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SAMMANFATTNING

Bakgrund: När föräldrar får reda på att deras barn har en kronisk sjukdom som diabetes väcks
många frågor och funderingar. Funderingar om livet här och nu, men också om framtiden. För
det lilla barnet blir det föräldrarnas uppgift att ansvara för skötseln av sjukdomen men även det
större barnet behöver hjälp och stöd från sina föräldrar. Också föräldrarna står mitt i kaoset och
har egna upplevelser. Problem: Ett barn med diabetes påverkar hela familjens livssituation, både
själsligt och praktiskt. För att få en förståelse för föräldrarnas upplevelser, för att kunna möta
dem och barnen på ett bättre sätt, behövs kunskap om deras livssituation. Syfte: Att beskriva
föräldrars upplevelse av att ha ett barn med typ 1 diabetes. Metod: En systematisk litteraturstudie
i form av en manifest innehållsanalys enligt Evans (2002) av kvalitativa vårdvetenskapliga
artiklar. Resultat: Föräldrarnas upplevelser kategoriserades i fyra teman; Att detta händer just
oss, Att livet förändras, Att alltid vara orolig och rädd och Tillit och gemenskap. Slutsats:
Föräldrarna upplevde att livet med en kronisk sjukdom hos deras barn var en process, upplevelser
av chock till acceptens av sjukdomen, och att det behövdes stöd, tid och kunskap för att nå dit.

Nyckelord: diabetes, föräldrar, kvalitativ, upplevelser

ABSTRACT

Background: When parents find out that their child has a chronic disease like diabetes many
questions and thoughts emerge. Existential questions arise and thoughts about life and death and
how the future will be become prominent. When it comes to treating infant children, parents
become responsible for the care of their disease whilst for the older child, help and support are
key. Parents have to deal with all this whilst struggling in this new life situation and have
experiences of their own. Problem: A child with diabetes affects the whole families life
situation, both spiritually and practically. To get a deeper understanding of the parents’
experiences, and to be able to receive them and the children in a better way, more knowledge is
needed about their life situation. Aim: To describe parents’ experiences of having a child with
type 1 diabetes. Method: A systematic literature study is used in accordance to Evans (2002) to
do a content analysis of qualitative caring science articles. Result: Parents experiences were
classified in four themes; This is really happening to us, Changes of life, To always be worried
and scared and Trust and solidarity. Conclusion: Parents experienced that life with a child who
has a chronic disease was an ongoing process, experiences of chock to an acceptance of the
disease, and that they needed support, time and knowledge to achieve that.

Keywords: diabetes, experience, parents, qualitative
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1. INLEDNING

Under vår praktik på infektionskliniken träffade vi på människor med diabetes och med svåra
komplikationer till sjukdomen exempelvis fotsår och amputationer. Vi hade inte tidigare
upplevt sjukdomen så allvarlig men detta blev påtagligt nu. Vi började då att prata om hur vi
som sjuksköterskor skulle kunna möta människor med diabetes. Vad är viktigt i deras liv? Hur
upplever de sin sjukdom och hur påverkar sjukdomen deras liv?

En liten annons i Vlt -Vestmanlands läns tidning, måndagen den 12 maj 2008, fångade vårt
intresse. Det stod att 6000 barn i Sverige har diabetes. Det var Diabetesförbundet som stod
bakom annonsen och vi letade oss vidare till deras hemsida. Där kunde vi läsa att varje dag får
2 barn typ 1 diabetes i Sverige (www.diabetes.se). Vi började fundera över detta. Om två barn
varje dag får diabetes, kommer vi förmodligen att träffa på någon av dessa när vi arbetar som
sjuksköterskor. Hur kan vi då som sjuksköterskor möta dessa barn och deras föräldrar? Hur
upplever föräldrarna den nya livssituationen? Vad behöver de veta? Och vad behöver de stöd
med? När ett barn och dennes föräldrar får reda på att barnet har en kronisk sjukdom väcks
många frågor och funderingar. Funderingar om livet här och nu, men också om framtiden.
Livet blir upp- och nervänt och det kan kännas som ett stort kaos.

För det lilla barnet blir det föräldrarnas uppgift att ansvara för skötseln av sjukdomen men
även det större barnet behöver hjälp och stöd från sina föräldrar. Också föräldrarna står mitt i
kaoset och har egna upplevelser. Vi vill med denna studie undersöka hur föräldrar upplever att
ha ett barn med typ 1 diabetes, för att som sjuksköterskor få en bättre förståelse och kunskap
om dessa, så att vi kan ge bättre vård och skapa ett bättre möte med både de drabbade barnen
och deras föräldrar.

2. BAKGRUND

Bakgrunden innehåller definitioner, statistik, en beskrivning av behandling och
komplikationer till diabetes, tidigare forskning utifrån barn och föräldrar samt den teoretiska
referensram som resultatet kommer att speglas mot.

2.1. Definitioner

Innehåller en beskrivning av viktiga begrepp som använts i studien.

2.1.1. Barn

Enligt Barnkonventionen räknas alla människor under 18 år som barn, om inte barnet blir
myndigt tidigare enligt den nationella lagstiftningen (Förenta Nationerna, 1989). Denna
definition gäller i alla samhällen som antagit konventionen, t.ex. Sverige. I
Barndiabetesregistret i Sverige finns endast barn upp till 15 år med diabetes med i registret
(Socialstyrelsen, 2005). I denna studie används därför ordet barn för alla som är mellan 0 och
15 år.

2.1.2. Diabetes

Det finns flera olika varianter av diabetes mellitus. De två vanligaste är typ 1 diabetes och typ
2 diabetes. (Socialstyrelsen, 1999). I denna studie menas typ 1 diabetes när det står diabetes
eftersom denna form är den vanligaste hos barn.
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2.2. Typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes debuterar vanligtvis under barndomen eller i de tidiga tonåren. Insjuknandet
sker oftast snabbt, under några veckor, med symtom som stora urinmängder, ökad törst,
kräkningar, viktnedgång och synförändringar. Små barn har ofta ett snabbare insjuknande än
äldre barn. Typ 1 diabetes kan debutera i alla åldersgrupper, även bland vuxna, men är den
diabetesform som barn nästan uteslutande drabbas av. Det är en autoimmun sjukdom som
kräver att den drabbade tar insulin varje dag (Socialstyrelsen, 1999).

Diabetes hos barn är ett större problem än tidigare forskning visat. Den största ökningen finns
hos barn mellan 10 och 14 år i ett flertal länder däribland Sverige (Karvonen, Viik-Kajander,
Moltchanova, Libman, LaPorte & Tuomilehto, 2000; Socialstyrelsen, 1999). Sedan 1978 då
Diabetesförbundet införde statistik över insjuknandet av diabetes har sjukdomen ökat årligen
med ca 2,2 procent. Det gör Sverige till det tredje största landet i världen vad gäller förekomst
av diabetes (www.growing people.se).

I Sverige finns det cirka 300 000 människor som lider av diabetes. Ca 30 000-40 000 av dessa
har typ 1 diabetes, och ungefär 7 000 är barn (Socialstyrelsen, 2005). I Sverige är det cirka 43
barn per 100 000 som årligen får diabetes. Det innebär att ungefär 700 barn drabbas varje år
och flertalet, ca 95 %, drabbas av typ 1 diabetes (www.diabetes.se).

2.3. Behandling och risker

Diabetes är en kronisk sjukdom som inte syns utanpå. Trots det måste den tas omhand och
respekteras. Men hur mycket den påverkar den drabbades liv är beroende av honom eller
henne själv. Den drabbade kan hata sjukdomen och försöka strida mot den. Eller så kan
sjukdomen respekteras som en del av livet och bli vårdad och behandlad så att komplikationer
undviks (Ingadottir & Halldorsdottir, 2008).

Behandling vid typ 1 diabetes syftar till att hålla blodsockerhalten på en normal nivå, inom
vissa gränsvärden, och därmed undvika hyperglykemi och risk för andra komplikationer. Typ
1 diabetiker måste tillföras insulin eftersom de inte själva producerar detta. Det sker genom
injektioner, oftast genom ett basinsulin och ett måltidsinsulin. Basinsulinet är ett medel- eller
långtidsverkande insulin och tas för att insulinhalten ska hållas relativt konstant i blodet.
Måltidsinsulinet däremot är korttidsverkande och tas i samband med måltid. Dosering av
insulin sker utifrån kontroll av blodsockernivån, något som personer med diabetes sköter
själva (Ericson & Ericson, 2006).

Idag finns också insulinpumpar, ett hjälpmedel som kontinuerligt infunderar insulin i kroppen.
Inför måltiderna kan personen med diabetes själv aktivera pumpen så att insulindosen justeras
beroende på blodsockernivån. Oberoende om insulinpump eller insulinspruta används kan
dosen insulin behöva minskas eller höjas. Detta beroende på exempelvis stort kolhydratintag,
immobilitet, feber och infektion (dosökning), fysisk aktivitet (dosminskning) eller kräkning
och diarré, något som den drabbade själv måste ha kontroll över. Kost och motion påverkar
blodsockernivån och därmed insulindosen. Personen med diabetes bör få kostinformation för
att få förståelse hur kosten påverkar. Det är också viktigt att ta med motion i beräkningen av
insulindos. I samband med träning kan extra måltider eller extra kolhydratintag behöva
planeras samt även en insulinsänkning och det är viktigt att kontrollera blodsockernivån så att
hypoglykemi undviks (Hanås, 2005).
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Det är alltså viktigt att personer med diabetes följer sitt blodglukosvärde kontinuerligt och vid
eventuella signaler eller symtom på högt eller lågt blodsocker. Han/hon utbildas, både
teoretiskt och praktiskt, i att själv ta ansvar för kontrollen över blodsockervärdet genom
självtestning och utifrån detta beräkna födointag, fysisk aktivitet och dosen insulin (Hanås,
2005).

Hypoglykemi innebär en för låg blodglukoshalt och kan orsakas av för stor insulindos, för sen
eller felplanerad måltid, hård träning m.m. Det innebär att det finns för mycket insulin i blodet
i förhållande till blodsocker. Den allvarligaste formen av hypoglykemi är insulinkoma med
medvetandepåverkan. Behandling beror på medvetandetillstånd, men personen behöver
tillföras kolhydrater antingen i form av föda eller genom glukoslösning intravenöst eller
glukagoninjektion (Ericson & Ericson, 2006).

Hyperglykemi innebär för hög blodglukoshalt. Tillståndet varierar från lätt illamående till
medvetandepåverkan så kallad diabeteskoma. Diabeteskoma uppträder främst hos unga typ 1
diabetiker och kan uppkomma snabbt. Orsaken är oftast för låg insulindos eller ett ökat behov
av insulin t.ex. vid en infektion. Vid tecken på diabeteskoma, acetondoftande utandning,
Kussmauls andning, stora urinmängder, törst, trötthet, illamående och kräkningar behövs
vätska och insulin tillföras kroppen (Ericson & Ericson, 2006).

Att lyssna till sin egen kropp blir en viktig del i det dagliga livet, för att lära sig att känna när
blodsockernivån inte befinner sig inom det normala intervallet. Många känner rädsla över
hypoglykemi och över att misslyckas i kontrollen över sjukdomen. Komplikationer är också
något som skrämmer (Ingadottir & Halldorsdottir, 2008). Exempel på sådana komplikationer
är aterosklerosförändringar i större artärer så kallade makroangiopati, mikroangiopati d.v.s.
kärlförändringar i små blodkärl i exempelvis ögon, njurar eller huden, neuropati –
nervcellsskador, samt nedsatt immunförsvar. Diabetesfotsår är en komplikation beroende av
både metabola, angiopatiska och neuropatiska komplikationer och fötterna bör kontrolleras
regelbundet för att tidigt upptäcka och undvika detta tillstånd (Ericson & Ericson, 2006).

