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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Diabetes Mellitus typ-1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomar hos barn i 

Sverige som kräver mycket kunskap och en intensiv behandling. Detta ställer stora krav på 

barnen så det är nödvändigt att sjukvårdspersonal har ett långsiktigt perspektiv i arbetet med 

barnen. 

Syfte: Beskriva barns och ungdomars upplevelser att leva med typ 1-diabetes. 

Metod:  Studien är en systematisk litteraturöversikt gjord på tio kvalitativa artiklar där 

forskare har intervjuat barn med diabetes typ 1. För att besvara syftet analyserades resultaten 

och delades in i olika kategorier. 

Resultat: Fem kategorier framkom av resultatanalysen. Dessa kategorier var: besvärande 

symtom, rädsla för utanförskap, normalisering genom anpassning, sjukvårdspersonalen 

uppfyllde inte alltid deras behov och oro kring blodsockernivåer.  

Slutsats: Sjukdomen begränsar det dagliga livet vilket gör att de inte alltid kan göra samma 

saker som friska barn. Det gör att barnen känner sig annorlunda och ensamma samtidigt 

strävar de efter att leva ett vanligt vardagsliv som alla andra barn. Barnen behöver få en ökad 

delaktighet och bli mer involverade i samtalen med vårdpersonalen som bör styras utifrån 

barnets frågor, mognad och förmåga till delaktighet.  

Nyckelord: Känslor, livskvalitet, barn, diabetes mellitus, upplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background: Type-1 Diabetes Mellitus is one of the most common diseases in Swedish 

children. The disease requires a lot of knowledge and intensive treatment which affects both 

the healthcare professionals and the children. 

Purpose: Describe the children’s experience of living with diabetes type 1. 

Method: The study is a systematic literature review based on ten different qualitative articles 

where researchers have interviewed children with type-1 diabetes. To answer the purpose the 

results were analyzed and divided into different categories. 

Results: Five themes emerged from the results analysis. These themes were troublesome 

symptoms, fear of exclusion, normalization through adaptation, health personnel did not 

always meet their needs and concerns about blood glucose levels.  

Conclusion: The disease limits the daily life, which means that they can’t always do the same 

things as healthy children. This makes the children feel different and alone, they strive to live 

a normal daily life like all other children. The children need increased involvement and 

become more involved in the conversation with healthcare professionals who should be 

guided by the child's questions, maturity and ability to participate. 

Keywords: Emotions, quality of life, children, diabetes mellitus, experience. 
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BAKGRUND 

Typ 1-diabetes är en kronisk autoimmun sjukdom som gör att insulinproducerande betaceller i 

bukspottkörteln förstörs av det egna immunförsvaret. Glukos är beroende av insulin för att 

kunna ta sig in cellerna och när detta hämmas på grund av insulinbrist så stannar glukoset 

kvar i blodbanan och ger ett förhöjt blodsocker, det vill säga diabetes. Insjuknandet sker oftast 

snabbt och visar sig i ökade urinmängder, törst, viktnedgång och ökad trötthet. Det är en av de 

vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn i Sverige (Tiberg & Wennick, 2009). Ännu är det 

inte klarlagt vad är det som orsakar diabetes typ 1 men det kan tänkas att virusinfektioner, 

levnadsvanor, stress eller exponering för miljögifter bidrar till att utlösa sjukdomen (Mossand 

& Stubberud, 2011). Incidensen av typ 1-diabetes varierar mycket i olika länder, med den 

lägsta incidensen i Kina och Fijiöarna och den högsta i Finland, Sardinien och Sverige. 

Insjuknandet är vanligast i puberteten men man kan se att barn har börjat insjukna allt tidigare 

de senaste åren (Albinsson, Åman & Hanås, 2012; Karvonen et al., 2000). Eftersom att 

Sverige är ett av de länder där insjuknandet ökar mest i diabetes typ-1 så ökar även kraven på 

svensk sjukvårdspersonal (Karvonen. et al., 2000). 

 

Medicinsk behandling 

Behandlingen av typ 1-diabetes är avancerad och består av ersättning av insulin med 

injektioner fem till sju gånger dagligen. Dygnsmängden fördelas mellan långverkande och 

direktverkande insulin som kan ges med insulinpenna eller via subkutan insulinpump. Vid 

nyupptäckt diabetessjukdom syftar behandlingen till att ge barnet största möjliga 

symtomfrihet, målet är att få en så snabb och effektiv normalisering av blodsockret som 

möjligt (Tiberg & Wennick, 2009). I början ges höga doser insulin som sedan minskas 

(Hanås, 2014). Målet med insulinbehandling är att efterlikna den friska bukspottkörtelns 

insulinsekretion till blodet för att barnet ska kunna leva som andra barn utan diabetes. 

Insulindosering styrs av blodsockerkontroller som mäts före och efter varje måltid samt en 

gång på natten, men det styrs även av intaget av kolhydrater (Atkinson, Eisenbarth & Michels, 

2013; Hanås, 2014). Det finns hjälpmedel att tillgå vid diabetessjukdom som t.ex. 

kontinuerliga insulinpumpar och blodsockermätare. Insulinpumpar och blodsockermätare 

hjälper till att hålla blodsockret jämnt och minskar risken för hypoglykemier. Användandet av 

pumparna minskar även tillfällen för nålstick samt minskar risken för långsiktiga 

komplikationer (Nuboer, Borsboom, Zoethout, Koot & Bruining,  2008).  
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Komplikationer 

Hypoglykemi är den akuta komplikation som kan uppstå vid insulinbehandling vilket 

kännetecknas av hjärtklappning, kallsvettning, blekhet, darrighet och hunger. Dessa symtom 

kan övergå till förvirring, irritabilitet, oro och sluddrigt tal. Svår hypoglykemi kan leda till 

kramper och medvetslöshet (Albinsson, Åman & Hanås, 2012) . Ketoacidos är en annan akut 

komplikation som kan uppstå vid brist på insulin. Vid insulinbrist bryter kroppen ner fett från 

levern och bildar ketoner då sockret inte kan tas in i cellen. Överskottet av ketoner gör att 

blodet blir surt och patienten blir ketonförgiftad. Det är ett livsfarligt tillstånd som vid 

utebliven behandling kan leda till döden. Vissa barn som diagnostiseras med diabetes har 

hunnit utveckla en ketoacidos under insjuknandet (Hanås, 2014). Sverige är ett av de länder 

där barn som diagnostiseras med diabetes typ 1 har lägst förekomst av ketoacidos. Detta 

förklaras med att länder där incidensen av diabetes typ 1 är störst så är förekomsten av 

ketoacidos vid diagnos lägst, på grund av att kunskap om sjukdomen i dessa länder är bättre 

(Usher-Smith, Thompson, Ercole & Walter, 2012).  

 

Långtidskomplikationer som beror på hyperglykemi manifesteras oftast inte förrän i vuxen 

ålder. I första hand är dessa komplikationer en följd av förändringar i blodkärlen som kan ge 

skador i ögon, njurar och hjärtmuskeln. Personer med diabetes typ 1 har tio gånger högre risk 

att drabbas av hjärtinfarkt och stroke än åldersrelaterade icke diabetiker. Det mest centrala i 

behandlingen är att uppnå en god metabol kontroll vilket minskar risken avsevärt att drabbas 

utav långtidskomplikationer (Atkinson et al., 2013; Hagger et al., 2018). Vid god metabol 

kontroll strävar man efter att undvika hypo- och hyperglykemier i alltför stor utsträckning, 

detta kontrolleras genom mätning av HbA1c (Hagger et al., 2018; Howe et al., 2005).  

 

Man kan se att HbA1c-värdet ligger högre hos barn i tonåren än under någon annan period i 

livet (Miller et al., 2015). Detta beror delvis på de fysiologiska förändringar som sker i 

kroppen under puberteten som kräver höjning och omställning av insulindoser, men även att 

barn i tonåren lättare glömmer bort att ta sitt insulin (Hanås, 2014). I en studie från USA som 

gjordes av Scholes och medarbetarna (2012) kunde man se att de tonåringar som fått sin 

sjukdom tidigt i barndomen hade lägre HbA1c än de barn som insjuknat högre upp i ålder. 

Det fanns även ett samband mellan högre värden och en tro på att botemedel mot diabetes 

snart kommer. Tonåringars utveckling, beteenden och attityder relaterade till 

diabeteshanteringen samtidigt som de ska hantera de mentala, fysiska och sociala förändringar 

som hör tonåren till har visats påverka HbA1c olika. De tonåringar som har högre 
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egenvårdsförmåga och som accepterar sin sjukdom har bättre värden jämfört med de 

tonåringar som har svårt att acceptera sin sjukdom (Scholes et al., 2012).  

