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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
Varje dag insjuknar cirka två barn i diabetes mellitus typ 1 (T1DM) i Sverige. När ett barn 
blir sjukt är det föräldrarna till barnet som ansvarar för omvårdnaden vardagen. 
Omvårdnadsansvaret läggs på föräldrarna och för en del kan detta leda till stress och i värsta 
fall till utbrändhet. 
 
Syfte  
 
Syftet var att beskriva hur föräldrar upplever och hanterar att deras barn insjuknar i diabetes 
mellitus typ 1. 
 
Metod  
 
En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie genomfördes. Sju föräldrar till barn med diabetes 
mellitus typ 1 från Stockholm och Uppsala intervjuades. Samtlig insamlade data analyserades 
utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultat 
 
De kategorier som framkom under resultatanalysen var; att hantera sitt barns sjukdom, det 
stora tunga ansvaret, sjukdomens påverkan i det dagliga livet och behov av stöd. Föräldrar 
upplevde deras barns insjuknande i T1DM som traumatiskt och något som påverkar hela 
familjens liv. Samtliga föräldrar som deltog i studien uttryckte ett behov av stöd i olika 
former. Att känna sig ensamma utan stöd från varken anhöriga eller hälso- och sjukvården är 
en vardag för dessa föräldrar. Stödet som hälso- och sjukvården erbjöd upplevdes bristfälligt 
och med flera förbättringsområden. Flertalet föräldrar uppgav att de lider av sömnbrist, vilket 
försvårar det dagliga livet på många sätt.  
 
Slutsats 
 
Föräldrar till barn med T1DM lär sig, över tid hantera omvårdnaden som sjukdomen medför, 
men det finns svårigheter kring hanteringen av ansvaret, sorgen och oron. Föräldrarna 
upplever brister i det långsiktiga stödet som hälso- och sjukvården erbjuder och önskar mer 
avlastning för att minska riskerna att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Vi anser att hälso- 
och sjukvården måste erbjuda ett utökat stöd till dessa föräldrar för att tillgodose deras behov 
innan de riskerar att drabbas av utbrändhet. 
 
 
 
Nyckelord: Diabetes mellitus typ 1, föräldrar till kroniskt sjuka barn, omvårdnadsansvar, 
utbrändhet 
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INLEDNING 
 
Diabetes mellitus typ 1 (T1DM) är en av de vanligaste kroniska sjukdomar som drabbar barn 
och ungdomar i Sverige. När barnet insjuknar innebär det förändringar för hela familjen och 
det är svårt att hantera och anpassa vardagen till de nya rutiner som sjukdomen för med sig 
(Lowes & Lyne, 2000b). Föräldrarnas delaktighet i barnets behandling är viktig för barnets 
välmående samt för att undvika framtida komplikationer. Detta omvårdnadsansvar kan leda 
till både fysisk och psykisk påfrestning hos många föräldrar (Anderson, 2004). 
 
BAKGRUND 
 
Diabetes mellitus Typ 1 
 
Patofysiologi och etiologi  
T1DM är en sjukdom med hormonell bakgrund där immunsystemet angriper de 
insulinproducerande betacellerna i pankreas. Då betacellerna blir förstörda uppstår en relativ 
eller absolut insulinbrist vilket resulterar i ett förhöjt blodsocker och en livslång behandling 
med insulin blir nödvändig (Lernmark & Cilio, 2010). Orsaken till T1DM är ännu inte helt 
klarlagd men forskning visar att ärftlighet i kombination med omgivningsfaktorer bidrar till 
påfrestning på betacellerna och kan starta en immunologisk reaktion (Ericson & Ericson, 
2012). 
 
Symtom och diagnos 
Enligt Lindholm (2010) kan klassiska symtom vid insjuknande i T1DM vara stora 
urinmängder, törst, trötthet och viktminskning. Vissa personer drabbas av en ketoacidos, 
vilket kan leda till medvetslöshet om symtomen inte snabbt behandlas. Hos en del individer 
kan symtom på T1DM saknas helt eller vara mindre allvarliga trots en förhållandevis svår 
hyperglykemi under lång tid innan insjuknandet blir ett faktum (Lindholm, 2010). 
 
För att fastställa T1DM krävs det ett påvisande av kroniskt förhöjda blodsockervärden. 
Diagnosen ställs om blodsockervärdet i plasma vid upprepade tillfällen under fasta 
överskrider 7,0 mmol/l, under omständigheter som inte involverar stress, trauma eller svåra 
infektioner med feber (Ericson & Ericson, 2012). HbA1c är en annan diagnostisk metod som 
kan användas och är enligt Lindholm (2010) fördelaktig då värdet inte behöver tas i fasta. 
Samma HbA1c-värde kan användas för att uppskatta riskerna för eventuella framtida 
komplikationer samt under ett senare skede användas för uppföljning av behandlingseffekter. 
 
Behandling  
Då grunden för T1DM är en otillräcklig insulinproduktion behöver sjukdomen behandlas med 
regelbunden tillförsel av insulin, vilket idag kan ske via injektioner (insulinpennor) eller 
insulinpump (Sagen, 2013). T1DM kan vara en svårkontrollerad sjukdom och kräver 
regelbundna blodsockerkontroller, dag som natt (Dahlquist, Ludvigsson & Sjöblad, 2008). 
Dahlquist et al. (2008) beskriver att det krävs ett gott samarbete och god stöttning från hälso- 
och sjukvård för att kunna behandla T1DM på bästa sätt. Enligt Sagen (2013) minskar god 
blodsockerkontroll uppkomsten av komplikationer. Information om de olika 
behandlingsmetoderna och hjälpmedel är enligt Måløy (2013) en av sjuksköterskan viktigaste 
uppgifter.  
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Val av behandlingsmetod, likväl tillförsel av insulin som vilken typ av blodsockermätare som 
ska användas, måste baseras på individens önskningar och behov, med hänsyn till vilka för- 
och nackdelar de olika behandlingsalternativen medför (Måløy, 2013).  
     
Om ett barn diagnostiseras med T1DM är det barnets föräldrar som måste ta ansvaret för den 
behandlingen som sker i hemmet med tillförsel av insulin genom injektioner eller 
insulinpump (Wennick, 2007).    
 
Typ 1 diabetes hos barn  
I Förenta nationernas (FN:s) barnkonvention är definitionen av ett barn, en människa som är 
yngre än 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet (Unicef, 
2009). När ett barn diagnostiseras med T1DM förändras barnets liv för alltid. Enligt Dahlquist 
et al. (2008) kan ett barn med T1DM inte leva ett så kallat “normalt liv” utan måste anpassa 
sig till sjukdomen. Konstant kontroll av matintag, blodsockernivåer och insulininjektioner 
kommer prägla barnet livet ut. Sjukdomen kommer också påverka barnets skolgång, 
fritidsaktiviteter och utövande av sport. Vidare påverkas barnets känsla av frihet på grund av 
de förändringar och anpassningar som måste ske dygnet runt (Ludvigsen, 2016). Svenska 
Diabetesförbundet (2017) räknar med att cirka 50 000 människor i Sverige har T1DM och av 
dessa är 7500 barn och ungdomar under 18 år. Ungefär 900 barn och unga får T1DM årligen i 
Sverige. Enligt Ludvigsen (2016) är medelåldern för insjuknande i T1DM tio år för pojkar 
och nio år hos flickor. Enligt Ludvigsson (2017) har Sverige den näst högsta incidensen av 
barndiabetes i världen och allt yngre barn insjuknar.  
 
Familjefokuserad omvårdnad  
 
Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2015) utgörs en familj av en självdefinierad grupp, 
vilket även nämns av Benzein, Hagberg och Saveman (2014) som beskriver att en familj är 
något individen själv får bestämma och att personerna inte nödvändigtvis måste vara 
relaterade till blodsband. Den definition av begreppet familj som är mest aktuell inom 
familjefokuserad omvårdnad koncentreras på de känslomässiga relationer som finns mellan 
personer och har en emotionell utgångspunkt. Begreppet familjefokuserad omvårdnad innebär 
att hälso-och sjukvården har övergripande fokus på familjens innebörd för individens 
upplevelse av hälsa och ohälsa. I en familj påverkas alla medlemmar av varandras liv, hälsa 
och ohälsa och det kan därför vid vissa situationer vara fördelaktigt om familjen betraktas 
som en enda enhet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015).   
     
Benzein, Johansson, Arestedt, Berg och Saveman (2008) beskriver att hälso- och sjukvården 
tidigare endast fokuserat på patienten och inte på sammanhanget runt patienten. Inom 
familjefokuserad omvårdnad läggs fokus på familjen som enhet och alla medlemmars 
psykiska, fysiska, existentiella och sociala hälsa då detta syn- och förhållningssätt kan 
bibehålla och förbättra hela familjens hälsa. Enligt Saveman, Måhlén och Benzein (2008) har 
det visats att om familjemedlemmar får vara delaktiga i vården, reduceras familjens lidande 
och en förhöjd känsla av välbefinnande kan uppstå då en öppen atmosfär skapas för hela 
familjen. Detta stämmer väl överens med det Mitchell, Chaboyer, Burnmeister och Foster 
(2009) beskriver, att närstående uppfattar att de får mer bekräftelse, stöd, bättre partnerskap 
och samarbete med vårdpersonal när de får vara delaktiga i patientens vård.  
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En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter inom den familjefokuserade omvårdnaden är att 
inkludera familjemedlemmarna då de innehar relevant information och kunskap om 
situationen de befinner sig i. Varje medlem i familjen bör ges utrymme att få berätta sin egen 
historia då alla upplevelser är betydelsefulla (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008).  
       
