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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Barn kan sakna förståelse för hur diabetes typ-1 påverkar deras kroppar och de 
kan uppleva sin kropp som främmande. Personer som lever med diabetes bör ta ett stort 
ansvar över sin egenvård, men även hälso- och sjukvården har ett ansvar att ge personerna de 
rätta verktygen som de behöver. Sjuksköterskans roll är att ge stöd till patienter och undervisa 
dem med syftet att främja hälsa. Egenvård är en stor utmaning för barnen på grund av smärta 
och rädsla och barnen behöver därför stöd från vårdpersonalen när det gäller att lära sig att 
utföra egenvård.   
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja barn till 
egenvård vid diabetes typ-1. 
Metod: Studien genomfördes som en empirisk intervjustudie i kvalitativt syfte med 
Graneheim och Lundmans beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys.   
Resultat: Resultatet av sjuksköterskornas erfarenheter av att stödja barn till egenvård 
mynnade ut i fyra kategorier: att anpassa undervisningen, att främja delaktighet, att 
underlätta till självständighet och att uppmuntra barnen. Resultatet visade att 
sjuksköterskorna skulle anpassa undervisningen utefter barnets ålder, mognadsgrad och 
utveckling. Sjuksköterskorna skulle främja delaktigheten genom att rikta sig till barnen och 
underlätta självständigheten genom att barnen själva fick göra de moment som sjukdomen 
kräver. Resultatet visade även att sjuksköterskorna skulle uppmuntra barnen när de hade 
klarat av ett moment och ge dem belöningar i form av presenter.  
Slutsats: För att stödja barn med diabetes typ-1 till egenvård bör sjuksköterskorna besitta 
olika förmågor, som att kunna anpassa undervisningen, var pedagogisk och uppmuntra 
barnen i olika situationer. Studiens resultat kan öka kunskapen om sjuksköterskors 
erfarenheter av att stödja barn till egenvård vid diabetes typ-1. Resultatet kan även öka 
medvetenheten och utgöra en grund för sjuksköterskors sätt att stödja barn till egenvård.  
 
 
Nyckelord: Barn, diabetes typ-1, egenvård, sjuksköterska, stöd.
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Inledning 

Diabetes är en av Sveriges stora folksjukdomar (Socialstyrelsen, 2015). Det finns flera former 

av diabetes och en av huvudformerna är diabetes typ-1. I Sverige finns det ungefär 350 000 

människor som lever med diabetes, varav ungefär 50 000 människor har diabetes typ-1 

(Ericson & Ericson, 2012). Sverige har den näst högsta incidensen av diabetes typ-1 i 

världen. Cirka 700 barn insjuknar varje år i åldrarna 0-14 år och hos barn i denna åldersgrupp 

har den årliga incidensen ökat för varje år (Dahlquist, 2010). År 2014 insjuknade 885 barn 

med diabetes typ-1 (SweDiabKids, 2015).  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2008) skriver att sjuksköterskan ska ge stöd till patienter och 

undervisa patienter och närstående med syftet att främja hälsa och förhindra ohälsa. Det 

framkommer i flera studier att barn med diabetes typ-1 behöver stöd från sjuksköterskor 

(Christian, D´Auria & Fox, 1999; Kelo, Eriksson & Eriksson, 2013), men det finns få studier 

som beskriver hur sjuksköterskor stödjer barn till egenvård vid diabetes typ-1. Barnen ser 

egenvård som en stor utmaning då kontroll av blodsocker och administrering av insulin 

medför smärta och rädsla (Freeborn, Dyches, Roper & Mandleco, 2013; Sparapani, Jacob & 

Nascimento, 2015). Deras upplevelser i samband med egenvård påverkar därigenom barnens 

förmåga att självständigt kontrollera blodsocker och administrera insulin (Sparapani et al., 

2015). För att barnen ska lära sig att utföra egenvård behöver de stöd från både vårdpersonal 

och föräldrar (Christian et al., 1999). Eftersom barnen behöver stöd från vårdpersonal när de 

ska lära sig och utföra egenvård är det av vikt att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

ge stöd till barn med diabetes typ-1. Det är också av vikt att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att ge stöd till barn med diabetes typ-1 eftersom det finns få studier som 

beskriver detta. Kunskapen som studien resulterar i kan bidra till att sjuksköterskor får en 

kunskapsgrund att stå på när de stödjer barn till egenvård. Sjuksköterskors stöd till barnen 

kan även bidra till att barnen får en bättre förmåga att utföra egenvård, vilket i sin tur kan 

främja barnens hälsa och förebygga ohälsa.  
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Bakgrund 

Diabetes typ-1 

Hanås (2010) skriver att diabetes typ-1, även kallat barn- och ungdomsdiabetes, vanligen 

debuterar före 35 års ålder. Vid diabetes typ-1 förstör kroppens egna immunsystem de 

insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln, vilket innebär att diabetes typ-1 är en 

autoimmun sjukdom. Följderna leder till brist på insulin som så småningom medför att 

insulinproduktionen upphävs helt. Insulin är det ämne i kroppen som öppnar cellen för att 

glukosen ska kunna komma in. Utan insulin stannar glukosen kvar i blodbanan och 

blodsockernivån stiger därför i samband med måltiderna (Hanås, 2010). 

 

Enligt Hanås (2010) är diabetes typ-1 en kronisk sjukdom som är insulinberoende och kräver 

en livslång behandling med insulin. När diabetessjukdomen upptäcks är det vanligt att barnen 

blir inlagda på en avdelning under en till två veckor. Undervisningen riktas främst mot 

föräldrarna av naturliga skäl, eftersom att de yngre barnen har svårt att förstå alla detaljer. 

Det är dock viktigt att barnen med åren ges möjlighet att lära sig och ta allt större ansvar över 

sin diabetes. Barn som får diabetes typ-1 borde ha en aktiv del i undervisningen redan från 

början (Hanås, 2010). 

 

Barn har beskrivit att de inte förstår hur diabetes typ-1 påverkar deras kroppar (Freeborn et 

al., 2013). De har beskrivit sin kropp som främmande och att de inte känner igen den (Ruberg 

Ekra, Korsvold & Gjengedal, 2015; Sparapani et al., 2015). Ruberg Ekra et al. (2015) har 

kommit fram till att barnen upplever ångest, sårbarhet och oro när de blir diagnostiserade 

med diabetes typ-1. De uttrycker rädsla och skam för sin sjukdom, men också att de försöker 

förstå och lära sig det okända (Sparapani et al., 2015). En generell känsla hos barnen är att 

sjukdomen utövar en kontroll över deras liv, samt att sjukdomen bidrar till att de är tvungna 

att ta mer ansvar och vara mognare än sina jämnåriga (Carroll & Marrero, 2006). 

Barns egenvård vid diabetes typ-1 

Diabetesförbundet (2016) skriver att personer som lever med diabetes bör ha ett ansvar över 

sin egenvård, men även hälso- och sjukvården har ett ansvar att ge personerna de rätta 

verktygen de behöver. Grunden för egenvården inom diabetesvården handlar om att förstå 

vad sjukdomen innebär, kunna utföra kontroller av blodsocker, kunna tolka de resultat som 
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framkommer samt kunna vidta rätt åtgärder. Personen ska också ha kunskap om hur 

blodsockret påverkas av kosten och fysisk aktivitet (Diabetesförbundet, 2016). 

 

Enligt Orems (2001) teoretiska referensram är egenvård ett eget deltagande i en aktivitet som 

utförs för att bibehålla välmående, hälsosam funktion, personlig utveckling och liv. Tegnell 

(2011) skriver att Orems egenvårdsteori tar upp att varje patient ska göras så delaktig som 

möjligt i sin egenvård, för att den ska känna trygghet och kunna hantera sin egen 

livssituation. Orem (2001) beskriver att målet med omvårdnaden är att individen ska vara 

självständig i hälsorelaterade aktiviteter så gott det går. Orems egenvårdsteori är uppdelad i 

tre teorier, egenvårdsteorin, teorin om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. 