2.4. Barn med kronisk sjukdom

Barn, som drabbats av en kronisk sjukdom, som inte befinner sig i en livshotande situation
utvecklar nya erfarenheter. De vill ha information om vad som kommer att hända, vill vara
delaktiga, vill erhålla beröm vid genomförda behandlingar samt få tillgång till vila när de inte
längre orkar delta. Barn som befinner sig i en hotande situation har ett behov av att skapa
kontroll över situationen, behov att ha sina föräldrar i närheten, känna sig säkra i en säker
miljö och ha sin integritet (Runeson, Hallström, Elander & Hermerén, 2002). Oron att ha en
kronisk sjukdom och dess följdsjukdomar finns med barnen hela tiden och påverkar deras
vardag, vad de får och kan göra. Många barn tycker att det är en jobbig sjukdom på grund av
att de utsätts för fler hinder i sitt vardagliga liv än barn som är friska. De känner sig som att de
befinner sig i en mardröm och vill vakna upp för att upptäcka att de är friska, men upplever
också att det kommer att bli lättare med tiden att leva med sjukdomen. Vänner är ett stort stöd
till barn med en kronisk sjukdom, som en hjälp att glömma bort, att inte alltid bli påmind om
sin sjukdom. Barn vill känna sig normala. Barn som har någon att prata med, som befinner sig
i en liknande situation, hjälper barnet att klara av sin sjukdom lättare och ger en känsla av att
de inte är ensamma (Woodgate, 1998).

Barn är i en ständig utveckling med både fysiska och psykiska förändringar. Barn som
drabbas av en kronisk sjukdom förstår och orkar med de olika förändringar som medföljer
sjukdomen och ålder och utvecklingsstadiet påverkar (Runeson, Hallström, Elander &
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Hermerén, 2002). Merparten av barnen vill vara delaktiga i de beslut som ska fattas och de
vill bli respekterade för sina åsikter och tankar om sjukdomen. Barn som är delaktiga i sin
sjukdom känner sig glada och uppmuntrade. Att bli behandlade som personer med rättigheter
och bli förberedda inför behandlingarna leder till mindre oro (Coyne, 2006; Siarkowski Amer,
2008).

Typ 1 diabetes utövar en negativ kraft på utvecklingen hos barn med sjukdomen och barnen
vill inte vara annorlunda än friska barn. Därför försöker de drabbade barnen dölja sin sjukdom
för andra, speciellt vid blodsockerkontroll och vid injektion av insulin. De vill inte dra
uppmärksamheten till sig genom att de är annorlunda p.g.a. sjukdomen, utan för den individ
den personen är. Barn med typ 1 diabetes har svårigheter i skolan relaterat till okunskap om
diabetes hos lärarna och annan personal, samt på grund av sina blodsockersvängningar
(Carroll & Marrerot, 2006).

2.5. Föräldrarna

Ett barns sjukdom orsakar ett känslomässigt kaos och innebär en stor börda för föräldrarna.
Känslor som rädsla, frustration, ångest, hjälplöshet och otrygghet upplevs och alla dessa
känslor påverkar föräldrarnas möjligheter att stödja sitt barn i sjukdomen och vården.
Föräldrar som lever i konstant stress i samband med ett barns sjukdom är i behov av stöd, för
att kunna vara till den hjälp som barnet behöver (Hopia, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2004).
Föräldrar som har hittat sin roll och känner sig trygga i sig själva och sin situation har
möjlighet att stödja sina barn, både det drabbade barnet och syskon. Även om de oroar sig och
känner sig otillräckliga och ängsliga låter de inte detta påverka familjen utan har förmåga att
hjälpa ändå (Hopia, Tomlinson, Paavilainen, & Åstedt-Kurki, 2005). De kan då vara
värdefulla resurser för barnets eventuella tillfrisknande, eller för att barnet ska acceptera sin
sjukdom, och för att barnet ska förstå och klara av sin nya situation (Hopia m.fl., 2004).
Föräldrarna är experter på just sina barn och de har kunskapen om barnets tidigare utveckling
och behov. Deras åsikter, erfarenhet och kunskap är därför viktiga i vården av barnet
(Hallström & Elander, 2007).

I kaoset och alla känslor runt ett barns sjukdom och diagnos kan det vara svårt att förstå
information från t.ex. läkare och sjuksköterskor. Men föräldrarna vill och behöver trots detta
ha information och den behöver anpassas utifrån föräldrarnas behov och utgångsläge. De
behöver få veta så mycket som möjligt om sjukdomen, exempelvis vad som är fel, få en
diagnos, hur sjukdomen kan behandlas eller lindras, hur medicinerna verkar, om det finns
biverkningar eller komplikationer och vad sjukvårdens personal t.ex. läkare och
sjuksköterskor tror om framtiden. Föräldrarna efterfrågar också kunskap om hur de ska vårda
barnet och hur dagliga rutiner ska skapas och fungera vid hemkomst (Hummelinck & Pollock,
2006).

Diabetes påverkar det dagliga livet för hela familjen, inte bara den drabbade. Det krävs
noggrann skötsel med blodsockerkontroller, insulininjektioner, planerad mat och träning,
något som hela familjen blir involverade i (Gallo & Szychlinski, 2003; Stödberg, Sunvisson
& Ahlström, 2007 ). Att vårda barnets sjukdom kan kräva en anpassning av de dagliga
rutinerna för hela familjen. Många anhöriga till diabetiker upplever ändå att de lever ett
normalt liv där sjukdomen blivit en del av livet. De känner sig inte begränsade i det dagliga
livet, möjligtvis behöver de vara mer planerade än andra, speciellt i samband med kost och
måltider. Vissa situationer upplevs dock som lite mer besvärliga t.ex. att tvingas leva utifrån
det som är bäst för den drabbade och att inte kunna göra spontana aktiviteter (Stödberg m.fl.,
2007).
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Diabetes upplevs av anhöriga som en allvarlig sjukdom som kan leda till komplikationer och
detta är en källa till oro för många. De känner sig ledsna när de tänker på detta och oroar sig
över framtiden. Det känns sorgligt om den diabetesdrabbade blir sämre och att sjukdomen
aldrig försvinner. (Stödberg, Sunvisson & Ahlström, 2007). Om det är ett barn som är drabbat
oroar sig föräldrarna för barnet och kan därför upplevas att inte ha tid för syskon. Men även
de friska syskonen är beroende av sina föräldrars stöd för att bli bekräftade. Det är därför
viktigt att se sjukdomen i ett familjeperspektiv där alla blir drabbade på ett eller annat sätt.
Familjen är en enhet och medlemmarna påverkas av varandra inom familjen. Den fysiska och
psykiska hälsan hos individerna påverkar inte bara individerna själva utan också hela
familjens totala hälsa (Gallo & Szychlinski, 2003). Föräldrar kan behöva stöd för att orka
hålla ihop familjen och få den att fungera tillsammans. Speciellt mödrar har lätt för att bara se
det drabbade barnet och glömma resten av familjen, syskon och partnern (Hallström &
Elander, 2007).

2.6. Föräldrarna i vården

Det sjuka barnet står i centrum för vårdandet, men runt barnet finns också resten av familjen,
syskon och föräldrar. På sjukhuset behöver det sjuka barnet sin familj och kanske framförallt
sina föräldrar för att få det stöd och den hjälp de behöver för att klara av den främmande
situationen. Genom att föräldrarna deltar i vården och känner sig säkra i det överför de den
känslan av trygghet och säkerhet på sitt barn (Kristensson-Hallström, 1999). Men många
föräldrar känner sig både osäkra, rädda och hjälplösa på sjukhuset och behöver, för att kunna
stödja sitt barn, bli mer trygga. Det är därför viktigt att sjuksköterskan tar reda på vad
föräldrarna vill göra och också berättar vad de kan göra för att barnet ska känna ett
välbefinnande. Sjuksköterskan behöver vara den aktiva i kontakten med föräldrarna då många
föräldrar inte vet hur de ska göra, vad som förväntas av dem eller vad de har rätt till för hjälp
(Hopia, Tomlinson, Paavilainen, & Åstedt-Kurki, 2005).

Det är viktigt med god kommunikation mellan föräldrar och personal, exempelvis
sjuksköterskan. Information mellan dem är viktigt för att undvika missförstånd. Ju sjukare ett
barn är, desto viktigare är det med information kontinuerligt och ofta, annars bildar sig
föräldrarna egna tolkningar och bilder, vilket kan leda till förvirring (Hopia, Tomlinson,
Paavilainen, & Åstedt-Kurki, 2005). Sjuksköterskan behöver ha kunskap om hur och vad
familjen är i behov av för stöd och vad de behöver veta. Det kan vara svårt för familjen att
uttrycka sitt behov av kunskap, vilken sorts kunskap som behövs, om de inte befunnit sig i
situationen förut. Först efter att ha upplevt en situation som de inte klarat av eller kände sig
osäkra i kan de uttrycka vad de egentligen ville veta innan. Detta beror också på vilka
erfarenheter familjen har av tidigare sjukdomar och förändringar i livet (Hummelinck &
Pollock, 2006).

Det finns också situationer när föräldrarna kan uppleva att de blir kränkta under
sjukhusvistelsen, exempelvis om sjuksköterskan inte håller löften hon gett eller när
föräldrarna känner sig utelämnade och ensamma med sitt barn. Sådana situationer gör att
föräldrarna lägger den energi de skulle lagt på barnet och dess vård på att istället känna sig
frustrerade och irriterade. Det är till ingen nytta för barnet. Sjuksköterskan bör därför sträva
efter att skapa en god relation med föräldrarna så att sådana situationer, om de uppstår, snabbt
kan redas ut (Hopia, Tomlinson, Paavilainen, & Åstedt-Kurki, 2005).

Sjuksköterskan behöver också vara lyhörd för hur föräldrarna mår, så att de orkar med
situationen, genom att de faktiskt tar hand om sig själva och sina basbehov, t.ex. sömn, mat
och umgänge med övriga familjemedlemmar. Ofta går barnets behov före men sjuksköterskan
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kan stödja föräldrarna att ta emot den hjälp som erbjuds. De behöver uppmuntras att göra
aktiviteter som ger dem styrka, t.ex. träna eller lyssna på musik. Ofta får dessa aktiviteter ge
vika när barnet blir sjukt, men det är viktigt för föräldrarna att få dessa stunder av
energiladdning, för att orka med och för att stärka hela familjens hälsa (Hopia, Tomlinson,
Paavilainen, & Åstedt-Kurki, 2005).

Många föräldrar till kroniskt sjuka barn känner rädsla att förlora sitt barn och behöver få
känna hopp (Hallström & Elander, 2007). Hopp kan fås t.ex. genom att få reda på ny
forskning och behandlingsalternativ, men också genom att få kunskap i hur de kan ta hand om
sitt barn på bästa sätt och genom att få information om vad som händer (Hopia, Tomlinson,
Paavilainen, & Åstedt-Kurki, 2005).

2.7. Teoretiskt perspektiv

Som teoretiskt perspektiv till denna studie kommer vi att använda oss av Katie Erikssons teori
om hälsa och lidande.

Eriksson menar att lidandet och hälsan utgör två sidor av livsprocessen hos människan. De är
inte skilda från varandra utan integrerade och alltid närvarande i människans liv. Beroende på
olika situationer och omständigheter i livet upplever människan olika grader av lidande och
hälsa. När en människa drabbas av en kronisk sjukdom så drabbas även de anhöriga. Också de
anhöriga kan i detta fall ses som patienter i behov av vård och hjälp. I många situationer
upplever också de anhöriga ett lidande, ibland kanske till och med svårare än patientens
(Eriksson, 2005).

Eriksson beskriver hälsa som helhet och helighet. Helhet står för människan som kropp, själ
och ande som oskiljaktiga delar. Helighet står för människans unikhet och ansvar som
medmänniska. Genom lidande och kärlek kan människan växa till en mera mångsidig helhet
och djupare helighet, till att bli en hel människa. I lidandet är människan på något sätt
avskuren från sig själv och helheten, det vill säga hälsan rubbas som helhet (Eriksson, 2005).

Eriksson skiljer på outhärdligt och uthärdligt lidande. Outhärdligt lidande får människan att
sluta växa medan uthärdligt lidande kan vara förenligt med hälsa. Om en människa befinner
sig i ett uthärdligt lidande kan hon samtidigt uppleva hälsa (Eriksson, 2005).