 

Omvårdnadsperspektiv  

Vid nyupptäckt diabetes ligger fokus på att korrigera det fysiologiska tillståndet samt att 

hantera psykologiska reaktioner på beskedet att barnet fått en kronisk sjukdom. Under 

sjukhusvistelsen får barnet och föräldrarna grundläggande kunskaper om innebörden av att 

leva med diabetes samt medföljande insulinbehandling, för att kunna hantera sjukdomen i 

vardagen (Mossand & Stubberud, 2011). Tiberg & Wennick (2009) skriver att de mest 

centrala komponenterna i behandlingen är insulin, kost och fysisk aktivitet. Detta menar 

Hanås (2014) är ett föråldrat förhållningssätt till diabetesvård då kosten inte skiljer sig 

speciellt mycket från hur friska personer ska äta och att motion inte ger bättre 

diabetesinställning enligt nyare forskning. Han menar istället att insulin fortfarande är en 

central hörnpelare i behandlingen, tillsammans med kärlek, omvårdnad och kunskap.  

Rekommendationer om kost och motion för barn med diabetes är samma råd som gäller för 

alla barn och vuxna. Dessa råd syftar till en normal tillväxt, hälsosamma matvanor och 

åldersadekvat BMI. Det är främst kolhydratinnehållet i maten som påverkar 

blodsockernivåerna i blodet. När det gäller snabba kolhydrater som t.ex. godis 

rekommenderas begränsad mängd och ska helst intas direkt efter en måltid som innehåller 

långsamma kolhydrater. Gällande barn som idrottar kan det medföra justeringar i 

insulindosering eller kolhydratintag (Hanås, 2014; Tiberg & Wennick, 2009).  

 

Hanås (2014) belyser vikten av motivation till att bli expert på sin egen diabetes för att uppnå 

bättre egenvård. Diabetesutbildning är således kärnan i framgångsrik diabetesbehandling som 

syftar till att hjälpa barnet och familjen att i möjligaste mån klara sig själva eftersom egenvård 

är en stor del av behandlingen. För att utveckla förmågan till egenvård i diabetesbehandlingen 

måste man främja självständighet genom att stödja och aktivt handleda barnen och familjerna 

i att upptäcka och utveckla sina förmågor och därmed möjlighet att göra egna val, sätta upp 

mål och ta ansvar för de val som görs (Mossand & Stubberud, 2011). I en studie som gjordes i 

USA på ett tjugotal barn så framkom att 75% av de barnen upplevde det betydelsefullt när de 

fick mycket kunskap från sjuksköterskorna. Barnen upplevde att sjuksköterskorna bibringade 

hopp, uppmuntran och stöd till en bra livskvalité och ett normalt liv (Schmidt et al., 2012). 

Utbildningen behöver anpassas efter barnens ålder, mognad, livsstil, personlig attityd och 

egen målsättning med diabetesbehandling (Tiberg & Wennick, 2009). På grund av den stora 
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omställningen som barnen utsätts för när de drabbas av diabetes så krävs det av 

vårdpersonalen att ha ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Många personer kommer att 

behöva vara delaktiga i barnets vård, allt från läkare och sjuksköterska till dietist och kurator. 

Diabetes typ 1 ställer stora krav på barnen och invaderar varje aspekt av deras liv. Detta 

indikerar ett behov av att övervaka hanteringsstrategier och psykologiska symptom 

tillsammans med glykemisk kontroll för optimering av vård hos barn med typ 1-diabetes 

(Luyckx, Seiffge-Krenke & Hampson, 2010). Det bör således göras en kontinuerlig 

bedömning av barnens psykosociala påfrestningar såsom stressorer och rädslor för att ge 

barnet de bästa förutsättningarna för en god egenvård. (Levesque, 2017).   

 

Diabetes ur ett samhällsperspektiv 

Diabetes är en livshotande sjukdom som påverkar barnets livssituation där familj, skola och 

fritid ingår. I Sverige säger skollagstiftningen (SFS, 2010:800) att barn med kroniska 

sjukdomar har rätt till egenvårdsstöd i skolan, detta medför krav på att andra professioner 

involveras i stödet kring dessa barn (Rising Holmström, Häggström & Söderberg, 2018). 

Diabetes hos barn är således ett stort ansvar för barnomsorg och skola vilket kräver extra 

kompetens. I en del kommuner har barn drabbats av oacceptabla konsekvenser på skolor och 

förskolor till följd av personalens bristfälliga kunskaper om diabetes (Barndiabetesfonden, 

2010). Enligt Barndiabetesfonden (2010) är det nödvändigt att landets kommuner ser till att 

barn med diabetes får en god och trygg miljö inom barnomsorg och skola med det stöd som 

krävs för att barnet ska må bra och kunna utvecklas socialt, psykologiskt och intellektuellt 

som alla andra. Kostnaderna för diabetes och relaterade komplikationer är dessutom stora i 

Sverige, detta trots att vården som bedrivs är relativt effektiv och kontrollen på sjukdomen är 

god. För att minska dessa kostnader för samhället så krävs det av sjukvården att bidra till en 

förbättrad egenvård (Bolin, Gip, Mörk & Lindgren, 2009). 

 

Diabetes och allmänheten 

Enligt en undersökning som utförts av Barndiabetesfonden (2012) har svenskar stor okunskap 

om typ 1-diabetes. Varannan svensk vet t.ex. inte att sjukdomen är obotlig. Många tror att 

diabetes kan botas genom att ändra kost och att orsaken till sjukdomen är dåliga matvanor. 

Den här bristen på kunskap leder i sin tur till att barnet ständigt möter fördomar från sin 

omgivning, t.ex. att barnet har blivit sjukt för att det har ätit för mycket godis. Majoriteten vet 

inte att barn och ungdomar med typ 1-diabetes dagligen behandlas, det förekommer även att 

personer tror att behandlingen inte behövs alls.  

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0882596318301854?via%3Dihub#bb0105
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Etiskt perspektiv 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor så beskrivs de fyra ansvarsområdena att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I första hand är sjuksköterskans ansvar 

riktat till människors behov av vård där hen bland annat ska främja en miljö där enskilda 

personer, familjer och mänskliga rättigheter respekteras. Sjuksköterskan ansvarar för att 

patienter får korrekt och tillräcklig information som grund för samtycke till behandling och 

vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Inom barnsjukvården är principen om autonomi och principen att göra gott och inte skada 

betydande. Dessa två principer ingår i principetiken som har kommit att bli den mest 

framträdande etiska teorin inom hälso- och sjukvården (Lundqvist, 2009). Principen om att 

göra gott och inte skada handlar om att främja välbefinnande och förhindra lidande. 

Sjukvårdspersonal ska i den mån det går behandla eller lindra sjukdom samt tillgodose 

patientens medmänskliga behov. Autonomiprincipen är kopplat till personens förmåga att 

själv bestämma och styra över sitt liv. För att kunna vara autonoma behöver vi vara 

beslutskompetenta och handlingseffektiva (Sandman & Kjellström, 2013). Äldre barn är 

oftast beslutskompetenta i frågor om hälso- och sjukvård medans små barn överlag inte anses 

vara beslutskompetenta. Då har föräldrarna rätt att bestämma om barnets personliga 

förhållanden. Bedömningen av barnens kompetens att fatta egna beslut är avgörande för 

barnens autonomi i vården vilket kan ställa stora krav på hälso- och sjukvårdspersonal. 

Överlag värderar barnsjuksköterskor respekten för autonomi högre och fokuserar på helheten 

för patientens välbefinnande medans barnläkarna betonar att göra gott och i etiskt 

beslutsfattande ser mer till det medicinska resultatet (Lundqvist, 2009). 

 

Teoretisk referensram 

KASAM (känsla av sammanhang) är ett begrepp som Aaron Antonovsky myntade under 1970-

talet.  I begreppet ingår de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

vilka bidrar till känslan av sammanhang. Individer med hög KASAM har höga värden på dessa 

komponenter där tillvaron förväntas vara sammanhängande och stabil. Antonovsky resonerar 

även att det finns generella motståndsresurser och generella motståndsbrister som i sin tur 

påverkar dessa tre komponenter. Generella motståndsresurser innefattar materiell standard, 

utbildning/kunskap, socialt stöd, engagemang, kulturell stabilitet, preventivt förhållningssätt, 
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självidentitet, genetiska faktorer samt tro/magi/övertygelse. De generella motståndsbristerna 

innebär avsaknad av dessa resurser (Antonovsky, 2005). 

 

Antonovsky (2005) beskriver begreppet begriplighet som att det handlar om hur personen 

uppfattar omvärlden och i vilken utsträckning personen förstår händelser som inträffar. 