Egenvårdsteorin belyser att egenvård är en mänsklig reglerande funktion som utförs på egen 

hand eller som en person får hjälp av andra att utföra. Egenvård är något som måste läras och 

utföras kontinuerligt. Egenvård som människan utför är avsedd för att göra gott för sig själv 

eller andra, men nyttan att göra gott kan fallera på grund av brist på kunskap och färdigheter 

(Orem, 2001).  

 

Den andra teorin om egenvårdsbrist uppstår enligt Orem (2001) hos en person när den är i 

behov av omvårdnad och egenvårdskapaciteten är lägre än egenvårdskraven. Personen blir 

därmed beroende av andra för att utföra egenvården. Egenvårdsbrist kan vara permanent eller 

tillfällig och egenvårdsbristen kan bemästras när personen har de rätta förmågorna och viljan 

som krävs. Personliga krav för att kunna utföra omvårdnad är förknippade med personens 

mognadsgrad och deras hälsotillstånd. Personens förmåga att utföra egenvård är beroende av 

ålder, utvecklingsstadie, livserfarenhet, hälsa och tillgängliga resurser. Den tredje teorin om 

omvårdnadssystem är ett system som skapas och formas av sjuksköterskor. När 

sjuksköterskan formar omvårdnadssystemen samlas information in om patientens behov av 

omvårdnad och förmåga att utföra egenvård. Strukturen på omvårdnadssystemen påverkas 

därigenom av vad patienten kan och inte kan göra (Orem, 2001).  

 

Pelicand, Fournier, Le Rhun och Aujoulat (2015) menar att om barnens egenvårdskapacitet 

inte räcker till får de hjälp av sina föräldrar att utföra egenvården. Egenvården som inkluderar 

kontroll av blodsocker och administrering av insulin är en stor utmaning för barnen på grund 

av smärta och rädsla (Freeborn et al., 2013; Sparapani et al., 2015). Barn blir rädda vid 

kontakt med nålar och de tycker att det gör ont att bli stuckna. Rädslan och smärtan påverkar 

därigenom deras förmåga att självständigt kontrollera blodsocker och administrera insulin. På 
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grund av dessa känslor lämnar barn i vissa fall över ansvaret till sina föräldrar (Sparapani et 

al., 2015).  

Sjuksköterskans ansvar vid diabetes 

Enligt Kelo et al. (2013) beskriver barn att de behöver ett känslomässigt och mentalt stöd vid 

diagnosen av diabetes typ-1 på grund av att sjukdomen kom från ingenstans. För att lindra 

chocken när ett barn diagnostiseras ska sjuksköterskan erbjuda känslomässigt- och mentalt 

stöd och hjälpa barnet att bearbeta sina känslor. Sjuksköterskan kan även lindra chocken 

genom att svara på frågor, inge trygghet och finnas tillgänglig för familjen (Kelo et al., 2013). 

 

I en studie av Finfgeld-Connett (2005) framkommer det att socialt stöd innefattar ett utbyte 

av information som syftar till att bekräfta, uppmuntra, visa empati och ge råd. Ett verbalt 

uttryck av stöd är vanligt men socialt stöd kan också delges icke-verbalt, till exempel via 

blommor och ansiktsuttryck. Det sociala stödet förändras efter de omständigheter som 

uppstår. Emotionellt stöd är en form av socialt stöd som består av gester och syftar till att 

underlätta ångest, stress och depression. Vetskapen om att någon finns där om det skulle 

behövas kan vara tröstande och det behövs därför inte alltid en fysisk närvaro. Däremot kan 

en fysisk närvaro vara av betydelse vid vissa omständigheter. Att lyssna uppmärksamt på en 

person kan vara tröstande, likaså en dialog mellan personer är stödjande. I stödet uttrycker 

människan förståelse, respekt, empati och kärlek (Finfgeld-Connett, 2005). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) skriver att sjuksköterskans ansvarsområde är 

omvårdnad. Omvårdnadens mål är att människan ska uppleva hälsa, samt att människan ska 

vara oberoende och självständig så länge det är möjligt. Målet är även att patienten och 

anhöriga ska vara delaktiga i vården och att de ska uppleva trygghet och respekt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan ska ge stöd till patienter samt undervisa 

patienter och närstående med syftet att främja hälsa och förhindra ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Det finns få studier som beskriver sjuksköterskors egna 

erfarenheter av att stödja barn till egenvård vid diabetes typ-1. Barn ser egenvård som en stor 

utmaning då kontroll av blodsocker och administrering av insulin medför smärta och rädsla 

(Freeborn et al., 2013; Sparapani et al., 2015). För att barnen ska lära sig att utföra egenvård 

behöver de stöd från både vårdpersonal och föräldrar (Christian et al., 1999). Det är därför av 

vikt att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja barn med diabetes typ-1 till 

egenvård. 



8 
 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja barn till 

egenvård vid diabetes typ-1. 

 

Metod 

För att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja barn till egenvård vid diabetes typ-

1 användes en kvalitativ empirisk intervjustudie. Kristensson (2014) menar att syftet med en 

kvalitativ metod är att få en djupare förståelse över ett fenomen och att ta fram en modell, 

bild, eller teori som är trovärdig. Den kvalitativa metoden används för att undersöka 

människors upplevelser och uppfattningar av ett fenomen. Olsson och Sörensen (2011) 

skriver att resultatet av kvalitativ forskning grundar sig på ett litet antal individer och är 

djupgående. Utgångspunkten av den kvalitativa forskningen är att människor kan ta del av 

varandras uppfattningar genom språket. Kvalitativa studier utgår även från en närhet och 

interaktion mellan forskare och deltagare (Olsson & Sörensen, 2011).  

Urval 

Sjuksköterskor på en barnklinik på ett sjukhus i södra Sverige tillfrågades att delta i studien. 

Innan studien genomfördes söktes ett tillstånd från verksamhetschefen (bilaga 1) och därefter 

från avdelningschefen (bilaga 2). Information om studien gavs till sjuksköterskorna på 

barnkliniken via ett informationsblad (bilaga 3), som avdelningschefen delade ut. 

Inklusionskriterier för studien var att sjuksköterskan skulle ha erfarenhet av att vårda barn i 

åldrarna 0-18 år med diabetes typ-1. Rekrytering av sjuksköterskor gjordes genom 

bekvämlighetsurvalet som enligt Kristensson (2014) innebär att alla tillgängliga personer 

inom ett visst sammanhang tillfrågas. De personer som önskar medverka i studien tar sedan 

själva kontakt och därefter genomförs intervjuerna (Kristensson, 2014). Tretton 

sjuksköterskor på avdelningen tillfrågades att delta i studien via informationsbladet, varav 

fem deltog. De som angav sitt intresse att delta i studien inkluderades. Deltagarnas 

demografiska data presenteras i tabell 1.  
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Datainsamling 

Datan samlades in genom semistrukturerade intervjuer (bilaga 4). Enligt Danielson (2012a) 

innebär semistrukturerade intervjuer att öppna frågor ställs till deltagarna. Frågorna kan tas i 

olika ordning och kan därigenom anpassas till varje intervju. Danielson (2012a) skriver även 

att när intervjuerna är planerade behöver upplägget och frågorna prövas genom en eller flera 

pilotintervjuer. Pilotintervjun utförs också för att intervjuaren ska komma in i rollen som 

intervjuare (Danielson, 2012a). En sjuksköterska med erfarenhet av att vårda barn med 

diabetes typ-1 tillfrågades att delta vid pilotintervjun. Efter genomförandet av pilotintervjun 

diskuterades upplägget på intervjun och frågorna gemensamt. Därefter gjordes förändringar i 

intervjuguiden, med omformulering och exkludering av frågor. Intervjuerna genomfördes 

sedan med en deltagare i taget på sjukhusets barnavdelning. Intervjuerna utfördes 

gemensamt, spelades in med diktafon och varade mellan 15-35 minuter. 