Hälsan hos en människa är, enligt Eriksson, ett samspel mellan människan själv och hennes
förhållande till världen, exempelvis den sociala miljön, men också av yttre faktorer såsom
stress och klimat. Det biologiska arvet påverkar också hälsan. Utifrån detta kan hälsan
beskrivas hos en människa som en upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande, där
sundhet står för den psykiska hälsan, friskhet för den fysiska och välbefinnande för
människans egna känsla eller upplevelse av välbehag (Eriksson, 1996).

Hälsa, menar Eriksson, kan ses som en rörelse mellan tre olika nivåer: görandets, varandets
och vardandets nivå. På görandets nivå försöker människan fokusera på ett hälsosamt liv, att
ha hälsa, och att undvika sjukdom. På varandets nivå strävar hon efter balans och harmoni i
livet och på vardandets nivå strävar hon efter att bli hel på en djupare integrationsnivå. Hon
kan bli hel genom att försonas med livets omständigheter och sig själv och i detta är hon inte
främmande för att möta lidande (Lindström, Lindholm och Zetterlund, 2006).

Också lidandet kan ses på tre olika nivåer, enligt Eriksson: att ha ett lidande, att vara i lidandet
eller att varda i lidandet. Att ha ett lidande, lidandets görandenivå, innebär att människan är
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främmande för sig själv och sina begär. Hon är styrd av yttre omständigheter och lidandet är
ett problem som måste lösas eller undvikas. Om inte det går försöker hon fly från det. Att vara
i lidandet, lidandets varandenivå, innebär att människan försöker lindra lidandet med hjälp av
att kortsiktigt tillfredsställa behoven. Men lindrandet blir, som sagt var, kortsiktigt och det
bakomliggande lidandet gör sig förr eller senare påmint. Harmonin och balansen blir endast
tillfällig. Att varda i lidandet, lidandets vardandenivå, är en kamp mellan det som är gott och
det människan fruktar, mellan hopp och hopplöshet, mellan liv och död. Om livet segrar leder
det till en högre grad av integration och människan kan uppleva hälsa, att vara hel, där
lidandet kan ha en mening (Eriksson, 2005).

2.8 Problemformulering

Ett barn med diabetes påverkar hela familjens livssituation, både själsligt och praktiskt. Hela
familjen måste lära sig att leva med och hantera den nya livssituationen. Människor reagerar
olika och behöver olika lång tid på sig för att acceptera sjukdomens inträde i familjens liv. I
familjen är föräldrarna grunden, tryggheten för barnen. Det är därför viktigt att sjuksköterskan
finns där för föräldrarna och har en förståelse för deras livssituation just nu. Eftersom diabetes
är en kronisk sjukdom, som finns med hela livet, kommer den drabbades och dennes familjs
behov att ändras över tiden, beroende på olika faser och livssituationer. Träning, mat, rutiner
m.m. påverkar hur barnet mår från dag till dag. Föräldrarna kan också behöva mer eller
mindre stöd beroende på deras egen situation i livet eller på barnets situation. För att få en
förståelse för föräldrarnas upplevelser, för att kunna möta dem och barnen på ett bättre sätt,
behövs kunskap hos sjuksköterskan om föräldrarnas upplevelser.

3. SYFTE

Syftet är att beskriva föräldrars upplevelse av att ha ett barn med typ 1 diabetes.

4. METOD

En systematisk litteraturstudie i form en manifest innehållsanalys av kvalitativ forskning har
genomförts i denna studie för att besvara syftet. Systematiska litteraturstudier innebär att
systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett specifikt område eller
ämne. Dess syfte är att sammanställa, att åstadkomma en syntes av data, från tidigare
forskning för att få kunna användas ute i den kliniska verksamheten. Mulrow och Oxman
definierar en systematisk litteraturstudie som att den utgår från en tydlig formulerad fråga
vilken besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och analysera den relevanta
forskningen. (Forsberg & Wengström, 2008).

Kvalitativa studier fokuserar på att tolka och skapa förståelse för människans upplevelser
(Forsberg & Wengström, 2008). Grunden i en kvalitativ forskning är att öka förståelsen för
det valda fenomenet, att sammanställa tidigare forskning till en ny helhet, att omsätta den
identifierade vetenskapliga kunskapen till en praktisk användbar kunskap samt att utforma en
vägledning för hur det studerade ska kunna användas i vården (Friberg, 2006).

4.1. Materialinsamling och urval

Artiklar har sökts via databaserna Cinahl, PubMed/Medline och ELIN@Mälardalen. Sökord:
family*, diabet*, child*, experience*, parent*, perspective* och coping*. Dessa sökord
kombinerades fritt, se bilaga 1. Endast artiklar som var relevanta, som svarade mot syftet,
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användes. Urval skedde genom att abstracts lästes igenom då artiklarnas titlar verkade svara
mot syftet. Då även abstract svarade mot syftet lästes hela artiklarna igenom.

Till denna studie söktes artiklar enligt bilaga 1. De artiklar som valt och analyserats finns
presenterade i bilaga 2 med författare, titel, år, metod, syfte och resultat.

4.1.1. Inklusions- och exklusionskriterier

Vi har endast sökt och använt oss av artiklar skrivna på engelska. Vi valde att endast söka
efter artiklar på engelska och svenska då dessa språk är de enda vi behärskar. Då vi valde att
genomföra en kvalitativ studie inkluderades endast vetenskapliga artiklar som var kvalitativa i
sin ansats. Artiklarna skulle ha fått tillstånd från en etisk kommitté eller författarna skulle
noggrant ha gjort etiska överväganden. Vi valde att inte avgränsa vårt sökande till något
speciellt årtal bakåt i tiden och vi har inte begränsat oss till studier genomförda i något
speciellt land utan inkluderade hela världen i vår sökning. Då vi sökte var det viktigt att det
var föräldrarnas upplevelser som beskrevs i artiklarna och inte hela familjens upplevelser.

4.2. Analys

En manifest innehållsanalys innebär att innehållet i artiklarna analyseras och beskrivs så nära
de ursprungliga texterna som möjligt, d.v.s. utan att tolka. Det görs en beskrivande
sammanfattning av innehållet i de artiklar som valts (Friberg, 2006).

Artiklarna i denna studie har analyserats enligt Evans analysmodell. Syftet med en analys av
kvalitativ forskning bör, enligt Evans, vara att människan ska få en djupare förståelse för ett
fenomen eller en upplevelse. Evans bygger sin analys på fyra steg för att sammanställa
studier; samla ihop material/studier, identifiera nyckelfynd i studierna, relatera teman mellan
studierna och beskriva fenomenet. Det första steget innebär att söka efter artiklar som är
relevanta för syftet och dessa väljs ut genom inklusionskriterier som bestämts utifrån syftet. I
steg två läses alla de valda artiklarna flera gånger. Under läsningen lägger läsaren märke till
både detaljer och helheten och utifrån detta tas sedan nyckelfynd ut. Alla nyckelfynd listas. I
steg tre identifieras teman utifrån de nyckelfynd som listats. Nyckelfynden som handlar om
samma sak grupperas under teman och utifrån dessa teman identifieras subteman. Subteman
och teman undersöks igen för att tolka innehållet och för att se överenskommelser och
motsägelser. I det fjärde steget kontrolleras alla tema mot originalstudierna för att se om
beskrivningen stämmer. Därefter beskrivs syntesen, en beskrivning av fenomenet görs,
innehållande alla teman och subteman. (Evans, 2002).

Efter att artiklar hade valts ut, enligt beskrivning i materialinsamling och urval, lästes
artiklarna igenom ett flertal gånger, dels var för sig och dels tillsammans. Därefter markerades
nyckelfynd i varje artikel genom att var och en, enskilt, strök under det som ansågs svara mot
denna studies syfte. Dessa nyckelfynd listades och diskuterades tillsammans och därefter
kategoriserades de i teman och subteman utarbetades.

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, subteman och tema:
Nyckelfynd Subtema Tema
Rädsla för att inte finnas där
Oro att inte vakna när barnet
behöver mig

Rädsla för att något ska hända
barnet

Vara positiv
Hopp om botemedel Hopp och optimism

Att alltid vara orolig och rädd
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I bilaga 3 presenteras subteman och teman.

4.3. Etiska överväganden

Vid systematiska litteraturstudier bör etiska överväganden göras beträffande urval och
presentation av resultat. Studier ska väljas som har fått tillstånd från en etisk kommitté. Alla
artiklar som ingår i litteraturstudien ska redovisas och alla resultat ska presenteras, vare sig de
stöder eller inte stöder hypotesen (Forsberg & Wengström, 2008). Alla forskningsprojekt ska
granskas av en oberoende forskningsetisk kommitté innan de startas (www.vr.se). Då denna
studie bygger på tidigare publicerat material krävdes inget tillstånd från en etisk kommitté.
Till denna studie har endast artiklar använts som fått tillstånd från en etisk kommitté eller där
författarna till artikeln noggrant gjort etiska överväganden. Alla artiklar som valdes till
studien har redovisats. De artiklar som var skrivna på engelska översattes så noggrant som
möjligt och data har inte att avsiktligt fabricerats, plagierats eller förvrängts.

5. RESULTAT

I resultatet har föräldrarnas upplevelser kategoriserats i fyra teman; Att detta händer just oss,
Att få vardagen att fungera, Att alltid vara orolig och rädd och Att dela ansvar med andra.
Under dessa teman presenteras underliggande subteman.

5.1. Att detta händer just oss

I detta tema beskrivs tre subteman, föräldrars upplevelser av: Chock och förnekelse, Skuld och
misslyckande och Sorg och saknad.

5.1.1. Chock och förnekelse

När föräldrarna hade fått diagnosen på sitt barn upplevde de sig i chock och att de befann sig i
kris. Att få information och försöka förstå diagnosen upplevdes som svårt av föräldrarna,
situationen var överväldigande. (Hatton m.fl., 1995; Lowes, Gregory & Lyne, 2005; Lowes,
Lyne & Gregory, 2004). Livet föll i spillror vid diagnostisering och diabetes påverkade hela
familjen som helhet, men även familjemedlemmarna var för sig (Wennick & Hallström,
2007). Många pappor upplevde chock och fruktan över det ofattbara som hänt deras barn och
att det var smärtsamt att få diagnosen diabetes (Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006).

Många föräldrar upplevde att det var svårt att ta till sig diagnosen och hoppades att sjukdomen
skulle försvinna, de hoppades att det skulle vara någon annan sjukdom som skulle gå över av
sig själv, till exempel med hjälp av antibiotika (Hatton m.fl. 1995; Lowes, Gregory & Lyne,
2005; Lowes, Lyne & Gregory, 2004). En mamma beskrev upplevelsen:

I couldn’t believe the urgency… I couldn’t understand why the prognosis was so rushed,
and why she had to become an insulin diabetic that night. Why couldn’t it wait a week?
Why couldn’t we see how she went? I felt I was losing control, I suppose. I felt like saying,
now wait. Let’s calm down now…but it all seemed to be railroaded on so fast (Lowes,
Gregory & Lyne, 2005, s. 256).

I början av sjukdomen förnekade många föräldrar barnets diagnos, de ville ha en förklaring
till sjukdomen och de trodde att barnet hade blivit feldiagnostiserad. Även när de hade
accepterat att barnet hade diabetes ville de upprätthålla att deras barn var ett friskt barn
(Seppänen, Kyngäs & Nikkonen, 1999). En del föräldrar hoppades att det inte var diabetes
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men samtidigt hoppades de att det var diabetes barnet drabbats av. Om det var diabetes var det
ändå en lättnad, barnet skulle inte dö ifrån dem, men det fick inte vara någon sjukdom som
var värre (Hatton m.fl.1995; Wennick & Hallström, 2007).

Föräldrarna hade upptäckt tecken på att det inte stod rätt till med barnet men inte relaterat
detta till en sjukdom. Barnet hade tappat i vikt och var alltid trött vilket många föräldrar
upplevde tillhörde barnets ungdomsår, att de höll på att växa upp och bli tonåringar eller att
kroppen var i en utvecklingsfas. Varför hade de inte då upptäckt detta tidigare? Varför gick de
inte med barnet tidigare till doktorn? var frågor som föräldrarna ställde sig själva. Då kanske
det inte hade blivit så allvarligt som det visade sig bli (Wennick & Hallström, 2007).