Människor med en hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som de ställs inför i 

framtiden är förutsägbara, medans när de kommer plötsligt så går de att reda ut och förklara. 

Hanterbarhet innebär hur människor upplever att de hanterar olika händelser utifrån sina 

resurser. Dessa resurser kan för personer uppfattas som tillräckliga eller otillräckliga för 

hantering av händelser. Det krävs tillgängliga resurser för att man ska kunna möta de krav 

som ställs av de stimuli som man utsätts för. Tillgång till resurser kan syfta på de resurser som 

är under ens egen kontroll eller som kontrolleras av andra - andra som man känner att man 

kan räkna med och har förtroende för. En hög känsla av hanterbarhet medför att människan 

inte känner sig drabbad eller tycker att livet behandlar en orättvist. Med meningsfullhet menas 

hur personen känner motivation och engagemang i händelser, detta anses vara den viktigaste 

dimensionen. Det kan uttrycka sig i att personen ser händelser som utmaningar och anammar 

dessa med engagemang eller att de är för påfrestande och känner då istället meningslöshet 

(Antonovsky, 2005).  

 

Förhållandet mellan de tre olika komponenterna i KASAM kan framträda på olika nivåer. Hög 

begriplighet i kombination med låg hanterbarhet leder till en förändring, vilken riktning denna 

kommer att ta bestäms av känslan av meningsfullhet. Om man förstår de problem som man 

ställs inför och är engagerad kommer det att finnas stark motivation till att söka efter resurser 

för att uppnå hanterbarhet. Utan meningsfullhet slutar man att söka efter resurser, reagerar 

negativt på stimuli och världen blir snart också obegriplig. Betydelsen av meningsfullhet är 

alltså central även när individen har hög känsla av begriplighet och hanterbarhet. Om 

individen känner till spelets regler, har hög begriplighet, och litar på de tillgängliga generella 

motståndsresurserna, har hög hanterbarhet, som finns för att lyckas men samtidigt inte bryr 

sig om det hela, har låg meningsfullhet, så kommer det leda till förlust av förståelse och 

kontroll över de tillgängliga resurserna. Har man låg begriplighet och hanterbarhet men hög 

meningsfullhet så kan man förvänta sig att individen visar mod och är djupt engagerad i sitt 

sökandet efter förståelse samt antar utmaningen, däremot finns inga garantier att lyckas - men 

chansen finns (Antonovsky, 2005).  
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I den salutogena modellen, det perspektiv som fokuserar på hälsofrämjande åtgärder hos 

personer som har risk för eller lever med sjukdom handlar mycket om att stärka, främja eller 

bevara hälsa. Det är personens upplevelser och uppfattningar av hälsotillståndet som står i 

fokus. Att tänka utifrån KASAM i omvårdnad kan vara ett bra sätt att förstå patientens styrka 

och förutsättningar att hantera påfrestande situationer samt i vilken omfattning personen 

upplever att livet är begripligt, hanterbart och meningsfullt (Langius-Eklöf & Sundberg, 

2014). 

  

Problemformulering 

Eftersom diabetes typ-1 i dagsläget är en livslång sjukdom som kräver mycket kunskap och 

en intensiv behandling så är det nödvändigt för sjukvårdspersonal att ha ett långsiktigt 

perspektiv i arbetet med barnet. Diabetes är en sjukdom som kan få allvarliga konsekvenser 

om den inte hålls under kontroll, både akut men även långsiktigt. Den vård som bedrivs inom 

hälso- och sjukvården gällande behandling av diabetes hos barn ska bestå av 

diabetesutbildning till barnet och även familjen. Det är betydelsefullt att personal har 

förståelse för barnets behov och att dessa kan vara föränderliga och därför kan vården behöva 

anpassas. Genom att öka förståelsen för barns upplevelser av sjukdomen så skulle detta arbete 

kunna bidra till ett bättre bemötande, undervisande och anpassning av vården. 

  

SYFTE 

Syftet var att undersöka barns och ungdomars upplevelser att leva med typ 1-diabetes. 

  

METOD 

Design 

Studien genomfördes via en systematisk litteraturöversikt för att undersöka vad det finns för 

evidensbaserat underlag inom valt område. Vetenskapliga artiklar begränsades till artiklar 

med kvalitativ design som bedömdes kunna besvara syftet. Detta på grund av att syftet berör 

upplevelser och erfarenheter, dvs har kvalitativ karaktär (Rosén, 2012). 

 

Sökstrategi 

Databasen PubMed, Cinahl, Cochrane och SBU användes för att hitta vetenskapliga 

originalartiklar. För att hitta rätt sökord användes svensk MeSH. Sökorden var: diabetes type-

1, children, experience, qualitative (se tabell 1). 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar med kvalitativ design gjorda efter 2005 grundade detta arbete. De 

innefattade personer yngre än 18 år med diagnostiserad Diabetes Mellitus typ 1. Om 

artiklarna var skrivna på något annat språk än svenska och engelska så exkluderades dessa. 

Abstrakten på utvalda artiklar lästes och de artiklar som inte svarade på syftet exkluderades.  

 

Tabell 1. Översikt av sökning i databaser. 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

Abstract 

Antal valda 

artiklar 

Cochrane diabetes type-1 children 10 8 0 

PubMed children qualitative diabetes 

experience 

96 10 2 

Pubmed diabetes type 1, children, 

experience 

512 20 5 

CHINAL 

  

children qualitative diabetes 

experience 

159 10 3 

SBU barn diabetes upplevelser 12 0 0 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen utfördes av författarna med hjälp av protokoll (se bilaga 2) för 

granskning och kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Resultatet grundades på 10 kvalitativa studier där fem av de ansågs ha 

medel och fem av de ansågs ha hög vetenskaplig kvalité. 

 

Analys 

Utvalda artiklar bearbetades på ett systematiskt sätt för att stärka innehållsvaliditet, 

trovärdighet och pålitlighet (Wallengren & Henricsson, 2012). Initialt så lästes valda 

artiklar av båda författarna flera gånger för att förstå innehåll och sammanhang. Vidare 

användes en tabell för dokumentation av innehållet i valda artiklar, på så vis skapades en 

översiktlig grund för fortsatt analys (Se tabell 2, bilaga 1). Likheter och olikheter i materialet 
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identifierades och analyserades. Resultatet från enskilda studier sammanställdes i fem olika 

kategorier som besvarar syftet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Kategorierna och dess 

benämningar diskuterades tillsammans med handledaren. 

 

Etiska överväganden 

Olika forskningsmetoder ger olika upphov till olika forskningsetiska problem. Gemensamt för 

olika metoder är att datainsamling bör ske på ett sätt att de som berörs av insamlandet inte 

utsätts för kränkningar eller skada, med hänvisning till principen att inte skada och visa 

respekt för personer. I detta arbete har hänsyn tagits till etiska problem som kan uppstå kring 

litteraturstudier. Till exempel har författarna endast valt artiklar som är granskade och 

godkända av etisk kommitté. Utöver det har hänsyn tagits till att författarnas modersmål inte 

är engelska och därför har valda artiklar lästs upprepade gånger för att undvika feltolkningar i 

syfte att inte diskriminera eller skada (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

RESULTAT 

De artiklar som har studerats har givit en inblick i hur barn i olika åldrar och från olika 

ursprung upplever att leva med diabetes typ 1. Barnen beskrev likheter och skillnader och 

analysen har resulterat i fem kategorier: besvärande symtom, rädsla för utanförskap, 

normalisering genom anpassning, sjukvårdspersonal uppfyllde inte alltid deras behov och oro 

kring blodsockernivåer. 

 

Besvärande symtom 

Barnen beskrev att de hade noterat symtom som att de blev mycket törstigare och fick gå på 

toaletten hela tiden, utan att förstå varför det var så. Ett barn berättade: 

  

“I kept drinking gallons and kept going to the toilet, so finally I sat on the toilet and drank at 

the same time…. I sat like that all the time, yes, and I was hungry as a bear too and ate tons.” 

(Wennick & Hallström, 2006, s.375). 