Analys 

Efter intervjuernas genomförande transkriberades intervjuerna, som enligt Wibeck (2012) 

innebär att intervjuerna skrivs ner så ordagrant som möjligt (Wibeck, 2012). Intervjuerna 

delades upp vid transkriberingen, då en person transkriberade två intervjuer och den andra 

personen transkriberade tre intervjuer. Varje ord skrevs ner ordagrant och även alla 

hummanden skrevs ner. Pauser skrevs inte ner i transkriberingen. Efter att transkriberingarna 

var klara gjordes en kontroll tillsammans, genom att lyssna igenom intervjuerna och jämföra 

dem med transkriberingarna för att se till att ingenting föll bort.  
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När datan analyserades användes Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en 

kvalitativ innehållsanalys, se analysexempel (bilaga 5). Innehållsanalysen hade en manifest 

nivå, som enligt Polit och Beck (2016) innebär att textens synliga komponenter anges i 

innehållsanalysen. Kristensson (2014) beskriver att en manifest innehållsanalys söker efter 

likheter- och skillnader som är uppenbara i texten, till skillnad från en latent innehållsanalys 

som söker efter meningen eller det som finns under ytan (Kristensson, 2014). Den ansats som 

användes vid analysen var en induktiv ansats, vilket enligt Kristensson (2014) innebär att 

studien bildar en hypotes eller teori genom att utgå från den insamlade faktan.  

 

Det första steget som gjordes i innehållsanalysen var att datan lästes igenom flera gånger för 

att få en djupare förståelse för innehållet. Meningsenheter som svarade på syftet valdes 

enskilt ut genom att stryka över texten med överstrykningspenna. Meningsenheter är enligt 

Graneheim och Lundman (2004) ord, meningar eller paragrafer som har en gemensam 

nämnare (Graneheim & Lundman, 2004). Valet av meningsenheter jämfördes med varandra 

och valdes därefter ut tillsammans. Meningsenheterna bearbetades ytterligare en gång 

tillsammans, för att säkerhetsställa att dem svarade på studiens syfte. Därefter gjordes 

kondensering av meningsenheterna, som Graneheim och Lundman (2004) skriver innebär att 

meningsenheterna förkortas samtidigt som kärnan i meningsenheterna bevaras (Graneheim & 

Lundman, 2004). Efter det gjordes kondenseringarna om till koder, som Graneheim och 

Lundman (2004) skriver är en beskrivande etikett av den kondenserade meningsbärande 

enheten (Graneheim & Lundman, 2004). För att lättare få en förståelse och överblick över 

resultatet klipptes meningsenheterna ut tillsammans med kondenseringarna och kodningen. 

De koder som hade likheter med varandra grupperades ihop och lades i mappar med olika 

färger för att särskiljas, som sedan bildade kategorier. Graneheim och Lundman (2004) 

skriver att en kategori innehåller likheter och att de i sin tur inte får likna varandra 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) skriver att när forskning utförs ska individen skyddas genom fyra 

allmänna krav. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att information om 

forskningens syfte ska ges till deltagarna. Samtyckeskravet står för att deltagarna själva har 

rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet anger att deltagarna ska ges 
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största konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av 

dem. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna om deltagarna endast får användas till 

forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

En etisk egengranskning av studien genomfördes enligt Etikkommittén sydosts mall, som 

finns att hämta på Etikkommittén Sydosts webbsida. Egengranskningen visade att studien 

inte behövde etiskt prövas av Etikkommittén Sydost, men enligt riktlinjer från Blekinge 

tekniska högskola ansågs det behövas ändå på grund av att studien skulle genomföras som en 

empirisk intervjustudie. Etikkommittén ansåg i sitt uttalande (diarienummer: EPK 372-2016) 

(bilaga 6) att intervjutiden behövde förlängas och åtgärdades därefter. I övrigt sågs inga 

etiska hinder för att studien inte skulle kunna genomföras.  

 

Innan studien genomfördes fick sjuksköterskorna skriftlig information om studiens syfte och 

information kring deras deltagande (bilaga 3). Sjuksköterskorna gavs möjlighet att komma 

med frågor och informerades om att studien var frivillig. De informerades även om att de när 

som helst kunde avböja sin medverkan i studien. Innan intervjuerna genomfördes fick 

deltagarna ännu en möjlighet att läsa information om vad samtycket innebar, ställa frågor om 

studien och avböja sin medverkan. Genom att skriva under “informerat samtycke” (bilaga 7) 

godkände de sin medverkan i studien. 

 

Studiens data har hanterats konfidentiellt, som enligt Kjellström (2012) innebär att se till att 

obehöriga inte kan ta del av uppgifter som leder till att det är möjligt att identifiera deltagarna 

(Kjellström, 2012). Datan i studien har presenterats på så sätt att det inte är möjligt att 

återkoppla den till deltagarna. Det yttrar sig i studien genom att inga namn nämns, utan 

exempelvis “intervju 1” användes vid citat. 

 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att forskaren ska göra ett övervägande av de förväntade 

vinsterna med studien jämfört med de negativa konsekvenser som studiens deltagare kan råka 

ut för (Vetenskapsrådet, 2002). Risken med föreliggande studie var att deltagarnas integritet 

skulle kunna kränkas under intervjuerna på grund av att sjuksköterskorna kunde uppleva att 

deras arbetssätt nedvärderades. Risken fanns också att deltagarna upplevde intervjuerna 

besvärande om de fick uppfattningen av att de inte gav rätt svar på frågorna. För att 

förebygga att det inte skulle hända erhölls ett försiktigt och öppet förhållningssätt under 

intervjuerna. Vetenskapsrådet (2002) menar att det vore näst intill oetiskt att inte bedriva 
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forskning om den kan leda till en förbättring av människors hälsa, livsvillkor och 

medvetenhet om hur de kan utnyttja sina egna resurser. Därför överväger forskningskravet i 

många fall nyttan med studien och talar för att tillstånd ska ges att genomföra studien 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja barn till 

egenvård vid diabetes typ-1. Innehållsanalysen mynnade ut i fyra kategorier (se figur 2); att 

anpassa undervisningen, att främja delaktighet, att underlätta till självständighet och att 

uppmuntra barnen. Det framkom att sjuksköterskorna skulle anpassa undervisningen med 

hänsyn till det enskilda barnets förmågor på ett pedagogiskt sätt. Sjuksköterskorna främjade 

barnens delaktighet genom att rikta sig till barnen och låta barnen fatta egna beslut. 

Sjuksköterskorna underlättade barnens självständighet genom att låta barnen själva utföra 

egenvården i ett tidigt stadie. För att stödja barnen till egenvård uppmuntrade även 

sjuksköterskorna barnen när de behövde stöd i egenvården.  

 

 

Att anpassa undervisningen 

Sjuksköterskorna berättade att de undervisade barn med diabetes typ-1 för att stödja dem till 

egenvård. I undervisningen ingick att sjuksköterskorna förklarade sjukdomen för barnen och 

berättade vad den kunde ge för komplikationer. Sjuksköterskorna erfor att utgångspunkten i 

undervisningen skulle vara att lära barnet så mycket som möjligt och anpassas utefter barnets 
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förmågor. För att stödja barn till egenvård anpassade sjuksköterskorna undervisningen till det 

enskilda barnet, beroende på barnets mognadsgrad och utveckling. Sjuksköterskorna uppgav 

också att de anpassade undervisningen efter barnets nivå och ålder, exempelvis genom att 

anpassa sitt verbala- och kroppsliga språk.  