Föräldrarnas ansvar 
Att som barn bli diagnostiserad och leva med T1DM, ställer krav på både barnet och dess 
familjemedlemmar. Vid T1DM är det föräldrarna som ansvarar för omvårdnaden i vardagen 
(Whittemore, Jaser, Chao, Jang & Grey, 2012) och det finns tydliga samband mellan 
föräldrars engagemang och barnets behandling (Anderson et al., 2002). Ytterligare studier har 
visat att barn till föräldrar som varit väl involverade i barnets sjukdom får färre fysiska 
komplikationer i vuxenlivet (Boman, Borup, Povlsen & Dahlborg-Lyckhage, 2011; Anderson, 
2004). Enligt Wennick (2007) påbörjas en lång resa för hela familjen när ett barn drabbas av 
T1DM. Det dagliga livet förändras den första tiden efter insjuknandet men övergår sedan till 
att bli ett naturligt inslag när hela familjen fått mer kunskap och erfarenhet om hur det är att 
leva med T1DM (Wennick, 2007; Lowes & Lyne, 2000a).  
 
Omvårdnad av barn med en kronisk sjukdom hanteras i regel av barnets föräldrar. Med T1DM 
resulterar det ofta i att föräldrarna går upp flera gånger per natt för att kontrollera och justera 
barnets blodsocker. Att vara förälder till ett barn med T1DM kräver planering kring alla 
måltider och att matens innehåll analyseras vid varje måltidsval för att undvika hypo- och 
hyperglykemi (Alderson, Sutcliffe & Curtis, 2006).  
 
Anderson (2004) beskriver hur föräldrars engagemang och delaktighet i omvårdnaden av 
barnets sjukdom var starkt relaterad till bättre följsamhet och bättre blodsockerkontroll. 
Vidare konstaterar Anderson (2004) att föräldrars attityder, förtroende, känslor och kunskaper 
om sjukdomen samt hantering av sjukdomen är en bidragande faktor till att diabetesrelaterade 
konflikter uppstår inom familjen. För att på bästa sätt undvika dessa konflikter och för att en 
förälder ska kunna vara ett optimalt stöd för sitt barn med T1DM krävs utbildning, dels för att 
föräldern ska få utforska sina egna känslor kring sjukdomen men även hur de ska tänka och 
prata om T1DM i familjen på ett bra sätt. Exempelvis är det bättre, ur föräldrarnas synvinkel, 
att prata om “höga” eller “låga” blodsockervärden istället för “bra” eller “dåliga” värden. 
Hälso- och sjukvården måste även lära föräldrarna att inte kontrollera blodsockervärden och 
insulininjektioner för strikt, då barnet kan uppleva detta som stressande (Anderson, 2004). 
Wennick och Hallström (2006) beskriver att föräldrar kan uppleva att förhållandet till barnet 
förändras och att föräldrarollen intar en oönskad roll som är mer kontrollerande och 
övervakande.  
                                                                           
Föräldrastöd  
 
Diabetesteamet 
Runt om i landet finns det diabetesteam som organiserar vården för patienterna. Teamen kan 
variera i storlek, men de professioner som kan ingå är; diabetessjuksköterska, 
diabetesansvarig läkare, fotterapeut, kurator, psykolog, dietist, fysioterapeut, lekterapeut och 
socialarbetare. Teamet arbetar gentemot ett gemensamt mål, men bidrar med sina specifika 
kunskaper om T1DM. Att få undervisas och behandlas av ett team har visat sig förmånligt för 
både barn och vuxna med T1DM, men även för föräldrar till barn med T1DM (Wikblad, 
2012). Enligt Viklund (2012) är det viktigt att diabetesteamet är kunniga om föräldrars 
reaktioner och känslor under en kris, vilket kan uppstå när ens barn drabbas av T1DM.  
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Diabetesteamet är till hjälp i tidigt skede av sjukdomen då rädsla för injektioner och stick kan 
förekomma hos både barn och föräldrar. Diabetessjuksköterskan arbetar dels med att 
avdramatisera momentet kring injektionerna i ett tidigt skede och att låta barnet vara delaktig i 
största möjliga utsträckning (Häggström, 2012). Förhållandet mellan föräldrarna och 
diabetesteamet är grundläggande för hanteringen av barnets sjukdom. Genom en god relation 
får sjuksköterskan förutsättningar att verka stödjande i familjens förändrade livssituation 
(Nuutila & Salanterä, 2006). 
 
Socialt stöd 
Ett starkt nätverk och stöd till barn som har diagnostiserats med T1DM har visat sig vara en 
fördelaktig faktor för både föräldrar och barns hälsa och välmående. Efter barnets insjuknande 
känner många familjer ett behov av att träffa andra familjer i liknande situationer, för att 
utbyta erfarenheter och lättare hantera den nya situationen. Denna typ av stöd kan leda till att 
familjer känner sig mindre ensamma och mer öppna för att dela med sig av sina erfarenheter 
(Boman, 2017). Cirka 75 procent av föräldrar till barn med T1DM har uttryckt att kontakt 
med andra föräldrar i liknande situationer är betydelsefull. Kontakten kan skapas via 
diabetesföreningar, sociala medier eller bekanta (Wikblad, 2012). Boman (2017) konstaterar 
att socialt stöd från människor i en liknande situation är viktigt för familjer med nyinsjuknade 
barn, även på lång sikt, då sjukdomen varierar i olika faser av livet. Det har även visat sig vara 
förmånligt för de föräldrar som agerar stöttande eftersom de också drar lärdom av situationen. 
Lindström, Åman, Norberg, Forssberg och Anderzén-Carlsson (2016) beskriver vikten av att 
hälso- och sjukvården agerar stöttande och uppmärksammar hur föräldrar till barn med T1DM 
hanterar det dagliga livet, för att i god tid kunna förebygga dåligt mående och ohälsa. 
 
Psykisk och fysisk påfrestning i det dagliga livet 
 
Lindström (2016) klargör hur föräldrar till barn med kroniska sjukdomar utsätts för stress, 
brist på återhämtning och dåligt stöd från omgivningen vilket kan resultera i utbrändhet. Dålig 
nattsömn, kombinerat med oro för både nutid och framtid kan bidra till att vardagslivet för en 
familj med ett barn som har T1DM kan bli komplicerat (Ludvigsen, 2016). Moreira, Frontini, 
Bullinger och Canavarro (2013) har konstaterat att föräldrar till barn med T1DM upplever 
mer ångest och stress kring uppgifter som relaterar föräldraskapet jämfört med föräldrar till 
friska barn. Detta kan bland annat bero på att ansvaret för barnets behandling är 
överväldigande för föräldrarna. Whittemore et al. (2012) påvisar hur föräldrar till barn med 
T1DM kämpar mot ohälsa och har kartlagt prevalensen av ohälsa hos dessa föräldrar. 
Resultatet visar att första tiden då barnet diagnostiserats var traumatisk och livsomvälvande. 
Runt diagnostiseringen beskriver många föräldrar att deras hälsa har påverkats negativt 
genom känslor av rädsla, hopplöshet, skuld, frustration och sorg (Whittemore et al., 2012). 
Flera föräldrar känner skuldkänslor, där de anklagar sig själva för att inte ha uppmärksammat 
barnets symptom och sökt vård i ett tidigare skede (Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2009). 
Föräldrar till barn med kroniska sjukdomar såsom T1DM har högre risk att drabbas av 
utbrändhet än föräldrar till friska barn (Lindström, Åman & Norberg, 2010). Utbrändhet, 
definieras som känslomässig utmattning, kognitiva besvär och fysisk svaghet (Ludvigsen, 
2016). Riskfaktorer för utbrändhet hos föräldrar med sjuka barn kan vara sömnbrist, svagt 
socialt nätverk, och sjukdomens påverkan i det dagliga livet (Lindström, Åman och Norberg, 
2011).  
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En förälders brist på fritid är ytterligare en faktor som ökar risken för utbrändhet (Lindström, 
Åman, Anderzén-Carlsson & Norberg, 2015). Utöver de yttre riskfaktorer som finns för 
utbrändhet beskriver Lindström (2016) att individers olika personlighetstyper och 
copingstrategier också påverkar hur vi hanterar och reagerar på stress.  
 
Problemformulering  
 
Ett barns insjuknande i T1DM innebär en omställning för hela familjens dagliga liv då 
livssituationen påverkas (Lowes & Lyne, 2000a). Då omvårdnaden av kroniskt sjuka barn 
generellt hanteras av barnets föräldrar kan detta leda till ökad stress och på lång sikt till ett 
försämrat hälsotillstånd. Varje dag kräver svåra beslut och planering i det dagliga livet. Det är 
tydligt att kunskap om T1DM är en förutsättning för en god livskvalitet (Alderson et al., 
2006). Enligt Lindström (2016) drabbas cirka 45 procent av mödrar och 28 procent av fäder 
till barn med kroniska sjukdomar av utbrändhet till följd av stress, brist på återhämtning samt 
dåligt stöd från omgivningen. Nuutila och Salanterä (2006) påvisar att förhållandet mellan 
barnets föräldrar och vårdteamet är viktigt för hur föräldrarna hanterar utvecklingen av 
barnets sjukdom samt hela sjukdomsprocessen. Genom en god relation mellan föräldrar och 
vårdteam bildas förutsättningar för sjuksköterskan att kunna vara ett bra stöd i familjens 
förändrade livssituation. Med detta i åtanke anser vi att det finns en kunskapslucka kring detta 
ämne hos vårdpersonal och att det är av vikt att personal inom hälso- och sjukvård lär sig 
bemöta och bekräfta föräldrar till barn med T1DM korrekt och har därför valt att studera detta 
område. 
 