 

Barnen kunde känna att det var pinsamt att hela tiden be sina lärare om att få gå på toaletten i 

skolan. De beskrev även symtom som att de känt sig hungriga, trötta, sura, hade haft magont 

och huvudvärk (Ekra & Gjengedal, 2012; Wennick & Hallström, 2006).  
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Rädsla för utanförskap 

När barnen blev inlagda på sjukhus saknade de sin familj och sina vänner. Det var viktigt för 

dessa barn att få besök och att behålla kontakten med vännerna, de beskrev det även som 

viktigt att få använda sina mobiltelefoner (Ekra & Gjengedal, 2012). Barnen upplevde att 

deras liv var annorlunda när de jämförde sig med sina kamrater som inte hade diabetes. Att 

hantera sin diabetes var tidskrävande och innebar restriktioner i det dagliga livet. Barnen 

upplevde att det var svårt att leva med dessa restriktioner som leder till känslor av 

utanförskap. Det var störande att inte få göra som alla andra, t.ex. att springa utan att tänka på 

om man kommer att svimma, att äta choklad när man vill för då kommer blodsockret att gå 

upp och leva med tankar om långtidskomplikationer om barnet inte sköter sin diabetes med 

mera (Lowes et al., 2015).  

 

Barnen kände sig ofta utanför när syskon fick äta saker som de själva inte kunde på grund av 

att det kunde påverka blodsockret negativt (Wennick & Hallström, 2006). Detta kunde barnen 

även uppleva när de var med sina vänner eller bland skolkamraterna i skolan (Lowes et al., 

2015; Rankin et al., 2018). I skolan upplevde barnen framförallt utanförskap vid lunchrasterna 

då de upplevde att skolkamraterna inte väntade tills de tagit sina injektioner, de upplevde även 

att andra barn inte alltid visade förståelse för att de var tvungna att äta söta saker under 

lektionerna ibland. Detta ledde till att barnen kände att skolkamraterna kunde vara okänsliga 

och retsamma (Rankin et al., 2018). Barn vars vänner saknade kunskaper om diabetes eller 

inte visade stöd undvek att ta sina insulininjektioner offentligt och försökte dölja sin diabetes 

för att inte vara annorlunda. De beskrev även att de kunde undvika sociala situationer 

(Spencer, Cooper & Milton, 2012). 

 

Vissa barn beskrev en ambivalent känsla kring att träffa andra barn med diabetes, dels så 

kände de positiva känslor som att de inte kände sig lika ensamma när de visste att det fanns 

andra barn med samma tillstånd. Men de kunde även uppleva att de inte hade så mycket 

utbyte med de andra barnen med diabetes, förutom att prata om diabetes, vilket de inte ville 

göra hela tiden (Rankin et al., 2018). De som inte hade träffat andra barn med diabetes 

uttryckte att de kände sig ensamma på grund av att de inte kände någon annan med diabetes. 

Ett barn uttryckte sig: 

 

 “I wish right now I had a friend, a girl my age who had it” (Freeborn, Dyches, Roper & 

Mandleco, 2013, s. 1894).  
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Samtidigt beskrev barnen att de upplevde att personer runt omkring ofta hade begränsade 

kunskaper om diabetes och därför tyckte att det var enklare att hålla sjukdomen inom 

familjen. De uppskattade inte alltid uppmärksamheten som diagnosen medförde, barnen 

kunde bli trötta på att få frågor om sjukdomen samtidigt som de ville att deras vänner skulle 

veta ifall det hände dem något (Ekra & Gjengedal, 2012; Wennick, Lundqvist & Hallström, 

2009).  

 

Normalisering genom anpassning 

När barnen fick diagnosen så kunde de känna sig ledsna och rädda (Wennick & Hallström, 

2006 ; Wennick & Hallström 2007). Barn beskrev att de inte visste vad diabetes innebar och 

att de var rädda för vad som skulle hända på sjukhuset. Initialt sov barnen tillsammans med 

föräldrarna för att det kändes tryggare så (Wennick & Hallström, 2006). Vissa barn beskrev 

att de hade svårt att förstå att de skulle leva med diabetes resten av livet (Ekra & Gjengedal, 

2012). 

 

Barnen beskrev att leva med diabetes blev normalt med tiden trots att deras liv var annorlunda 

pga. sjukdomens inverkan. Att vara “normal” var starkt relaterad till att vilja ses och 

behandlas som en icke-diabetiker (Freeborn et al., 2013; Marshall, Carter, Rose & Brotherton, 

2009). Barnen upplevde förlust i spontanitet eftersom de alltid måste komma ihåg att ta med 

sig vissa saker t.ex. mellanmål, insulin eller druvsocker om de ska iväg. De kunde inte göra 

saker spontant som friska barn (Marshall et al., 2009). Barnen upplevde att diagnosen förde 

med sig mycket planering för att kunna utföra dagliga aktiviteter. Utrustningen var alltid 

tvungen att vara med vilket upplevdes irriterande för barnen (Wennick et al., 2009). De kunde 

känna sig begränsade på grund av att de behövde ta sina injektioner (Freeborn et al., 2013; 

Wennick & Hallström, 2007).  

 

Barnen beskrev det jobbigt att behöva ha restriktioner, att de inte kan äta vad de vill när de 

vill (Wennick & Hallström, 2006). Barn som var i tillväxtfaser beskrev detta som besvärande 

då de var hungriga hela tiden och behövde hålla extra koll på sitt blodsocker (Freeborn et al., 

2013). Barnen vande sig vid att leva med sjukdomen med tiden och lärde sig att acceptera att 

det var såhär saker och ting skulle vara framöver (Wennick & Hallström, 2007). Barnen 

beskrev att deras vänner hjälper dem att känna sig normala, flera barn berättar om hur deras 

vänner anpassar både sin kost och sina aktiviteter för att inte känna sig utanför (Rankin et al., 
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2018). Vissa barn hade hållit på med sport innan de fick sin diagnos och kände att de kunde 

fortsätta med det men att det ibland upplevdes problematiskt att anpassa måltiderna (Wennick, 

et al., 2009). 

 

Efter att ha levt med sjukdomen ett tag så beskrev barnen att de upplevde sig som friska och 

ansåg sig inte vara sjuka eller diabetiker, de kunde till och med glömma bort att de hade 

diabetes, förutom när de skulle äta (Wennick & Hallström, 2007). Tre år efter diagnos så 

beskrev barnen att de känner sig säkrare i att hantera sin diabetes. De upplevde att de hade fått 

en ökad förståelse för blodsockernivåer och att de utvecklat en förmåga att känna av hur 

nivåerna var utan att behöva kolla med mätare. De kände sig självständigare i hanteringen av 

sin diabetes (Wennick et al., 2009). 

 

Sjukvårdspersonal uppfyllde inte alltid deras behov 

Trots den individuella utbildning som barnen fick från sjuksköterskor om diabetes så tyckte 

de att det var svårt att omsätta kliniska kunskaper i praktiken (Spencer et al., 2012). Barnen 

upplevde det värdefullt att få enkel information som de kunde förstå, t.ex. hur insulinet 

fungerar som en nyckel för att socker ska ta sig in i cellen (Ekra & Gjengedal, 2012). Barnen 

upplevde ofta att det var skönt att komma hem efter sjukhusvistelsen, då kunde de göra saker 

som de gjorde innan de hamnade på sjukhus samt att de såg att allt var som vanligt när de 

kom hem (Wennick & Hallström, 2006). 

 

Barnen beskrev att en av de främsta orsakerna till återbesök på sjukhusen var för att få 

information om diabeteshantering. Yngre barn, 7-10 år, såg fram emot sina återbesök och såg 

det som ett tillfälle att ställa sina frågor. Däremot upplevde vissa barn sina återbesök som 

slöseri med tid då barnen inte lärde sig något nytt, de tyckte att det var samma information 

varje gång. Barnen kunde uppleva känslor av sorg, ilska och isolering men ansåg inte att 

vårdpersonalen kunde ge stöd och hjälp för att övervinna dessa känslor (Lowes et al., 2015). 

Barnen upplevde att de flesta frågorna på sjukhusbesöken var riktade till föräldrarna och att 

de inte alltid förstod diskussionerna som rådde (Wennick et al., 2009). Barn i tonåren oroade 

sig inför återbesök till sjukhuset för uppföljning av HbA1c. Dessa besök ledde till känslor av 

frustration och misslyckande i hantering av sin diabetes. Barnen kände sig inte bekväma med 

att ställa frågor samt var tvungna att ta frånvaro från skola som hade konsekvenser för barnens 

studier.  
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 “I hate going to clinic as everything they say about my diabetes is negative. I never feel 

comfortable asking questions. I dread going to clinic. I'd more rather go to school. I don't see 

why I should go as they have nothing new to tell me, I know it's bad and it's not getting 

better” (Lowes et al., 2014, s.57).  

 

Vissa barn beskrev att de föredrog samtal med en barnsjuksköterska istället för samtal med en 

läkare. Detta eftersom att samtal med barnsjuksköterskor upplevdes mer personcentrerade. 