De är ju också lite olika med hur man gör i vilken ålder dom är i är det en 

tvååring som får det eller är det en sjuttonåring… (Intervju 3). 

När barnet precis hade diagnostiserats med diabetes typ-1 berättade sjuksköterskorna att de 

ofta hade ett informationssamtal med barnet och familjen. Informationen och undervisningen 

om vad sjukdomen är och innebär skulle då anpassas till hela familjen och ges i lugn takt.  

Eh man eh när dom läggs in ofta har man ju ofta ett litet infosamtal om 

vad är diabetes och att det är en livslång behandling eh att de kommer att 

få ta sitt insulin och ge sig sprutor varje dag och ta sitt blodsocker gånger 

flera i väldigt lugn takt (Intervju 3). 

Enligt sjuksköterskornas erfarenheter skulle de ge barnen tid att bearbeta sjukdomsbeskedet. 

Sjuksköterskorna anpassade därför informationen genom att ta en sak i taget, så att det inte 

skulle bli för mycket information för barnen att ta in. Sjuksköterskorna anpassade därför 

undervisningen genom att de berättade de olika momenten stegvis och förklarade hur och 

varför momenten skulle utföras. Första gången barnen skulle lära sig att utföra egenvården 

var det sjuksköterskorna som utförde momenten åt dem och visade hur de skulle göra.  

Ja nä men det är väl just det här, att kanske att dom liksom första gången 

visar man hur man gör att jag gör grejen… (Intervju 1). 

Sjuksköterskorna erfor att ett pedagogiskt arbetssätt underlättade barnens förståelse. Därför 

anpassade sjuksköterskorna deras sätt att undervisa så att undervisningen framfördes på ett 

pedagogiskt sätt. Sjuksköterskorna erfor att de arbetade pedagogiskt när de praktiskt visade 

barnen hur de skulle göra. Sjuksköterskorna visade till exempel hur barnen skulle hålla 

insulinpennan samt, vart och hur barnen skulle sticka sig, genom att använda kuddar som 

barnen fick öva på. Sjuksköterskornas erfarenheter talade också för att barnens förståelse 

underlättades när de lekte i undervisningen. Sjuksköterskorna använde sig också av olika 

pedagogiska hjälpmedel i undervisningen, så som bilder, tidningar, Ipads, nallar eller dockor.  

“... försöka o och leka fram det man får ta en docka eller nalle…” (Intervju 5). 
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Att främja delaktighet 

Sjuksköterskornas erfarenheter av att stödja barn till egenvård gick också ut på att göra 

barnen delaktiga i vården. För att främja ett barns delaktighet riktade sjuksköterskorna sig till 

barnet och frågade barnet vad han eller hon ville och tyckte att de skulle göra. Meningen med 

att främja barnens delaktighet var att barnen skulle inse att det var deras sjukdom och att de 

till slut skulle ha eget ansvar över den. Sjuksköterskornas erfarenheter talade för att om 

barnen gjordes mer delaktiga i vården ställdes barnen mer positiva till inlärningen av 

egenvård. Sjuksköterskorna erfor även att barnens egenvård blev bättre om barnen fick sin 

röst hörd. “Ehm får barnet bestämma själv och få sin röst eller talan hörd då går det bättre” 

(Intervju 1). 

 

Sjuksköterskorna erfor att barnens delaktighet främjades genom att barnen själva fick 

bestämma och fatta beslut över sin egenvård. Det var därför viktigt enligt sjuksköterskorna att 

barnen tillfrågades och fick berätta vad han eller hon ville. Sjuksköterskorna beskrev att 

barnens delaktighet underlättades genom att de gav två alternativ, då barnen själva fick välja 

ett av alternativen. Sjuksköterskorna menade exempelvis att barnen fick bestämma vem som 

skulle sticka dem och i vilket finger de skulle sticka i. Enligt sjuksköterskorna var det barnen 

som i slutändan bestämde hur egenvården skulle utföras. “...besluten till hur man ska utföra 

egenvården är ju barnens tillslut” (Intervju 3). 

 

Sjuksköterskornas erfarenheter av att stödja barn till egenvård handlade också om att göra 

hela familjen delaktig i barnets vård. Det var framförallt viktigt enligt sjuksköterskorna att 

göra föräldrarna delaktiga, för att de också skulle lära sig sjukdomens moment. “Men man 

försöker det är en sjukdom man verkligen måste involvera hela familjen i” (Intervju 2). 

Föräldrarna skulle kunna hantera sjukdomen om någonting hände barnet och för att de skulle 

finnas tillgängliga för barnet om han eller hon behövde stöd. Om det var yngre barn som blev 

diagnostiserade med diabetes typ-1 erfor sjuksköterskorna att det var svårt att rikta sig till 

dem. Sjuksköterskorna erfor att i dessa situationer vände de sig nästan helt till föräldrarna. 

 

Det var framför allt viktigt enligt sjuksköterskornas erfarenheter att barnen var delaktiga vid 

informationssamtalen. De skulle vara delaktiga vid informationssamtalen för att de skulle få 

samma information som deras föräldrar fick.  
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Jag tycker att det är viktigt att dom får vara med och få all information 

som föräldrarna får för dom ska ju veta minst lika mycket liksom (Intervju 

2). 

När barnen skulle på återbesök berättade sjuksköterskorna att de skulle rikta frågorna till 

barnen för att främja deras delaktighet i samtalen. Sjuksköterskornas erfarenheter av att ha de 

äldre barnen på återbesök gick ut på att de först skulle prata med barnet enskilt, för att 

därefter både prata med barnet och hans eller hennes föräldrar. När även föräldrarna var med 

vid samtalet försökte sjuksköterskorna göra barnen delaktiga genom att få det äldre barnet att 

berätta för sina föräldrar vad sjuksköterskan och han eller hon hade talat om. Meningen med 

det enligt sjuksköterskorna var att barnet skulle uppleva att sjukdomen var barnets eget 

ansvar. 

Att underlätta till självständighet 

Sjuksköterskorna erfor att de skulle underlätta barnens självständighet för att stödja dem till 

egenvård. Erfarenheterna som sjuksköterskorna hade belyste att självständigheten 

underlättades när barnen på egen hand fick göra de moment som sjukdomen kräver. Ansvaret 

över barnets sjukdom skulle läggas på barnet själv och sjuksköterskorna skulle därför inte 

utföra egenvården åt barnet. Sjuksköterskan skulle istället för att ta över barnens egenvård 

förklara vad som skulle göras så att barnen kunde lära sig det. Sjuksköterskorna erfor att 

barnen lärde sig sjukdomens moment genom att de fick öva. Barnen fick bland annat öva 

genom att de själva fick sticka på en kudde och hantera insulinpennan. Målet var att barnen 

successivt skulle lära sig mer och mer. Sjuksköterskorna erfor även att barnen i ett tidigt 

skede skulle få börja sticka sig själva för att så tidigt som möjligt kunna bli självständiga. För 

att underlätta barnens självständighet skulle sjuksköterskorna stödja barnen till att klara så 

mycket som möjligt själva. Sjuksköterskorna erfor även att föräldrarna kunde ge barnen stöd i 

egenvården för att underlätta deras självständighet.  

  

För att främja barnens självständighet i egenvården erfor sjuksköterskorna att ett form av stöd 

var att finnas i bakgrunden. Sjuksköterskorna erfor att när de fanns i bakgrunden gavs ett stöd 

i form av att finnas där och vara tillgänglig. Barnet och föräldrarna kunde där av vända sig till 

sjuksköterskorna om de behövde stöttning, till exempel om de behövde ställa några frågor. 