SYFTE 
 
Syftet var att beskriva hur föräldrar upplever och hanterar att deras barn insjuknar i diabetes 
mellitus typ 1. 
 
METOD 
 
Val av Metod 
 
Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser och hantering, därför valdes en 
kvalitativ forskningsmetod. Valet av metod stöds av Polit och Beck (2017) som beskriver den 
kvalitativa metoden fördelaktig, när målet är att få fram information som är subjektiv och 
djupgående inom ett visst område. För att ta del av föräldrarnas erfarenheter utfördes studien i 
form av semistrukturerade intervjuer, då det i enlighet med Henricson och Billhult (2017) är 
en bra metod som syftar till att undersöka personers levda erfarenheter och genom det få en 
uppfattning om fenomen eller situationer. Enligt Gillham (2008) är den semistrukturerade 
intervjun att föredra i jämförelse med andra typer av forskningsintervjuer eftersom intervjun 
får både struktur och flexibilitet. Detta ger deltagarna möjlighet att tala fritt, men under 
strukturerade former (Gillham, 2008).  
 
Urval 
 
Vi valde att genomföra ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att förfrågan om deltagande 
ställdes till flera tillgängliga personer som befann sig i ett visst sammanhang, i detta fall, 
föräldrar till barn med T1DM. Detta typ av urval styrks av Kristensson (2014) som beskriver 
att bekvämlighetsurval är strategiskt och lämpligt inom ramarna för uppsatsskrivande då det 
leder till att deltagarna är relativt lätta att rekrytera.  
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Vi valde att intervjua en mindre mängd deltagare, med förhoppningar om att föräldrarna 
skulle besitta olika erfarenheter, då Henricson och Billhult (2017) menar att det är mer 
fördelaktigt än att intervjua en stor mängd deltagare, som har begränsad erfarenhet och 
kunskap om ämnet. För att syftet i en kvalitativ studie på bästa sätt ska kunna besvaras ska 
deltagarna, enligt Henricson och Billhult (2017), ge uttrycksfulla och informationsrika 
berättelser och väljs därför ut med denna förhoppning.  
 
Urvalskriterier 
För att kunna delta och besvara studiens syfte eftersöktes föräldrar till barn med T1DM som 
levde i en parrelation vid barnets insjuknande. Parrelationen var inte viktig i sig utan valdes 
endast som kriterium för att deltagarna skulle ha liknande livssituationer. Vidare kriterier var 
att deltagaren skulle förstå och tala det svenska språket för att inga missförstånd skulle uppstå 
kring studiens syfte, frågorna som ställdes eller svaren de gav. Barnet skulle fått diagnosen 
T1DM före 18 års ålder och för att, av etiska skäl, undvika den första fasen av insjuknandet 
skulle barnet ha haft diagnosen i minst tre år. Med hänsyn till tidsramen för detta arbete, 
skulle familjen skulle vara bosatta i Stockholms län, då vi ville minimera restiden vid varje 
intervjutillfälle. Av logistiska och praktiska skäl bestämdes att endast en av föräldrarna skulle 
delta under intervjun, den föräldern som valde att kontakta oss efter förfrågan om deltagande 
var även den som senare deltog i studien.  
 
Urvalsgrupp 
Totalt inkluderades sju intervjuer i föreliggande studies resultat, inklusive pilotintervju. 
Samtliga var föräldrar till barn med T1DM, sex kvinnor och en man. Föräldrarna var i 
åldrarna 36 till 54 och deras barn var mellan ett och ett halvt till 12 år vid diagnostisering. Sex 
stycken var bosatta i Stockholm och en i Uppsala. Svar om intresse att delta i studien mottogs 
av åtta personer, men då en person inte återkopplade via elektronisk post (e-post) i ett senare 
skede, fick vi ett bortfall och endast sju intervjuer genomfördes. 
 
Genomförande och datainsamling  
 
Datainsamlingen till denna studie utgick från en kvalitativ forskningsansats där  
semistrukturerade intervjuer med öppna frågor i en intervjuguide genomfördes. Fördelen med 
semistrukturerade intervjuer att frågorna i förväg skapats enligt en viss struktur men att 
ordningen på frågorna går att anpassa beroende på vad som framkommer under intervjun 
(Danielson, 2017). 
 
För att hitta deltagare till studien söktes medlemskap i två olika Facebook-grupper vid namn 
“Föräldrar till barn med Diabetes typ 1” samt “Sluten grupp - Föräldrar till barn med Diabetes 
typ 1”, där möjlighet att hitta studiens målgrupp fanns. Vi bad gruppernas administratörer om 
tillåtelse att publicera ett inlägg (Bilaga A), med en presentation av studien och efterfrågan av 
deltagare. I inlägget ombads gruppmedlemmarna att meddela sitt intresse för deltagande i 
studien via e-post. En konversation kring studiens genomförande samt bokning av intervjun 
fördes sedan med deltagaren via e-post. 
 
Intervjuguide 
I enlighet med Gillhams (2008) rekommendationer för semistrukturerade intervjuer, skapades 
en intervjuguide (Bilaga B) bestående av totalt 11 frågor. Några av frågorna hade bestämda 
och specifika följdfrågor. Då följdfrågor ger en ökad garanti för att genomförandet av 
intervjuerna förblir detsamma samt ger en möjlighet till kompletterande svar från 
intervjudeltagaren, lades dessa till i intervjuguiden (Gillham, 2008). 
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Pilotintervju 
En pilotintervju genomfördes för att undersöka om frågorna i intervjuguiden besvarade 
studiens syfte. För att intervjuaren skulle känna sig bekväm och genom det få möjlighet till ett 
större fokus på samtalet, genomfördes en pilotintervju. Detta ger tillfälle att öva på 
intervjuguiden samt testa ljudinspelningen som skulle användas (Gillham, 2008). 
Pilotintervjun gav även tillfälle till att kontrollera om den satta tiden på max 60 minuter var 
realistisk. Då samtliga svar som framkom under pilotintervjun ansågs vara relevanta för 
studien kom intervjuguiden att användas i sin ursprungliga form utan revidering. 
Pilotintervjun inkluderades i studiens resultat då deltagaren uppfyllde urvalskriterierna samt 
att relevanta frågor för studien och dess syfte besvarades. 
    
Intervjuer 
Intervjuerna bokades via e-post och genomfördes på olika platser som deltagarna själva fick 
välja, vilket styrks av Trost (2010) som menar att upplevelsen av trygghet under själva 
intervjutillfället kan öka om intervjudeltagaren själv får välja när och var intervjun ska ske. En 
intervju genomfördes i deltagarens hem, fyra intervjuer skedde på deltagarnas jobb, en på ett 
bibliotek samt en på ett kafé. Intervjuerna varade från 12 minuter till 70 minuter och spelades, 
efter deltagarnas muntliga samtycke, in med två mobiltelefoner, detta för att minska risken för 
tekniska problem. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det fördelaktigt med inspelning av 
intervjuer då intervjuaren kan vara mer i stunden och fokusera på samtalet som sker, samt då 
inspelning av intervjuer leder till att färre detaljer missas. Innan varje intervju startade skedde 
en kort presentation av intervjuarna, studiens syfte samt hur intervjun var upplagd (Bilaga C). 
Informerat samtycke inhämtades muntligt innan intervjuns start. I slutet av varje intervju fick 
intervjudeltagarna möjlighet att tillägga information de ansåg vara viktig, vilket Danielson 
(2017) beskriver bidrar till att ingen relevant information missas. Samtliga deltagare valde att 
lägga till information när frågan om detta ställdes i slutet av intervjun.  
 
Efter genomförandet av pilotintervju togs beslut om att båda studenterna skulle närvara vid 
varje enskilt intervjutillfälle. Vi växlade mellan rollerna som den aktiva intervjuaren 
respektive den passiva rollen som lyssnade, förde anteckningar och eventuellt ställde frågor 
som inte berörts under intervjun. Detta beslut styrks av Trost (2010) som beskriver att 
intervjuandet i par kan resultera i en större informationsmängd och en större förståelse för 
helheten genom att båda individerna i paret kompletterar varandra. 
 