5.1.2. Skuld och misslyckande

Att skuldbelägga sig själv eller sin partner var vanligt hos föräldrarna för att barnet hade
drabbats av diabetes (Hatton m.fl., 1995; Lowes, Gregory & Lyne, 2005 ). Föräldrarna till det
drabbade barnet upplevde en ökad utmattning relaterat till sorgen över att ha förlorat sitt
friska barn. De trodde att det barnets diabetes var en konsekvens av något som de har gjort fel
och sökte en orsak till varför detta hänt just deras barn (Mellin, Neumark-Sztainer &
Patterson, 2004; Seppänen, Kyngäs & Nikkonen, 1999), en mamma beskrev det som: ”I
honestly went through of what I might have done wrong… You somehow just imagine that
you have caused the sickness, because you have made some mistakes in the care of the child
(Seppänen, Kyngäs & Nikkonen, 1999, s.66).

Flera föräldrar uppgav att de kände sig hopplösa och hjälplösa när deras barn har fått
diagnosen diabetes (Hatton m.fl., 1995; Lowes, Gregory & Lyne, 2005). När föräldrarna inte
klarade av att hjälpa sitt barn eller när de inte klarade av situationen i helhet kände många
föräldrar sig olämpliga som föräldrar. Dessa föräldrar riktade sin ilska och frustration mot sig
själv, sin partner eller till vården. Som en mamma beskrev hennes upplevelse av hopplöshet:

I was crying. The nurse was almost crying and trying to comfort me and calm me. The baby
was crying. I literally screamed STOP and then rushed from the room. When my husband
tried to comfort me I just let into him. I don’t know what the staff thought, probably that I
was unfit to be a mother (Hatton m.fl., 1995, s. 572).

Många av föräldrarna kände sig sårbara och rädda för att inte kunna klara av situationen som
den krävde. Sårbara för att de inte hade någon att dela detta med och även om de hade det var
det svårt att uttrycka sina känslor vilket ledde till konflikter och tystnad (Hatton m.fl., 1995).
Efter barnet har fått diagnosen upplevde föräldrarna rädsla över det som har hänt och
upplevde också en oförmåga av att inte kunna göra något åt det (Hatton m.fl., 1995; Lowes,
Gregory & Lyne, 2005).

Mer än hälften av föräldrarna upplevde skuld när de inte kunde sköta sitt barns insulin när en
allvarlig komplikation uppstod, vilket ledde till ett försämrat självförtroende (Lowes, Lyne &
Gregory, 2004). Föräldrarna kämpade hårt för att få kontroll över blodsockernivån och
upplevde ett totalt misslyckande när de inte klarade av det (Wennick & Hallström, 2006). För
hur mycket föräldrarna än kämpade och försökte att hålla blodsockernivån på en accepterad
nivå upplevde de ett misslyckande när blodsockernivån var för hög eller för låg. Vid besök på
sjukhuset vid kontroller av barnets diabetes upplevde en del föräldrar att de aldrig var bra nog
att ta hand om sitt barns diabetes och en pappa beskrev:
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I leave more and more to him… after all, I am not the one who will have to manage it, he is
the one who has to learn what ha can eat… we are not with him everywhere and able to
supervise, he must learn to think for himself… we are the helping hand… or he will have to
stay at home (Wennick & Hallström, 2007, s. 303).

5.1.3. Sorg och Saknad

Insikten att ta hand om sitt barn i dess sjukdom för resten av föräldrarnas liv upplevdes som
förkrossande och de upplevde sorg i att detta hade hänt just deras barn (Hatton m.fl., 1995;
Lin, Mu & Lee, 2008). Att inte få stöd av sina anhöriga eller att de anhöriga inte trodde på att
barnet drabbats av diabetes ledde till att föräldrarna upplevde sorg (Hatton, 1995). Mammor
till det drabbade barnet upplevde sorg då deras barn hade fått diabetes men trots det krävde
mammorna att barnet skulle känna sig fri och uppleva lycka även när barnet gick i skolan. En
mamma förklarade:

Studying… I don’t ask too much from her concerning her schoolwork. Now that she’s a
second grader, actually there’s nothing important to learn yet, right? Her teacher thinks it is
good enough to be happy at school. She shouldn’t be under any pressure. She just needs to
learn the basics (Lin, Mu & Lee, 2008, s. 105).

Föräldrarna upplevde sorg över att ha förlorat sitt friska barn, att sjukdomen inte tillhörde
deras vanliga liv. De ville hitta en orsak till varför detta hände just dem, detta drabbar inte
dem bara andra. De höll ju sitt barn friskt (Mellin, Neumark-Sztainer & Patterson, 2004;
Lowes, Gregory & Lyne, 2005; Lowes, Lyne & Gregory, 2004; Seppänen, Kyngäs &
Nikkonen, 1999). Pappor till barn som drabbats av diabetes upplevde sorg över det som hänt
deras barn och tog tag i sjukdomen och levde i symbios med sjukdomen och den
underliggande sorgen (Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006). Föräldrarna upplevde att
de inte kunde prata om sjukdomen utan att bli tårögda eller att börja grina, de kände sorg över
det som hänt. Som en mamma beskrev: ”My daughter says that the hardest part about having
diabetes is to have a mother who cries all the time” (Wennick & Hallström, 2006, s. 377).

Upplevelsen av att livet aldrig kunde bli normalt igen, att aldrig kunna ta dagen som den kom
utan alltid planera vad som skulle göras och hur det skulle göras kändes tungt. När föräldrarna
jämförde livet innan barnet fick diabetes och livet efter diagnosen upplevdes det som en
saknad av det tidigare livet (Hatton m.fl., 1995; Lowes, Gregory & Lyne, 2005). Många
föräldrar upplevde en saknad av frihet, en saknad av det friska barnet och barnets
självständighet och spontanitet, en förälder beskrev: ”I wish I could have my healthy boy
back… it’s as if, one day, you’ve got a healthy child, and then all of a sudden… you haven’t”
(Lowes, Lyne & Gregory, 2004, s. 534).

5.2. Att livet förändras

Samtliga artiklar beskrev hur vardagen och det dagliga livet behövde förändras utifrån det
drabbade barnet och hur detta påverkade föräldrarna och resten av familjen. Detta beskrivs
utifrån tre subteman, föräldrars upplevelser av: Att klara av vardagen, Kraftlöshet och
Accepterande.

5.2.1. Att klara av vardagen

När ett barn drabbades av diabetes förändrades livet för hela familjen (Seppänen, Kyngäs &
Nikkonen, 1999). De flesta föräldrarna upplevde att de vardagliga rutinerna behövde planeras
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bättre och förändras utifrån det drabbade barnets behov. De kände sig tvingade att göra
förändringar också i livsstilen för hela familjen. Diabetes upplevdes därför styra hela
familjens rutiner och livsstil (Faulkner, 1996; Hatton, Canam, Thorne & Hughes, 1995;
Lowes, Gregory & Lyne, 2005; Lowes, Lyne & Gregory, 2004; Mellin, Neumark-Sztainer &
Patterson, 2004; Seppänen, Kyngäs & Nikkonen, 1999; Wennick & Hallström, 2006). Detta
upplevdes dock som både negativt och positivt. Som negativt räknades det som att hela tiden
vara styrd av diabetesskötseln. En pappa beskrev att han kände sig som en polis som hela
tiden kontrollerade maten och tiden (Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006). En annan
förälder beskrev det som att han/hon fick en kontrollerande och övervakande roll över barnet
och skötseln av dess mat och insulin och livet behövde planeras efter klockan (Wennick &
Hallström, 2006). Allt behövde planeras ordentligt i förväg och många saknade att kunna göra
saker spontant. De uttryckte en saknad och kände en stor förlust av spontaniteten till följd av
det strikt planerade livet (Lowes, Lyne & Gregory, 2004; Sullivan-Bolyai, Deatrick,
Gruppuso, Tamborlane & Grey, 2003; Wennick & Hallström, 2006). Att ta sig iväg hemifrån
krävde ännu mer planering än tidigare och gjorde det därför svårt att ta sig iväg. En förälder
beskrev det på följande vis:

we’ve got to be organized if ever we go anywhere… you’ve got to think, right, have we
got his monitor, his insulin… biscuits and crisps… so, you’ve got to go out prepared.
You can’t just leave the house like you normally do (Lowes, Lyne & Gregory, 2004, s.
535).

Som positivt räknades de livsstilsförändringar som handlade om kost och motion. Några
föräldrar berättar om hur de förändrat kostvanorna för hela familjen till en mer hälsosam kost
än tidigare. De tränade och motionerade också mer än tidigare. Detta upplevdes vara positivt
inte bara för det drabbade barnet utan också för hela familjen (Mellin, Neumark-Sztainer &
Patterson, 2004).

Flera föräldrar uttryckte en lättnad i att ha det praktiska att ta tag i när barnet precis fått sin
diagnos. Det blev ett sätt att klara av den nya situationen. Genom att fokusera på den
praktiska skötseln av barnets sjukdom och dess behov kunde känslorna för sjukdomen, och
hur den påverkade livet, skjutas undan ett tag (Lowes, Lyne & Gregory, 2004; Seppänen,
Kyngäs & Nikkonen, 1999).

Tiden på sjukhuset förberedde föräldrarna på det praktiska runt sjukdomen och skötseln av
denna. De kände ett krav på sig att lära sig sköta sjukdomen och kände sig stressade och
bekymrade över att komma hem och få hela ansvaret själva (Hatton m.fl., 1995; Lowes, Lyne
& Gregory, 2004). Några föräldrar uttryckte en ilska och frustration över att sjukhustiden var
för kort, så att de var tvungna att lära sig att om den dagliga skötseln alldeles för snabbt
(Sullivan-Bolyai m.fl., 2003; Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006). En pappa beskrev
känslan av stress: ”It is like being handed a big city phone book and you have to learn the
names before you go home!” (Sullivan, Rosenberg & Bayard, 2006, s. 28).

Några av föräldrarna beskrev hur de upplevde att ge sitt barn insulininjektioner och att göra
blodsockertester. De upplevde alla detta som något jobbigt och svårt, men nödvändigt
(Faulkner, 1996; Hatton, Canam, Thorne & Hughes, 1995: Seppänen, Kyngäs & Nikkonen,
1999; Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006). Många var till en början rädda, speciellt
rädslan för nålar och sprutor uttrycks, men alla kände att de lärde sig klara av situationen för
barnets skull. ”Then I thought – this is my child. She is depending on me for her very life, so I
got on and learned to do it for her sake” (Hatton m.fl., 1995, s. 572). En förälder berättade om
känslan av att göra illa sitt barn: ”I know every time I prick his little finger or stick that needle
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in, it hurts. And to me, that’s not what mother is supposed to be doing. You are supposed to
be inflicting love, not pain…” (Faulkner, 1996, s. 88).

5.2.2. Kraftlöshet

Flera föräldrar uttryckte att tiden efter att deras barn fått diagnosen diabetes gjorde dem helt
kraftlösa och utmattade. Dels krävdes det att de skulle lära sig ta hand om själva skötseln av
diabetes, dels kände de oro och osäkerhet inför allt nytt. Några föräldrar beskrev denna tid
som en tid då det enbart handlade om överlevnad, att ta en dag i taget, snarare än att leva. En
mamma beskrev livet precis efter att familjen kommit hem från sjukhuset:

We wanted to get home to relax. To sleep in our own beds, but the impact of the total
responsibility for our child suddenly hit us. We couldn’t sleep, we were so anxious up
fretting in case the blood sugars went too high or low. It was a total nightmare, we were
exhausted (Hatton m.fl., 1995, s. 573).

