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Abstract  

Diabetes mellitus type 1 (DMT1) is a chronic metabolic disease which means beta cells in 

pancreas have reduced or no insulin production at all to help transport glucose. DMT1 can 

cause hypo- and hyperglycemia, which can lead to severe complications, acute or in later life.

For many years, the afflicted have corrected plasma glucose levels manually but recently new

methods have been developed, Continuous Glucose Monitoring (CGM) to more easily 

control these levels.   

Since diabetes is a concern worldwide and rapidly increasing there was an interest to 

investigate how caregivers to children with DMT1 experience CGM and if it affects their 

daily lives. A qualitative approach with semi-structured telephone interviews was used and 

eight interviews were held to collect the data. 

In the analyses two main categories was found, continuous glucose monitoring as support in 

daily life and continuous glucose monitoring as strain. The majority of information gathered 

was positive which lead to the theme and conclusion, continuous glucose monitoring as 

something valuable caregivers do not want to be without. Caregiver’s experience with CGM 

makes their daily life much easier. Caregivers do feel strain with CGM, a practical- and 

emotional burden, but caregivers however achieved empowerment with CGM, both for 

themselves and for their child in dealing with DMT1. Self-care and self-care abilities has 

been improved and CGM shows generally to have been a social-, emotional- and practical 

support which hope in the future will gain health benefits for caregivers, which is this study´s

conclusion. 
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Abstrakt  

Diabetes mellitus typ 1 (DMT1) är en kronisk metabol sjukdom som innebär att betacellerna i

bukspottskörteln har reducerad, eller helt avsaknad insulinproduktion som ska hjälpa till att 

transportera glukos. DMT1 kan orsaka hypo- och hyperglykemi, vilket kan leda till svåra 

komplikationer, både akuta och senare i livet. I många år har den drabbade kunnat justera 

sina blodsockernivåer manuellt och nyligen har nya metoder utvecklats, kontinuerlig 

glukosmätning (CGM) för att enklare kontrollera dessa nivåer. 

Då diabetes är ett bekymmer med snabb uppåtgående ökning i hela världen fanns det ett 

intresse att undersöka om vårdnadshavare till ett barn med DMT1 upplever att CGM påverkar

deras vardagsliv. En kvalitativ metod med semistrukturerade telefonintervjuer användes och 

åtta intervjuer genomfördes för datainsamlingen. 

Två huvudkategorier återfanns i analysen. kontinuerlig glukosmätning som ett stöd i 

vardagen och kontinuerlig glukosmätare som en stressor. Majoriteten av den insamlade 

informationen var positiv vilket resulterade i temat och slutsatsen, kontinuerlig glukosmätare 

är något värdefullt som vårdnadshavarna inte vill vara utan. Vårdnadshavarna upplever sig 

få ett enklare vardagsliv med hjälp av den kontinuerliga glukosmätaren. Det förekommer 

också stress av CGM, en praktisk- och emotionell börda, men CGM gav emellertid 

vårdnadshavarna upplevelse av egenmakt, både för sig själva samt för barnet i egenvården av 

DMT1. Egenvården och egenvårdsförmågan förbättrades och CGM visade generellt ge ett 

socialt-, emotionellt- och praktiskt stöd vilket hoppas kan generera hälsofördelar för 

vårdnadshavare i framtiden, vilket är denna studies slutsats.

Nyckelord: Cgm, Kontinuerlig glukosmätare, Typ 1 diabetes, Vårdnadshavare och 

Upplevelser 
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INTRODUKTION

Diabetes mellitus är en folksjukdom som enligt internationella diabetesförbundet (IDF) 

drabbat ca 425 miljoner människor i världen 2017 och förväntas stiga till ca 642 miljoner 

2040 (IDF, 2018). Antalet människor som har fått diabetes har fyrdubblats de senaste 25 åren

(Bila, Varo, Madrid, Sitoe & Bassat, 2018). Undersökningar tyder på att siffran är högre då 

det finns ett mörkertal. De vanligaste typerna av diabetes är typ 1 och typ 2. Barn får oftast 

typ 1 diabetes och internationellt visar studier att allt fler yngre barn drabbas (Sagen, 2013). I 

Sverige har 450 000 personer diabetes, 50 000 personer har diagnosen typ 1 diabetes, varav 

8000 är barn (Diabetesförbundet, 2017). 

Typ 1 diabetes är en kronisk metabol sjukdom som beror på att betacellerna delvis eller helt 

slutat att producera insulin i bukspottkörtelns langerhanska öar (Ahmad, 2013). Insulin 

transporterar glukos in till kroppens celler där den omvandlas till energi (Sundin, 2006). Utan

insulin kommer cellerna svälta vilket kan leda till allvarliga komplikationer, både sena och 

akuta. Retinopati, nefropati och neuropati är komplikationer som många diabetiker oroar sig 

för att få (Johansson & Leksell, 2010). Enligt Atkinson, Eisenbarth och Michels (2014) löper 

en typ 1 diabetiker tio gånger större risk att drabbas av hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar. 

Giannini, Mohn, Chiarelli och Kelnar (2011) skriver att risken för dessa sjukdomar ökar på 

grund av långvarig hyperglykemi samt obalanserad glukoskurva. Socialstyrelsen (2017a) 

skriver att trots bra HbA1c med god blodglukoskontroll förekommer en förhöjd risk att dö i 

förtid jämfört med icke diabetiker. Risken ökar vid sämre blodglukoskontroll. 

Obehandlad hyperglykemi kan leda till ketoacidos, koma och i värsta fall död (Ahmad, 

2013). Känningar av insulinbrist kan uppkomma redan vid 12-15 mmol/l och visa sig genom 

illamående, kräkningar, trötthet, törst eller ont i magen (Hanås, 2010). Hypoglykemi är ett 

tillstånd med lågt blodsocker och kan uppstå vid kraftig fysisk aktivitet, missade måltider, 

hög insulindos samt under sömn och kan ge symtom som irritation, hunger, kallsvettighet, 

oro, huvudvärk och nedsatt koncentration (ibid.). Det är dock inte alltid ett barn känner av sitt

låga blodsocker förrän denne faller i koma eller får ett krampanfall (Ly et al., 2014). Vidare 

kan hypoglykemi ge arytmier, medvetslöshet och om det vill sig illa kan det leda till döden 

(Feuerstein-Simon et al., 2018).

Att få diagnosen typ 1 diabetes är livsomvälvande. Den drabbade behöver ta sig igenom sorg,

ilska, ledsamhet och förnekelse. De behöver lära sig förstå sjukdomen och få acceptans till att

aldrig bli frisk igen, att det är livsnödvändigt att förändra sitt sätt att leva samt lära sig att 



hantera detta (Babler & Strickland, 2017). Att leva med typ 1 diabetes innebär att hålla en så 

normal blodsockernivå som möjligt för att motverka hypo- eller hyperglykemi (Sagen, 2013; 

Ahmad, 2013). Detta genom täta blodsockermätningar, täta insulininjektioner, goda 

kostvanor och regelbunden motion (Ahmad, 2013; Quirk, Blake, Dee & Glazebrook, 2014). 

Idag finns goda möjligheter till egenvård i och utanför hemmet där grad av egenvårdsförmåga

är beroende av individens hälsa, symtom, hanterbarhet, hälsoföreställningar samt vårdfilosofi 

där anpassningsförmåga, känsla av kontroll, egenmakt och begriplighet pekas ut som viktiga 

begrepp till möjligheten att uppnå god hälsa och livskvalitet (Pagels, 2004). Livssituationen 

för en familj när ett barn drabbas av typ 1 diabetes påverkas i olika utsträckning beroende på 

barnets kognitiva förmåga, där en del eller hela ansvaret över egenvården hamnar hos 

vårdnadshavaren (Socialstyrelsen, 2013). 

I föreliggande arbete definieras vårdnadshavare som förälder eller av domstol särskilt utsedd 

person som har ansvaret att utöva vårdnaden om ett barn (Socialstyrelsen, 2017b). Att ha 

egenvårdsansvaret över sitt barns typ 1 diabetes involverar alltifrån tillgång till insulin, 

blodsockermätare, specialiserad sjukvård och vårdnadshavarens egenvårdsförmåga 

(Friedemann-Sánches et al., 2017). Egenvårdsförmågan kan påverkas av barnets stickrädsla, 

aktivitetsnivå och förmåga att göra sig förstådd. Detta ställer större krav på vårdnadshavarnas

anpassningsförmåga och kan leda till ökat kontrollbehov och oro (Streisand & Monaghan, 

2014). Vårdnadshavarna kan även uppleva stress och oro över sitt barns välmående då barnet 

befinner sig utanför hemmet (Nurmi & Stieber-Roger, 2012). En farhåga hos vårdnadshavare 

är stor rädsla för att deras barn skall drabbas av hypoglykemi och då främst nattetid. En 

strategi vårdnadshavare då använder sig av är att medvetet låta sitt barns blodsocker ligga 

högt nattetid. Andra orosmoment vårdnadshavarna upplevde var barnets oregelbundna 

måltider, mängden mat som barnet äter, dess fysiska aktivitet, labila beteende och barnets 

svårigheter med att verbalt förmedla symtom på lågt eller högt blodsocker (Van Name et al., 

2017). 