Databearbetning  
 
I enlighet med (Gillham, 2008) genomfördes transkriptionen inom 48 timmar efter varje 
intervju för att intervjusituationen skulle finnas färskt i minnet. Författarna transkriberade 
hälften av intervjuerna var. För att transkriberingarna skulle bli utförda på liknande sätt 
avidentifierades först samtliga intervjuer och tilldelades en kod och sedan bestämdes olika 
riktlinjer i enlighet med Gillhams (2008) rekommendationer, vilket resulterade i att 
intervjuarens tal skrevs i versaler och deltagarens tal skrevs med gemener. För att kunna 
urskilja huvudfrågor och följdfrågor skrevs följdfrågorna och svaren på dessa med kursiv text. 
För att undvika missuppfattningar om det inspelade materialet skrevs skratt och olika känslor 
ut inom parentes. Pauser i talet markerades med tre punkter (Gillham, 2008). Intervjuerna 
transkriberades ordagrant då detta underlättar för att få en tydlig utskrift av intervjun 
(Danielson, 2017).  
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Dataanalys 
 
Dataanalysen påbörjades genom att var och en för sig läste igenom samtliga transskript, för att 
sedan tillsammans diskutera och jämföra delar ur texten som markerats och som besvarade 
studiens syfte. Nästa steg var att, med markeringspennor i olika färger, markera och klippa ut 
meningsbärande enheter som på olika sätt besvarade studiens syfte och i enlighet med 
Kristensson (2014), togs de delar av texten som inte besvarade syftet bort. När alla 
meningsenheter som besvarade syftet var uttagna påbörjades kodning för dessa. Enligt 
Kristensson (2014) beskriver koden, på ett eller ett par ord, meningsenhetens innebörd i 
korthet och kan fungera som en typ av etikett. De koder som liknande varandra sammanfördes 
i en kategori, som vi namngav efter kodernas betydelse. Då liknade innehåll identifierats hos 
flera kategorier, skapades underkategorier till dessa. Fortsatt så läste vi igenom alla intervjuer, 
kontrollerade koder, underkategorier och kategorier på nytt för få en ny chans att finna 
mönster vi tidigare eventuellt missat (Kristensson, 2014). Meningsenheterna, koderna, 
underkategorierna och kategorierna valdes ut efter gemensam diskussion och skrevs under 
analysen in i ett analysschema (Tabell 1). Om oenigheter fanns diskuterades dessa tills 
enighet rådde.  
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

“...testa tre år utan sömn så kan du 
förstå hur det är att verkligen vara trött, 
tappa närminnet, man blir mycket mer 
lättirriterad, man kan… inte bli 
deprimerad men bli ganska låg 
stundtals, man blir likgiltig ibland för 
saker för att man...det finns ingen kraft 
att fundera.” 

Psykisk och 
fysisk 
påfrestning   

Vikten av sömn, 
kost och motion 
 

Sjukdomens 
påverkan i det 
dagliga livet 

“Den allra mest framträdande känslan 
mitt i all sorg var ändå tacksamhet. 
Tacksamhet att det finns en behandling, 
så att vi inte behövde förlora honom när 
han var så liten.” 

Blandade 
känslor  

Känslor av oro, 
sorg men även 
tacksamhet 
 

Att hantera sitt 
barns sjukdom 

“Jag har inte varit bäst på att hantera de 
här oförutsedda situationerna, jag blir 
väldigt stressad, det är ju en bieffekt av 
depressionen.” 

Hantering Känslor av oro, 
sorg men även 
tacksamhet 
 

Att hantera sitt 
barns sjukdom 

 
Forskningsetiska överväganden  
 
Etiska riktlinjer följdes i enlighet med Helgesson (2015) då studien utgick från informerat 
samtycke samt konfidentialitet. Forskningsetik baseras och handlar om alla etiska 
överväganden som framkommer under ett arbete med vetenskaplig inriktning (Kjellström, 
2017) och ska i första hand garantera det fysiska och psykiska välbefinnandet hos 
intervjudeltagare (Helgesson, 2015).  
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Informerat samtycke 
Enligt Helgesson (2015) är informerat samtycke en process då intervjudeltagarnas förmåga 
om beslut att delta i studien stärks. Deltagare ska kunna förstå given information och göra ett 
eget val om deltagande i studien. Information om studien ska helst ges både skriftligt och 
muntligt och beslut om deltagande i studien ska alltid vara frivilligt och ska kunna avbrytas av 
deltagande utan närmare motivering (Kjellström, 2017). Intervjudeltagarna fick till att börja 
med information om studien i inlägget som gjordes i Facebook-grupperna. För att säkerställa 
att deltagarna förstått given information, delgavs muntlig information inför varje intervju.  
 
Konfidentialitet 
För att skydda intervjudeltagarnas konfidentialitet raderades ljudinspelningarna samma dag 
som de transkriberats, då Helgesson (2015) menar att de hindrar obehöriga från att få tillgång 
till materialet. I enlighet med Kjellström (2017) hanterades allt material på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kunde få tillgång till det, detta genom att både mobiltelefoner, där 
ljudinspelningarna fanns, samt datorer med övriga data, var lösenordskyddade. Då deltagarna 
avidentifierades i transkriberingen upprätthölls enligt Helgesson (2015) konfidentialitet. Trost 
(2010) menar att citering som sker ordagrant på olika sätt kan få intervjudeltagare att känna 
skam över sina uttryck. Med detta i åtanke och för att minska intervju deltagarnas obehag 
förändrades citaten från talspråk till skriftspråk.  
      
Nyttjande 
Alla uppgifter och material kring studiens deltagare användes endast i denna studie och för 
forskningsändamål. I enlighet med Vetenskapsrådet (2011) gavs inga uppgifter vidare eller 
utlånades till andra parter.         
       
RESULTAT 
 
Under analysprocessen av insamlade data framkom fyra huvudkategorier och nio tillhörande 
underkategorier (Tabell 2). Resultatet redovisas med citat från flera av föräldrarna, som i den 
löpande texten presenteras med indragningar och kursiv text. Detta för att, i enlighet med 
Lundman och Hällgren Graneheim (2017), förtydliga föräldrarnas erfarenheter samt öka 
studiens trovärdighet.   
 
Tabell 2. Framkomna kategorier och underkategorier 
Kategori Underkategori 

Att hantera sitt barns sjukdom Känslor av oro, sorg men även 
tacksamhet 
Påverkan på familjen 

Det stora tunga ansvaret Omvårdnadsansvaret  
Ansvara för att utbilda och stötta 
skolpersonal 

Sjukdomens påverkan i det 
dagliga livet 

Vikten av sömn, kost och motion 
Begränsningar i vardagen 
 

Behov av stöd Betydelsen av hjälpmedel 
Stöd av hälso- och sjukvården 
Stöd genom samtal och avlastning 
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Att hantera sitt barns sjukdom 
 
Känslor av oro, sorg men även tacksamhet 
Chockartat, traumatiskt och kaosartat är hur flera föräldrar beskriver upplevelserna kring 
barnets insjuknande. En otrolig omställning som upplevdes som en chock och akut sorg. Att 
mitt i chockfasen vara tvungen att ta till sig all information från hälso- och sjukvården och 
samtidigt vara ett stöd för sitt barn, var något flera av föräldrarna beskriver som övermäktigt. 
De föräldrarna vars barn var lite yngre (ett till tre år) vid insjuknandet, talade om hur svårt det 
var att bevittna alla provtagningar samt att se sitt lilla barn ligga i sjukhussängen.  
 

Man tycker synd om sitt barn och det är en katastrof, men man tycker lite synd 
om sig själv i det hela också...hur ska jag klara det? 

 
Efter det akuta insjuknandet och chockfasen är det flera av föräldrarna som uppger sig ha känt 
en stark orättvisa. De undrade varför just de hade blivit drabbade och tyckte att livet var 
orättvist. Att hamna i en situation utan möjlighet att påverka, var något många beskrev väldigt 
jobbigt.  
 
De allra flesta föräldrarna berättade om den ständiga oron som följer dem i deras dagliga liv, 
även flera år efter insjuknandet. En oro för vilket liv barnet kommer att få, kommer det bli ett 
liv med eller utan komplikationer. En oro när föräldrarna är på arbetet och barnet var i 
förskolan/skolan. En oro för att barnet skulle få högt eller lågt blodsocker och falla i koma.  
 
Hantering av sorg och oro har enligt flera av föräldrarna varit svårt. De upplevde att det inte 
fanns ett bra sätt att hantera känslorna och därav var det flera av föräldrarna som drabbats av 
depression och sjukskrivning. När depressionen infunnit sig blir det ännu svårare att hantera 
stressiga och oförutsedda situationer som sjukdomen för med sig.  
 
Flera av föräldrarna beskrev tacksamhet, dock som en kluven känsla. De talade om 
tacksamheten över att det fanns en behandling så att de fick behålla sitt barn i livet och 
tacksamhet över att bo i Sverige, där det finns en bra fungerande sjukvård. De kände även 
tacksamhet över att det erbjuds hjälpmedel, mediciner och resurser. Samtidigt beskrev de en 
svårighet med denna tacksamhet, då många kände sig oberättigade att klaga eller ifrågasätta 
diverse beslut från hälso- och sjukvården eller skolan.  
 

Den här tacksamheten gjorde att man inte riktigt vågade ifrågasätta...vi får 
ändå så mycket, förstår du? 

 
Påverkan på familjen 
Skuldkänslor är något som flera av föräldrarna tar upp under intervjuerna. Framförallt de som 
har fler än ett barn i familjen. Föräldrarna får kämpa hårt för att hitta en balans i fördelningen 
av uppmärksamhet, för att undvika orättvisa mellan syskonen. De beskriver en känsla av att 
allt måste handla om T1DM hela tiden och det ständiga fokus på sjukdomen som gör att 
syskonen hamnar i skymundan. 
 

...lillasyster som också är magsjuk, det får liksom komma i tionde hand.  
 
Rädslan och stressen av att skaffa fler barn eller till och med tankar på att avstå från att utöka 
familjen är något som varit återkommande under intervjuerna.  
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Många av föräldrarna har upplevt oro över den belastning ytterligare ett barn skulle medföra 
till en redan högt belastad situation, men också en rädsla att även syskonet skulle drabbas av 
T1DM.  
 
Många av intervjupersonerna upplever att deras barns sjukdom har lett till att familjen 
spenderar mer tid tillsammans och blivit mer sammansvetsade än tidigare.  
 