Under sjukhustiden upplevde föräldrarna att de kände sig kluvna var de skulle vara. De
behövdes dels hemma, hos eventuella syskon för att vardagen skulle fungera där, men de
kände sig också tvungna att vara på sjukhuset hos det drabbade barnet. Sjukhusrutinerna
gjorde dem trötta och frustrerade och de ville återvända till ett normalt liv hemma. Väl
hemma var skötseln och ansvaret mer krävande än de hade föreställt sig. Sjukdomen fanns
hela tiden närvarande och krävde att föräldrarna hela tiden skötte barnet. Det fanns ingen
möjlighet att ta paus i vårdandet, inte ens för en dag (Seppänen, Kyngäs & Nikkonen, 1999).
Många föräldrar upplevde därför att de saknade frihet och att diabetes krävde all deras energi
och tid (Hatton m.fl., 1995; Lowes, Gregory & Lyne, 2005; Lowes, Lyne och Gregory, 2004).
En förälder beskrev detta som att: ”Being trapped, you can never get away. Never be free
again. Like a prisoner, only the prison is diabetes and the chains are insulin and blood tests”
(Hatton m.fl., 1995, s. 573). Det var en känsla av en konstant börda för föräldrarna (Mellin,
Neumark-Sztainer & Patterson, 2004).

Många av föräldrarna var medvetna om att de behövde hjälp av andra för att orka (Hatton
m.fl., 1995; Lowes, Lyne & Gregory, 2004; Seppänen, Kyngäs & Nikkonen, 1999). De
behövde känna empati från andra och få en möjlighet att kunna prata, både med andra
föräldrar med drabbade barn och utomstående, om sin situation (Seppänen, Kyngäs &
Nikkonen, 1999). Ibland fanns inte denna möjlighet. Några föräldrar kände sig isolerade och
ensamma på grund av sjukdomen. De upplevde att skötseln av diabetes tog så mycket tid och
kraft att det inte fanns utrymme för något socialt umgänge med andra. En mamma berättade:
“the management consumed our lives. There is no time to socialize, no time even for each
other” (Hatton m.fl., 1995, s. 574).

Ett fåtal föräldrar uttryckte till och med en längtan av att göra slut på allt genom att ta sitt eget
liv. De kände sig ensamma och hade t.o.m. svårt att prata med varandra inom familjen, med
den andra föräldern. En mamma berättade: “I went into a total depression. Even [my husband]
couldn’t understand how I felt. It was frightening. I actually had suicidal thoughts…//… The
feeling came back several times, so I went for help. It was frightening” (Hatton m.fl., 1995, s.
573). Professionell hjälp och stöd från kunniga inom diabetesvård var viktigt för föräldrarna
och inte bara för föräldrar med suicidtankar. Det kändes lättare för många att prata med dem
som hade kunskap om diabetes, exempelvis vårdpersonal, just för att de visste vad de pratade
om (Lowes, Lyne & Gregory, 2004).
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5.2.3. Accepterande

Tid och kunskap påverkade känslan hos föräldrarna att acceptera sjukdomen, av att uppleva
sig hela igen (Hatton m.fl., 1995). Redan under sjukhustiden efterfrågade föräldrar kunskap
och information om diabetes och ville lära sig så mycket som möjligt om hur de skulle sköta
barnet. De ville vara involverade i vården för att lära sig allt tills de skulle komma hem igen
(Seppänen, Kyngäs & Nikkonen, 1999). Även om de upplevde att det var mycket att lära sig
på en gång, kände de att de behövde kunskap om så mycket som möjligt rörande diabetes, för
att klara av den nya situationen. Kunskapen ledde till ett ökat självförtroende i skötseln och en
känsla av att de hade kontroll. Ju mer kunskap desto mera kontroll (Lowes, Lyne & Gregory,
2004; Seppänen, Kyngäs & Nikkonen, 1999). I och med att självförtroendet ökade kunde
föräldrarna också slappna av mer (Sullivan-Bolyai m.fl., 2003). Livet kunde börja återgå till
det normala och diabetes upplevdes bli en del av livet, invävt som en naturlig del (Lowes,
Gregory & Lyne, 2005; Lowes, Lyne & Gregory, 2004; Wennick & Hallström, 2007). Också
att se barnet växa upp och utvecklas normalt ledde till att föräldrarna upplevde det möjligt att
acceptera diabetes som en del av det normala livet (Hatton m.fl., 1995).

Det var viktigt för föräldrarna att barnet upplevde sig själv som lika frisk som andra barn
(Wennick & Hallström, 2007). Föräldrarna ville att diabetes skulle vara en naturlig del av
livet och inte styra barnet eller deras eget liv. Barnet skulle ha känslan av att det var ett barn i
första hand och inte en sjukdom, en diabetiker (Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006).
Även om denna känsla fanns hos föräldrarna kände de också att deras barn var annorlunda
mot andra barn, då de var tvungna att alltid ha med sig sin diabetesutrustning var de än gick.
En mamma menade att: ”She is somewhere between healthy and ill… she is healthy when she
is not ill, or – to be more precise – when she is not feeling ill… because you can make
yourself healthy by taking medication (Wennick & Hallström, 2007, s. 303).

Efter en tid, när föräldrarna och barnet kände att de hade kontroll och självförtroende att sköta
sjukdomen, upplevde de flesta föräldrarna att de anpassade sig och accepterade sjukdomen
och livet fortsatte nästan som innan (Seppänen, Kyngäs & Nikkonen, 1999). De kände att
diabetes inte längre kontrollerade deras liv och att de inte konstant tänkte på den längre, även
om sjukdomen fortfarande fanns närvarande (Seppänen, Kyngäs & Nikkonen, 1999; Wennick
& Hallström, 2007).

5.3. Att alltid vara orolig och rädd

I temat beskrivs två subteman, föräldrars upplevelser av: Rädsla för att något ska hända
barnet och Hopp och optimism.

5.3.1. Rädsla för att något ska hända barnet

De allra flesta föräldrarna uttryckte att de var oroade över insulinreaktioner såsom hypo- eller
hyperglykemi (Faulkner, 1996; Hatton m.fl., 1995; Lin, Mu & Lee, 2008; Lowes, Lyne &
Gregory, 2004; Mellin, Neumark-Sztainer & Patterson, 2004; Seppänen, Kyngäs & Nikkonen,
1999; Sullivan-Bolyai m.fl., 2003; Wennick & Hallström, 2007).

Många föräldrar var oroliga över att inte finnas där när barnet behövde dem i samband med
reaktioner och dessa föräldrar var också rädda för att lämna barnet (Hatton m.fl., 1995; Lin,
Mu & Lee, 2008; Lowes, Gregory & Lyne, 2005; Wennick & Hallström, 2006; Wennick &
Hallström, 2007). Speciellt gällde detta när barnet och föräldrarna sov på natten och en del
föräldrar ville också kontrollera blodglukosnivån även på natten för att känna sig säkra på att
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inget skulle hända (Mellin, Neumark-Sztainer & Patterson, 2004; Seppänen, Kyngäs &
Nikkonen, 1999; Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006). Flera kände att de ville ha
kontroll på natten, även om de inte kontrollerade blodsockret, och sov därför mycket lätt. En
pappa beskrev detta såsom att: ”I sleep with one eye open” (Sullivan-Bolyai, Rosenberg &
Bayard, 2006, s. 28). En annan förälder berättade om hur hennes oro påverkade den egna
nattsömnen. Hon sov oroligt och kände att hon led av sömnbrist. Oron beskrev hon med en
bild: ”I have this image of a ship going through a very narrow strait with very high sharp
rocks on either side and you can hit something if you go… at night time you never really
know what is going to hit!” ( Sullivan-Bolyai m.fl., 2003, s. 25).

Några föräldrar upplevde att deras självförtroende hörde samman med hypoglykemi. Vid
perioder av många hypoglykemitillfällen sjönk självförtroendet och de blev ännu mer
vaksamma och noggranna med skötseln av diabetes, för att kompensera (Sullivan-Bolyai
m.fl., 2003).

Föräldrarna beskrev också hur de upplevde en enorm känsla av ansvar för barnets liv och dess
existens. De oroade sig över barnets säkerhet och deras egen förmåga att skydda barnet
(Hatton m.fl., 1995; Lin, Mu & Lee, 2008; Lowes, Gregory & Lyne, 2005). Flera beskrev hur
de levde i en konstant vaksamhet över barnet (Sullivan-Bolyai m.fl., 2003; Sullivan-Bolyai,
Rosenberg & Bayard, 2006). De oroade sig också över om den dagliga skötseln av barnet var
tillräckligt bra, om de gjorde det som var bäst för barnet och dess diabetes (Mellin, Neumark-
Sztainer & Patterson, 2004). Diabetes fanns alltid i tankarna, dygnet runt (Lowes, Gregory &
Lyne, 2005; Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006).

Ett sätt för föräldrarna att lindra sin egen oro var att lära barnet känna igen signaler och
symtom på hypoglykemi och vad de skulle göra åt det. De lärde också barnet hur det skulle
undvika hypoglykemi genom att försöka förebygga att det hände (Lin, Mu & Lee, 2008).

Föräldrar, framförallt där det drabbade barnet var lite äldre, beskrev hur de var tvungna att
försöka lära sig skillnaden på glukosrelaterat agerande, såsom ilska p.g.a. lågt blodsocker, och
sådant beteende som bara var oacceptabelt och berodde på exempelvis trots (Sullivan-Bolyai
m.fl., 2003; Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006). En mamma berättade om en
händelse: ”We were driving to the store and he was acting out so I pulled over the car and
really looked at him and his behaviour, he looked low, so I fed him and he calmed down.
Normally if he didn’t have diabetes I would just have done a time out… You can’t with
diabetes” (Sullivan-Bolyai m.fl., 2003, s. 25-26). En pappa beskrev känslan när han förstod
skillnaden: ”He was acting goofy, and I thought he was just kidding around, and then I tested
him and he was 35! I had to experience it [the link between behaviour and blood glucose
level] to really get it” (Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006, s. 28).

I hälften av artiklarna uttryckte föräldrarna en rädsla för att barnet skulle dö på grund av
diabetes. Några upplevde rädsla för döden i samband med själva insjuknandet. Flera av dessa
föräldrars barn hade inte fått sin diagnos, eller hade blivit feldiagnostiserade, och togs till
sjukhusets akutmottagning då de mådde så dåligt att föräldrarna trodde barnet skulle dö. En
pappa berättade: ”I saw him lying there on the gurney. My healthy, active toddler now so pale
and still. My heart grieved, I couldn’t look” (Hatton m.fl., 1995, s. 571).

Andra föräldrar uttryckte rädsla för att barnet skulle dö p.g.a. komplikationer till diabetes
(Wennick & Hallström, 2006). De flesta föräldrarna oroade sig för komplikationer i
framtiden, även då de inte klart uttryckte att de trodde barnet skulle dö av detta (Faulkner,
1996; Hatton m.fl., 1995; Lowes, Gregory & Lyne, 2005; Mellin, Neumark-Sztainer &
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Patterson, 2004; Sullivan-Bolyai m.fl., 2003; Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006;
Wennick & Hallström, 2006; Wennick & Hallström, 2007). De upplevde också att det kändes
orättvist då det inte spelade någon roll hur mycket de än försökte hålla blodsockret på en bra
nivå, fanns det ändå risk för komplikationer längre fram i livet (Wennick & Hallström, 2007).

De flesta föräldrar beskrev ändå rädslan för döden som mest aktuell i samband med
insulinreaktioner såsom hypo- eller hyperglykemi. En pappa oroade sig för att misstolka
blodglukosvärdet och därmed ge för mycket eller för lite insulin: ”You make a mistake and
you can kill your child” (Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006, s. 27). En mamma var
rädd att barnet skulle dö på natten när hon inte märkte om barnet hade fått hypo- eller
hyperglykemi: ”it is as if a burden has been removed from my shoulders when I see that he is
breathing in the morning… I live with that worry all the time” (Wennick & Hallström, 2007,
s. 304).

5.3.2. Hopp och optimism

Flera föräldrar uttryckte, trots rädsla och oro, ändå ett hopp om framtiden. De försökte hitta
positiva aspekter på sjukdomen, ha en positiv inställning och trodde att barnet skulle leva ett
långt och hälsosamt liv (Mellin, Neumark-Sztainer, & Patterson, 2004; Seppänen, Kyngäs &
Nikkonen, 1999). En mamma menade:

We could dwell on all the negatives, and let’s ruin our lives. Or we could look at the
positives, and let’s get on with it, and let’s look forward to a life that’s different to how it
used to be (Lowes, Gregory & Lyne, 2005, s. 258).