I en studie av Barnard et al. (2016) gick 86 procent av vårdnadshavarna upp varje natt på 

grund av sitt barns typ 1 diabetes, medan hälften av dessa klev upp mer än en gång. I 90 

procent av fallen var det relaterat till blodsockerkontroll. 91 procent av alla vårdnadshavarna i

studien upplevde det som negativt att behöva gå upp mitt i natten och att det påverkade deras 

förmåga till att fungera normalt dagen efter. De uppgav även att de var trötta, irriterade, 

lättdistraherad på arbetet och att de aldrig kunde känna sig utvilade. Andra upplevde 

koncentrationssvårigheter och känslor av att kunna bli deprimerade. Li, So och Leung (2018) 



skriver i sin artikel att vårdnadshavarnas egenvårdsansvar över sitt barns typ 1 diabetes har 

bidragit till hög grad av stress och minskad livskvalitet. För att uppnå tillfredställande 

blodsockernivåer krävs kunskap och engagemang. Det är mycket tidskrävande, både fysiskt 

och emotionellt för vårdnadshavaren. De skall administrera insulin, ta frekventa 

blodsockerkontroller med stick i fingret, anpassa födointag samt övervaka då barnet utför 

fysiska aktiviteter. Det har visat sig vara så krävande att det kan inskränka på arbetstider och 

vårdnadshavare har till och med blivit tvungna att sluta sitt arbete på grund av 

egenvårdansvaret. Enligt Quirk, Blake, Dee och Glazebrook (2014) upplever 

vårdnadshavarna att det är viktigt att deras barn är aktiva. Under denna tid upplevde sig 

vårdnadshavarna vara en beskyddare för sitt barn inför och under fysisk aktivitet, då det 

upplevdes behövas extra kunskap om typ 1 diabetes som sjukdom vid dessa tillfällen. Olika 

barriärer behövdes tas förbi innan vårdnadshavaren kunde låta sitt barn delta, det krävs 

mycket planering och rutiner inför den fysiska aktiviteten, vilket kunde upplevas stressigt. 

Vårdnadshavarna upplevde att oron för hypoglykemi var för stor för att tillåta barnet att 

spontant springa iväg och utföra någon fysisk aktivitet eller lek. Vårdnadshavarnas inflytande

på barnet och skolpersonalen upplevdes då vara viktigt. Dels för att motivera sitt barn att 

våga vara med på aktiviteter men också för att förmedla kunskap till skolpersonalen så att de 

får kunskap och möjlighet att agera på ett konstruktivt sätt om något skulle hända. Att inte 

kunna tillåta sitt barn vara självständigt upplevdes av vårdnadshavarna som något negativt, då

deras högsta önskan är att låta barnet leva ett så normalt liv som möjligt (ibid.).

Sedan 1980 talet har det funnits möjlighet att följa plasmaglukos på egen hand via manuell 

blodsockermätning med stick i fingret samt följa Hba1c via sjukvården (Johansson & Leksell,

2010). Forskning inom området har lett fram till kontinuerlig glukosmätning (Riemsma et al.,

2016) som har visat sig ge bättre Hba1c och reducerat antalet hypoglykemier hos barn i 

åldern 8-14 år (Beck, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2017a) kan den kontinuerliga 

glukosmätaren användas tillsammans med insulinpump eller med frekventa injektioner av 

måltids- och basinsulin. Enligt Rodbard (2016) finns det två olika varianter av kontinuerlig 

glukosmätning. Dessa är continuous glucose monitoring (CGM) och flash glucose monitoring

(FGM). Enligt Heinemann och Freckmann (2015) ligger skillnaden mellan de två 

glukosmätarna i funktionalitet. De båda teknikerna använder sig av en sensor som sticks in 

under huden för att mäta blodglukosvärdet regelbundet. Sensorn till CGM behöver bytas var 

sjunde dag och kalibreras varje dag. Medan sensorn till FGM behöver bytas var fjortonde 

dag. En CGM kan kopplas till en extern apparat där all information finns tillgänglig. Den kan 



även larma för lågt blodsocker och kopplas ihop med en insulinpump medan FGM inte kan 

det. Övriga funktioner som att se blodsockervärde och trender gällande om blodsockret är på 

väg upp eller ner finns hos båda. Enligt Feuerstein-Simon et al. (2018) kan sensorn kopplas 

ihop via Bluetooth med en applikation i mobiltelefonen där värden kan delas och följas i 

realtid. Dessa funktioner har visat sig reducera antalet hypoglykemier hos personer som inte 

känner av sitt låga blodsockervärde förrän det är för sent. Enligt Maiorino, Petrizzo, 

Bellastella och Esposito (2018) kan den kontinuerliga glukosmätaren även vara en vägledare 

för personer som saknar eller har låg sjukdomsinsikt. Tillsammans med den kontinuerliga 

glukosmätaren kan de med fördel få en insulinpump istället för att själv dosera och ge insulin 

för att minimera akuta incidenter. Prakasam, Rees, Lyden och Parkin (2017) skriver att 

funktionerna kan hjälpa vårdnadshavarna att känna mindre rädsla för hypoglykemier och 

samtidigt öka självförtroendet i deras egenvårdsförmåga. Enligt Vettoretti, Cappon, 

Acciaroli, Facchinetti och Sparacino (2018) får användare av kontinuerlig glukosmätare en 

ökad grad av förståelse om sjukdomens etiologi och dess komplikationer tack vare mätarens 

informationsekosystem.

Enligt Rodbard (2016) så är användandet fortfarande lågt i relation till den kontinuerliga 

glukosmätarens positiva resultat i egenvården av typ 1 diabetes. Det har visat sig bero på 

olika barriärer som användbarhet, träffsäkerhet gällande aktuell analys av blodsocker, 

kostnad, sensorns livslängd, kalibrering och komfort. För att uppnå en förbättring gällande 

barns egenvård krävs det enligt Weinzimer et al. (2009) en precis analys av blodsockervärdet 

och att sensorn är komfortabel att bära samt lätt att använda. 

Enligt Babler och Strickland (2016) påverkas hela familjen av att deras barn får typ 1 

diabetes. Det är av stor vikt att sjukvården finns där som ett stöd så fort barnet får diagnosen. 

Hamilton, Knudsen, Vaina, Smith och Paul (2017) menar att sjukvårdspersonal har en viktig 

roll att finnas där även på lång sikt genom att ge stöd med både akut- och långtidsbehandling 

samt undervisa och ge verktyg till hanterbarhet, framförallt till barn som har det svårare med 

egenvården. Vidare skriver Babler och Strickland (2016) att sjukvården skall finnas 

tillgänglig för vägledning genom motiverande samtal, stödja nya levnadsvanor och få hela 

familjen att känna känsla av sammanhang. 

Distriktssköterskans arbete omfattar fyra grundläggande ansvarsområden så kallade etiska 

koder. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Distriktssköterskan finns närvarande i flera 



olika inrättningar, på vårdcentral, i hemsjukvård, på barnavårdscentral och inom 

skolhälsovården där de kommer i kontakt med många barn med typ 1 diabetes. 

Distriktssköterskan har kompetens inom vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk 

vetenskap samt kunskaper inom pedagogik och ledarskap, vilket gör denne redo för att kunna

hjälpa både barn och familj (ibid.). I diabetesvården ingår det att arbeta multiprofessionellt i 

team med andra yrkesgrupper, bland annat dietist, kurator, diabetessjuksköterska och läkare 

(Socialstyrelsen, 2017a). Distriktssköterskan skall arbeta för folkhälsa, självständigt och i 

team, möta och vårda människor i alla åldrar samt skapa relationer som främjar autonomi, 

integritet, egenvårdsförmåga och delaktighet för att på så sätt uppnå ett friskare samhälle 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).

Diabetesförbundet (2017) skriver att diabetes är ett samhällsproblem som berör många och 

kräver stora resurser, vilket innebär stora samhällskostnader. Bila, Varo, Madrid, Sitoe och 

Bassat (2018) skriver att den kontinuerliga glukosmätaren kan komma att bli ett 

kostnadseffektivt behandlingshjälpmedel globalt då flertalet får diagnosen, inte bara i 

höginkomstländer, utan också i låg- och medelinkomstländer. Socialstyrelsen (2017a) 

bedömer att det idag inte finns tillräckligt med vetenskapligt underlag gällande den 

kontinuerliga glukosmätaren och dess kostnadseffektivitet. Det forskas mycket i ämnet då 

den kontinuerliga glukosmätaren visats ha positiva hälsoeffekter för en person med typ 1 

diabetes. I Sverige har socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för diabetesvård vars 

syfte är att öka användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder. Rapporten 

ska ligga som underlag för en aktiv strävan att förlänga livet för personer med diabetes tack 

vare förbättrad riskfaktorkontroll. 