Det stora tunga ansvaret 
 
Omvårdnadsansvaret 
Ansvaret för omvårdnaden av ett barns T1DM sköts till största delen av barnets föräldrar. Den 
ständiga strävan att hålla blodsockret stabilt, beskrivs som en press utav flera av föräldrarna. 
Det är en arbetsbelastning med många moment där allt måste stämma. Det framkom i 
majoriteten av intervjuerna att sjukvården lägger ett stort ansvar på föräldrarna med höga krav 
på barnets HbA1c. Några av föräldrarna berättar att pressen för det perfekta långtidsvärdet är 
så stor att barnen själva upplever prestationsångest inför mötet med vården.  
 

Man är ganska pressad, dels för att man vill ju säkra hennes framtid så att hon 
inte får komplikationer men man måste också palla driva det just nu. 

 
Föräldrarna beskrev att de förundrades över att de, utan medicinsk kompetens, förväntas 
hantera omvårdnaden med beräkning av insulindoser, när inte ens sjuksköterskorna på en 
avdelning får ordinera insulin.  
 
Rädslan av att barnets blodsocker ska sjunka eller stiga, tillsammans med pressen på ett 
perfekt HbA1c har lett till att föräldrarna upplever att deras föräldraroll förändrats till det 
negativa. På grund av oron upplever några av föräldrarna att de blivit mer kontrollerande som 
föräldrar, vilket flera beskriver som ledsamt och att det försämrar möjligheterna att ge sitt 
barn den frihet det behöver för att kunna utvecklas. 
 
Flera föräldrar beskriver hur enbart föräldraskapet innebär ansvar som ibland känns tungt, att 
dessutom vara huvudansvarig för omvårdnaden av ett sjukt barn blir då övermäktigt. Flertalet 
av föräldrarna liknade detta med att alltid ha ett spädbarn eller att ha ett extra barn i familjen. 
Däremot uppger en del föräldrar att ju längre tiden går och ju mer erfarenheter de får, desto 
mer rutinerade blir de, vilket underlättar hanteringen av vardagen på många sätt.  

 
Bara att ha barn är ett jätteansvar, så lägger man till den här delen som man 
inte har någon som helst kunskap om… så det är ju speciellt. 

 
Hur kriser hanteras är individuellt, oavsett vilken typ av kris det är. I intervjuerna framkom 
det dock att flera föräldrar gjort ett val att inte bli offer för sjukdomen. De förklarade att de 
hanterade sin situation genom att agera lösningsfokuserat, främst genom att rikta fokus på 
praktiska handlingar, för att ge mindre utrymme för känslomässiga funderingar. De fanns 
några föräldrar som uppgav sig haft svårare för att vara lösningsfokuserade. Dessa personer 
verkade ha ett större behov av att, genom exempelvis samtalsterapi, få bearbeta känslor och 
tankar som var svåra att hantera på egen hand. 
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Ansvara för att utbilda och stötta skolpersonal 
När ett barn insjuknar i diabetes blir ofta hela familjen inlagda på sjukhus i en till två veckor 
för att behandla barnet, men också för att föräldrar och barn ska få den information om 
sjukdomen som behövs för att kunna fortsätta med sin vardag utanför sjukhuset. Flera av 
föräldrarna har känt stress över ansvaret att lära sig allt detta, dessutom i en chockfas då de 
sörjer sitt barns sjukdom. Det som försvårar situationen ytterligare, är att föräldrarna i sin tur 
måste utbilda all personal på förskola och skola.  
 

...då har man fått en 14 dagars crash course i en kronisk sjukdom med möjlig 
dödlig utkomst, och så ska man i sin tur, utan sjukvårdsutbildning, utbilda 
personal på förskolan. Det är såklart ett jädra ansvar. 

 
Utbildningen av personal sker kontinuerligt i och med att nya lärare tillkommer och att barnet 
byter klass. Många av föräldrarna berättar att de spenderar en stor del av sin arbetstid med att 
sitta i telefon med skolpersonal som är osäkra på hur de ska agera. Att alltid behöva vara 
tillgänglig har beskrivits som väldigt påfrestande. Många föräldrar upplever att det varit 
stressigt att sköta all personalutbildning samt att vara tillgänglig dagtid när de har ett arbete att 
sköta. En del av barnen har beviljats en resurs i skolan. Om resursen är sjuk, kan barnet inte 
alltid tas emot på förskolan. Flera föräldrar uppger att de då tagit tjänstledigt från sitt arbete 
för att stanna hemma med barnet.  
 
Sjukdomens påverkan i det dagliga livet 
 
Vikten av sömn, kost och motion 
Att sömnen påverkas till det negativa är något samtliga föräldrar talade om. Sömn är något 
som är basalt för att en människa ska fungera och det framkommer att föräldrar till barn med 
T1DM sover dåligt. Vissa av föräldrarna uppger att detta påverkar hanteringen av vardagen 
med allt som den innebär. Att föräldrarna inte sover beror främst på kontrollen av blodsocker 
som måste ske samt att barnets eventuella pump larmar av någon anledning.  
 

...testa tre år utan sömn så kan du förstå hur det är att verkligen vara trött, 
tappa närminnet, man blir mycket mer lättirriterad, man kan… inte bli 
deprimerad men bli ganska låg stundtals, man blir likgiltig ibland för saker för 
att man...det finns ingen kraft att fundera. 

 
Trots all den övervägande negativa påverkan på familjen så beskriver många av föräldrarna 
hur vissa saker har förändrats till det bättre sedan deras barn insjuknat. Flera av föräldrarna 
berättar hur hela familjen har bättre matvanor samt en större medvetenhet kring kostens 
betydelse för ett hälsosamt liv. Några av föräldrarna berättar också hur motion och fysisk 
aktivitet har tagit en större plats i deras vardag än tidigare.  
 
Begränsningar i vardagen 
Att åka på semester utomlands med barn som har T1DM upplever många av föräldrarna som 
jobbigt och skrämmande, men också krångligt på grund av alla hjälpmedel som måste tas med 
och fungera korrekt under resans gång. Många kan inte resa eller åka på de semestrar de 
tidigare gjort och upplever detta som en negativ följd av barnets insjuknande.  

 
Vi älskar att resa men jag kan inte längre säga att jag reser med glädje med 
familjen, för det finns liksom alltid en oro. 
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En konsekvens av att ha ett barn med T1DM är det ständiga planerandet, att sällan kunna vara 
spontana och alltid behöva äta på fasta tider för att hålla blodsockret på en bra nivå. Konstanta 
kontroller av blodsocker inför måltider, väga maten, räkna kolhydrater och alltid planera inför 
nästa måltid är energikrävande för föräldrarna och har för vissa, lett till bristande spontanitet i 
livet. 
 

...och jag gjorde inget annat för det skulle mätas efter man hade ätit och innan 
man åt och sen emellan och sen var det väga mat och räkna kolhydrater. Det är 
ju ett heltidsjobb. 

 
Behov av stöd  
 
Betydelsen av hjälpmedel 
Flertalet föräldrar berörde vikten av hjälpmedel, mest i form av sensorer och pumpar. Sex av 
barnen hade insulinpump och ett av barnen hade insulinpenna. Bra hjälpmedel var viktigt för 
att underlätta den omvårdnad förskolan och skolan ger, men också viktigt för att barnet skulle 
kunna gå hem till kompisar och få uppleva en typ av frihet. 
 

Jag kan ha stenkoll på hur min dotters värden ser ut bara från mobilen, men en 
sensor och pump är ett extremt bra hjälpmedel både för förskolan men även om 
hon ska hem till någon kompis, så på det sättet är det vår räddning. 

 
Några av föräldrarna upplevde att hjälpmedel, såsom sensor och insulinpump med larm, 
ökade deras möjlighet till sömn, medan några upplevde dessa hjälpmedel som stressande och 
behövde trots dessa, gå upp flertalet gånger nattetid för att se över barnets blodsockervärden 
eller på grund av att pumpen larmade.  
 

Vår son har en sensor och pump som pratar med varandra vilket gör att om han 
får lågt blodsocker, exempelvis under natten, så stängs insulintillförseln av och 
det är helt magiskt för oss. 

 
Föräldrarna berättade även om hur olika hjälpmedel underlättade hanteringen av det dagliga 
livet på olika sätt. Flertalet nämner att just hjälpmedlet insulinpump har underlättat deras 
vardag och lett till att hela familjen kan vara mer spontan och flexibel. Pumpen och sensorn 
underlättar även administreringen av insulin och har lett till att flertalet barn fått en bättre 
behandling och bättre blodsockervärden.  
 
Stöd av hälso- och sjukvården 
Hur familjen blivit bemött av sjukvården har varit betydande för hur föräldrarna upplevt och 
hanterat sitt barns insjuknande. Föräldrarna uppgav att de hade både positiva och negativa 
erfarenheter kring detta ämne. Samtliga föräldrar berättade om det positiva stödet som 
mottogs under barnets insjuknade när de var inlagda på sjukhus, under den perioden de är 
mest sårbara.  
 

Jag tycker att man kan säga att vi fått en väldig hjälp av sjukvården, när min 
dotter blev sjuk fick vi vara på sjukhuset hela familjen, i olika omgångar, och 
lära oss om diabetes, vi var ju där dygnet runt, det var jättebra. 
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Även stödet de fått från mottagning och avdelning efter den första tiden upplever många 
föräldrar som något positivt och något som har underlättat deras hantering av sjukdomen, 
både praktiskt och känslomässigt.   
 