Hoppet motiverade föräldrarna och gav de tillräckligt med kraft för att orka fortsätta och
tillräckligt med mod för att våga lita på sig själva i vårdandet. En mamma berättade: ”At the
hospital they told us all about the research. They gave us faith and hope. That’s what we
needed. It’s what kept us going and sustained us” (Hatton m.fl., 1995, s. 572). Många var
positiva till att ett botemedel skulle hinna komma då deras barn var små när de fick diagnosen
och föräldrarna såg det som deras jobb att hålla barnet så frisk som möjligt tills detta kom
Hatton m.fl., 1995).

I en artikel uttryckte föräldrarna att tron på Gud hade hjälpt och varit ett stort stöd. Genom att
tro kände de också hopp om framtiden som en förälder uttryckte sig:

I believe in Jesus and I feel that way but a person has to have faith. I wished everyone had a
faith in Christ. But, you still have to have a faith other than this world because this world is
going to let you down (Faulkner, 1996, s. 88).

5.4. Tillit och gemenskap

Föräldrarna upplevde att det var svårt att lita på att andra kunde ta hand om barnet med
diabetes. Tidigare kunde föräldrarna lämna barnet hos barnvakter och unna sig tid med
varandra men nu, efter att barnet fått diabetes, upplevde de att det inte alls var lika lätt att
lämna bort ansvaret till andra (Hatton m.fl., 1995; Sullivan-Bolyai m.fl., 2003).

När barnet skulle iväg till skolan upplevde föräldrar en oro att lämna över ansvaret till skolan
eller till lärarna, att barnet inte skulle få en god vård. Föräldrarna upplevde att skolans
personal inte hade kunskap om diabetes och hur de skulle agera om det uppstod något
problem (Lin, Mu & Lee, 2008; Sullivan-Bolyai, Rosenberg & Bayard, 2006; Wennick &
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Hallström, 2006). En mamma beskrev: ”I always worry about my child. I feel scared when I
am at home. I fear I might get a phone call or something. I am so frightened that something
might happen to him” (Lin, Mu & Lee, 2008, s. 102).

Upplevelse av oro över vem som hjälpte barnet vid behandling av för högt eller för lågt
blodsocker när föräldrarna inte var hemma ledde till att föräldrarna informerade andra om
diabetes. Att föräldrarna kände trygghet när barnet inte var hemma (Faulkner, 1996; Mellin,
Neumark-Sztainer & Patterson, 2004; Seppänen, Kyngäs & Nikkonen, 1999).

Föräldrarna upplevde att de växte som familj när de hade accepterat och förstått effekterna av
barnets diabetes som ledde till att föräldrarna lärde sig nytt om varandra (Hatton m.fl., 1995;
Mellin, Neumark-Sztainer & Patterson, 2004). Mammorna upplevde ett minskat band till sitt
barn och saknad av ideal mamma-barn relation, medan papporna upplevde ett ökat band till
sitt barn relaterat till den ökade involveringen i barnets diabetes (Hatton m.fl., 1995). En
förälder beskrev det: ”In a way it’s helped us to be closer… we’re kind of sharing
something… getting to her appointments and… being involved in her life” (Mellin, Neumark-
Sztainer & Patterson, 2004, s. 226).

Behov av ett privatliv, att få umgås med sin partner upplevdes som viktigt hos en del föräldrar
(Seppänen, Kyngäs & Nikkonen, 1999). Hela familjen påverkades när barnet drabbats av
diabetes och att vara två vid problemlösningar och beslut upplevdes som en minskad börda.
Att vara stark för barnets skull och att vara där för barnet (Sullivan-Bolyai, Rosenberg &
Bayard, 2006).

6. DISKUSSION

I diskussionsavsnittet har metod, resultat och etik diskuterats.

6.1. Metoddiskussion

Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelse av att ha ett barn med typ 1
diabetes och till detta har kvalitativa artiklar analyserats. Valet av just kvalitativa artiklar
berodde på att vi ville ha artiklar som beskrev själva upplevelsen av att ha ett barn med
diabetes, vi ville ha en beskrivning av fenomenet. Genom att sammanställa flera artiklar
kunde likheter och skillnader hittas vilket gav en djupare förståelse för fenomenet.

Vid artikelsökningen sökte vi i databasen CINAHL först då denna databas innehåller många
vårdvetenskapliga artiklar. Tyvärr hittades inga artiklar som verkade svara mot syftet då titlar
och abstracts granskades. Vi valde då att istället prova att söka via databaserna
PubMed/MEDLINE och ELIN@Mälardalen och utifrån dessa sökningar valdes 11 artiklar ut.
Vi har inte begränsat vårt sökande, eller vårt urval, av artiklar till att gälla något speciellt antal
år bakåt i tiden. Den äldsta artikeln vi inkluderat var från år 1995. Att någon begränsning inte
gjordes beror på att det inte hittades så många artiklar i ämnet från enbart 2000-talet. Det kan
finnas nackdelar med att inkludera äldre artiklar då dessa kan innehålla saker som påverkar
upplevelsen, t.ex. kan det ha kommit nya metoder som underlättar glukostagning så att dessa
inte behöver genomföras lika ofta och detta påverkar hur föräldrarna upplever situationen. Vi
har dock vid granskning inte kunna finna några skillnader i artiklarnas resultat vad gäller
upplevelserna hos föräldrarna. Vi tror därför inte att artiklarnas ålder påverkat vårt resultat.

Vi valde endast ut artiklar på engelska. Då vi sökte artiklar i databaserna påträffades ett flertal
artiklar, där titel och abstract på engelska verkade svara mot syftet, men som endast fanns i
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fulltext på finska eller tyska. Då vi inte behärskar dessa språk kan artiklar som skulle ha
passat denna studie ha exkluderats. Vi gjorde inte heller någon begränsning gällande var i
världen artiklarna var skrivna. I de artiklar som ingick i resultatet var studierna genomförda i
USA (4 st.), Storbritannien (2 st.), Sverige (2 st.), Canada (1 st.), Taiwan (1 st.) och Finland (1
st.). Beroende på olika kulturella skillnader kan resultatet ha påverkats. Vi tyckte oss märka
en viss skillnad i längden på sjukhusvården vid diagnos, och med det en skillnad i hur snabbt
föräldrarna behövde lära sig sköta sitt barns diabetes. Skillnader som denna kan ha påverkat
resultatet men vi har försökt presentera dessa skillnader i resultat och diskussion om
resultatet.

Artiklarna har analyserats enligt Evans modell (2002) och vi tyckte att denna modell
fungerade bra och var lätt att följa. Vi upplevde dock att det var svårt att kategorisera
nyckelfynden i teman och subteman. Vissa nyckelfynd gick in under flera teman och vi ville
hitta rubriker/teman som kategoriserade alla nyckelfynd. När vi upplevde att nyckelfynd
kunde passa på flera teman/subteman diskuterades dessa och lästes i sitt sammanhang i
originalartikeln för att på så sätt få dem under rätt tema. Flera av våra teman fick under
arbetets gång byta namn för att alla nyckelfynd skulle passa.

Vi valde att göra en manifest innehållsanalys så att vi inte ytterligare skulle tolka det som
redan skrivits och eventuellt tolkats av de författarna som genomfört studierna och skrivit
artiklarna. Genom att välja att göra en manifest innehållsanalys anser vi att pålitligheten till
det resultat vi kommit fram till ökar. Vi kan dock ha tolkat ord och meningars betydelse, dels
genom vår översättning till svenska, dels genom vår förförståelse eller genom att vi inte har
hela bilden av intervjuerna och den miljö de genomförts i. Vi har försökt att tolka så lite som
möjligt för att resultatet ska bli så sant, så tillförlitligt och pålitligt, som möjligt.

Det var bra att vara två personer när analysen genomfördes då arbetet hela tiden kunde
diskuteras. Vi fick därigenom två personers syn på artiklarna. Vi har båda läst alla artiklarna,
för att på så sätt kunna ha åsikter om dem. När nyckelfynden markerades enskilt och sedan
jämfördes mellan oss, var ofta samma nyckelfynd markerade. När det inte var så diskuterades
det om dessa var nyckelfynd eller inte. Vi anser att dennas studies tillförlitlighet och
pålitlighet ökar genom att vi kom fram till samma resultat trots att vi läste artiklarna enskilt.

6.2. Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelse av att ha ett barn med typ 1
diabetes. I resultatdiskussionen diskuteras denna studies resultat kopplat till tidigare
forskning, den teoretiska referensram vi valt och till egna åsikter och reflektioner.
Diskussionen är uppdelad i de teman som presenterades i resultatet och i varje temadiskussion
finns dess subteman invävda.

6.2.1. Diskussion om temat Att detta händer just oss

Resultatet i denna studie visar på att många föräldrar till en början förnekade att barnet hade
drabbats av diabetes. De ville inte inse att deras barn hade en kronisk sjukdom. De försökte
bortförklara symtom och hitta andra orsaker till vad som kunde ha hänt barnet. De hade ibland
en känsla av att något inte riktigt var som det skulle med barnet men valde att förtränga detta
och förklara det med enklare sjukdomar, såsom exempelvis en förkylning (Hatton m.fl., 1996;
Lowes, Gregory & Lyne, 2005; Lowes, Lyne & Gregory, 2004; Seppänen, Kyngäs &
Nikkonen, 1999; Wennick & Hallström, 2007). Vi uppfattade detta som en förnekelse. De
ville inte se. Om de inte såg sjukdomen så fanns den inte.
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Då en person får en diagnos bekräftas hans/hennes rädslor och farhågor. Diagnosen innebär
att personen måste konfronteras med allvaret i situationen och med de krav på förändringar
som sjukdomen kräver (Wiklund, 2005). I detta fall är det föräldrarna som får en diagnos på
sitt barn. Detta innebär ett lidande på vardandenivån. Det är en kamp mellan det som de
fruktar, att barnet har en kronisk sjukdom, och det som är gott, att barnet inte har någon
sjukdom. Att erkänna för sig själv att barnet har en sjukdom innebär att föräldern går in i
lidandet. Här är det viktigt att sjukvårdspersonalen finns till hands och är beredda att lyssna
och stödja. Att vi som vårdpersonal inte bara ser patientens lidande utan också de anhörigas.

Om man till följd av en sjukdom eller skada inte längre kan leva på det sätt man är van vid
och önskar, eller om livet kommer att se ut på ett annat sätt, påverkas också identiteten. Det är
inte den nedsatta funktionen i sig som är lidandet, utan det hot mot identiteten som den
innebär (Wiklund, 2005). När föräldrarna insåg att livet inte skulle bli som de trott det skulle
bli, förlorade de sin identitet för en stund. Som vårdpersonal kan vi då hjälpa dem genom att
vara närvarande och genom att låta dem hitta sin roll utan att stressa. De måste få en chans att
anpassa sig till den nya situationen utan press och med en chans att gå in i lidandet på sina
egna villkor.

Många av föräldrarna skuldbelade sig själva eller sin partner. De ville hitta en orsak till varför
just de drabbats och hur det kunde hända. När diagnosen inte gick att förneka längre
funderade många av föräldrarna över vad som hade gått fel eller om de orsakat sjukdomen
(Seppänen, Kyngäs & Nikkonen, 1999). När människan känner skuld upplever hon att hon
överträtt vissa gränser och upplever då ett illabefinnande över detta. Denna skuldkänsla kan
till exempel uppkomma då människan själv känner att hon orsakat sjukdomen och lidandet
genom att inte leva på rätt sätt (Eriksson, 2005). Att som förälder känna att barnets sjukdom
beror på något fel som föräldern gjort innebär ett stort lidande och en stor skuldkänsla. Detta
gäller också om föräldern upplever sig oförmögen att ta hand om sitt barns vård eller inte ger
tillräckligt bra vård. Vårdpersonalens uppgift blir då att finnas till och lyssna till föräldrarna.
Det är viktigt att påpeka för föräldrarna att de är utan skuld och att de inte orsakat barnets
sjukdom. Föräldrarnas skuldkänsla kan också lättas genom att de får medverka i vården på
sina egna villkor. Att det är en tillåtande miljö på sjukhuset där det får gå fel och där det finns
möjlighet till stöd när föräldrarna känner att de behöver det. Som vårdpersonal måste vi också
tillåta att det får ta tid att lära sig och finna trygghet i den nya situationen.