Det finns brist på studier som belyser kontinuerlig glukosmätares inverkan på vårdnadshavare

till barn med typ 1 diabetes. Därför fokuserar denna studie på att försöka fånga 

vårdnadshavarnas upplevelser hur deras vardagsliv påverkas av den kontinuerliga 

glukosmätaren.



Teoretisk referensram

Aaron Antonovsky forskade om salutogenes vilket beskriver de faktorer som påverkar och 

vidmakthåller hälsa. Han myntade begreppet KASAM som står för känsla av sammanhang. 

En person är inte sjuk eller frisk utan befinner sig någonstans mittemellan där hanterbarhet, 

begriplighet samt meningsfullhet ger upplevelsen av KASAM och hälsa. Hanterbarhet hjälper

oss att inse att individer själva kan påverka motgångar genom att uppleva sig ha verktyg till 

detta. Begriplighet ger känsla av kontroll och hanterbarhet inför oförutsägbara händelser och 

meningsfullhet att finna motivation att gå igenom sina motgångar (Antonovsky, 2005). 

Omvårdnadsteoretikern Orem menar enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2012) att 

människan har förmågan att behålla motivation till egenvård och vård av anhöriga genom 

förvärvade kunskaper. Stöd och handledning kan ge balans, utveckla egenvårdsförmåga samt 

utveckla närståendes förmåga till att bedriva omsorg. Barn som ännu inte har 

egenvårdsförmåga behöver vårdnadshavarens hjälp att få detta tillgodosett. Om inte 

vårdnadshavaren kan tillgodose detta måste sjukvården bidra med hjälp och stöd.

Problemformulering

Utifrån bakgrunden vore det intressant att studera om kontinuerlig glukosmätning upplevs 

vara en tillgång i vårdnadshavarnas liv och om den underlättar eller försvårar egenvården av 

deras barn med typ 1 diabetes. Blir det ett stressmoment att kunna läsa av glukosnivåer oftare

än vad det tidigare praktiskt var möjligt i syfte att ännu mer kunna balansera och normalisera 

barnets glukosnivåer?

SYFTE

Syftet med denna intervjustudie var att undersöka hur vårdnadshavare till barn med typ 1 

diabetes, upplever att kontinuerlig glukosmätning påverkar deras vardagsliv.

METOD

Design

En kvalitativ design användes med semistrukturerade telefonintervjuer. Enligt Polit och Beck 

(2017) är detta att föredra vid studier som söker svar på en fråga där innehållet är okänt.



Urval

Informanterna till denna studie är vårdnadshavare till barn med typ 1 diabetes skrivna i 

Uppsala län. Intresseanmälan införskaffades via barndiabetesmottagningen vid Uppsala 

Akademiska sjukhus samt via diabetesförbundet på lokal nivå i länet under våren 2018 (bil. 1 

och 2). För att medverka i telefonintervjun var inklusionskriteriet att vara vårdnadshavare till 

ett barn i åldern 4-15 år med typ 1 diabetes, som haft sjukdomen i mer än ett år samt vara 

användare av en kontinuerlig glukosmätare. Vårdnadshavare som inte talade svenska eller de 

som ville ha ekonomisk ersättning exkluderades. Totalt inkom elva intresseanmälningar. Sex 

stycken kom från diabetesmottagningen, Akademiska barnsjukhuset och fyra från ett läger för

barn med diabetes. En intresseanmälan kom in via en bekant till en vårdnadshavare från 

lägret. Allteftersom intresseanmälningarna kom kontaktades vårdnadshavarna konsekutivt 

och intervjuerna påbörjades. 

Tre av vårdnadshavarna som anmält intresse till att delta gick inte att nå, vilka blev studiens 

bortfall. Ingen av de intresserade vårdnadshavarna exkluderades på grund av 

exklusionskriterierna. Direkt efter telefonintervjun analyserades materialet och när åtta 

vårdnadshavare intervjuats ansågs det att tillräckligt med underlag samlats in, då inget 

ytterligare framkom i dataanalysen. Därför avslutades rekryteringen i maj 2018. Av de 

vårdnadshavare som intervjuades var fyra män och fyra kvinnor. Åldern på vårdnadshavarna 

var mellan 37-48 år. Alla talade svenska och hade som lägst gymnasieutbildning. Barnens 

åldrar var mellan 6-15 år och alla hade innan den kontinuerliga glukosmätaren mätt sitt 

blodsocker manuellt med stick i fingret.

Datainsamlingsmetod 

I studien användes semistrukturerade telefonintervjuer och en intervjuguide med öppna frågor

skapades (bil. 3) för att säkerställa att deltagarna fick så likvärdig huvudfråga och följdfrågor 

som möjligt, samt få en struktur att arbeta efter. För att se om frågorna i intervjuguiden 

svarade på syftet var första intervjun som gjordes en pilotintervju som enligt Danielson 

(2017) är ett bra redskap för att ta reda på tidsåtgång, se om frågorna är adekvata samt att se 

att om den tekniska utrustningen fungerar. Det är även ett sätt att öva sig i intervjuteknik. 

Förförståelse i ämnet fanns då en är sjuksköterska med kandidatexamen och den andre 

specialistsjuksköterska med magisterexamen och har tillsammans mer än 20 års erfarenhet 

inom yrkesområdet. Med nuvarande anställning på ambulansen Region Uppsala har båda 

kommit i kontakt och erhållit erfarenheter gällande omhändertagande för såväl vuxna som 

barrn med typ 1 diabetes. För att minimera risken att förutfattade meningar skulle kunna 



påverka intervjuerna kontrollerades och uppdaterades förkunskaperna genom att läsa på mer 

om ämnet. 

Tillvägagångssätt

Informationsblad (bil. 1) samt blankett om anmälan till deltagande (bil. 2) lämnades till 

barndiabetesmottagnigen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. De vårdnadshavare som mötte 

inklusionskriterierna fick av sjuksköterskorna på mottagningen ett informationsblad och en 

blankett att fylla i som sedan lämnades tillbaka. Initialt var det svårt att få tag på intresserade 

vårdnadshavare, därför ändrades datainsamlingsmetoden efter tre veckor till att intervjuerna 

kommer ske via telefon istället för på diabetesmottagningen som det först var tänkt. Då 

intresset initialt var skralt från barndiabetesmottagningen kontaktades även diabetesförbundet

regionalt. Via dem inhämtades kontaktuppgifter till en person som ansvarade för 

barndiabeteslägret. Efter kontakt med denne lämnades informationsblad och anmälan till 

deltagande ut till lägerdeltagarnas vårdnadshavare. 

Så fort intresseanmälningarna kom kontaktades vårdnadshavarna fortlöpande för att boka 

intervjutid samt skapa trygghet, anknytning och förtroende. Enligt Polit och Beck (2017) är 

ett sådant tillvägagångssätt att föredra för att få bättre samspel parterna emellan. Efter att 

samtycke inhämtats påbörjades telefonintervjuerna som skedde över högtalartelefon. 

Vårdnadshavarna medverkade i en intervju var som tog 15 - 25 minuter. Ljudet spelades in 

med en studiomikrofon och audiofilerna sparades sedan ner till hårddisk via dataprogrammet 

garage band. Lokalen var omsorgsfullt vald där bullernivån var låg. För att få så bra miljö för 

informanterna som möjligt gavs alternativet att de kunde bli uppringda igen senare om de 

upplevde att miljön de befann sig i under intervjun inte varit tillfredsställande. Intervjuerna 

genomfördes med båda närvarande. En skötte i huvudsak intervjun medan den andre hade 

rollen som observatör med stödjande anteckningar, men kunde emellanåt flika in med 

följdfrågor utifrån intervjuguiden om intervjuaren missade något.

Forskningsetiska överväganden

I intervjustudien har det tagits del av känslig information. Detta innebärt att det måste värnas 

om vårdnadshavarnas integritet. Alla frivilliga berörda parter i studien tog del av ett 

informationsbrev (bil. 1) som beskrev studiens syfte och vad den kommer att innebära 

(informationskravet). Ett skriftligt- och muntligt samtycke (samtyckeskravet) gavs innan 

intervjun startade och deltagarna informerades om rätten att avbryta sin medverkan i studien 

när helst de ville. Konfidentialitetskravet anammades, där personuppgifter och insamlat 



material förvaras inlåst så att utomstående inte kan ta del av det insamlade materialet. 

Innehållet i intervjuerna transkriberades och avkodades så att det inte går att koppla 

innehållet till uppgiftslämnaren. Informationen kommer endast att användas till denna studie 

(nyttjandekravet). Efter avslutad studie kommer de inspelade intervjuerna att förstöras. Denna

konfidentialitet tillämpas med syftet att inte respondenterna ska känna sig kränkta, 

förödmjukade eller på något sätt kunna åsamkas någon form av psykisk eller fysisk skada 

(Patel & Davidson, 2011).