Att dom får så mycket stöttning dom kan här och att dom själva får göra 

så mycket som dom kan. Men att vi finns här och stöttar (Intervju 2). 
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Att uppmuntra barnen  

För att stödja barn till egenvård berättade sjuksköterskorna att det var bra att uppmuntra 

barnen. För att uppmuntra barnen erfor sjuksköterskorna att ett bra sätt var att använda sig av 

belöningar, eftersom att de symboliserade en muta som skulle motivera barnen till att utföra 

egenvården. Belöningarna som sjuksköterskorna använde sig av var presenter, till exempel 

tatueringar och djur. “Man ger uppmuntran, man får lite presenter” (Intervju 4). 

  

Enligt sjuksköterskornas erfarenheter gav de också uppmuntran när barnen hade klarat av ett 

moment. Sjuksköterskornas erfarenheter av att stödja barn till egenvård handlade om att 

sjuksköterskorna skulle möta barnen där de var och ge dem det stöd som behövdes. 

Sjuksköterskorna berättade att de försökte uppmuntra barnen när de var ledsna och på så sätt 

ge dem stöd. De brukade då uppmuntra barnet genom att säga att det är okej att vara ledsen 

och att sjuksköterskan förstod att han eller hon tyckte det var jobbigt. Sjuksköterskorna erfor 

även att de uppmuntrade barnen när de behövde stöd genom att säga att det kommer bli bra, 

att barnet fixar detta och att barnet kommer bli expert på sin egen diabetes. En viktig del 

enligt sjuksköterskorna var också att uppmuntra barnens föräldrar under utbildningen.  

 

Det stöd som sjuksköterskorna gav handlade också om att uppmuntra barnen till att vara 

öppna med sin sjukdom. Därigenom skulle barnen inte känna sig utanför eller annorlunda 

jämfört med andra barn. Sjuksköterskorna berättade att barnen exempelvis kände sig 

annorlunda i skolan när de var tvungna att gå ifrån gympalektionen för att de behövde äta 

eller ta sitt blodsocker. För att barnen inte skulle känna sig annorlunda poängterade 

sjuksköterskorna att de skulle uppmuntra barnen, genom att förmedla att de var som alla 

andra. 

...försöker uppmuntra dom till att eeh vad ska man säga försöka vara 

öppna med sin diabetes, att liksom inte försöka dölja det för mycket 

(Intervju 1).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ empirisk studie har gjorts med syftet att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

av att stödja barn till egenvård vid diabetes typ-1. Kristensson (2014) skriver att vid kvalitativ 

forskning är det inte meningen att dra generella slutsatser, utan att uppnå ett djup och en 



17 
 

detaljerad förståelse över ett fenomen (Kristensson, 2014). Därmed var valet av en kvalitativ 

empirisk studie som metod lämplig, eftersom att målet med studien var att beskriva och få en 

djupare förståelse av vad sjuksköterskorna hade för erfarenheter av att stödja barn till 

egenvård. Nyttan med föreliggande studie var att den kan generera ny kunskap som kan 

förbättra kunskapsläget för sjuksköterskor och förbättra vården, livsvillkoren och hälsan för 

barn med diabetes typ-1. Barnen kan även få en ökad medvetenhet med hjälp av 

sjuksköterskors stöd om hur de kan utnyttja sina egna resurser, i det här fallet egenvård, för 

att främja sin hälsa.  

 

Studiens resultat hade kunnat bli annorlunda om en annan metod istället för en kvalitativ 

empirisk intervjustudie hade använts. Det hade till exempel blivit annorlunda om studien 

hade utförts som en litteraturstudie, eftersom att det inte framkom tillräckligt med studier för 

att besvara syftet. Resultatet hade även kunnat bli annorlunda om en deduktiv ansats hade 

använts istället för en induktiv ansats. Kristensson (2014) menar att en deduktiv ansats utgår 

från en teori som testas vid studiens utförande (Kristensson, 2014). Eftersom att studien inte 

hade en teori att utgå ifrån ansågs en induktiv ansats vara lämpligare. 

 

För att samla in deltagare till studien användes bekvämlighetsurvalet som enligt (Kristensson, 

2014) är en fördel att använda sig av på grund av att det kan gå enkelt och snabbt att rekrytera 

deltagare. Däremot är en nackdel att deltagarnas variation minskar (Kristensson, 2014). 

Bekvämlighetsurvalet som urvalsmetod var en effektiv metod för att rekrytera deltagare till 

studien. Det gick enkelt och snabbt att rekrytera deltagare, men eftersom att antalet deltagare 

som tillfrågades att delta i studien var begränsad till en barnklinik på ett sjukhus var det svårt 

att rekrytera fler än fem deltagare. Kristensson (2014) menar däremot att det inte är antalet 

deltagare som är avgörande, utan innehållet i intervjuerna (Kristensson, 2014). För att studien 

skulle blivit mer generaliserbar hade det behövts ett mer varierat urval. För att uppnå det hade 

det behövts möjlighet att rekrytera fler sjuksköterskor på andra barnkliniker. Det var enbart 

kvinnor som deltog i studien och det hade varit mer lämpligt, på grund av strävan efter 

variation av olika genus, om det även hade varit manliga deltagare i studien. Det går inte att 

säga om detta kan ha påverkat studiens resultat.  

  

Den datainsamlingsmetod som användes var semistrukturerade intervjuer. Danielson (2012a) 

menar att intervjuaren kan bli störd om intervjufrågorna är för strukturerade och att denna typ 

av forskningsintervju ger möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor (Danielson, 2012a). 



18 
 

Valet av att kunna ställa följdfrågor ansågs vara betydande för kvalitén på datainsamlingen, 

eftersom att de kunde bidra till att innehållet i intervjuerna fick ett större djup av 

sjuksköterskornas erfarenheter. Vid intervjuerna användes intervjuguiden som utgångspunkt 

och alla huvudfrågor ställdes till samtliga deltagare med varierande, men liknande 

följdfrågor. Trots genomförd pilotintervju var intervjuguidens kvalité bristande eftersom att 

en del av frågorna verkade vara svåra att förstå av deltagarna. Det yttrade sig genom att 

frågorna ibland behövde upprepas eller omformuleras för att deltagarna skulle kunna förstå 

frågan. Det kan ha bidragit till att intervjuernas kvalité blev bristande. Kvalitén på 

intervjuerna hade kunnat förbättras med en bättre intervjuguide, men även med hjälp av mer 

följdfrågor till deltagarna för att få mer utvecklade svar. 

 

Båda undersökarna deltog under alla intervjuer, vilket grundade sig i en oerfarenhet av att 

leda intervjuer samt för att förebygga att något utelämnades. Fördelarna med att båda deltog 

under intervjuerna var att den som för tillfället inte ledde intervjun kunde planera 

nästkommande fråga. Båda kompletterade varandra genom att ställa följdfrågor och bekräfta 

tolkningen av deltagarnas svar. En hade huvudansvaret att ställa huvudfrågorna och 

följdfrågorna ställdes av båda.  

 

Analysen av det insamlade datamaterialet analyserades med hjälp av Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. Den valdes till studien 

eftersom att den ansågs lättast att följa och förstå. Kristensson (2014) menar att den 

kvalitativa innehållsanalysen är en bra metod för nybörjare (Kristensson, 2014). Om en annan 

analysmetod hade använts hade det kunnat påverka studiens resultat. Vid analysprocessen 

användes en manifest ansats, men även om en tolkning av texten försökte undvikas, kan det 

inte helt uteslutas att någon tolkning förekom under analysen av texten. I resultatet används 

även citat från flera deltagare, som enligt Kristensson (2014) är till för att visa på att 

tolkningen är relaterad till intervjutexten och för att trovärdigheten i resultatet kan stärkas när 

citaten är från flera deltagare. 