Barnen beskrev att läkarna kunde säga att de förstår hur det är att ha diabetes fast de inte gör 

det, då barnen ansåg att läkarna har fakta om sjukdomen, men att de inte kan veta hur det 

känns. Barnen uppskattade inte när vårdpersonal pratade på och inte lyssnade på vad de har 

att säga. Ett barn beskrev det såhär: 

 

 “When I come out of clinic I find that I have more questions than I went in with because my 

nurse does not listen properly to what I have to say about my discoveries and experiences. 

Even though they are experts I do not think they understand the dynamics of the whole thing” 

(Lowes et al., 2015, s.57). 

 

Oro kring blodsockernivåer 

Barnen var oroliga för att utveckla hypoglykemier på natten, i skolan, under aktiviteter eller 

när de var ensamma. Barnen upplevde att de behöver vara mer lyhörda på kroppens signaler 

gällande blodsockernivåer (Ekra & Gjengedal, 2012). Hypoglykemier beskrevs som 

obehagliga med upplevelser av att känna sig svettig, hungrig, yrslig, irretabel (Ekra & 

Gjengedal, 2012; Freeborn et al., 2013). Ett barn beskrev upplevelsen av hypoglykemier 

såhär:  

 

“When  I  have  hypos  I  can’t  move  my  legs.  My  friend  had  an 

accident, she can’t walk now; that’s how I feel when I have a hypo” (Marshall et al., 2009, s. 

1707).  

 

Barnen beskrev rädsla för hypoglykemier i skolan för att lärarna inte hade tillräckligt med 

kunskap om diabetes (Wennick & Hallström, 2006). Men däremot när hypoglykemier 

framkallades tillsammans med sjuksköterska för att barnen skulle lära sig hur det kändes, så 

kunde det upplevas spännande (Ekra & Gjengedal, 2012).  
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Vid hypoglykemiattacker blev barnen påminda om att de hade en allvarlig sjukdom och de 

beskrev känslor av rädsla (Wennick & Hallström, 2007). Barnen upplevde att de ibland fick 

lära sig av sina misstag, t.ex. beskrev en flicka att när hon råkade ut för en 

hyperglykemiattack så började hon reflektera över sin diabeteshantering (Spencer et al., 

2012). Barnen beskrev att de är mer fokuserade på akuta komplikationer än långvariga, de var 

mer oroliga för att svimma eller att hamna i koma relaterat till lågt blodsocker samtidigt som 

de visste om riskerna på lång sikt med för högt blodsocker (Ersig, Tsalikian, Coffey & 

Williams, 2015; Wennick et al., 2009). De beskrev att de kände av föräldrarnas oro för 

långsiktiga komplikationer och upplevde det frustrerande att få kommentarer från föräldrarna 

om det (Ersig et al., 2015). 

 

 

En del barn beskrev att de kände att de får stöd från sina vänner som är insatta i deras 

sjukdom vid t.ex. en hypoglykemiattack. Ett barn beskrev hur dennes vän brukade ringa till 

föräldrarna medans barnet själv försökte åtgärda sin hypoglykemi, så att föräldrarna kunde 

infinna sig (Rankin et al., 2018). Flera barn beskrev att det kändes viktigt att ha någon som 

hjälper till när de får hypoglykemier (Freeborn, et al., 2013).  Äldre barn beskrev att det som 

gör dem mest stressade är när de upplever att de inte har full kontroll på sin diabetes, fast de 

gör de sakerna som de lärt sig så blir det ändå inte bra. Det leder till en oro för framtiden hur 

de ska klara sig utan sina föräldrars stöd (Ersig et al., 2015). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

I de artiklar som har studerats så framkommer främst likheter men även en del olikheter i 

barnens upplevelse av att leva med diabetes typ 1. Analysen ledde fram till fem kategorier 

vilka var: besvärliga symtom, rädsla för utanförskap, normalisering genom anpassning, 

sjukvårdspersonal uppfyllde inte alltid deras behov och oro kring blodsockernivåer.  

 

Besvärande symtom 

I studien beskrev barnen sina upplevelser av symtomen som besvärliga och att de påverkat 

dem både emotionellt och fysiskt. Då symtomen vid insjuknandet av diabetes ofta kommer 

plötsligt kan det leda till sådana reaktioner (Tiberg & Wennick, 2009). Dessa upplevelser 
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beskrivs i andra studier som att barnen befunnit sig i en dimma, vilket är relaterat till 

upplevelsen av symtomen vid hyperglykemi (Schmidt et al., 2012). Antonovsky (2005) 

resonerar att begripligheten påverkas av ifall inre eller yttre stimuli känns förnuftiga och 

gripbara för en person. Det kan då tänkas att när ett barn insjuknar plötsligt så påverkas 

barnets begriplighet då situationen kan upplevas kaotisk. För att underlätta situationen kan det 

vara betydande att alla i sjukvårdsteamet samarbetar för att ge ett entydigt budskap som 

barnet och familjen behöver tillgodogöra sig för att hantera den nya situationen (Albinson, 

Åman & Hanås, 2012). Den inledande medicinska behandlingen vid nyupptäckt diabetes är 

dessutom intensiv och innebär en stor omställning för barnet i fråga (Tiberg & Wennick, 

2009). Att barnen tidigt får bra hjälpmedel till att förstå sin situation är således nödvändigt för 

att barnen ska känna en hög grad av begriplighet. Dessa hjälpmedel som Antonovsky (2005) 

beskriver som generella motståndsresurser kan innefatta information från sjukvårdspersonal 

för att förstå och se sin situation som gripbar.   

 

Eftersom att barnen upplevde symtomen vid insjuknandet som besvärliga och påfrestande så 

belyser det nödvändigheten att kunskapen om diabetes är hög. Diabetes typ 1 är dessutom den 

vanligaste kroniska sjukdom som barn drabbas av i Sverige (Albinson, Åman & Hanås, 

2012). Då barn spenderar stor del av sin tid i skolan kan det tänkas vara nödvändigt att 

skolpersonal och skolsjuksköterskor har kompetens om diabetessjukdom, då det är betydande 

att dessa barn diagnostiseras i god tid för att undvika allvarliga komplikationer som leder till 

ännu jobbigare upplevelser (Hanås, 2014).  

 

 

Rädsla för utanförskap 

Barnens upplevelse av att hantera olika händelser utifrån sina egna resurser visade sig vara 

svårt. Eftersom att jobbiga känslor av utanförskap framförallt upplevdes i skolan vid t.ex. 

matsituationer och aktiviteter så kan det tänkas att barnen kräver ökade generella 

motståndsresurser i dessa sammanhang (Antonovsky, 2005). Till exempel kan det vara av 

betydelse att barn med diabetes får träffa andra barn med samma tillstånd för att känna 

samhörighet och förståelse för sin situation (Hanås, 2014). Detta är något som barnen i 

studien uttryckte olika behov av, vissa barn såg det som positivt och givande medans andra 

barn upplevde det meningslöst. Det belyser att behovet är individuellt och därför bör barnen 

ges möjlighet att ta del av informationen att möjligheten finns. Sjukvårdspersonal kan upplysa 

barn och ungdomar om att det finns lokala diabetesföreningar utformade av Svenska 
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Diabetesförbundet som har en speciell sektion för barn och ungdomar. I Sverige anordnas 

diabetesläger där barnen kan träffa andra kamrater med samma sjukdom som måste följa 

samma regler gällande insulin, kost och provtagning (Hanås, 2014). 

 

Utifrån Antonovskys (2005) teori så ökar hanteringskrav av sjukdomen när barnen med 

diabetes utsätts för exponering av negativa sociala upplevelser. Okänsliga och retsamma 

kommentarer från andra barn på skolan som själva inte var sjuka i diabetes resulterade i en 

motvilja att utföra sin diabetesbehandling i skolan. Liknande känslor upplevde barnen i en 

annan studie där en av de största svårigheterna med diabetes var att känna sig annorlunda, 

eftersom deras kamrater i skolan uppfattade dem avvikande och svaga. Barnen följde då inte 

sina behandlingar då det var viktigare att behålla den sociala kontakten med sina 

klasskamrater än att kontrollera blodsockret (Elissa, Bratt, Axelsson, Salam & Lundin, 2017). 

Om barnen inte får stöd och förståelse från sin omgivning kan det ses som generell 

motståndsbrist som försvårar hanterbarheten för barnen. Dessa situationer kan alltså bli 

utmanande och kan medföra att barnen känner sig obekväma i sociala miljöer, vilket ökar 

risken att barnen inte klarar av att hantera sin diabetes. Vid uteblivna insulininjektioner 

påverkas barnen både akut och på lång sikt så det är nödvändigt att barnen får verktyg att 

kunna hantera sin sjukdom trots att det innebär att de måste göra saker som friska barn inte 

behöver (Atkinson et al., 2013; Hagger et al., 2018).  