Bearbetning och analys

Till analysen av intervjuerna användes en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004). Intervjumaterialet transkriberades först ordagrant. Därefter 

lästes texten igenom ett flertal gånger tills en helhetsförståelse uppnåddes. De 

meningsbärande meningarna i texten som stämde överens med syftet plockades ut och 

analyserades så objektivt som möjligt. Meningsenheterna kondenserades sedan utan att 

förlora meningens innebörd. Meningsenheterna från de åtta intervjuerna kodades därefter 

tillsammans och diskuterades sinsemellan för att kodningen skulle följa meningsenheternas 

innehåll. Utifrån kodningens likheter och olikheter sorterades de sedan ut i flera passande 

underkategorier. Underkategorierna analyserades vidare in i kategorier som slutligen 

mynnade ut i ett tema, vilket ansågs vara hela kärnan av de samlade upplevelserna (Tabell 1).

Materialet analyserades enligt dessa steg fram och tillbaka för att säkerställa att ingen 

innebörd gått förlorad. Målet under analysprocessen var att få fram det upplevda fenomenen 

från intervjuerna så textnära som möjligt. Därför användes en manifest innehållsanalys. En 

viss tolkning av det sagda är svårt att hålla sig ifrån, vilket innebär att en viss grad av latent 

analys inte går att undvika (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Vårdnadshavarna fick 

ingen inblick i det transkriberade- och analyserade materialet och kunde således inte ge 

feedback eller möjlighet att dementera det.



Tabell 1. Exempel ur analysprocessen

Tema KONTINUERLIG
GLUKOSMÄTNING ÄR

NÅGOT VÄRDEFULLT SOM
VÅRDNADSHAVARNA INTE

VILL VARA UTAN

Kategori KONTINUERLIG GLUKOSMÄTARE SOM EN STRESSOR KONTINUERLIG GLUKOSMÄTARE SOM ETT STÖD I
VARDAGEN

Underkategori Emotionell belastning Praktisk belastning Emotionellt stöd Socialt stöd

Kod
Oro och stress vid larm när 
barnet är på skolan, bristande 
kontroll

 Misstänksamhet på 
kontinuerliga glukosmätarens 
tillförlitlighet

Trygghet, minskad oro Mer tid till annat,
Ökad frihet i vardagen

Kondenserad 
meningsenhet

Vårdnadshavaren upplever 
stress av att den kontinuerliga 
glukosmätaren varnar till 
mobilen då barnet befinner sig
på skolan

 Vårdnadshavaren upplever ett 
behov av att få barnet att känna 
sin kropp, då kontinuerlig 
glukosmätare inte alltid är 
tillförlitlig.

Vårdnadshavaren upplever 
trygghet, mindre oro då han kan 
övervaka barnet på avstånd

Vårdnadshavaren upplever 
sig få mer tid över i och 
med den kontinuerliga 
glukosmätaren

Meningsenhet
... det är klart att ibland ser 
man och man kan bli lite sådär
stressad om det ligger väldigt 
lågt eller högt, högt under lång
tid och inte kommer ner eller 
så där

Varenda gång sensorn varnar 
att hon är låg frågar vi alltid 
henne att hur känns det i 
kroppen hur hon mår., tekniken 
funkar inte alltid, den är lite för 
dålig för att man skall helt 
släppa tyglarna för den

Jag kan ha koll på distans eller han 
kan fara iväg. Han kan sticka ner 
till lekplatsen själv och jag kan ha 
koll på vad blodsockret ligger 
liksom, att det är lugnt .... så är det 
mycket lättare ...

... med en kontinuerlig så 
kan du snabbt med ett 
ögonkast om det beror på 
sockret eller inte och även 
att den skulle larma om det 
var så. Effektiviseringen 
blev ju enorm.

RESULTAT 

Resultatet visade i stort att vårdnadshavarna upplevde den kontinuerliga glukosmätaren som 

något positivt och genererade i dataanalysen till temat: Kontinuerlig glukosmätning är något 

värdefullt som vårdnadshavarna inte vill vara utan. Den kontinuerliga glukosmätaren 

upplevdes vara ett praktiskt-, socialt- och emotionellt stöd. Dessa blev tre underkategorier till 

Kontinuerlig glukosmätare som ett stöd i vardagen. Mer negativa aspekter som oro och stress

har mynnat ut i kategorin: Kontinuerliga glukosmätare som en stressor med 

underkategorierna emotionell- och praktisk belastning. Upplevelserna av de positiva 

aspekterna övervägde de negativa till den grad att det fortsatt upplevdes vara ett stöd varpå 

resultatet pekar mot att den kontinuerliga glukosmätaren är ett stöd i vardagslivet som 

vårdnadshavarna inte vill vara utan.

”det är ingen som vill gå tillbaka och börja sticka igen”



Kontinuerlig glukosmätare som ett stöd i vardagen

Praktiskt stöd

Den kontinuerliga glukosmätaren visade sig upplevas av vårdnadshavarna som ett stöd i 

egenvården. Funktionerna i den kontinuerliga glukosmätaren, som scanning funktion, snabb 

blodsockerkontroll, trendkurva, medelvärde och larm upplevdes ge ökad sjukdomskontroll 

och egenvårdsförmåga då vårdnadshavarna upplevdes få en djupare kunskap om sjukdomen 

med symtom och hur den påverkar barnets hälsa tack vare snabb feedback. Nu upplevdes 

blodsockerkontrollen gå lika snabbt som att titta vad klockan är. Tekniken gav 

vårdnadshavarna ett enormt beslutsstöd inför eventuell åtgärd och de kunde nu lättare följa 

upp med insulinbehandling eller kostintag vid behov. I och med informationen och 

enkelheten att hantera och följa upp blodsockernivåerna upplevde vårdnadshavarna att 

barnets Hba1C förbättrades. Likaså upplevde vårdnadshavarna sig alltid kunna följa upp 

vilken blodsockernivå barnet har efter måltid, fysisk aktivitet eller annan omvårdnadsåtgärd. I

och med att barnets egenvård förbättrades upplevde vårdnadshavarna att barnet fick ett 

normalare liv. Detta upplevdes även vid tillfällen när barnet befann sig utanför hemmet, i 

skolan, vid fysisk aktivitet, på restaurang eller hos kompisar då blodsockermätningen numera 

kunde ske obemärkt med den enkla tekniken.

” ... att nu när hon är tonåring så är det lite känsligt att visa att man har diabetes, man

kanske inte vill ta sitt blodsocker varsomhelst, då man är på skolan eller på en restaurang,

det är pinsamt”

”om vi är på skidsemester äääh, han har full mundering, vantar allting, man behöver inte klä

av honom och fram med grejor och man skall ta ett blodsocker i kylan, man har en mätare”

Vårdnadshavaren kunde vidare se blodsockervärdet på avstånd genom att följa och ge stöd 

till barnet eller andra i omgivningen vid situationer där vårdnadshavaren inte fanns 

tillgänglig. De kunde stödja i egenvården samt finnas där för förskolepersonal och 

skolpersonal som tillfälligt har ansvaret för barnet. Att ta hjälp av omgivningen upplevdes 

som mycket smidigt då tekniken är så enkel, även de som är stickrädda kan hantera det, 

exempelvis barnvakt. Den kontinuerliga glukosmätarens funktioner upplevdes ge ett bra 

beslutsstöd nattetid då vårdnadshavaren kan smyga in på kvällen då barnet sover och scanna 

av hur blodsockernivån ligger utan att behöva väcka barnet. De får en snabb överblick över 



blodsockernivåerna och hur de legat vilket ger en möjlighet att förutspå hur blodsockernivån 

kommer ligga under natten. Det upplevs som en hjälpande hand och upplevdes främja 

vårdnadshavarens hanterbarhet över sjukdomen samt minskade stress och oro.

Socialt stöd

Den kontinuerliga glukosmätaren upplevdes ge vårdnadshavarna en frihetskänsla och mindre 

oro i vardagslivet. De upplevdes få mer tid till annat genom att den kontinuerliga 

glukosmätaren har koll på deras barns blodsockernivåer. Medan barnet utför fysisk aktivitet, 

befinner sig på fotbollsträning eller leker hos kompisar upplevde vårdnadshavarna sig behöva

lägga mindre tid på att vara i närheten av barnet och kunde istället ägna sig mer åt egna 

aktiviteter och åtaganden. 

”jag är innebandytränare och coach också. Och det är väldigt lätt att, om han får en känning

under match, är det väldigt lätt att mäta så det är otroligt enkelt, istället för att vid byte 

sticka i fingret. Jag kan ju ha den här i fickan och gå fram scanna honom och se att detta ser 

bra ut. Det är otroligt mycket värt”

Tack vare tekniken och larmfunktionen blir vårdnadshavaren varse om att blodsockernivån 

endera är på väg att bli för låg eller för hög. Vid sådana tillfällen kunde vårdnadshavaren få 

en snabb överblick och utifrån vart barnet befinner sig meddela omvårdnadsåtgärd. De 

upplevde även att deras barn kunde utföra fysisk aktivitet på ett mer ostört sätt vilket 

resulterat i upplevelser av mer självständighet och livskvalitet hos vårdnadshavaren såväl för 

barnet. I och med att vårdnadshavarna inte känner sig behöva befinna sig i närheten av deras 

barn på samma sätt som förr upplevde de att barnen kände sig mindre övervakade. 