 

Kristensson (2014) skriver att forskaren måste vara medveten om och sätta sin förförståelse åt 

sidan för att han eller hon inte ska tolka innehållet. Henricson och Billhult (2012) skriver att 

under en kvalitativ studie behöver forskaren fundera över sin egen livserfarenhet, 

yrkeserfarenhet och kunskap av det som ska studeras (Henricson & Billhult, 2012). Båda 
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hade inga erfarenheter eller kunskaper om sjuksköterskors erfarenheter av att stödja barn till 

egenvård vid diabetes typ-1, där av anses det inte påverka resultatet. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna skulle anpassa undervisningen efter barnens 

ålder, mognadsgrad, förmåga och utveckling, för att stödja dem till egenvård. Orem (2001) 

menar i sin egenvårdsteori att personens förmåga att utföra egenvård är beroende av 

personens ålder, mognadsgrad, utveckling, erfarenheter och hälsa. För att avgöra en persons 

behov av omvårdnad behöver sjuksköterskan bedöma personens förmåga att utföra egenvård. 

Viklund och Wikblad (2009) skriver att de personer som ska stödja barnens hantering av 

diabetes är tvungna att förstå de behov som barnen har under deras mognadsutveckling. Även 

Kelo et al. (2013) skriver att det är av betydelse att sjuksköterskorna har kunskaper och tar 

hänsyn till barnens utveckling. I denna studies resultat framkom det även att sjuksköterskorna 

anpassade sitt verbala- och kroppsliga språk till barnens ålder. Kelo et al. (2013) belyser i 

linje med denna studies resultat att sjuksköterskorna ska anpassa kommunikationen till 

barnens nivå. Jönsson, Lundqvist, Tiberg och Hallström (2015) menar även att yngre barn 

behöver att sjukdomen förklaras i förhållande till deras ålder.  

 

Det framkom i studiens resultat att sjuksköterskorna förklarade sjukdomens innebörd för 

barnen och vad den kunde ge för komplikationer. Enligt en studie av Kelo et al. (2013) tycker 

barnen att det är viktigt att sjuksköterskorna förklarar sjukdomen för dem in i det minsta 

detalj. Barnen vill bland annat att sjuksköterskorna ska förklara vilken medicin som är kort- 

och långverkande och hur de ska hantera olika situationer. Freeborn et al. (2013) skriver 

också i deras studie att barnen tycker det är viktigt att veta vad de ska göra när blodsockret är 

lågt och många av barnen ser det som utmanande.  

  

I resultatet framkom det även att sjuksköterskorna hade ett informationssamtal med barnet 

och familjen när barnet hade diagnostiserats med diabetes. Det var viktigt att informationen 

och undervisningen under samtalen anpassades för hela familjen och gavs i lugn takt, 

eftersom att familjerna skulle ges tid att bearbeta sjukdomsbeskedet. Enligt Jönsson et al. 

(2015) är det viktigt att vårdteamet är medvetna om hur familjen påverkas av barnets 

diagnostisering. Ruberg Ekra et al. (2015) beskrev i deras studie att barnen upplever ångest, 

sårbarhet och oro när de blir diagnostiserade med diabetes. Kelo et al. (2013) skriver även att 

när ett barn får diagnosen är det viktigt att sjuksköterskan lindrar chocken. Det kan 



20 
 

sjuksköterskan göra genom att vara tillgänglig för hela familjen, svara på frågor, hjälpa 

barnet att bearbeta sina känslor och erbjuda stöd. Sjuksköterskorna behöver således besitta en 

social kompetens och skapa en atmosfär där det är enkelt att prata, ställa frågor och delge sina 

åsikter (Kelo et al., 2013).  

  

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna anpassade undervisningen på ett pedagogiskt 

sätt genom att praktiskt visa barnen hur de skulle göra, vilket underlättade barnens förståelse. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna erfor att barnens förståelse underlättades när de 

använde lek och pedagogiska hjälpmedel i undervisningen. Kelo et al. (2013) menar att 

sjuksköterskan inte ska använda sig av några svåra ord och ha egenskapen att vara tydlig för 

att på ett enkelt sätt kunna undervisa barnen och föräldrarna. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskornas erfarenheter talade för att det var viktigt att 

utbilda hela familjen i barnets diabetes. Föräldrarna skulle lära sig momenten för att kunna 

finnas i bakgrunden för barnen och stötta dem i hemmet. Enligt Kelo et al. (2013) ska 

sjuksköterskan involvera föräldrarna i vården, vilket går i linje med denna studies resultat 

som framhäver att sjuksköterskorna erfor att det var viktigt att göra föräldrarna delaktiga. 

Kelo et al. (2013) menar även att föräldrarna är en del i utbildningen för att öka barnets 

trygghet. Jönsson et al. (2015) skriver att föräldrarna är beroende av diabetesteamet, eftersom 

att de har kunskaper och färdigheter om barnets diabetessjukdom. Viklund och Wikblad 

(2009) tar även upp att föräldrarna kan hjälpa barnen att organisera vardagen och lösa 

problem.  

  

Resultatet visade att föräldrarna var särskilt viktiga för de små barnen, eftersom att de var 

beroende av andra och behövde hjälp med att sköta sin egenvård. Orem (2001) skriver att om 

en persons egenvårdskapacitet är lägre än egenvårdskraven är personen beroende av andra för 

att utföra egenvården. Orem (2001) menar att egenvård är något som en person kan få hjälp 

med andra att utföra. Christian et al. (1999) menar att barnen behöver stöd både från 

vårdpersonal samt föräldrar när det gäller utförandet av egenvården. Freeborn et al. (2013) 

har även i deras studie beskrivit att barnen talar om betydelsen av att ha någon tillgänglig för 

att kunna hjälpa dem om blodsockret är för lågt. 

 

Resulterat visade på vikten av att sjuksköterskorna skulle rikta sig till barnen och inte enbart 

till deras föräldrar för att barnen skulle känna att de var delaktiga i vården och att det var 
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deras sjukdom. Orem (2001) menar att varje patient ska göras delaktig i sin egenvård för att 

han eller hon ska känna trygghet och för att den ska kunna hantera sin egen livssituation. 

Kime, McKenna och Webster (2013) har däremot i deras studie beskrivit att barnen upplever 

att sjukvårdspersonal pratar över dem, till deras föräldrar (Kime et al., 2013). I denna studies 

resultat framkommer det att sjuksköterskorna gjorde barnen delaktiga genom att låta barnen 

själva komma till tals och låta dem få fatta beslut över sin egenvård. Sjuksköterskan frågade 

även barnet hur han eller hon ville göra och använde sig ofta av två alternativ som barnet 

själv fick välja mellan. I linje med denna studies resultat skriver Karlsson, Arman och 

Wikblad (2008) att självbestämmande är en utvecklingsprocess för att barnen ska kunna fatta 

sina egna beslut. Utvecklingen av att ta sina egna beslut innefattar kunskap och 

erfarenhetsbaserad kunskap. Viklund och Wikblad (2009) menar att för att kunna fatta rätt 

beslut pratar barn om hur viktigt det är att samla på sig erfarenheter, som de får genom att 

reflektera över tidigare misstag och upplevelser.  