Flera föräldrar påpekade också att de kände sig misslyckade när de kom till sjukhuset för
kontroller och kände att de inte skötte barnets diabetes tillräckligt bra i vårdpersonalens ögon
(Wennick & Hallström, 2007). Vi kopplade detta till Erikssons syn på vårdlidande, ett lidande
orsakat av vårdpersonalen (Eriksson, 2005). Genom att vi som vårdpersonal får föräldrarna att
känna sig misslyckade orsakar vi ett lidande hos dem. Detta får inte förekomma. Istället bör
föräldrarna känna att det finns ett stöd i vårdpersonalen och att de som föräldrar gör ett bra
jobb. Detta ska vi som vårdpersonal uppmuntra.

Många föräldrar upplevde en sorg över att just deras barn drabbats. De kände också sorg över
att ha förlorat sitt friska barn (Mellin, Neumark-Sztainer & Patterson, 2004). Detta innebär ett
lidande och kanske också en känsla av skam över att de känner sorg. En skam för att de inte är
tacksamma och glada över det barn de har utan känner sorg istället. Som vårdpersonal tror vi
att det är viktigt att vi tar föräldrarnas sorg och skam på allvar. Vi får inte släta över deras
känslor med ord som att de bör vara tacksamma att barnet lever eller att det kunde vara värre.
Ord som dessa orsakar mer lidande och skam hos föräldrarna.
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Eriksson delar in själva lidandet i ett drama med tre akter: bekräftelse, själva lidandet och
försoning (Eriksson, 2005). Om människan, i det här fallet de sörjande föräldrarna, ska kunna
försonas med sitt lidande och erhålla en känsla av att ha hälsa, behöver vi som vårdpersonal
först bekräfta lidandet. Vi måste tillåta föräldrarna att sörja det friska barnet och inte orsaka
mer lidande genom att fördöma de känslorna. När vi bekräftar lidandet och sorgen, tillåts
föräldern att lida och kan finna försoning med lidandet, och erhålla en känsla av hälsa.   

6.2.2. Diskussion om temat Att livet förändras

Tidigare studier visade på att ett besked till föräldrarna om en kronisk sjukdom hos deras barn
leder till att livet förändras. Detta framkom också i denna studie. Föräldrarna kände sig
tvingade att göra livsstilsförändringar för hela familjen men detta var inte enbart negativt. En
positiv aspekt var att behöva ändra kost- och motionsvanor för hela familjen. De åt mer
hälsosamt och motionerade mer än tidigare (Mellin, Neumark-Sztainer & Patterson, 2004).
Som sjuksköterska är det viktigt att lyfta fram de positiva aspekterna så att inte allt upplevs
som jobbigt och besvärligt för föräldrarna. De bör erbjudas hjälp att hitta kost och motion som
passar just deras familj utifrån det drabbade barnets behov.

Föräldrarna upplevde att det tog tid att anpassa sig till barnets sjukdom. I början tyckte många
av föräldrarna att sjukdomen styrde hela deras liv. All tid gick åt till att sköta insulin,
glukostester och annat i samband med diabetes. När inte praktiskt arbete runt sjukdomen
genomfördes fanns den ändå i tankarna. Vi kopplar detta till ett varande i lidandet. Människan
försöker lindra lidandet med kortsiktiga lösningar exempelvis genom att inte se längre än just
den här dagen eller den här veckan. Det handlar om att klara av en dag i taget och att klara
skötseln av diabetes så att den är bra just idag. Det praktiska tog så mycket tid att det inte
fanns tid över för att gå in i själva lidandet på en djupare nivå eller att ta tag i sina känslor.
Till detta behövdes mer tid.

Tid påverkade känslan av accepterande, av att ha hälsa. När föräldrarna hade hittat sin roll och
börjat känna sig trygga i den kunde de också tillåta sig att varda i lidandet och känna hälsa. I
och med att de accepterade sjukdomen som en del av livet kunde de också förena lidandet
med hälsa. Diabetes blev en del av hälsan.

I flera av artiklarna i denna studie upplevde föräldrarna att de fick för kort tid på sjukhuset.
De kände sig stressade och behövde lära sig ta hand om skötseln av barnets diabetes på kort
tid. I en artikel talas det om fyra dagar som de blev behandlade på sjukhuset (Sullivan-Bolyai,
Rosenberg & Bayard, 2006). Vi tror att detta beror på var i världen det drabbade barnet
bodde. Vi tyckte oss märka en skillnad mellan artiklarna från USA gentemot artiklarna från
Sverige och Finland. I Sverige fick föräldrarna stanna tillsammans med sina barn en längre tid
på sjukhuset och åkte hem på permissioner när de kände att de behärskade situationen
(Wennick & Hallström, 2007). Då fick de också en chans att känna efter hur de klarade av allt
vad det innebär att klara av vardagen. De upplevde till och med att de längtade hem och
tyckte att det var tillräckligt lång tid på sjukhuset (Wennick & Hallström, 2006). Det är viktigt
att föräldrarna får den möjligheten att känna sig trygga i skötseln av barnets diabetes. Vi
upplever att i Sverige ges denna möjlighet. Som sjuksköterska är det bra att vara observant på
att människor från andra kulturer kanske inte är vana vid denna möjlighet och att sjukvården
erbjuder dem att stanna tills de känner sig trygga med den nya livssituationen.



21

6.2.3. Diskussion om temat Att alltid vara orolig och rädd

Tidigare forskning visade på en rädsla för komplikationer till sjukdomen. Detta framkom
också tydligt i denna studie. Vi har dock funnit en skillnad mellan de artiklar som analyserats
i denna studie och tidigare forskning. Där komplikationer nämndes, vilket var i de flesta
artiklarna i analysen, uppgav endast föräldrarna att de var rädda för komplikationer, men inget
om vad för komplikationer eller varför de var rädda. Eftersom alla dessa artiklar handlade om
barn upplevde vi att komplikationer kändes avlägset för föräldrarna, att det var något som
kanske kunde ske i framtiden. De artiklar som beskrev rädsla för komplikationer i den tidigare
forskningen beskrev anhöriga till vuxna (syskon eller partner). De vuxna med diabetes
upplevdes att vara mer i riskzon för att drabbas av komplikationer då de troligtvis levt längre
med sjukdomen. Vi upplevde också att föräldrarna till de drabbade barnen inte ville tänka på
komplikationer i framtiden, det var en rädsla för något som inte fick hända ens i tankarna.
Istället för att oroa sig för komplikationer kände föräldrarna hopp och önskan om att deras
barn skulle klara sig ifrån att drabbas. Det var ett sätt att uppleva hälsa istället för ett lidande.

De flesta föräldrarna var rädda att något skulle hända deras barn exempelvis hypo- eller
hyperglykemi. De var oroliga över att inte finnas till hands när deras barn behövde hjälp. De
kände ett stort ansvar för barnets liv och var osäkra på om de klarade av att vårda barnet på
bästa sätt (Hatton m.fl., 1995). Många var till och med rädda för att barnet skulle dö av
reaktionerna (Wennick & Hallström, 2007). Vi tror att kunskap ger trygghet. Om föräldrarna
upplever att de klarar av situationen, att de vet precis hur de ska handla, kan de också känna
sig lugna och trygga. Detta är viktigt vid insulinreaktioner. Vi som vårdpersonal kan upplysa
föräldrarna hur de ska handla teoretiskt men vi kan inte ge dem erfarenheten så att de känner
sig trygga. Det är tyvärr något de kommer att få uppleva själva men vi kan finnas där som ett
stöd.

Hälsans riktning är hoppet. Hoppet innebär att människan tror att något kan förändras. Det är
en rörelse mellan hopp och hopplöshet, att ena stunden tro att det kan bli bättre och i nästa att
livet är hopplöst (Eriksson, 1996). Föräldrarna kände hopp. De ville tro att det fanns en chans
att forskare skulle hitta ett botemedel mot barnets sjukdom. Många av föräldrarna upplevde
ett hopp om att det skulle hinna komma ett botemedel under deras barns livstid (Hatton m.fl.,
1995). Det är viktigt att hjälpa föräldrarna att känna hopp exempelvis genom att presentera ny
forskning för dem. Det är viktigt att få dem att känna att diabetes inte är en sjukdom som är
hopplös utan att det faktiskt går att leva länge och må bra trots den.

Tidigare forskning påvisade att det var viktigt för föräldrarna att de kände att barnet upplevde
sig själva som normala (Woodgate, 1998). Om barnet känner att det har hälsa kan också
föräldrarna känna att de själva har hälsa. Därför bör vårdpersonalen sträva efter att både
barnet och föräldrarna känner trygghet och är optimistiska till sjukdomen och dess skötsel.

Hopp leder också till att människor får mod att våga lida. Med hoppet som stöd kan de tillåta
sig att gå in i lidandet. Människan behöver hoppet för att våga lida. Utan hoppet vore lidandet
hopplöst och meningslöst (Eriksson, 2005). Om föräldrarna känner hopp kan de våga gå in i
lidandet för att erhålla hälsa.

6.2.4. Diskussion om temat Tillit och gemenskap

Föräldrarna upplevde en oro över att behöva lämna sitt barn till skolan. De kände sig inte
trygga med detta då personalen hade brist på kunskap om diabetes, dess komplikationer och
reaktioner som kunde drabba barnet. I en artikel i denna studie vara föräldern med under hela
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skoltiden, satt där i klassrummet för att bevaka sitt barn om det skulle hända något (Lin, Mu
& Lee, 2008). Att inte kunna lita på att någon annan kunde ta hand om barnet upplevdes som
svårt hos många föräldrar. Innan barnet drabbades av diabetes hade föräldrarna inga problem
med att lita på andra, de kunde anlita barnvakter och unna sig tid med varandra (Hatton m.fl.,
1995). Efter att barnet drabbats av diabetes upplevde föräldrarna det mycket svårt att våga lita
på någon samt att de inte kunde koppla av och unna sig tid med varandra. Vi upplevde att det
fanns ett lidande hos föräldrarna då deras barn drabbats av diabetes och detta tror vi att vi som
sjuksköterskor kan påverka. Om vi tar vårt ansvar och ser föräldrarna för dem som de är och
inte bara ser till barnets sjukdom, kan vi påverka dem i en positiv anda. Eriksson menar att
människan är en enhet av kropp, själ och ande (Wiklund, 2005). Vi tror att upplevelsen av ett
själsligt och andligt bemötande från personalen har stor betydelse för föräldrarna, för att de
ska känna sig trygga i situationen.

Många föräldrar var medvetna om att de var i behov av stöd från andra för att orka och klara
av situationen som sjukdomen förde med sig. Att orka för barnets skull och för deras egen
skull. Vid problemlösningar och beslut var det en lättnad för föräldrarna att de var två som
tillsammans hjälptes åt, det upplevdes då som en minskad börda (Sullivan-Bolyai, Rosenberg
& Bayard, 2006). En förälder i en av artiklarna i denna studie upplevde att skötseln av
diabetes tog lång tid och kraft och att det inte fanns tid till socialt umgänge (Hatton m.fl.,
1995). I detta skede kan vi som sjuksköterskor hjälpa till att prata med föräldrarna så att de tar
sig tid för sig själva och låter vårdpersonalen ta hand om barnet, så att de får kvalitetstid med
varandra. Vi upplever att det bör finnas stöd till dem som behöver och vill ha.

6.3. Etisk diskussion

Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelse av att ha ett barn med typ 1
diabetes. Då endast redan publicerat material har använts behövdes inte något etiskt tillstånd.
Vi har valt att skriva citaten på originalspråket för att undvika fel i översättningen. I övrigt har
artiklarna översatts så noggrant som möjligt, men trots detta kan vi ha tolkat innehållet
annorlunda än vad författarna menade.