Vårdnadshavarna upplevde att barnet känner sig kunna leva ett mer normalt liv med ökad 

självständighet.

”Jag behöver inte springa bredvid henne hela tiden, jag kan vara inne i huset och hon är ute

på gården, och jag vet att den tjuter om det är någonting”

När det skulle planeras för måltider upplevde vårdnadshavarna sig inte behöva planera i lika 

stor utsträckning som tidigare. När och vad barnet äter upplevdes inte längre spela någon roll.



De upplevdes kunna äta tillsammans som familj oftare, med en mer varierad kost utan 

matrestriktioner och inköp av specifika livsmedel.

”Det är mycket lättare med maten. Vi kan äta lite vad som. Vi lär oss nya maträtter och

märker att allt funkar egentligen”

Emotionellt stöd

Vårdnadshavarna upplevde en stor tillit och trygghet till den kontinuerliga glukosmätaren 

tack vare möjligheten till en snabb överblick med blodsockervärde, trend, historik och se om 

blodsockret är på väg upp eller ner. Vårdnadshavarna upplevde oro, stress och funderingar 

kring barnets nuvarande blodsockernivå eller vid tillfällen då det var svårt att avgöra om det 

var barnets ålder eller om det var ett avvikande blodsocker som påverkade barnets sätt att 

bete sig. Att då ha ett blodsockervärde nära till hands genom en enkel scanning utan att 

kränka barnets integritet genom stick i fingret ingav lugn och upplevdes vara ett positivt 

verktyg till att kunna hantera och få känsla av kontroll över sjukdomen. 

”vi känner oss lugna, trygga och harmoniska med den, att vi inte blir stressade”

Att inte behöva kränka barnet med ett stick i fingret allt för ofta för att stilla sin oro eller 

uttrycka sin vilja till att ge en så bra egenvård som möjligt upplevdes ge ökad hanterbarhet, 

tillfredsställelse, kontroll och egenmakt i egenvården vilket upplevdes öka vårdnadshavarens 

egenvårdsförmåga. Tack vare den kontinuerliga glukosmätarens enkelhet tillsammans med 

beslutsstödet upplevdes det ge vårdnadshavarna en ökad egenvårdsförmåga och kunna utföra 

bättre omvårdnadsåtgärder. Då barnet är i skolan har skolpersonalen ansvaret och blir på 

samma sätt som vårdnadshavaren larmad om det skulle vara något avvikande med 

blodsockernivån. Detta upplevdes ge trygghet och förtroende till att skolpersonalen kan 

hantera tekniken samt eventuella omvårdnadsåtgärder. Vårdnadshavarna upplevde att den 

kontinuerliga glukosmätaren gjort så att barnet själv börjat ta mer ansvar över sjukdomen. 

Blodsockret kontrollerades mer regelbundet med hjälp av den enkla proceduren vilket 

upplevdes av vårdnadshavarna som positivt. Vårdnadshavarna upplevde sig mer sällan 

behöva kontakta sitt barn och fråga hur de mådde. Informationen från den kontinuerliga 

glukosmätaren tillsammans med barnets självkännedom och egenvårdsförmåga upplevdes 



som ett tillräckligt stöd för att vårdnadshavarna skulle uppleva mindre oro och stress när 

denne inte befann i närheten av barnet. 

”Tidigare gjorde hon inte det då hon var tvungen att ta upp så mycket saker och så. Så nu

känner jag mig mycket tryggare då jag vet att hon kollar oftare”

Vid sjukdom och/eller fysisk aktivitet när blodsockernivån är normalt svängande upplevdes 

den kontinuerliga glukosmätaren också som en extra trygghet. Den upplevdes finnas där i 

“det tysta” och varna om det skulle vara något. Den funktionen upplevde vårdnadshavarna 

vara extra värdefullt framför allt nattetid då den kontinuerligt mäter om barnets 

blodsockernivå är på väg att bli för högt eller för lågt. Vårdnadshavarna upplevde sig inte 

längre behöva ställa klockan på fasta tider under natten för att manuellt ta ett blodsockervärde

vilket upplevdes ge en mer regelbunden nattsömn. Detta i sin tur upplevdes ge “inre frid” då 

den räddat många vaknätter och förhindrat många hypoglykemier.

”Ja nä, men man behöver ju inte sätta klockan å liksom gå upp eller väcka sig själv. Utan då

kan man låta larmet väcka en när det behövs”

Kontinuerlig glukosmätare som en stressor

Emotionell belastning 

En påtaglig stressfaktor vårdnadshavarna upplevde var känslan av bristande självkontroll när 

det gällde blodsockerkurvan. Att ha tillgång till kontinuerliga värden och trender i så stor 

mängd upplevdes kunna generera ett ökat krav på hanterbarheten att justera och korrigera 

blodsockernivåerna oftare. 

”Man tror att man är duktig och gör någon åtgärd och sedan blir det tvärt om istället”

All information kunde även upplevas ge ett stressigare liv, att inte känna kontroll när barnet 

är på skolan eller vårdnadshavarna var på arbetet. Vid tillfällen då den kontinuerliga 

glukosmätaren varnade om högt eller lågt blodsocker under en längre tid upplevde 

vårdnadshavarna få förhöjd puls och oro när inte åtgärder sattes in snabbt nog. 



”Man får försöka släppa när han är på skolan, då har skolan ansvaret då det finns någon

där i krokarna som skall ha lite koll, då får man försöka släppa det till dem annars går man

sönder”

Praktisk belastning

Mängden information ifrån den kontinuerliga glukosmätaren upplevdes göra att 

vårdnadshavarna förlitade sig för mycket på tekniken. Att inte få svar på blodsockervärdet 

snabbt nog kunde upplevas frustrerande och leda till missbedömningar samt resultera i 

onödiga korrigeringar av blodsockernivån. Vårdnadshavarna upplevde sig tvungna att få 

barnet att själv känna hur deras kropp påverkades och kändes vid hypoglykemi eller 

hyperglykemi och inte alltid lita på vad den kontinuerliga glukosmätaren säger då den inte 

alltid fungerade tillfredsställande. Att alltid vara uppkopplad mot sitt barns blodsockervärden 

och trender via mobiltelefonen upplevdes ge ökad jobb- samt vardagstress. Att inte ha 

tillgång till avläsningsmöjlighet upplevdes som en risk att tappa känslan av kontroll över 

egenvården, vilket vårdnadshavarna även upplevde när de var tvungna att gå tillbaka till 

manuell blodsockermätning, t.ex. under byte av nål och kalibrering. 

” ... ibland får man åka från jobbet till skolan och hjälpa till och byta nål ... om den kärvar.

Det är lite sånt emellanåt, så visst blir man lite störd emellanåt, ja, ja”

Under natten upplevde vårdnadshavarna sämre sömn på grund av att den kontinuerliga 

glukosmätaren larmade frekvent, vilket upplevdes vara positivt för barnet men sämre för 

deras egen hälsa. För att minska stressfaktorn kunde larmfunktionen stängas av nattetid vilket

gav bättre sömn och upplevdes vara en skyddsfaktor för att inte bli utbränd.



DISKUSSION

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att undersöka hur vårdnadshavare till barn med typ 1 diabetes 

upplever att kontinuerlig glukosmätning påverkar deras vardagsliv. Huvudresultatet visade att

kontinuerlig glukosmätning i egenvården av deras barn är något värdefullt som 

vårdnadshavarna inte vill vara utan. Vårdnadshavarna upplevde den kontinuerliga 

glukosmätaren som ett stöd i vardagen. Dess funktioner och enkelhet upplevdes ge 

vårdnadshavarna emotionellt-, socialt- och praktiskt stöd. Den kontinuerliga glukosmätaren 

kunde även upplevas vara ett störande moment i form av praktisk- samt emotionell 

belastning genom dess informationsflöde och upplevelse att ge ökade krav på 

egenvårdsförmåga, kontinuerlig glukosmätare som en stressor.

Att ha ansvaret över sitt barns egenvård innebär uppoffringar för vårdnadshavarna samt stor 

anpassningsförmåga (Streisand & Monaghan, 2014). Att få diagnosen typ 1 diabetes är en 

livsomvälvande händelse för såväl vårdnadshavaren som barnet själv då sjukdomen påverkar 

hela familjen (Babler & Strickland, 2016). För att ha möjlighet att bibehålla hälsan inför en 

sådan oförutsägbar händelse krävs begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Stöd och 

handledning kan ge balans, egenvårdsförmåga och motivation till att bedriva omsorg 

(Antonovsky, 2005). 

Den kontinuerliga glukosmätaren upplevdes av vårdnadshavarna vara ett sådant stöd. 