 

I resultatet framkom det även att sjuksköterskorna skulle främja barnens självständighet, 

genom att låta dem öva och göra de moment som sjukdomen krävde. Sjuksköterskorna skulle 

istället för att ta över barnens egenvård, förklara vad som skulle göras så att barnen kunde 

lära sig det. Viklund och Wikblad (2009) skriver att faktorer som bidrar till barnens 

kompetens att fatta beslut är att de ska lita på sin egen instinkt, kunna ta chanser, tro på sig 

själv och känna sig starka nog för att kunna fatta egna beslut. Christian et al. (1999) har även 

i deras studie belyst att vårdpersonalen och föräldrarna ska ge stöd till barnen för att stärka 

deras självförtroende när det gäller utförandet av egenvården. 

 

I resultatet framkom det att uppmuntra barnen var en viktig del i stödet till egenvård. 

Sjuksköterskorna uppmuntrade barnen när de hade gjort något bra och hade klarat av ett 

moment. Ett sätt som sjuksköterskorna hade att uppmuntra barnen på gick ut på att använda 

belöningar, som uppmuntrade och motiverade barnen till egenvård. Kelo et al. (2013) stärker 

med deras studie att belöningar används under barnens utbildning och att det är viktigt att 

barnet är i fokus. I resultatet framkom det också enligt sjuksköterskorna att det inte bara var 

barnen som skulle uppmuntras, utan också deras föräldrar. Även Kelo et al. (2013) studie 

belyser att sjuksköterskan ska uppmuntra barnen och föräldrarna under den praktiska 

utbildningen. 
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Resultatet visade att sjuksköterskorna gav barnen stöd när de upplevde rädsla, oro och var 

ledsna. Kelo et al. (2013) menar att barnen berättade i deras studie att de behöver mentalt 

stöd, på grund av att sjukdomen kom från ingenstans. Freeborn et al. (2013) skriver att barnen 

ser egenvård som en utmaning på grund av smärta och rädsla i samband med 

blodsockermätningar och insulininjektioner. Det framkommer även i denna studies resultat 

att sjuksköterskorna gav barnen stöttning när de skulle utföra momenten i egenvården.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskornas erfarenheter av att stödja barn till egenvård 

handlade om att de skulle möta barnen där de var och ge dem det stöd som de behövde. 

Sjuksköterskorna skulle uppmuntra barnen när de var ledsna och visa förståelse för att barnen 

kunde tycka att det var jobbigt. Sparapani et al. (2015) skriver även i deras studie att den 

rädsla och smärta som barnen upplever vid kontakt med nålar påverkar deras förmåga att 

självständigt kontrollera sitt blodsocker och administrera insulin. På grund av dessa känslor 

lämnar barnet i vissa fall över ansvaret av egenvården till sina föräldrar (Sparapani et al., 

2015).  

 

I resultatet framkom det även att sjuksköterskorna skulle få barnen att känna att sjukdomen 

var deras ansvar. Sjuksköterskorna skulle underlätta barnens självständighet, genom att stödja 

barnen till att klara så mycket som möjligt själva. Även Orem (2001) skriver att målet med 

omvårdnaden är att en person ska utföra egenvård så självständigt som möjligt. 

Sjuksköterskorna i denna studie erfor att de skulle finnas som ett stöd i bakgrunden och på så 

sätt vara tillgänglig för att främja barnens självständighet, men även föräldrarna skulle finnas 

tillgängliga om barnen behövde stöd. I linje med denna studies resultat skriver Viklund och 

Wikblad (2009) att barnen ska klara så mycket som möjligt själva, med stöd från sina 

föräldrar om det skulle behövas. 

 

Det framkom i resultatet att det stöd som sjuksköterskorna gav handlade om att uppmuntra 

barnen till att vara öppna med sin sjukdom, vilket skulle medföra att barnen inte kände sig 

utanför eller annorlunda. Freeborn et al. (2013) menar att barnen känner sig annorlunda när 

de är tvungna att avbryta sina aktiviteter för att utföra egenvård och Schmidt (2003) menar 

också att barnen känner sig annorlunda när de är tvungna att äta i klassrummet. I denna 

studies resultat framkommer det även enligt sjuksköterskorna att barnen kände sig 

annorlunda i skolan när de var tvungna att gå ifrån gympalektionen för att de behövde äta 
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eller ta sitt blodsocker. Sjuksköterskorna skulle i de här situationerna ge barnen stöd, genom 

att uppmuntra dem och förmedla till dem att de var som alla andra.  

Slutsats 

För att stödja barn med diabetes typ-1 till egenvård bör sjuksköterskor besitta olika förmågor, 

som att kunna anpassa undervisningen till det enskilda barnet och till olika situationer. De bör 

också besitta en pedagogisk förmåga och kunna arbeta med olika tekniker i undervisningen. 

Sjuksköterskorna bör även kunna ge barnen den form av uppmuntran som de behöver i olika 

situationer. Studiens resultat kan bidra till en ökad kunskap av sjuksköterskors erfarenheter 

av att stödja barn till egenvård vid diabetes typ-1. Resultatet kan även öka medvetenheten och 

utgöra en grund för sjuksköterskors sätt att stödja barn till egenvård. I praktiken kan 

sjuksköterskors stöd till barnens egenvård bidra till att barnen får en bättre förmåga att utföra 

egenvård, vilket i sin tur kan främja barnens hälsa och förebygga komplikationerna av 

sjukdomen. Det hade varit aktuellt med mer forskning, för att skapa ytterligare ny kunskap 

och förståelse av sjuksköterskornas sätt att stödja barn till egenvård vid diabetes typ-1.   

Självständighet  

Ansökan till Etikkommittén Sydost gjordes tillsammans. En grund till informationsbreven till 

verksamhetschefen, avdelningschefen och sjuksköterskorna gjordes av Maja, därefter gjordes 

en gemensam genomgång och ändringar tillsammans. Artiklar och fakta till bakgrunden samt 

diskussionen söktes mest fram av Linnéa. Maja sammanställde sedan faktan i arbetet, därefter 

gjordes en gemensam genomgång och justeringar i arbetet. Vid analysen har båda varit 

delaktiga i hela processen. Resultatet har skrivits av Linnéa med delaktighet av Maja. 

Metoden skrevs av Maja med delaktighet av Linnéa. Resultatdiskussionen har Linnéa varit 

huvudansvarig för och metoddiskussionen har Maja varit huvudansvarig för. 

Sammanfattningen, inledningen och slutsatsen har skrivits gemensamt. För att samarbetet 

fungerade bra, har alla delar skrivits så gemensamt som möjligt. De slutliga justeringarna i 

arbetet gjordes tillsammans och innefattade korrigeringar i arbetet, referenser, bilagor och 

struktur.  
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Bilaga 1. Informationsbrev till 

verksamhetschef 

 

Förfrågan till verksamhetschef på 

****************** 

Förfrågan gäller godkännande av studie  

  

Hej! 

Vi är två studenter, Maja och Linnéa, som studerar till sjuksköterskor på Blekinge tekniska 

högskola. Uppsatsen kommer att handla om sjuksköterskors erfarenheter av att uppmuntra	

barn till egenvård vid diabetes-typ 1. Vi behöver sex till åtta sjuksköterskor som är 

intresserade av att delta i intervjustudien. Intervjuerna kommer ta omkring 30 minuter och 

kommer ske på avdelningen, eller en plats sjuksköterskan föreslår själv. 

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att uppmuntra barn till 

egenvård vid diabetes-typ 1 under den första sjukhusvistelsen efter insjuknandet.    

  

Intervjuerna kommer ske enskilt, dokumenteras och spelas in. Deltagarnas identitet kommer 

inte framgå i studien, då allt material kommer hållas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt 

och de medverkande kan när som helst avbryta deltagandet utan att förklara varför. Efter att 

intervjuerna är genomförda görs en sammanställning av materialet till en kandidatuppsats. 