 

En möjlig förklaring till att barnen upplevde begränsade kunskaper om diabetes i sin 

omgivning samt blev trötta på att få frågor om sjukdomen kan vara att många i det svenska 

samhället visade sig ha stor okunskap inom området (Barndiabetesfonden, 2012). Det kan 

utgöra en generell motståndsbrist som medför mycket fördomar och leder till att barn 

upplever ett utanförskap.  

 

Normalisering genom anpassning 

I studien beskrev flera barn att det initialt kändes skrämmande och otryggt att få en 

diabetesdiagnos. Hur en person förhåller sig till nya situationer har enligt Antonovsky (2005) 

att göra med hur personen känner meningsfullhet för att engagera sig i den. Om en person har 

svårt att acceptera och förhålla sig till en ny situation och personen inte känner att det är värt 

att investera sin energi i, kan det leda till att det blir svårare att återgå till ett normalt liv. Det 

framkom även att många barn till en början hade svårt att förstå att de skulle leva med 

diabetes resten av livet. Forskning visar på att det är nödvändigt att barnen lär sig att acceptera 
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sin sjukdom för att uppnå en bättre hantering och kontroll av den (Scholes et al., 2012 ; 

Levesque, 2017). Eftersom meningsfullhet anses vara den viktigaste dimensionen i teorin om 

KASAM, som innebär hur personer känner motivation och engagemang i händelser, kan det 

uttrycka sig i att barn ser händelsen av insjuknandet som en utmaning och anammar den med 

engagemang. Å andra sidan kan bristande känslor av meningsfullhet innebära att barnen ser 

utmaningen som allt för stor och inte känner tillgivenhet, utan ser det som en börda 

(Antonovsky, 2005). Detta innebär dock inte att de barn som accepterar sin sjukdom och 

engagerar sig i den inte känner besvärliga känslor kring det, men det kan underlätta processen 

i att få tillbaka känslan av att ha ett normalt liv. Detta kunde ses i studien av de barn som 

tycktes ha accepterat sin sjukdom, då de beskrev att med tiden upplevde de sig som icke-sjuka 

samt att de upplevde sig säkra i att hantera sin diabetes. Vad som påverkar hur barnen 

upplever meningsfullhet kan därför tänkas vara betydande för sjukvården att identifiera. 

Studien visar att genom anpassning och planering så upplevde barnen att det ändå går att 

uppnå normalitet, även om det inte går att vara lika spontan. 

 

Sjukvårdspersonal uppfyllde inte alltid deras behov 

Att sjukvårdspersonal inte uppfyllde barnens behov kan relateras till sjukvårdpersonalens 

otillfredsställande kommunikationsförmåga och förhållningssätt. I studien framkom att barnen 

inte kände sig delaktiga när de flesta frågorna var riktade till föräldrarna. Den här upplevelsen 

av bemötandet från sjukvårdspersonal kan ses som en generell motståndsbrist för att barnen 

ska uppleva hanterbarhet. I studien framkom att barn uppskattade enkel information som de 

kunde förstå och att de blev irriterade när sjukvårdpersonalen inte lyssnade på vad barnen 

själva hade att säga. Att barnen upplevde dessa känslor kan tänkas bero på att de inte fick den 

information de behövde från sjukvårdspersonalen för att känna att de var delaktiga i sin 

situation. Barnen i studien upplevde även att de kunde känna sig skuldbelagda av 

sjukvårdpersonalen, speciellt när deras värden inte var bra. Om barnen upplever att de inte får 

informationen riktade till sig och samtidigt känner sig skuldbelagda kan det tänkas att 

motivationen och känslan av meningsfullhet påverkas. I studien identifierades även 

sjukvårdspersonalens brister gällande att upptäcka barnens psykiska mående samt att erbjuda 

känslomässigt stöd för att barnen ska övervinna känslor av ilska, sorg och isolering. Detta är 

även något som identifierats i Scholes och medarbetarnas studie (2012) där barnen upplevde 

sjukvårdspersonalen som auktoritära samt att de inte erbjöd emotionellt stöd. Utöver 

information om medicinsk behandling så har psykosociala faktorer en betydande inverkan på 

diabeteshanteringen och barnets HbA1c (Hood et al., 2006; Scholes et al., 2012). Detta 
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påvisades även i andra studier där man såg att förekomsten av depression hos barn med 

diabetes är dubbelt så hög än hos friska barn (Hood et al., 2006).  Samtidigt belyser en annan 

studie att förutsättningarna för en god egenvård är kontinuerlig bedömning av barnets 

psykosociala påfrestningar (Levesque, 2017). Om man då utgår från Antonovskys teori där 

meningsfullhet anses vara den viktigaste dimensionen för att känna en hög grad av KASAM så 

kan det tänkas att den psykosociala delen i vården är av stor betydelse. De prövningar som en 

individ utsätts för kan vid känslor av meningslöshet vara svåra att hantera (Antonovsky, 

2005).  Sjukvårdspersonalens brister i kommunikation och identifiering av barnens 

välbefinnande kan således ses som en generell moståndsbrist för att barnen ska uppnå hög 

grad av hanterbarhet och meningsfullhet, vilket är nödvändigt för att uppnå en hög grad av 

KASAM. Tiberg & Wennick (2009) menar att sjukvårdspersonalens kommunikationsförmåga 

behöver anpassas efter barnens ålder, mognad, livsstil, personlig attityd och egen målsättning 

med diabetesbehandling. Det kunde även ses i studien där barnen upplevde att de fick mer 

relevant information från sjuksköterskor och att sjuksköterskor hade ett helhetsperspektiv 

jämfört med läkarna som fokuserade mer på det medicinska. Detta kan även ses i andra 

studier där barnen uttryckte samma positiva upplevelser gällande information och bemötandet 

från just sjuksköterskor (Schmidt et al., 2012).  

 

Oro kring blodsockernivåer 

Barnen i studien upplevde att de kände en oro i skolan på grund av att lärarna inte hade 

tillräckligt med kunskap om diabetes. Detta kunde även ses i en kvalitativ studie som utfördes 

i fyra kommuner i norra Sverige där skolpersonalen uttryckte att de behövde mer kunskap om 

diabetes då de kände att deras kompetens inte var tillräcklig (Rising Holmström, Häggström 

& Söderberg, 2018). Vetskapen av att lärarna inte känner sig tillräckligt kompetenta kan ses 

som en förklaring till att barnen upplever sig otrygga med personalens kunskaper, detta kan 

även beskrivas som en generell motståndsbrist för att barnen ska känna hanterbarhet 

(Antonovsky, 2005). Eftersom det tycks finnas en uppfattning både från barnens och från 

lärarnas perspektiv att det finns för lite kunskaper om diabeteshanteringen i skolorna så kan 

det påverka hur barnen upplever att de får stöd i hanteringen. I Sverige är det dessutom 

lagstadgat att barnen har rätt till egenvårdsstöd i skolorna, vilket innebär att personalen 

behöver tillräckliga kunskaper om typ 1 diabetes (Rising Holmström, Häggström & 

Söderberg, 2018). För att barnen då ska uppnå egen hanterbarhet kan det tänkas vara 

betydande att barnen får individuell hjälp och stöd från skolor och förskolor beroende på hur 

gamla barnen är. Ökade kunskaper om diabetes bland skolpersonalen kan tänkas bidra till en 
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ökad förståelse och ett bättre stöd till barnen under skolgången. Diabetesteamet borde i 

samråd med föräldrarna se till att det finns en individuell vårdplan i skolan som ska innehålla 

information om behandlingen, blodsockermätningar, insulininjektioner samt känna igen 

symtomen när barnen får för högt eller lågt blodsocker (Albinsson, Åman & Hanås, 2012). 

Om barnens egna förmågor att hantera sin sjukdom är otillräckliga så kan de generella 

motståndsresurser som t.ex. stöd av andra personer såsom föräldrar, vänner, sjukvård och 

skolpersonal bidra till barnet ska uppnå hanterbarhet. I studien framkom det att de barn som 

hade svårt att hantera sin diabetes på egen hand var i behov av omgivningens stöd för att möta 

de krav som barnen ställdes inför. Det är dock viktigt att barnet känner förtroende för dessa 

generella motståndsresurser och kan lita på dem för att uppnå en hög känsla av hanterbarhet 

(Antonovsky, 2005). 