Vårdnadshavarna upplevde den kontinuerliga glukosmätaren och dess funktioner som snabb 

blodsockerkontroll via scanning, trendkurva, att få ett medelvärde och larm vid hypo- och 

hyperglykemi som ett stöd i vardagen. Dessa funktioner kan ge vårdnadshavaren en ökad 

eller minskad sjukdomskontroll och egenvårdsförmåga, beroende av vårdnadshavarnas 

förmåga till att kunna hantera den information som de får till sig. Hur vårdnadshavarna 

påverkas av det ständiga informationsflödet kan möjligen påverkas av faktorer som tidigare 

erfarenhet, förmåga att kontrollera känslomässiga reaktioner, självkännedom och självinsikt. 

Enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar Orem att egenvårdskapaciteten och grad 

av närståendeomsorg bygger på motivation, förvärvade kunskaper och förmågor. Dessa 

färdigheter ligger till hjälp i vården av sig själva och närstående. Utveckling av dessa 

färdigheter kan fås genom stöd och handledning. 



Ålder, utbildning och hur länge vårdnadshavaren haft ansvaret för egenvården om sitt barns 

typ 1 diabetes kan vara andra aspekter som påverkar. Även om barnets egenvård tidigare 

innefattat en manuell blodsockermätare som huvudsaklig undersökningsmetod kan påverka. 

Beslutsstödet finns tillgängligt när helst vårdnadshavaren behöver det vilket upplevdes ge 

enklare och bättre uppföljning efter en omvårdnadsåtgärd samt ökad kunskap i hur 

sjukdomen fungerar och påverkas av olika faktorer som insulin, matintag, sjukdom samt 

fysisk aktivitet. Dessa upplevelser stämmer väl överens om vad Vettoretti, Cappon, Acciaroli,

Facchinetti och Sparacino (2018) skriver i sin artikel, att den kontinuerliga glukosmätaren ger

användarna bättre beslutsfattande i egenvården genom att få en statistisk sammanfattning 

samt kunna visualisera blodsockernivåerna.  

Resultatet visade att larm tillsammans med det ständiga flödet av information gav upphov till 

känslor av stress och oro samt ökade krav på bättre egenvårdsförmåga. Detta stöds av 

Harrington et al. (2017) som skriver att trots kontinuerlig glukosmätare fanns det fortsatt kvar

oro över hypoglykemi, senkomplikationer samt dålig sömnkvalitet. Vårdnadshavarna 

upplevde sig vidare få snabb feedback efter omvårdnadsåtgärder av den kontinuerliga 

glukosmätaren och hjälpte de fram till genomtänkta beslut. I och med detta upplevdes barnet 

få bättre egenvård, jämnare blodsockerkurvor och generellt bättre Hba1c vilket är i enlighet 

med vad Beck (2009) skriver, att den kontinuerliga glukosmätaren bidrar till bättre 

blodsockerkurvor över tid. I resultatet lyfte vårdnadshavarna fram att dess enkelhet gav 

mycket tid över till annat i vardagslivet såväl för vårdnadshavaren som för barnet. De kunde 

numera vara åtskilda varandra på ett annat sätt än vad som tidigare var möjligt. Barnet kunde 

leka hos kompisar medan vårdnadshavaren var någon annanstans. Det upplevdes inte längre 

vara nödvändigt att alltid fysiskt finnas nära barnet för att övervaka dess hälsa. Det har visat 

sig i vårt resultat att den kontinuerliga glukosmätaren kan komplettera och hjälpa 

vårdnadshavarna i egenvården genom att det ges mer tid över till annat. Den kontinuerliga 

glukosmätaren vakar över barnets blodsockernivåer och meddelar vårdnadshavaren om 

blodsockret skulle avvika och på så vis bidra till en ökad frihet i vardagen. Vårdnadshavarna 

får valmöjligheten att kunna lägga mer tid på sig själv, sina eventuella andra barn eller sin 

partner och uppnå ett mer balanserat vardagsliv. Kanske kan den kontinuerliga glukosmätaren

bidra till att vårdnadshavaren upplever mindre krävande egenvård, då Li, So och Leung 

(2018) säger att egenvården av ett barn med typ 1 diabetes är krävande såväl fysiskt som 

emotionellt för vårdnadshavaren. 



I resultatet upplevde vårdnadshavarna att många av de inslag som inkluderas i egenvården 

som Li, So och Leung (2018) tar upp var reducerat tack vare den kontinuerliga 

glukosmätaren. Stick i fingret var numera sällsynt och därmed mindre tidskrävande genom att

det inte längre behövdes tas fram en massa tillbehör. 

   Barnet behövde inte övertalas att medverka till blodsockermätningar utan det skedde lika 

enkelt som att kolla klockan. Barnets integritet behövde inte kränkas genom att som 

vårdnadshavare tvinga sig på för ett stick i fingret mot barnets vilja, vilket gav upphov till 

mindre oro och stress. Att anpassa födointaget upplevdes förenklas i och med den 

kontinuerliga glukosmätaren. I resultatet framkom det att vårdnadshavarna upplevde ett 

minskat krav över vad barnet fick i sig under måltid tack vare snabb feedback från den 

kontinuerliga glukosmätaren. Den kontinuerliga glukosmätarens införande i egenvården kan 

öka vårdnadshavarens hanterbarhet, begriplighet och motivation till omsorg där ett mer 

balanserat vardagsliv såväl för vårdnadshavare som barn infinner sig. Närhelst 

vårdnadshavaren upplevde sig behöva kontrollera blodsockernivån fanns ett sådant 

tillgängligt med en snabb scanning. Att detta skedde smärtfritt upplevdes av vårdnadshavarna

som något positivt. Hälsovinster i detta kan ses för båda parter, vårdnadshavaren kan ta hur 

många blodsockervärden denne vill utan att påverka barnet. Barnet kan fortsätta ostört med 

sin aktivitet parallellt med att vårdnadshavaren utför egenvård av sitt barn vilket kan bidra till

ett mer normalt liv.

Vårdnadshavarna upplevde en trygghet i att den kontinuerliga glukosmätaren vakar över 

deras barns blodsockervärden under natten. Enligt Van Name et al. (2017) är 

vårdnadshavarens rädsla för hypoglykemi som störst just under natten. En strategi 

vårdnadshavarna använder sig av för att undvika risken för hypoglykemi var att medvetet låta

barnet gå och lägga sig med ett högt blodsocker (ibid). Enligt Barnard et al. (2016) är det 

vanligt förekommande med avbrott i sömnen nattetid för vårdnadshavarna, då hela 86 procent

upplevde sig behöva gå upp varje natt och där merparten gällde att ta ett manuellt blodsocker.

Det fanns i vårt resultat upplevelser att sömnen för vårdnadshavarna förbättrats i och med den

kontinuerliga glukosmätarens vakande öga under natten. Detta genom att vårdnadshavarna 

inte längre upplevde sig behöva ställa väckarklockan för att ta blodsocker med ett stick i 

fingret. De upplevde sig kunna sova ostört tills den kontinuerliga glukosmätaren väckte dem 

med ett varnande ljud. Detta kan kanske resultera i att vårdnadshavarna låter barnet gå och 

lägga sig med ett normalt blodsocker istället för ett högt, då den kontinuerliga glukosmätaren 

varnar vårdnadshavaren om avvikande blodsocker inträffar. Att ta höjd i blodsockernivå i 



syfte att minimera risker kanske inte längre upplevs vara nödvändigt. Det visade sig även att 

den kontinuerliga glukosmätaren reducerat många vaknätter samt hindrat deras barn från att 

falla in i hypoglykemi. Detta upplevdes ge trygghet, minskad oro och stress nattetid vilket 

bidrog till mer sömn och energi till vårdnadshavarna och deras barn. Detta kanske kan hjälpa 

vårdnadshavarna i sitt vardagsliv ytterligare, genom att de får känna sig mer utvilade, fungera

på arbetet och vara mindre irriterade under vardagarna. Med bättre sömn kan barnen orka 

vara mer aktiva på förskola, i skola och under fysisk aktivitet utanför skoltider vilket 

ytterligare kan bidra till bättre sjukdomskontroll. Detta kan kanske i sin tur även ge barnet en 

bättre skolgång. Quirk, Blake, Dee och Glazebrook (2015) skriver att fysisk aktivitet är en 

viktig del i egenvården av diabetes. 