Flera av föräldrarna uppger att de tagit hjälp av kurator, terapeut eller psykolog för 
hanteringen av deras barns insjuknade. En del har fått hjälp via sitt diabetesteam och en del 
har sökt hjälp på annat håll. När stödet har varit mest aktuellt har dock varierat, vissa har känt 
behov av denna typ av stöd redan vid insjuknandet medans andra föräldrar uppgav att de inte 
tror att de skulle ha varit mottagliga för stöd under just den perioden, utan att det behovet kom 
lite senare. 
 
Trots att flera av föräldrarna tycker att stödet varit bra så har flera nämnt att de ser brister hos 
hälso- och sjukvården samt brister i stödet som föräldrarna erbjudits.  
 

Man är ju ganska utlämnad. Man får ju ansvara för alla inställningar och man 
får ju själv klura ut varför blodsockret blivit på ett visst sätt.    

 
Stöd genom samtal och avlastning 
Flertalet föräldrar berättar om stödet de erhållit genom att samtala om deras barns sjukdom i 
olika forum och sammanhang. Att prata med sin partner, ha en öppen dialog kring sjukdomen 
och hantera det tillsammans, beskrivs som en viktig del men även att det är på gott och ont.  
 
Att söka stöd hos föräldrar som går igenom och upplever i samma sak, är även det ett stöd 
som uppskattas hos flera av föräldrarna. En del har haft vänner med barn som har T1DM och 
en del är med i olika Facebook-grupper och får stöd där. Flera av föräldrarna har uttryckt att 
de vill diskutera saker som föräldrar till friska barn inte riktigt förstår.  
 
Avlastning, eller snarare frånvaron av den, är något som samtliga föräldrar tagit upp under 
intervjuerna. Flertalet föräldrar beskriver att de inte har några nära anhöriga som kan avlasta 
eller vara barnvakt, detta bland annat på grund av geografiska anledningar men även en 
upplevelse av att omgivningen har svårt att lära sig att hantera sjukdomen och känna sig 
trygga med det.   

 
Vi har ingen supportorganisation kring oss, det är bara jag och min partner. 

 
Att inte ha någon typ av avlastning eller stöd är påfrestande för föräldrarna, då de aldrig får 
vårda eller ta hand om deras relation, en relation som är väldigt viktig för att de ska orka 
hantera och leva med ett barn som insjuknat i T1DM.  
 

...vi kan aldrig göra någonting själva, bara hon och jag tillsammans, aldrig gå 
ut och äta själva. 

 
En avlastningsmöjlighet som flera av föräldrarna uttryckte en önskan om, var någon typ av 
korttidsboende. De uppgav att detta skulle underlätta livet och skapa större möjligheter att 
lyckas med hanteringen av sjukdomen på lång sikt, då det skulle kunna leda till en bättre hälsa 
hos föräldrarna. De uttryckte även en rädsla för att barnet skulle påverkas på ett negativt sätt 
om föräldrarna inte mådde bra. 
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Barn med andra typer av sjukdomar kan ju få tillgång till assistenter och 
familjehem, något sådant har ju inte funnit för barn med diabetes...man önskar 
ju att det fanns, så att man kunde få lite luft någon gång. 

 
En annan avlastningsmöjlighet som alla föräldrar vars barn var lite äldre (fyra till 12) nämnde, 
var de olika diabeteslägren som anordnas av olika arrangörer. Dessa verkar ha varit extremt 
uppskattade och viktiga för både föräldrar och barn. Ur föräldrarnas synvinkel var lägren 
viktiga för att de då kunde ge sitt barn frihet och släppa taget men under kontrollerande 
former, samt att de under ett par dagar kunde fokusera till 100 procent på deras eventuella 
andra barn och på parrelationen.  
 
DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet i denna studie visar att föräldrar till barn med T1DM har upplevt liknande känslor 
och situationer vid deras barns insjuknande. Hur de olika föräldrarna hanterade deras barns 
insjuknande var individuellt och svårdefinierat, men de allra flesta uppgav svårigheter med 
hanteringen.  
 
Saveman et al. (2005) och Mitchell et al. (2009) beskriver hur viktigt det är att alla 
familjemedlemmar får vara delaktiga när en av dem är i behov av vård. Detta leder till 
minskat lidande och till att en öppen atmosfär skapas för hela familjen då en ökad känsla av 
välbefinnande uppstår. I begreppet familjefokuserad omvårdnad beskrivs att en familjs alla 
medlemmar påverkas av varandras liv, hälsa och ohälsa och att det därför vid vissa 
situationer, kan vara fördelaktigt om familjen betraktas som en enda enhet (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2015). Detta anser vi styrker hur viktigt det är att både föräldrarna och 
barnet med T1DM har en god fysisk och psykisk hälsa. 
 
Samtliga föräldrar har uppgett att oron och sorgen som de upplever kring sjukdomen, både till 
en början under insjuknandet men även senare under barnets liv, är övermäktiga känslor som 
är svåra att hantera. Detta resultat stämmer väl överens med det Ludvigsen (2016) beskriver, 
att en oro för barnets liv i nuet samt för framtiden, bidrar till att livet för föräldrarna kan bli 
komplicerat. En del föräldrar uttryckte en sorg över att deras barn drabbats av en kronisk 
sjukdom och att livet var väldigt orättvist medans andra föräldrar var mer lösningsorienterade 
och försökte ta en dag i taget och se vad just den dagen medförde för hinder eller problem. 
Detta har diskuterats under analysen då vi funderat över om en individs personlighetstyp 
påverkar hantering av situationer som dessa. Detta bekräftas av Lindström (2016), som 
beskriver i sin avhandling att beroende på vilken typ av personlighet man har, så påverkas 
hanteringen och reaktionen på stress.  
 
Samtliga föräldrar beskrev oron som deras ständiga följeslagare som hela tiden gjorde sig 
påmind oberoende av vart barnet befann sig, men att det ändå på något sätt blivit en ny vardag 
som de var tvungna att acceptera och leva med. I andra studier (Wennick, 2007; Lowes & 
Lyne, 2000a) framkommer det att den nya vardagen känns mer naturlig när hela familjen fått 
mer kunskap och erfarenhet om hur det är att leva med T1DM, vilket vi tror resulterar i att 
föräldrarna så småningom kan finna sig i de livsförändringar som sjukdomen medför. 
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Flera av föräldrarna uttryckte starka känslor och en del grät under intervjun trots att det var ett 
antal år sedan deras barns insjuknade. Bowes et al. (2009) beskriver att liknande reaktioner 
framkom i deras intervjustudie då föräldrarna upplevde att sorgen de upplevde vid 
insjuknandet kom tillbaka under intervjun, då de delgav sina upplevelser till studiens 
författare, trots att insjuknandet skett flera år tidigare. Detta anser vi styrker vårt resultat, att 
ett barns insjuknade i T1DM påverkar föräldrarnas mående i en stor utsträckning.  
 
När ett barn får T1DM är det alltid föräldrarna som är omvårdnadsansvariga tills dess att 
barnet är stort nog att hantera sjukdomen självständigt. Enligt vårt resultat menar flera av 
föräldrarna att detta ansvar är en bidragande faktor till deras dåliga mående. Några föräldrar 
uppgav att de upplever att hälso- och sjukvården sätter press på dem, då de vill att barnets 
Hba1c ska vara inom ett visst intervall. Andra studier (Anderson et al., 2002; Anderson, 2004) 
beskriver att de barn som har engagerade och insatta föräldrar ofta har en bättre 
blodsockerkontroll och ett bättre HbA1c, vilket minskar risken för komplikationer i framtiden.  
Vetskapen om detta skulle kunna vara en av orsakerna till att hälso- och sjukvården överlåter 
så pass mycket omvårdnadsansvar till föräldrarna, men frågan är om föräldrarna skulle ha en 
större förståelse kring detta om det fick bra information och bättre stöttning? I studien 
framkommer att pressen från hälso- och sjukvården leder till att föräldrarna måste ha en 
enorm koll på barnets blodsocker och bland annat gå upp flera gånger på nätterna för att 
kontrollera blodsocker och eventuellt vidta åtgärder beroende på hur blodsockret ligger. 
Enligt Lindström et al. (2011) är just dålig sömn, tillsammans med andra faktorer såsom 
sjukdomens påverkan i det dagliga livet, en riskfaktor för utbrändhet.  
 
Många av föräldrarna berättar även om deras tankar, känslor och rädslor kring att de, utan 
någon större medicinsk kompetens, ska ansvara över omvårdnaden, justera insulindoser och ta 
olika typer av beslut kring behandlingen. Denna typ av problematik nämns även av Moreira et 
al. (2013) då de konstaterar att många föräldrar till barn med T1DM upplever mer ångest och 
stress kring vardagen och sedvanliga uppgifter som ingår i föräldraskapet jämfört med 
föräldrar till friska barn. Detta tros bero på att omvårdnadsansvaret för barnets behandling är 
svårt för föräldrarna. En följd av den ständiga oron har, enligt ett par föräldrar, lett till ett mer 
kontrollerade föräldraskap. De beskriver en rädsla över detta och att det kommer leda till att 
de inte vågar ge sitt barn den friheten som ett barn behöver i olika perioder av sitt liv. 
Anderson et al. (2001) har gjort liknande fynd, då de beskriver att den konstanta 
övervakningen som sker dygnet runt kan leda till en negativ förändring i relationen mellan 
föräldrar och barn.  
 