6.4. Förslag på vidare forskning

Det skulle ha varit intressant att få arbeta med förstahands material det vill säga att göra egna
intervjuer med föräldrar. Vi tror att det skulle kunna ge en mer komplett bild då vi skulle få
hela situationen beskriven och förklarad. Det skulle också vara intressant att jämföra hur olika
landsting arbetar med familjer där det finns ett barn med diabetes. Om olika arbetssätt
påverkar föräldrarnas upplevelser. Något annat som skulle ge mer kunskap om hur
diabetesvård ska bedrivas vore att fråga barnen hur de upplever livet med diabetes. Skiljer sig
deras åsikter från föräldrarnas och hur ska vi som vårdpersonal i så fall tillgodose bådas
behov? Upplever mammor och pappor diabetes hos sitt barn på olika sätt? För att få en ännu
djupare förståelse för föräldrarna och hela familjen skulle en studie gjord på hela familjer
behöva genomföras.

7. SLUTSATSER

Livet förändrades för de flesta familjer när deras barn fick diagnosen typ 1 diabetes. Vardagen
behövde planeras mer noggrant och anpassas efter det drabbade barnets behov av mat, insulin
och motion. Många föräldrar upplevde detta som jobbigt till en början, något som gjorde dem
kraftlösa, men vården blev sedan en del av det normala livet. Många föräldrar upplevde också
att de blev tvungna att bli mer vaksamma på sina barn. De blev mer uppmärksamma på om
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det hände barnet något såsom hypo- eller hyperglykemi. De var rädda att barnets framtid
skulle påverkas av komplikationer till sjukdomen. De flesta uttryckte också ett behov av att
andra människor fanns i deras närhet som stöd och som kände till barnet och dess behov.

Många av föräldrarna beskrev det nya livet, med en kronisk sjukdom hos sitt barn, som en
process, från diagnos till anpassning och accepterande. I början upplevde de livet som ett
kaos, en chock. De ville inte inse sanningen, att deras barn hade diabetes. Det var stor skillnad
på upplevelserna direkt efter diagnos och ett år efter beskedet. Som vårdpersonal tror vi att det
är viktigt att finnas med hela vägen. Att föräldrarna känner att de inte är lämnade ensamma
utan att det alltid finns stöd och hjälp att få. Att föräldrarna får den hjälp de behöver för att
hitta en väg ur lidandet till hälsa.

Dessa resultat kan inte generaliseras och sägas gälla alla föräldrar som har ett barn med typ 1
diabetes. Alla människor är unika och reagerar olika på händelser i livet. Vi tror dock att det
finns vissa gemensamma drag, vilket vi tycker att vi funnit genom denna studie, presenterade
i resultatet. Som sjuksköterskor kan det vara bra att känna till dessa reaktioner, tankar och
känslor och ha dem i bakhuvudet i mötet med föräldrarna. Sjuksköterskans roll är att se varje
unik situation och försöka stödja och finnas till för just denna person i hans/hennes behov just
nu. Genom denna studie hoppas vi på bra möten mellan sjukvården och föräldrarna så att
föräldrarnas lidande kan lindras och de kan uppleva hälsa trots barnets sjukdom.
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Bilaga 1. Sökta artiklar.

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar

CINAHL Peer-reviewed, fulltext
All: family* AND
All: diabet* AND
All: child*

77 0

CINAHL Peer-reviewed, fulltext
All: parent* AND
All: diabet* AND
All: child*

50 0

CINAHL Peer-reviewed, fulltext
All: family* AND
All: diabet* AND
All: experience*

66 0

CINAHL Peer-reviewed, fulltext
All: parent* AND
All: diabet* AND
All: perspective*

14 0

CINAHL Peer-reviewed, fulltext
All: parent* AND
All: diabet*

58 0

ELIN@Mälardalen All: family* AND
All: diabet* AND
All: child* AND
All: experience*

63 6
Artikel: D, E, G, H, J,

K

ELIN@Mälardalen All: parent* AND
All: diabet* AND
All: child* AND
All: experience*

81 5
Artikel: B, D, E, G, H



PubMed/MEDLINE All: family* AND
All: diabet* AND
All: child* AND
All: experience*

170 6
Artikel: D, E, G, H, J,

K

PubMed/ MEDLINE All: parent* AND
All: diabet* AND
All: child* AND
All: experience*

177 7
Artikel: B, C, D, E, G,

H, I

PubMed/ MEDLINE All: parent* AND
All: diabet* AND
All: perspective*

68 2
Artikel: F, I

PubMed/ MEDLINE All: family* AND
All: child* AND
All: diabet* AND
All: coping*

64 4
Artikel: A, F, G, J

A) Faulkner, MS. Family responses to children with diabetes and their influence on self-care.

B) Hatton, D L., Canan, C., Thorne, S. & Hughes A-M. Parents’ perceptions of caring for an infant or toddler
with diabetes.

C) Lin, H-P., Mu, P-F. & Lee, Y-J. Mothers’ experience supporting life adjustment in children with T1DM..

D) Lowes, L. & Gregory, J.W. & Lyne, P. Newly diagnosed childhood diabetes: a psychosocial transition for
parents?

E) Lowes, L., Lyne, P. & Gregory, J.W. Childhood diabetes: parents’ experience of home management and the
first year following diagnosis.

F) Mellin, A E., Neumark-Sztainer, D. & Patterson, J M. Parenting adolescent girls with type 1 diabetes:
Parents’ perspectives.

G) Seppänen, S.M., Kyngäs, H.A. & Nikkonen, M.J. Coping and social support of parents with a diabetic child.

H) Sullivan-Bolyai, S., Deatrick, J., Gruppuso, P., Tamborlane, W. & Grey, M.. Constant vigilance: mothers’
work parenting young children with type 1 diabetes.

I) Sullivan-Bolyai, S., Rosenberg, R. & Bayard, M. Fathers’ reflections on parenting young children with type 1
diabetes.

J) Wennick, A. & Hallström, I. Swedish families’ lived experience when a child is first diagnosed as having
insulin-dependent diabetes mellitus.

K) Wennick, A. & Hallström, I. Families’ lived experience one year after a child was diagnosed with type 1
diabetes.



Bilaga 2. Presentation av använda artiklar.

Författare, titel och år. Syfte Metod Resultat
A Faulkner, MS.

Family responses to
children with diabetes
and their influence on
self-care.
1996.

Att beskriva
familjemedlemmarnas
erfarenheter i relation
till barnets diabetes och
möjliga sätt
familjemedlemmarna
kan stödja barnets
självvård.

Kvalitativ.
Semistrukturerade
intervjuer med sju
familjer.

Föräldrarna påmindes om
tiden för diagnos,
planering av mat,
organisering av dagliga
rutiner, att klara av och
anpassas till diabetes och
oron för insulinreaktioner.

B Hatton, D L., Canan, C.,
Thorne, S. & Hughes A-
M.
Parents’ perceptions of
caring for an infant or
toddler with diabetes.
1995.

Att framställa en
förståelse för
föräldrarnas erfarenheter
och att använda den
kunskapen till ett
anpassat stöd och hjälp
för att möta deras
behov.

Kvalitativ
beskrivande studie
med en
fenomenologisk
ansats. Åtta
familjer deltog.

3 faser identifieras:
föräldrarnas erfarenhet av
diagnos och sjukhusvård,
att anpassa vården i
hemmet och anpassning
på lång sikt. I dessa faser
beskrev föräldrarna sin
stress.

C Lin, H-P., Mu, P-F. &
Lee, Y-J.
Mothers’ experience
supporting life
adjustment in children
with T1DM.
2008.

Att förklara den
väsentliga strukturen av
mödrarnas erfarenhet
vid stöd till barn med
typ 1 diabetes.

Kvalitativ studie
med
fenomenologisk
ansats. 12 mödrar
deltog.

6 teman beskrevs.
Identifierar relationer
mellan diabetessymtom,
barnets utveckling och
självvård.

D Lowes, L. & Gregory,
J.W. & Lyne, P.
Newly diagnosed
childhood diabetes: a
psychosocial transition
for parents?
2005.

Att få en ny teoretisk
förståelse för
föräldrarnas
sorgereaktioner och
processen att anpassa
sig till barnets diabetes.

Kvalitativ studie.
Djupintervjuer
med 38 föräldrar.

Det var svårt att handskas
med situationen precis
efter diagnos vilket
kändes som ett kaos.
Diabetes påverkade livet
både praktiskt och
emotionellt. Ett successivt
accepterande.

E Lowes, L., Lyne, P. &
Gregory, J.W.
Childhood diabetes:
parents’ experience of
home management and
the first year following
diagnosis.
2004.

Att undersöka föräldrars
erfarenhet av att ha ett
barn med typ 1 diabetes,
skött i hemmet, och
deras första år efter
diagnos.

Kvalitativ.
Longitudinell
studie. 40
djupintervjuer med
föräldrar till 20
barn med diabetes.

Många föräldrar var
oroade över hur fort
diabetes utvecklades hos
deras barn. Information
var viktigt. Beskrev
påverkan på det dagliga
livet.

F Mellin, A E., Neumark-
Sztainer, D. &
Patterson, J M.
Parenting adolescent
girls with type 1
diabetes: Parents’
perspectives.
2004.

Att undersöka föräldrars
upplevelse av diabetes
inverkan på familjen för
att bättre kunna förstå
föräldra/barnkonflikter,
föräldrars oro och de
strategier man har för att
orka skötseln av
ungdomars diabetes.

Kvalitativ studie.
Semistrukturerade
intervjuer med
föräldrar till 30
ungdomar, endast
flickor.

Trots att familjerna
rapporterade att de hade
oro, konflikter och att
diabetes påverkade
familjen negativt fanns
det också positiva saker
med diabetes.



G Seppänen, S.M.,
Kyngäs, H.A. &
Nikkonen, M.J. Coping
and social support of
parents with a diabetic
child.
1999.

Att beskriva och förstå
föräldrars process för att
orka med ett barn med
diabetes och vikten av
den sociala hjälp som
erbjuds dessa föräldrar.

Kvalitativ.
longitudinell
studie. 2 familjer
deltog.

6 faser beskrevs i
processen för att orka
med. Föräldrarna beskrev
inom dessa faser stress,
strategier för att orka och
känslan av kontroll

H Sullivan-Bolyai, S.,
Deatrick, J., Gruppuso,
P., Tamborlane, W. &
Grey, M.
Constant vigilance:
mothers’ work parenting
young children with
type 1 diabetes.
2003.

Att beskriva den dagliga
erfarenheten av mödrars
“uppfostran” av barn
under 4 år med typ 1
diabetes.

Kvalitativ.
Beskrivande studie
med intervjuer av
28 mödrar.

Det centrala temat var: En
konstant vaksamhet.

I F Sullivan-Bolyai, S.,
Rosenberg, R. &
Bayard, M.
Fathers’ reflections on
parenting young
children with type 1
diabetes.
2006.

Att beskriva fäders
erfarenhet av att vara
förälder och ta hand om
vården av deras barn
med typ 1 diabetes.

Kvalitativ studie
med 16
djupintervjuer med
14 fäder.

Ett stort tema
identifierades: Från
ledsenhet till aktivitet. 6
underteman identifierades.

J Wennick, A. &
Hallström, I.
Swedish families’ lived
experience when a child
is first diagnosed as
having insulin-
dependent diabetes
mellitus.
2006.

Att illustrera hela
familjens erfarenhet när
ett barn i familjen får
diagnosen diabetes.

Kvalitativ,
longitudinell
beskrivande studie
med intervjuer
med 12 familjer.

Erfarenheten beskrevs
som en pågående lärande
process.

K Wennick, A. &
Hallström, I.
Families’ lived
experience one year
after a child was
diagnosed with type 1
diabetes.
2007.

Att illustrera familjers
erfarenhet av diabetes
ett år efter att barnet fått
diagnosen typ 1
diabetes.

Kvalitativ.
Hermeneutisk
fenomenologisk
studie med 11
familjemedlemmar
till barn med
diabetes.

Föräldrarna beskrev året
som att leva ett vanligt
men ovanligt liv. Livet
var varken enkelt eller
svårt. Man fann 4 teman.



Att detta händer just oss

Bilaga 3. Presentation av subteman och teman

Att livet förändras

Att alltid vara orolig och rädd

Tillit och gemenskap

Chock och förnekelse Skuld och misslyckande Sorg och saknad

Att klara av vardagen Kraftlöshet Accepterande

Rädsla för att något ska hända
barnet

Hopp och optimism