Vårdnadshavarna upplevde att vardagslivet underlättades av den kontinuerliga glukosmätaren

under tiden deras barn utförde fysisk aktivitet, vilket ytterligare kan bidra till bättre egenvård 

och egenvårdsförmåga. Barnet kan dra nytta av att blodsockermätningarna sker relativt 

obemärkt. Blodsockervärdet kan tas vid tillfällen där det inte påverkar barnets delaktighet i 

den fysiska aktiviteten. Detta kan resultera i att barnet upplever sig vara en i mängden bland 

sina lagkamrater och inte ”sticka ut” som barnet kanske skulle gjort om denne skulle ta 

blodsockret via proceduren med stick i fingret. Att kunna följa blodsockernivån under fysisk 

aktivitet ger möjligheten till att på ett mer precist sätt justera barnets blodsockernivåer genom

att parera med något att äta om blodsockret ligger lågt innan energin och orken tar slut. Detta 

kanske kan ge barnet ökad livskvalitet genom upplevelsen av att känna sig mer delaktig och 

ha ork i aktiviteter. Resultatet visade att den kontinuerliga glukosmätaren upplevdes ge 

vårdnadshavarnas barn en ökad acceptans av sin sjukdom. Det var inte längre pinsamt att ta 

blodsockret ute i det offentliga då det skedde obemärkt och var enkel att använda. Kanske 

kan detta resultera i mindre känslor av utanförskap, ge ökad känsla av hanterbarhet i 

sjukdomen, begriplighet och meningsfullhet, som enligt Antonovsky (2005) kan ge känsla av 

sammanhang.

Då blodsockret togs obemärkt ute i det offentliga upplevde vårdnadshavarna att det var 

enklare att följa upp med ett precist blodsocker efter måltid. De upplevde sig inte längre 

behöva kränka barnets integritet och riskera att “famla i mörkret” om de inte fick ta ett 

uppföljande blodsocker med stick i fingret. Eventuella omvårdnadsåtgärder kunde följas upp 

oavsett situation och plats vilket upplevs ge minskad oro och stillade vårdnadshavarnas 

kontrollbehov, viljan till att alltid ge så god egenvård som möjligt oavsett förutsättningar. 

Weinzimer et al. (2009) styrker vårdnadshavarnas upplevelser att den kontinuerliga 



glukosmätaren ger bättre egenvård med precisa blodsockervärden, dess enkelhet samt att den 

är komfortabel att bära.

Att kombinera den kontinuerliga glukosmätaren med en insulinpump anses av Maiorino, 

Petrizzo, Bellastella och Esposito (2018) vara ett bra alternativ för personer som har låg 

egenvårdsförmåga och förståelse för sin sjukdom. Detta kan minimera risker för allvarliga 

komplikationer som hypo- eller hyperglykemi. Enligt Li, So och Leung (2018) kan denna 

kombination även visa sig ge vårdnadshavarna en ökad livskvalitet då mer av egenvården 

läggs över på tekniken. Detta upplevs stämma väl överens med vad vårdnadshavarna 

upplever i resultatet. Att kunna ta bättre beslut i egenvården av sitt barn anses kan bidra med 

en ökad egenvårdsförmåga, begriplighet och hanterbarhet av sjukdomen vilket i sin tur kan 

tänkas leda till ökad livskvalitet och hälsa hos såväl vårdnadshavare som barn. Bättre 

egenvårdsförmåga kan resultera i att senkomplikationer som bensår och hjärt- kärlsjukdomar 

hos diabetiker kan minska när dagens diabetiker med kontinuerlig glukosmätare växer upp 

och blir gamla. Enkelheten, beslutsstödet samt upplevelsen av ökad förståelse i sin sjukdom 

kan kanske även leda till att barn med typ 1 diabetes kan börja ta egenansvar tidigare i sina 

liv och i större utsträckning göra sig oberoende av vårdnadshavaren. Ju tidigare barnet får 

sjukdomsinsikt och tar över egenvårdsansvaret desto fler sjukdomsvinster kan kanske uppnås.

Den kontinuerliga glukosmätarens positiva effekter i studiens resultat kan bidra till bättre 

folkhälsa och ekonomisk vinst för samhället i stort. Viktigt att komma ihåg är att 

egenvårdnadsförmågan inte är linjär utan den kan påverkas av olika faktorer genom hela livet

(Antonovsky, 2005) där distriktsköterskan kan fylla en viktig funktion och finnas som en 

stöttepelare. Genom att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008) kan hen bidra till bättre hälsa för 

vårdnadshavarna.

Metoddiskussion

För att uppnå god vetenskaplig kvalitet i forskningsprocessen gällande kvalitativ design 

behöver studiens trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet påvisas 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Forskaren måste visa detta genom på ett ingående sätt 

värdera samt identifiera styrkor och svagheter med den valda metoden (ibid.). Nedanstående 

aspekter tros kunna bidra till studiens trovärdighet. 



För att svara på syftet och fånga vårdnadshavarnas unika upplevelser av hur vardagslivet 

påverkas av kontinuerlig glukosmätare i egenvården av deras barn med typ 1 diabetes valdes 

som metod en kvalitativ design med semistrukturerade telefonintervjuer. Polit och Beck 

(2017) skriver att kvalitativ metod lämpar sig bäst i studier ämnade att undersöka olika 

erfarenheter och fenomen. Intervju som datainsamlingsmetod är att föredra då forskaren vill 

förstå fenomen, situationer och händelser (Danielson, 2017), samt ett sätt att få tillgång till så 

många erfarenheter av fenomenet som möjligt (Friberg & Öhlén, 2017). Semistrukturerade 

intervjuer anses av Polit och Beck (2017) överlägsna enkäter och därför att föredra då 

metoden ökar chansen till att vårdnadshavarna ger så många illustrationer och förklaringar 

mot ämnet som möjligt, utifrån vad de själv önskar. Val av metod anses gett möjligheten till 

att svara på studiens syfte.

Vårdnadshavarna som deltog i studien valdes ut genom inklusions- och exklusionskriterier. 

Det eftersträvades att nå individer med erfarenhet av det som ansågs studeras (Henricson & 

Billhult, 2017). Deltagandet var frivilligt och utan ekonomisk ersättning. Det kan vara en 

styrka och något som kan bidra till studiens trovärdighet då ingen av vårdnadshavarna deltog 

på grund av ekonomisk vinning utan för att de faktiskt hade något att berätta. Åtta 

vårdnadshavare deltog i studien vilket ansågs vara ett lämpligt och tillräckligt stort antal då 

det uppnåts datamättnad och samstämmiga upplevelser efter dessa åtta intervjuer. Danielson 

(2017) menar att antalet informanter i intervjuer med öppna frågor planeras efter studiens 

syfte. Polit och Beck (2017) skriver att datamättnad i kvalitativa studier erhålls när forskaren 

anser att det insamlade materialet blir överflödigt och repetitivt. Henricson och Billhult 

(2017) anser att för stor mängd insamlad data kan göra textmaterialet svårt att hantera. Därför

kan ett mindre antal informanter med flera olika erfarenheter som beskriver fenomenet vara 

bättre än ett stort antal. 

Tre vårdnadshavare i denna studie gick inte att få tag på efter att de lämnat intresseanmälan 

till att delta i studien. Enligt Billhult (2017) kan informanter ”gå förlorade” innan 

datainsamlingen påbörjas, så kallat oplanerat bortfall. Närmare information angående dessa 

vårdnadshavare fanns inte att få tillgång till och huruvida detta bortfall kunde bidra till mer 

varierande upplevelser är därför omöjligt att uttala sig i.

Enligt Henricson och Billhult kan den jämna fördelningen mellan könen samt den skiftande 

åldern på barnen gett studien rikare innehåll genom möjligheten till fler varierande 

upplevelser. Åldersspannet bland vårdnadshavarna kan ha varit litet och en begränsning i 



urvalet. Enligt Henricson och Billhult (2017) kan faktorer som ålder, socioekonomisk 

bakgrund, utbildningsnivå, inkomstnivå och sociala förhållanden hos informanten spela in 

och ge variation i det som ämnas studeras. Mer variation i svaren kan ha förekommit om 

vårdnadshavarna varit från en annan region i Sverige samt ifall barnets egenvård inte 

innefattat en manuell blodsockermätare innan den kontinuerliga glukosmätaren. Då denna 

variation saknas kan urvalet i studien vara en begränsning som enligt Mårtensson och 

Fridlund (2017) kan påverka överförbarheten mot andra grupper, kontexter och situationer.

Intresseanmälningar till att delta i studien lämnades till vårdnadshavarna via sjuksköterskor 

på barndiabetesmottagningen, Akademiska sjukhuset Uppsala. Denna rekryteringsplats är 

lämplig då alla barn med typ 1 diabetes i länet har möjlighet till att följas upp därifrån. En 

svaghet med detta tillvägagångssätt är att inte ha insyn i vilka som tillfrågades att delta utöver

inklusion- och exklusionskriterierna. Det kan ha resulterat i att sjuksköterskorna på 

barndiabetesmottagningen gjort ett selektivt urval, utifrån vilka de ansåg passa in i studien. 

Att inte ha fått in några intresseanmälningar för intervjuer ansikte mot ansikte kan bero på att 

det var för kostsamt för vårdnadshavarna gällande tid och pengar. På grund av detta samt 

begränsad tid till förfogande ändrades insamlingsmetoden till telefonintervju istället, efter 

noggrann analysering om hur det kunde komma att påverka datainsamlingen. Att boka lokal 

eller bjuda hem vårdnadshavarna upplevdes inte som ett genomförbart eller hållbart projekt. 