Vidare i studien framkom att flertalet föräldrar till viss del känner sig begränsade i livet. De 
har en rädsla för att åka utomlands om något skulle hände beträffande barnets T1DM när de 
inte befinner sig i Sverige, och en del uppger även att de tycker det blir besvärligt med alla 
hjälpmedel som måste tas med. Bara en sådan enkel sak som att gå ut och äta middag med sin 
partner måste planeras in i minsta detalj, om det ens är möjligt. Att som förälder inte få någon 
fritid är enligt Lindström et al. (2015) en riskfaktor för att drabbas av utbrändhet. Att aldrig 
kunna vara spontana utan att alltid behöva planera hur dagarna ska se ut med bland annat 
måltider och aktiviteter för hela familjen, är dels väldigt tidskrävande för föräldrarna men 
också en sorg då deras frihet till viss del blir inskränkt.  
 
I resultatet framkom det att olika typer av stöd var något samtliga föräldrar tyckte var viktigt. 
Däremot hade de olika uppfattningar om vilket typ av stöd som betydde mest.  
Enligt en del var det viktigt med stödet de fick från föräldrar som befann sig i liknande 
situationer, som också hade barn med T1DM.  
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Boman (2017) beskriver att den typen av stöd kan leda till att familjen känner sig mindre 
ensam och mer öppna för att dela med sig av sina upplevelser kring sjukdomen. Bland denna 
intervjugrupp skedde detta främst via olika Facebook-grupper och i några fall med vänner 
som hade barn med T1DM. Flera av deltagarna nämnde även vilket betydande stöd deras 
partner var och att relationen mellan dem gjorde vardagen lättare att hantera.  
 
Ett resultat som framkom tydligt var hur sårbara föräldrar till barn med T1DM är när det 
kommer till stöd i form av avlastning. Flera av föräldrarna hade inga syskon, nära vänner, 
mor- eller farföräldrar som kunde ställa upp och ta hand om barnet när den typen av stöd 
efterfrågades. Anderson et al. (2001) beskriver att föräldrar ofta upplever rädslor över att 
överlåta ansvaret för omvårdnad och behandling till någon annan, vilket var ett resultat som 
även framkom i denna studie. Några av föräldrarna uttryckte att de eventuellt skulle ställt 
högre krav på sina anhöriga, att de skulle lära sig mer om sjukdomen för att bli ett ordentligt 
stöd. Här anser vi att hälso- och sjukvården skulle kunna vara ett bättre stöd och diskutera 
med föräldrarna kring de olika alternativen som finns samt erbjuda utbildning för anhöriga. 
 
I studien framkom det att stödet från diabetesmottagningen var viktigt men tyvärr något som 
fler av föräldrarna upplevde som bristfälligt, framförallt efter den första tiden. Enligt Wikblad 
(2012) är det väldigt förmånligt, för både barnet och föräldern att få undervisas och behandlas 
av diabetesteamet. Flera av föräldrarna beskriver att de inte har tid att ta hand om eller tänka 
på sig själva och att de inte alls tycker att hälso- och sjukvården har uppmärksammat deras 
behov. Enligt Viklund (2012) behöver diabetesteamet på sjukhuset stötta och vara kunniga om 
föräldrars reaktioner och känslor under en kris, vilket kan uppstå när ens barn drabbas av 
T1DM. I denna studie har det framkommit att stödet från diabetesteamet varit bra under 
insjuknandet men att det i de flesta fall glesats ut och att föräldrarna mer eller mindre klarat 
sig själva efter det. Detta har diskuterats under analysen och är en situation där vi anser att 
hälso- och sjukvården har brustit i sitt ansvar. Detta framförallt då Lindström et al. (2016) 
beskriver hur viktigt det är att hälso- och sjukvården erbjuder stöd och uppmärksammar hur 
föräldrar till barn med T1DM hanterar det dagliga livet, just för att i god tid kunna förebygga 
dåligt mående och ohälsa hos dessa föräldrar. 
 
Metoddiskussion 
 
För att besvara studiens syfte valde vi att genomföra en kvalitativ intervjustudie då man inte 
kan beräkna eller standardisera något så subjektivt som en upplevelse (Kristensson, 2014). En 
litteraturstudie hade inte kunnat belysa upplevelser och hantering, vilket var det vi ville 
undersöka. En enkätundersökning som ofta består av slutna frågor hade inte varit att föredra 
för vår studie, på grund av att vi eftersökte utförliga svar. Vår önskan var personliga och långa 
berättelser, där vi kunde erhålla de verktyg som krävdes för att besvara syftet och därför anser 
vi att valet av intervjustudie var rätt metod för vår uppgift. 
 
Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad intervju, vilket vi ansåg mest lämpligt för 
att besvara vårt syfte. Genom den semistrukturerade intervjun fick vi besvarat många av de 
frågor som ansågs avgörande för syftet, men föräldrarna fick även utrymme att berätta om 
upplevelser och känslor som vi inte efterfrågade. Under hela metoddelen strävade vi för att 
upprätthålla en naiv blick och bortse från eventuell förförståelse. Vårt arbetssätt kan styrkas 
av Gillham (2008) då han beskriver att forskarens roll inte är att bekräfta det vi tror oss redan 
veta, utan att istället öppna upp för det som vi inte vet.  
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Vårt urval av intervjudeltagare skedde genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att man 
väljer lättillgängliga personer från ett visst sammanhang Kristensson (2014).  
Vi kontaktade två Facebook-grupper, riktade till föräldrar till barn med T1DM. Det kan 
diskuteras om vi hade nått ut till en bredare grupp föräldrar om vi använt fler källor än 
Facebook, men på grund av tidsbegränsning valde vi att fokusera på endast detta alternativ. 
 
Vid ett tillfälle valde vi att frångå vårt urvalskriterium; att bo i Stockholm, då en av 
föräldrarna var bosatt i Uppsala. Då studien handlade om föräldrars upplevelse och hantering 
såg vi ingen anledning att utesluta den intervjun och kan i efterhand konstatera att det inte 
påverkade resultatet. Sex av sju föräldrar som deltog var kvinnor och vi har reflekterat över 
om resultatet sett annorlunda om fler eller endast män deltagit. I övrigt varierade urvalet bland 
annat genom föräldrarnas ålder, geografisk spridning i länet, antal år sedan deras barn 
insjuknat, samt ålder på barnet vid insjuknandet. Alla dessa faktorer gav oss spridd erfarenhet 
och nyanserade upplevelser från föräldrarna vilket bidragit till ett mer mångsidigt resultat. 
Färre personer med variationsrika berättelser är enligt Henricson och Billhult (2017) att 
föredra framför en större grupp med mindre erfarenheter. 
 
För att besvara vårt syfte utformades en intervjuguide på 11 frågor som ställdes vid varje 
intervjutillfälle. Henricson (2017) konstaterar att det alltid finns viss förförståelse hos alla som 
genomför en studie. För att undvika detta skrev vi om intervjuguiden flertalet gånger innan 
första intervjutillfället, då det upptäckts att frågorna var utformade med viss förförståelse. 
Kontinuerliga diskussioner sinsemellan har ökat vår förståelse för fenomenet och därav våra 
möjligheter att hantera eventuella förutfattade meningar. Med detta i åtanke skapades väl 
utformade frågor relaterat till syftet.  
 
För alla parters skull inleddes mötet med småprat för att skapa en avslappnad stämning innan 
intervjun och inspelningen startade. Trots att ingen av oss har tidigare erfarenhet av att 
intervjua, tror vi att vår breda erfarenhet av att möta människor i olika situationer var 
fördelaktig. Vi uppfattade det som att samtliga deltagare kände sig bekväma i vårt sällskap, 
detta framkom genom att de anförtrodde oss personliga och känsliga berättelser ur sitt liv, 
vilket har påverkat vårt resultat till det positiva.  
 
Vår pilotintervju blev kortare än väntat, endast 12 minuter lång. Intervjuarens brist på 
erfarenhet i intervjuteknik, såsom svårigheter att ställa följdfrågor och nervositet kan ha varit 
en bidragande faktor. Eftersom vi fick svar på de frågor som ställdes valde vi att inkludera 
pilotintervjun i vårt resultat. Efter intervjun gavs föräldern möjlighet att ge oss feedback på 
frågorna. Gillham (2008) menar att det är fördelaktigt att ta viss hjälp från intervjupersonen, 
exempelvis om frågorna var otydliga eller onödiga. Föräldern ansåg att frågorna var bra och 
tydligt utformade, men föreslog att frågor kring hälso- och sjukvården vore lämpligt då det 
inte fanns med i intervjuguiden. Inga ändringar gjordes då frågor som berör specifika ämnen 
hade tytt på förförståelse.  
 
Det kan konstateras att alla deltagande föräldrar delgav oss sina upplevelser på ett utförligt 
och beskrivande sätt. Därav kunde vi i rollerna som intervjuare, sitta tysta och lyssna på deras 
berättelser större delen av tiden. Ansiktsuttryck, nickande och korta Ja och Nej visade att vi 
lyssnade och förstod det som berättades. Som intervjuare har vi varit öppna, intresserade och 
lyhörda för det föräldrarna berättade, vilket Kristensson (2014) är väsentligt i interaktionen 
med intervjupersonen.  
 



19 
 

Innan insamlingen av data påbörjades var vår förhoppning att få flera varierande svar kring 
föräldrarnas hantering av sitt barns sjukdom. De flesta föräldrarna uppgav att det inte hade 
någon tillfredsställande copingstrategi, vilket givetvis begränsade vidden av svar på detta.  
Trots den vetskapen kunde vi ha utformat fler följdfrågor i intervjuguiden som berörde detta 
ämne. Resultatet domineras därför av föräldrarnas upplevelser av sitt barns sjukdom och 
mindre om hantering.  
 