 

I studien framkom även att barnen var mest oroade över de akuta komplikationerna såsom 

hypoglykemiattacker. Detta kan bero på att barnen inte kan ta till sig information om 

långtidskomplikationer som motiv för att ta hand om sin diabetes (Albinsson, Åman & Hanås, 

2012). Samtidigt belyser litteratur och tidigare forskning att det som är mest centralt i 

diabetesbehandlingen är att undvika långsiktiga komplikationer, då dessa medför negativa 

aspekter på både individen och samhället (Atkinson et al., 2013; Bolin et al., 2009; Hagger et 

al., 2018). För att få en bättre glykemisk kontroll kan hjälpmedel användas, såsom 

insulinpump och kontinuerlig blodsockermätare. Dock är de hjälpmedel som finns att tillgå 

för att bidra till en enklare egenvård beroende av vilket landsting man tillhör. Olika landsting 

har olika förhållningssätt där det främst är landstingets ekonomi som avgör om en person med 

diabetes ska få hjälpmedel eller inte och i vissa fall får patienten själv stå för kostnaderna. 

Diabetesvård mellan olika landsting blir alltså inte jämlik då vart någonstans i landet man bor 

och hur mycket man själv kan betala påverkar diabetesvården. Alla diabetessjuka i Sverige 

har inte möjligheten att betala för insulinpumparna och blodsockermätarna vilket gör att 

diabetesbehandling kan ses som en klassfråga (Diabetesförbundet, 2014). 

 

Barnen uppgav att det var frustrerande när föräldrarna påpekade att de skulle tänka mer på 

långsiktiga komplikationer och det kan således vara viktigt att som sjukvårdspersonal klart 

och tydligt förklara för barnen att det är nödvändigt med föräldrarnas engagemang 

(Albinsson, Åman & Hanås, 2012). Samtidigt upplevde barnen i studien en oro för framtiden 

om hur de ska klara sig utan sina föräldrars stöd, vilket visar på att barnen själva upplever ett 

behov av föräldrarnas engagemang. Å andra sidan kan barnens upplevda behov av 
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föräldrastöd förklaras av att informationen kring diabeteshanteringen oftast riktas till 

föräldrarna, vilket också barnen i studien uppgav. Hanås (2014) menar att det kan bero på att 

diabetesundervisning av naturliga skäl riktas mest mot föräldrarna när barnen i tidig ålder 

insjuknar i diabetes. Det är därför av betydelse att barnen får tillfälle att lära sig och ta allt 

större ansvar i sin diabetesbehandling när de blir äldre, så att barnen känner sig mer 

självständiga. Om barnen blir mer självständiga i sin sjukdom så stärks egenvården, vilket 

även kan ses som en samhällsnytta då riskerna för långtidskomplikationer och ökade 

kostnader minskar (Bolin et al., 2009). 

 

Etiskt perspektiv 

För att som sjukvårdspersonal kunna förhålla sig på ett etiskt försvarbart sätt anser författarna 

att den här studien kan bidra till det. Utifrån principetiken där autonomin är en framträdande 

del anser vi att det är nödvändigt att ha en fördjupad förståelse om vad barnen upplever för 

känslor kring sitt tillstånd. På så sätt kan sjukvårdspersonalen bidra till en ökad autonomi. I 

den här studien framkommer det att barnen inte känner sig delaktiga när de är på sjukhusen 

vilket belyser att barnets autonomi inte respekteras. Å andra sidan är sjukdomen allvarlig och 

behöver behandlas vilket kan innebära att autonomin initialt äventyras. I de fall där autonomin 

inte kan främjas på grund av att det är nödvändigt att snabbt behandla ett barn med diabetes, 

t.ex. vid nyupptäckt diabetes med samtidig ketoacidos, kan sjukvårdspersonalen luta sig 

tillbaka på principen att göra gott och inte skada. Samtidigt ligger det i sjuksköterskans ansvar 

att främja autonomi hos patienter. Detta kan ske genom att förbereda, förhandla om och 

genomföra den vård som krävs utifrån barnets preferenser (Lundqivst, 2009).  

 

METODDISKUSSION 

Den här studien gjordes för att undersöka hur barn upplever att leva med diabetes typ 1.  

Resultatet bygger på kvalitativa artiklar för att besvara litteraturstudiens syfte då kvalitativa 

artiklar ger fördjupad förståelse om barnens upplevelse att leva med diabetes typ 1.  

 

Arbetet inleddes med att forskningsproblemet formulerades och att problemets omfattning 

och begränsningar preciserades. En pilotsökning gjordes för att förvissa författarna om att det 

fanns vetenskapligt underlag inom området. Därefter formulerades en plan för 

litteratursökning och hur denna skulle genomföras. För att undvika publiceringsbias söktes 

artiklar från olika databaser PubMed, Cinahl, Cochrane och SBU. Sökningen begränsades till 

studier med kvalitativ analys av data med preciserad undersökningsgrupp för att undvika 
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alltför många träffar. Många av de artiklar som hittades fokuserade endast på föräldrarnas 

upplevelser av att ha ett barn med diabetes typ 1, dessa valdes då bort då syftet var att belysa 

barnens upplevelser. Författarna lade till ‘qualitative’ som sökord för att smalna av 

sökningarna och enklare finna artiklar som svarade på syftet. Efter genomförda 

litteratursökningar samlades de relevanta artiklar som mötte inklusionskriterierna in. 

Artiklarna granskades, tolkades och sammanfördes i en resultattabell (Se tabell 2, bilaga 1). 

En del av de artiklar som sorterades bort överensstämde inte med angivna inklusionskriterier, 

till exempel exkluderades en artikel som svarade mot syftet men saknade etisk motivation. Då 

begreppet children och adolescents är tvetydigt på en global nivå så resulterade det i att 

författarna fick gå in i varje utvald artikel för att kolla upp vilken åldersdefinition just den 

artikeln hade. De artiklar som beskrev t.ex. ungdomars upplevelser där åldrarna innefattade 

>18år exkluderades då barn i Sverige definieras 0-18år (UNICEF, 2009). Alla artiklar som 

granskades var skrivna på engelska vilket kan innebära att det finns en risk för feltolkning då 

det inte är författarnas modersmål. För att undvika feltolkning lästes artiklarna upprepade 

gånger både enskilt och tillsammans (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av ett protokoll för kvalitetsbedömning av studier 

med kvalitativ metod. För att minimera subjektivitet hos båda författarna sorterades, 

granskades och kvalitetsbedömdes artiklarnas resultat utifrån förutbestämda kriterier. Endast 

de artiklar som bedömdes ha medel eller hög kvalitet inkluderades för att skapa en så stor 

trovärdighet som möjligt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

 

En svaghet med kvalitativa studier är att de ofta innefattar begränsat med data då vanligen en 

liten studiegrupp undersöks. Detta skiljer sig från t.ex. kvantitativa studier där oftast en större 

grupp deltagare brukar ingå (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Trots att de artiklar som 

ingått i detta arbete har haft små studiegrupper så säger deras resultat i stort sett samma sak 

om de upplevelser barnen har, oavsett vilket land de kommer ifrån. Att resultaten i de 

granskade artiklarna säger samma sak trots att deltagarna i studierna är från olika länder ger 

en ökad trovärdighet i detta arbete (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

Hänsyn har tagits till att författarna har en förförståelse som kan påverka analysen av 

resultatet. I denna studie har författarna varit medvetna om sin förförståelse och därför strävat 

efter att resultatanalysen inte ska ha påverkats genom att bearbeta materialet på ett objektivt 

och strukturerat sätt (Backman, 2008). Dock är valda artiklar endast från västerländska länder 

vilket gör att överförbarheten kan ha påverkats. Det skiljer sig även i denna studie på vilka 
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förutsättningar barnen har utifrån vilket land de bor i. Till exempel har barn i Sverige rätt till 

kostnadsfri sjukvård oavsett om de är sjukförsäkrade eller inte, det skiljer sig från barn som 

bor i t.ex. USA. Då barn uttryckte upplevelser av otrygghet i den ekonomiska aspekten av sin 

sjukdom i de artiklar som granskades, så förbisågs detta av författarna då det inte anses ha 

relevans för sjukvården som bedrivs i Sverige (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). I denna 

studie har hänsyn tagits till etiska kvaliteter. Endast vetenskapliga artiklar som har haft 

tillstånd från etisk kommitté eller påvisat att de har gjort noggranna etiska överväganden 

inkluderades. Artiklarna har kritiskt granskas och lästs upprepade gånger av författarna för att 

minimera risken för misstolkningar. Resultatet av denna studie anser författarna riktar sig till 

all personal inom hälso- och sjukvården som stöter på barn med diabetes typ 1. För att öka 

den teoretiska kopplingen av bemötandet kring dessa barn till praktiken så diskuterades 

resultatet mot KASAM som referensram.  