Denna ändring möjliggjorde för vårdnadshavarna att delta i studien på ett mindre 

tidskrävande sätt samt att studien kunde genomföras inom tidsramen. Polit och Beck (2017) 

skriver att telefonintervjuer är mindre kostsamma än intervjuer ansikte mot ansikte men 

informanterna kan vara svårare att nå per telefon samt mindre tillmötesgående. Det var en 

fördel att använda telefonintervjuer då platsen kunde väljas utifrån lämplig miljö som passade

både intervjuarna och vårdnadshavarna samt att det skyddade vårdnadshavarnas anonymitet 

och integritet något. En svaghet med intervjuer över telefon kan vara att forskaren förlorar 

vårdnadshavarnas icke-verbala kommunikation, till exempel kroppsspråk och ansiktsuttryck 

som skulle kunnat öka innehållsrikedomen i det som berättades (Polit & Beck, 2017). 

Trots sedan tidigare bokad tid för intervju förelåg en risk att vårdnadshavarna befann sig i en 

icke tillfredsställande miljö vid intervjutillfället. Någon befann sig på innebandyträning med 

sonen och en annan vårdnadshavare befann sig körande i sin bil. Detta kunde resultera i 

svårigheter för vårdnadshavaren att höra de ställda frågorna och kan enligt Polit och Beck 

(2017) bidra till fler missuppfattningar än om intervjun hade varit ansikte mot ansikte, då 



forskaren under ett sådant möte lättare kan identifiera ifall vårdnadshavaren uppfattat frågan. 

Att miljön för vårdnadshavarna var så idealisk som möjligt försökte försäkras genom att be 

vårdnadshavarna under intervjun befinna sig på en plats där de fritt och ostört kunde berätta 

om sina upplevelser i ämnet. Miljön eller ljudnivån upplevdes under intervjuerna inte påverka

kommunikationen för varken vårdnadshavare eller intervjuare, då de tilläts och snabbt kunde 

få den ställda frågan repeterad.

Att skapa förtroende och anknytning till vårdnadshavaren innan intervjun är viktigt enligt 

Polit och Beck (2017) för att öka möjligheten till att kunna erhålla trovärdiga och 

innehållsrika svar vid exempelvis känsliga och personliga frågor. Detta förtroende försökte 

byggas upp redan i inbjudan till studien. Där blev vårdnadshavarna försäkrade om att 

deltagandet i studien sker i samtycke samt att det insamlade materialet kommer hanteras 

konfidentiellt enligt vad Patel och Davidsson (2011) skriver angående forskningsetik. 

Vårdnadshavarna upplevdes vara trygga i rollen som informanter och ansågs kunna prata 

öppet och brett, både om personliga och privata angelägenheter. Svaren från vårdnadshavarna

upplevdes vara trovärdiga vilket anses bekräftas då informationen i stort stämde överens 

mellan de intervjuade.

Den första intervjun som gjordes fungerade som en pilotintervju. En pilotintervju kan ge 

forskaren information gällande frågornas träffsäkerhet och en uppfattning om hur lång tid 

varje intervju kan tänkas fortgå, samt ge en möjlighet till att säkerställa om frågorna i 

intervjuguiden är formulerade på rätt sätt och passande för studiens syfte (Danielson, 2017). 

För att säkerställa detta analyserades intervjutekniken och frågorna efter varje intervju. Enligt

Henricson och Billhult (2017) är det en förutsättning att de som ingår i en studie har 

erfarenheter om det som anses studeras. Det är därför av vikt att pröva om rätt person 

inkluderats till studien och att det fenomen som anses studeras faktiskt har upplevts. Enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017) styrker ett sådant förfarande en studies trovärdighet.

Förförståelse upplevdes vara ett positivt verktyg till att inte negativt påverka under intervjun 

samt undvika misstro till de svar som gavs. Fridlund och Mårtensson (2017) skriver att 

förförståelse är en styrka och stärker pålitligheten då den erfarenhet forskaren bär med sig 

under arbetets gång påverkar genom att denne utgår från sina egna erfarenheter.

Intervjuerna utfördes med stöd av en intervjuguide, innehållandes en huvudfråga med tio 

följdfrågor. Huvudfrågan var avsedd och formulerad på sådant sätt att inbjuda 

vårdnadshavaren till att öppet och fritt berätta om sina upplevelser medan följdfrågorna var 



avsedda att säkerställa att intervjun håller sig inom syftet. Polit och Beck (2017) skriver att 

forskaren är förberedd med frågor men saknar vetskap om vilka svar hen kommer få. 

Forskarens uppgift blir därför att uppmuntra vårdnadshavarna att tala fritt och öppet om sina 

upplevelser i ämnet och på så sätt erhålla innehållsrika svar (ibid.). Att en och samma 

intervjuare i huvudsak ställer frågorna under intervjun tillsammans med intervjuguiden anses 

av Lundman och Hällgren Graneheim (2017) minimera risken till att informanterna får olika 

frågor under intervjuerna vilket kan vara ett tillvägagångssätt till att få en ökad tillförlitlighet,

samtidigt kan detta förfarande ge sämre möjlighet till att få mer varierande upplevelser i 

svaren vilket kan anses som en svaghet. Intervjuerna avslutades med att fråga 

vårdnadshavarna om de ville tillägga något, men det genomgående svaret var nej, vilket ses 

som en indikation på att vårdnadshavarna fått berätta om allt de ville ta upp under intervjun. 

Intervjun spelades in på en studiomikrofon som används för inspelning när det behövs hög 

ljudkvalitet och låg störningsnivå, till exempel vid inspelning vid tal och sång. Intervjuerna 

sparades ner via ett audioredigeringsprogram på en dator. Detta möjliggjorde brusredigering 

och en tydligare ljudbild. På så vis eliminerades risken att viktigt innehåll i samtalet gick 

förlorat och underlättade transkriberingen. Under intervjuerna utfördes reflekterande och 

beskrivande anteckningar i syfte att tydliggöra egna antaganden i det som sas. Polit och Beck 

(2017) menar att anteckningar under intervjun är nödvändigt för att uppnå objektivitet under 

pågående intervju, vilket anses stärka studiens trovärdighet.   

Innehållet i intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Det inspelade materialet

lyssnades igenom tillsammans för att öka förståelsen i det som sagts. Inspelningarna 

transkriberades och texten skrevs sedan ut och lästes igenom ett flertal gånger. Detta är ett 

tillvägagångssätt som ger ökad förståelse över vårdnadshavarnas upplevelser (Graneheim & 

Lundman, 2004). Att initialt sitta åtskilda under kodningen anses av Danielson (2017) ha gett 

möjligheten till att kunna betrakta de upplevda berättelserna från flera håll vilket minimerar 

risken att missa nyanser i det sagda. Det möjliggör att kunna se hela innehållet och få bättre 

förståelse i det som sagts.

Analysen av innehållet har skett så manifest som möjligt. En viss latent tolkning var 

oundviklig, men då svaren visade sig vara textnära och följde en gemensam röd tråd genom 

kodningen som mynnade ut i underkategorier, huvudkategorier och tema anses inte 

pålitligheten i denna tolkning tagit skada. En handledare tillika forskare och lektor vid 

instutitionen fanns med under delar av analysprocessen för att stötta i studiens progress, 



säkerställa analysens trovärdighet samt att vårdnadshavarnas berättelser återgavs på korrekt 

sätt, vilket enligt Mårtensson och Fridlund (2017) kan styrka studiens bekräftelsebarhet.

Det finns tidigare forskning om den kontinuerliga glukosmätarens positiva och negativa 

aspekter. Det finns inte så mycket information om vårdnadshavarnas upplevelser av att 

använda kontinuerlig glukosmätare i egenvården av deras barn. Detta kunde vårdnadshavarna

instämma i då den faktorn ansågs vara en av anledningarna till att vilja delta i studien. 

Slutsats

Den kontinuerliga glukosmätaren har i resultatet visat sig vara ett stöd vårdnadshavarna inte 

vill vara utan. Den finns där under dygnet som en hjälpande hand. Den underlättar i 

vardagslivet för både barnet och vårdnadshavaren och upplevdes ge bättre egenvårdsförmåga,

sjukdomskontroll, frihet, sjukdomsinsikt och livskvalitet. Det sociala-, emotionella- och 

praktiska stöd som framkom i resultatet tyder på att kontinuerlig glukosmätning är ett 

hjälpmedel som genererar hälsa och livskvalitet för barnet och vårdnadshavarna. 

Enligt Chaugule och Graham (2018) är kontinuerlig glukosmätning mer kostnadseffektivt och

ger mer vinst i livskvalitet än manuell glukosmätning med stick i fingret.

Kanske kan mer forskning i ämnet som belyser att vårdnadshavarna får hälsofördelar av den 

kontinuerliga glukosmätaren göra tekniken mer tillgänglig och kostnadseffektiv i framtiden?
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