  

  

  

  

 

 

  

Student                           Student                        Handledare 

Maja Fransson                 Linnéa Leigod                 Ann-Charlotte Holmgren 

mafs14@student.bth.se   lilk14@student.bth.se      ann-charlotte.holmgren@bth.se        

070-5754462                    070-9447947                   0455-38547 
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Bilaga 2. Informationsbrev till  

avdelningschef  

 

Till dig som är avdelningschef på *************** -  

Information om en intervjustudie  

 

Barn med diabetes typ-1 upplever oro och ångest när de blivit diagnostiserade med diabetes. 
De försöker förstå och lära sig det okända som händer med deras kroppar. Barnen tycker idag 
att de får ett bra stöd från vården och känner sig som en medaktör. Vi vill därför undersöka 
hur sjuksköterskor uppmuntrar barn till egenvård vid diabetes typ-1. 
  
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att uppmuntra barn till 
egenvård vid diabetes typ-1. Alla sjuksköterskor på avdelningen som har erfarenhet av att 
vårda barn med diabetes kommer bli tillfrågade om att delta i denna intervjustudie. Vi 
behöver intervjua sex till åtta sjuksköterskor. För att finna deltagare till studien vore vi 
tacksamma om Ni kunde presentera vår studie vid ett APT-möte eller liknande. 
  
Det är frivilligt för sjuksköterskorna att delta i studien och deltagandet kan avbrytas när som 
helst. Intervjutillfället med deltagarna beräknas ta omkring 30 minuter vardera. Intervjuerna 
kommer ske enskilt, dokumenteras och spelas in. Intervjuerna kommer genomföras på 
avdelningen eller på en annan plats där sjuksköterskorna önskar. 
  
Materialet som samlas in under intervjuerna hanteras konfidentiellt, så att inga obehöriga 
kommer kunna ta del av dem. Deltagarnas namn kommer aldrig att nämnas i resultatet, utan 
vid behov av att nämna vem som säger vad kommer vi att använda uttrycken “sjuksköterska 
1”. Studien kommer inte heller nämna Blekinge läns sjukhus, utan enbart ett sjukhus i södra 
Sverige. Resultatet av intervjufrågorna kommer användas i studiens syfte som kommer 
publiceras på diva för allmänheten. 
  
Vi heter Linnéa Leigod och Maja Fransson och går på Blekinge tekniska högskola och läser 
till sjuksköterska. I utbildningen ska vi göra en C-uppsats, vilket är anledningen till denna 
intervjustudie. Har du frågor eller är intresserad av att delta så hör gärna av dig till någon utav 
oss. 
 
  
Student                           Student                        Handledare 

Maja Fransson                 Linnéa Leigod                 Ann-Charlotte Holmgren 

mafs14@student.bth.se   lilk14@student.bth.se      ann-charlotte.holmgren@bth.se        

070-5754462                    070-9447947                   0455-385474 
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Bilaga 3. Informationsbrev till  

sjuksköterskorna 

 

Till dig som är sjuksköterska på **************- 

Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie 
  

Barn med diabetes typ-1 upplever oro och ångest när de blivit diagnostiserade med diabetes. 
De försöker förstå och lära sig det okända som händer med deras kroppar. Barnen tycker idag 
att de får ett bra stöd från vården och känner sig som en medaktör. Vi vill därför undersöka 
hur sjuksköterskor uppmuntrar barn till egenvård vid diabetes typ-1. 
  
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att uppmuntra barn till 
egenvård vid diabetes typ-1. Alla sjuksköterskor på avdelningen som har erfarenhet av att 
vårda barn med diabetes kommer bli tillfrågade om att delta i denna intervjustudie. Vi 
kommer intervjua sex till åtta sjuksköterskor. Om du är intresserad av att delta i vår studie 
vill vi gärna att du kontaktar oss via telefon eller mail. 
  
Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet kan avbrytas när som helst. Som deltagare i 
studien förväntas ett intervjutillfälle med dig som beräknas ta omkring 30 minuter. 
Intervjuerna kommer genomföras på din arbetsplats eller annan plats som du väljer. 
  
Materialet som samlas in under intervjuerna hanteras konfidentiellt, så att inga obehöriga 
kommer kunna ta del av dem. Deltagarnas namn kommer aldrig att nämnas i resultatet, utan 
vid behov av att nämna vem som säger vad ska vi att använda uttrycken “sjuksköterska 1”. 
Studien kommer inte heller nämna Blekinge läns sjukhus, utan enbart ett sjukhus i södra 
Sverige. Resultatet av intervjufrågorna kommer användas i studiens syfte som kommer 
publiceras på diva för allmänheten. 
  
Vi heter Linnéa Leigod och Maja Fransson och går på Blekinge tekniska högskola och läser 
till sjuksköterska. I utbildningen ska vi göra en C-uppsats, vilket är anledningen till denna 
intervjustudie. Har du frågor eller är intresserad av att delta så hör gärna av dig till någon utav 
oss. 
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Maja Fransson                 Linnéa Leigod                 Ann-Charlotte Holmgren 

mafs14@student.bth.se   lilk14@student.bth.se      ann-charlotte.holmgren@bth.se     
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Bilaga 4. Intervjuguide  

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att uppmuntra barn till 

egenvård vid diabetes typ-1.    

 

Huvudfrågor  

 

1. Kan du berätta om dina erfarenheter av att främja egenvården hos barn med diabetes-

typ 1? 

- Kan du ge exempel på hur du gör när du ska uppmuntra barn till egenvård av sin 

diabetes? 

2. Hur ställer sig barnen till inlärningen av egenvården? 

-  Hur gör du för att barnen ska ställa sig positivt till inlärningen av sin diabetes?  

3. Kan du berätta om hur du gör för att få barnen att känna sig delaktiga i sin 

diabetesvård? 

 

Följdfrågor 

 

Följdfrågorna riktades för att besvara syftet utifrån deltagarnas svar under intervjun.  

Kan du berätta om hur du gjorde då? 

På vilket sätt? 

Varför det? 

Hur upplever du det?  

Vilka erfarenheter har du...?  

Vill du berätta mer? 
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Bilaga 5. Analysexempel  

 

 Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

…då lär vi ju dom beroende på ålder 

såklart vad dom liksom kan ta in och så 

själva… 

Lär dom beroende på 

ålder. 

Beroende på ålder. Att anpassa 

undervisningen. 

…men vi vill ju att barnen ska lära sig så 

mycket som möjligt och efter förmåga då 

och kunna ta sina sprutor kunna ta sina 

blodsocker… 

Lära sig så mycket som 

möjligt efter förmåga. 

Lära sig efter sin förmåga. Att anpassa 

undervisningen. 

Man kan förklara för dom att det första 

sticket brukar vara svårt men att det sen 

blir lättare och lättare. 

Förklara att det blir lättare 

och lättare. 

Det blir lättare. Att stödja barnen. 

…mamman och pappan måste självklart 

också lära sig. 

Mamman och pappan 

måste lära sig. 

Föräldrarna måste lära sig. Att främja 

delaktighet. 

…målet är ju att dom ska klara det 

själva… 

Målet är att kara det 

själva. 

Klara det själva. Att underlätta till 

självständighet. 
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Bilaga 6. Utlåtande från Etikkommittén Sydost 
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Bilaga 7. Informerat samtycke 

 

 

Jag har mottagit muntlig och skriftlig information om studien “Sjuksköterskors erfarenheter 

av att uppmuntra barn till egenvård vid diabetes-typ 1”. Jag har fått möjlighet att fråga varför 

och hur studien ska genomföras, samt vad målet med studien är. 

  

Härmed lämnar jag mitt godkännande att delta i studien och att jag är medveten om att jag när 

som helst kan avbryta deltagandet utan förklaring. 

  

Ort och datum 

  

___________________________________________________________________________ 

  

Underskrift                                                                Namnförtydligande 

  

___________________________________________________________________________ 
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