 

Vidare forskning 

Eftersom att upplevelser är subjektiva och innefattar känslor och åsikter är dessa även 

föränderliga. Samtidigt lever vi i ett samhälle som ständigt förändras, både praktiskt och 

attitydmässigt, medans diabetes i nuläget fortfarande är en obotlig sjukdom. Ny teknik, nya 

levnadsförhållanden och materiell standard är sådant som hela tiden utvecklas och kan ha en 

inverkan på människors förhållningssätt till upplevelser. Därför kan vidare forskning av barns 

upplevelser att leva med diabetes typ 1 vara av betydelse för att få ny kunskap för att hela 

tiden bemöta patienterna på bästa möjliga sätt. 

 

SLUTSATS 

Resultatet belyser fem huvudkategorier om problem och utmaningar som barn med diabetes 

typ 1 upplever. Sjukdomen begränsar det dagliga livet vilket gör att de inte alltid kan göra 

samma saker som friska barn. Det gör att barnen känner sig annorlunda och ensamma 

samtidigt strävar de efter att leva ett vanligt vardagsliv som andra barn. Barnen behöver få en 

ökad delaktighet och bli mer involverade i samtalen med vårdpersonalen som bör styras 

utifrån barnets frågor, mognad och förmåga till delaktighet. Sjukvårdspersonal kan använda 

sig av tankesättet kring KASAM för att förstå vad barnen har för förmågor att hantera 

påfrestande situationer, samt identifiera eventuella svårigheter för dessa barn. För att främja 

hälsa och minimera komplikationer är det angeläget att beakta barnens perspektiv, att barnen 

förmedlar sina erfarenheter, berättelser och tolkningar av det de upplever.  
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Bilaga 1. Tabell 2. Översiktstabell av artiklar. 

Författare & 

land 

Syfte Design  Metod Resultat Kvalitet 

Författare: 

Ruberg Ekra, 

E-M. & 

Gjengedal, E. 

Land: Norge 

Undersöka och 

beskriva 

erfarenheter hos 

barn som är på 

sjukhus med 

nydiagnostiserad 

typ 1-diabetes 

och att få ökad 

förståelse hur 

miljön påverkar 

dessa 

erfarenheter.  

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

ansats.  

Kvalitativ studie med 

kombination av nära 

observationer och 

djupintervjuer. Nio barn 

deltog i studien (6-12 år). 

- Förändring genom 

erkännande och 

anpassning 

- Okänd men bekväm 

miljö 

- Gradvis anpassning till 

ett nytt liv. 

Hög 

Författare: 

Spencer, J-E., 

Cooper, H-E., 

Milton, B. 

Land: England  

Att undersöka 

barnens och 

föräldrarnas 

erfarenheter att 

leva med DMT1. 

Fenomenologisk 

ansats. 

Kvalitativ studie med 

intervjuer. 20 barn (13-16 

år) ingick i studien. 

- Anpassa sig till 

diagnosen 

- Lära sig att leva med 

sjukdomen  

- Bli självständig. 

Hög 

Författare:  

Wennick, A. & 

Hallström, I.  

Land: Sverige 

Klargöra hela 

familjens 

upplevelse, från 

varje 

familjemedlems 

perspektiv, när 

ett barn blir 

diagnostiserat 

med diabetes. 

Hermaneutisk 

Fenomenologisk 

ansats utifrån ett 

longitudinellt 

perspektiv. 

  

Deskriptiv, induktiv 

studie med 12 kvalitativa 

intervjuer av patienter, 

syskon och föräldrar på 

ett barnsjukhus i Sverige. 

12 barn ingick (7-14 år). 

- Lära sig om det 

oundvikliga- möta tecken, 

känna maktlöshet och 

känna förtroende 

- Lära sig om 

omfattningen - förändring 

i familjen, osäkerhet i 

familjen och 

begränsningar i familjen.  

Medel 

Författare:  

Wennick, A. & 

Hallström, I.  

Land: Sverige  

Klargöra 

familjernas 

upplevda 

erfarenheter 1 år 

efter att barnet 

blivit 

diagnostiserat 

med typ 1 

diabetes. 

Hermaneutisk 

fenomenologisk 

ansats utifrån ett 

longitudinellt 

perspektiv.  

En induktiv studie med 

kvalitativa 

samtalsintervjuer. 

Uppföljande intervju del 

2/3. 11 barn ingick (9-14 

år). 

- Lever ett normalt fast 

annorlunda liv 

- Känna acceptans fast 

frustration 

- Vara frisk fast osynligt 

sjuk 

- Känna sig självständig 

fast övervakad  

- Känna sig säker fast 

osäker. 

Hög 

Författare:  

Wennick, A., 

Lundqvist, A. 

& Hallström, I.  

Land: Sverige  

Belysa 

familjernas 

upplevda 

erfarenheter, 

utifrån varje 

familjemedlems 

perspektiv, 3 år 

efter att ett barn 

Kvalitativ design 

med intervjuer. 

Varje familjemedlem 

intervjuades separat. 

Deltagarna blev 

tillfrågade att berätta med 

egna ord hur de upplevde 

att leva med diabetes. 

Uppföljande intervju del 

- Kunskap och beprövad 

erfarenhet ger färdigheter 

- Oberäkneliga 

blodsockernivåer 

- Stressig daglig 

planering 

- Fysisk aktivitet som nöje 

och irritation 

Medel 
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blivit 

diagnostiserat 

med diabetes typ 

1. 

3/3. 11 barn ingick (11-16 
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- Rädsla att tappa 

kontrollen 

- Ett offentligt och privat 

bekymmer 

- Behövd och icke-behövd 

sjukvård 

Författare: 

Ersig L., A., 

Tsalikian, E., 

Coffey, J. & 
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Land: USA 

Identifiera 

stressorer hos 

ungdomar (och 

deras föräldrar) 

som lever med 

typ 1 diabetes, 

relaterat till att 

bli vuxna. 

Kvalitativ 

deskriptiv design. 

Telefonintervjuer med 

öppna frågor som berörde 

syftet. 15 barn ingick (12-

18 år). 

- Ineffektiv självhantering 

- Kontroll på 

hanteringsansvar 

- Förväntansoro 

- Förändringar i 

sjukförsäkringen 

- Diabetesresurser 

Medel 

Författare: 

Marshall. M., 

Carter, B. & 

Brotherton, A.  

 

Land: 

Storbritanien 

Undersöka och 

beskriva 

erfarenheter hos 

barn och deras 

föräldrar som 

lever med DMT1 

från diagnos och 

framåt. 

Fenomenologisk 

studie med 

intervjuer. 

Konversationsintervjuer. 

Tio barn (4-17 år) och 

deras föräldrar deltog i 

studien. 

- Förlust 

- Begriplighet 

- Uppnå normalitet 

  

Medel 

Författare: 

Lowes, L., 

Eddy, D., 

Channon, S., 

McNamara, R., 

Robling, M. & 

Gregory, J.W.  

 

Land: 

Storbritannien  

Undersöka 

upplevelser hos 

barn och 

ungdomar med 

DMT1 samt 

deras föräldrar 

om att leva med 

och hantera 

diabetes. 

Deskriptiv 

kvalitativ studie.  

448 barn och ungdomar 

(7-15 år) deltog i studien. 

Åldersanpassat 

frågeformulär med fria 

textrutor användes.  

- Att vara på kliniken 

- Vårdpersonalens 

kommunikationsförmåga 

- Emotionella svar om 

DMT1 

- Om emotionellt stöd 

från kliniken. 

Medel 

Författare: 

Rankin, D., 

Harden, J., D. 

Barnard, K., 

Stephen, J., 

Kumar, S. & 

Lawton, J. 

 

Land: 

Skottland  

Utforska barns 

erfarenheter av 

att få stöd från 

vänner och 

skolkamrater. 

Deksriptiv design 

med induktiv 

ansats. 

Intervjuer på 24 barn (9-

12 år) med 

åldersanpassade frågor 

utfördes tills datamättnad 

uppstod. 

- Okänsliga och stöttande 

skolkamrater  

- Stöd från vänner: 

Vänners 

kunskapsutveckling om 

diabetes, övervakare och 

påminnare, hjälpare och 

normaliserare. 

Hög 

Författare: 

Freeborn, D., 

Dyches, T., 

Roper, S-O., 

Mandleco, B. 

 

Land: USA 

Att utifrån 

barnens 

perspektiv 

identifiera 

utmaningar att 

leva med DMT1.   

Kvalitativ 

beskrivande 

design med 

fokusgrupper.  

16 barn (6-18 år) 

intervjuades. Sju öppna 

frågor användes till 

intervjuerna.  

- Att leva med och 

hantera lågt blodsocker 

- Egenvård (blodsocker 

kontroll och 

administrering av insulin) 

- Känsla av att vara 

annorlunda eller ensam. 

Hög 
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