Vi uppfattade inte att intervjudeltagarna påverkades negativt av inspelningen eftersom 
samtliga föräldrar pratade på ett naturligt och avslappnat sätt. Precis som Gillham (2008) 
beskriver, fortsatte några samtal efter inspelningen stängts av. Detta kan ha resulterat i att vi 
förlorade viss information, dock inget som påverkat vårt resultat, då vi trots det anser oss 
samlat tillräcklig mängd data för att besvara vårt syfte.   
 
Valet att transkribera intervjuerna själva ses som en fördel för arbetet då det ger en 
upprepning av hela intervjun och därmed ger en ökad förståelse för intervjun i sin helhet samt 
för nyanser och betoningar i talet (Gillham, 2008). Under analysprocessen ökade vår 
förståelse för innehållet i transkripten och tack vare ett noggrant och eftertänksamt 
analysarbete hittades samband som annars kunde ha missats. Kristensson (2014) beskriver 
vikten av tillförlitlighet i en intervjustudie, vilket vi tagit fasta på genom att arbeta med 
triangulering, vilket innebär att fler än en person tolkar materialet för att stärka resultatet. För 
att undvika ensidig tolkning och förförståelse har båda två analyserat allt material i samtliga 
moment. 
 
Kvalitetssäkring har skett kontinuerligt genom granskning från handledare och studenter vid 
fem separata handledningstillfällen. Den feedback vi mottagit under handledningen har varit 
värdefull för vårt arbete, främst i form av neutrala synvinklar på innehållet. Tack vare den 
kritik vi fått har arbetet blivit starkare och mer pålitligt. Henricson (2017) beskriver att låta 
studiekamrater läsa arbetet är ett utmärkt tillvägagångssätt för att stärka trovärdigheten. Vi har 
även haft en öppenhet för att resultatet kunde bli helt annat än förväntat vilket Henricson 
(2017) menar är viktigt för trovärdigheten i en studie.  
 
I efterhand har vi diskuterat om ett mer noggrant urval av artiklar i bakgrunden borde 
genomförts beträffande publikationssår. I denna studie finns artiklar som publicerades för 18 
år sedan, med facit i hand borde vi begränsat urvalet och inte inkluderat artiklar som var äldre 
än tio år. Trots detta anser vi att samtliga artiklar har vetenskaplig anknytning och är aktuella 
inom ämnet, då vi inte funnit ny forskning som visar på andra resultat.   
 
Slutsats  
 
Vi kan konstatera att föräldrar till barn med T1DM över tid lär sig hantera omvårdnaden som 
sjukdomen medför, men att det finns svårigheter kring hanteringen av ansvaret, sorgen och 
oron. Samtliga föräldrar berättar hur påfrestande sömnbristen är, vilket har lett till svårigheter 
i hanteringen av vardagen. Föräldrarna upplever brister i det långsiktiga stödet som hälso- och 
sjukvården erbjuder och önskar mer avlastning för att minska riskerna att drabbas av psykisk 
och fysisk ohälsa. Vi anser att hälso- och sjukvården måste erbjuda ett utökat stöd till dessa 
föräldrar för att tillgodose deras behov innan de riskerar att drabbas av utbrändhet. 
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Fortsatta studier   
Vidare vore det intressant att studera om det finns det skillnader i hur mödrar och fäder 
upplever och hanterar att deras barn har en kronisk sjukdom, och om så är fallet, vilka 
faktorer är det som styr? Det hade också varit intressant att forska på hur ensamstående 
föräldrar hanterar liknande situationer och studera skillnader mellan ensamstående och 
föräldrar som lever i parrelation. 
 
Klinisk tillämpbarhet  
Våra förhoppningar med denna studie är en ökning av kunskap och förståelse hos både 
vårdpersonal och samhället relaterat till hur hälsan hos föräldrar till barn med T1DM 
påverkas, till skillnad från föräldrar till barn utan T1DM. Om kunskapsnivån kring ämnet ökar 
både på samhälls- och vårdnivå, leder det förhoppningsvis till tryggare vård för både barnet 
och föräldrarna. En förhoppning är att vården inser vikten av ett starkt stöd och engagemang 
för hela familjen både vid diagnostiseringen men även senare under barnets liv. 
 
Särskilt tack 
Tack till er föräldrar som tog er tid att delta i vår studie. Utan er hade detta inte varit 
genomförbart och vi är mycket tacksamma för de berättelser ni delgett oss. Vi vill även tacka 
vår handledare och handledningsgrupp som gett oss bra feedback under denna skrivperiod. 
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BILAGA A 

 
 
Förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 
Vi heter Malin Brandberg och Sandra Edman och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 
högskolepoäng. Området som ska studeras berör föräldrar till barn med Diabetes typ 1. Vi är 
därför intresserade av att intervjua dig som förälder till barn som haft Diabetes i minst 3 år, är 
bosatt i Stockholm samt lever i parrelation, dock vill vi enbart intervjua en av föräldrarna. 
 
När ett barn drabbas av Diabetes typ 1 är det inte bara barnets liv som förändras utan även 
föräldrarnas genom planering och hantering av barnets sjukdom. Det dagliga livet för hela 
familjen förändras framförallt den första tiden efter barnets insjuknande och diagnos vilket 
kan upplevas som påfrestande. Syftet med studien är därför att beskriva hur föräldrar upplever 
och hanterar att deras barn drabbas av diabetes mellitus typ 1. 
 
Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer med personer som uppfyller 
kriterierna beskrivna ovanför. Intervjun beräknas ta cirka 60 minuter i anspråk, och kommer 
att genomföras på en plats som du bestämmer. Intervjuerna kommer att spelas in med 
ljudbandspelare och därefter analyseras för att få fram ett resultat. Det självständiga arbetet är 
en kandidatuppsats som kommer att publiceras på en högskoleportal. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. Konfidentialitet utlovas, vilket betyder att ingen obehörig kommer ha 
tillgång till personuppgifter eller annan information som rör studien. 
 
Om du är intresserad av deltagande och/eller vill ha mer information om studien, vänligen 
kontakta undertecknade via e-post enligt adresser nedanför. 
 
Med vänlig hälsning  
Malin Brandberg och Sandra Edman   Handledare: 
Sophiahemmet Högskola    Margareta Westerbotn 
malin.brandberg@stud.shh.se   Lektor vid Sophiahemmet Högskola 
sandra.edman@stud.shh.se   margareta.westerbotn@shh.se
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

BILAGA B 
 
 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
- Hur gammal är du och vad jobbar du med? 
- Vilka personer ingår i er familj? 
 
Erfarenheter 
- Hur länge har ditt barn haft diagnosen Diabetes? 
- Vill du berätta om hur ni upptäckte att ditt barn var sjukt? 
- Kan du berätta vad du visste om Diabetes innan ditt barn blev sjukt?  
- Kan du beskriva hur du upplevde själva insjuknandet?  
Följdfråga: Kan du berätta mer om hur du hanterade det? 
- Kan du beskriva hur du upplevde det första året efter insjuknandet?  
Följdfråga: Kan du berätta mer om hur du hanterade det? 
-Kan du berätta om, och i så fall hur, ert barns insjuknande och sjukdom påverkat er familj? 
 
Avslutande frågor 
- Finns det något du vill tillägga som inte tagits upp under intervjun?  
    
 
Generella följdfrågor  
- Kan du utveckla… 
- Kan du berätta mer...  
- Kan du ge exempel… 
- På vilket sätt...         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

 
 
 

BILAGA C 
 
Information till deltagarna innan intervjun 
 
Presentation av arbetet och dess författare 
Vi heter Malin Brandberg och Sandra Edman och studerar till sjuksköterskor vid 
Sophiahemmet Högskola. Vi ska genomföra ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng och 
området som vi valt att studera handlar om hur föräldrar upplever och hanterar att deras barn 
drabbas av Diabetes typ 1.     
      
Kortfattad beskrivning av studiens problemområde 
Att leva med Diabetes typ 1 kan vara som ett heltidsjobb och när ett barn insjuknar leder det 
till en omställning för hela familjen och det dagliga livet. Omvårdnaden av kroniskt sjuka 
barn hanteras, generellt sätt, alltid av barnets föräldrar och kan leda till ökad stress hos 
föräldrarna och på lång sikt till försämrat hälsotillstånd. 
 
Vi anser att det är av stor vikt att personal inom hälso- och sjukvård bemöter och bekräftar 
föräldrar till barn med T1DM på rätt sätt och har därför valt att studera detta område för att 
öka sjuksköterskans kunskaper.  
 
Intervjuns upplägg      
Intervjun kommer att ta max 60 minuter. Vi kommer både vara med under intervjun då vi vill 
vara ett stöd för varandra. Det är jag som kommer att göra intervjun med dig, och min 
skrivpartner kommer sitta med och lyssna och se till att alla tänkta områden berörs.  
 
Om du samtycker, kommer vi att spela in intervjun med en mobiltelefon. Den inspelade 
ljudfilen kommer överföras från tal till skrift inom 48 timmar och sedan raderas samma dag. 
För att säkerställa konfidentialitet kommer inga namn nämnas i materialet utan ersättas med 
en siffra. Om önskan finns skickas din intervju i skrift till dig tillsammans med det 
färdigställda arbetet. 
      
     
Att delta i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. Om några av frågorna vi ställer uppfattas som känsliga, behöver du inte svara.  
 
Är det något du vill fråga innan vi startar intervjun?  
       
 
     
 


