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SAMMANFATTNING 

I dag finns ca 8000 barn i Sverige som lever med sjukdomen diabetes typ 1. Forskning 
visar att det finns brister i sjukvården, gällande vården av dessa barn, samt i stödet till 
barnens föräldrar. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans stödjande funktion, 
till föräldrar som har barn med sjukdomen diabetes typ 1. Metoden som tillämpades var 
en intervjustudie som baserades på intervjuer av fyra sjuksköterskor. Intervjuerna 
analyserades enligt en metod med kvalitativ ansats. Resultatet innehöll följande stödjande 
funktioner; Sjuksköterskans kunskap som stöd till föräldrarna vid nyupptäckt diabetes, 
Sjuksköterskans närvaro som stöd till föräldrarna, Sjuksköterskans råd som stöd till 
föräldrarna, Sjuksköterskans varsamhet vid känslomässiga yttringar hos föräldrarna samt 
Sjuksköterskans lärande funktion till föräldrarna i barnens olika åldrar. 
Genom tillgänglighet och lyhördhet kunde sjuksköterskorna med sin breda kunskap 
vägleda föräldrarna. Sjuksköterskorna kunde på detta sätta sätt ge föräldrarna god 
sjukdomsinsikt, så att de kunde hålla sitt barn friskt i sin sjukdom. Den stödjande 
funktionen till föräldrarna kunde dock i flera fall ha varit bättre, om tiden varit mindre 
begränsad.  
 
Nyckelord: Sjuksköterska, stöd, föräldrar, barn, diabetes typ1. 

 



 

FÖRORD 
Vi vill rikta ett tack till personalen på barnkliniken som har gjort det möjligt för oss att 
genomföra denna studie. Vi vill även tacka våra handledare för alla goda råd och för bra 
stöd genom arbetets gång. 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 
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INLEDNING 
 
Diabetes typ 1 ökar successivt varje år i Sverige, och ligger på andra plats efter Finland i 
världen. När det gäller barn och ungdomar i Sverige insjuknar varje år cirka 700 barn 
mellan 0-14 år i diabetes typ 1. Sammanlagt finns nästan 8000 barn under 19 års ålder 
med diagnosen diabetes typ1 (Svenska diabetesförbundet, 2009). När barn får diabetes så 
är det nästan alltid fråga om diabetes typ 1, som därför också har kallats barndiabetes. 
Symtomen är allvarliga och utvecklas inom en månad, men små barn kan få allvarliga 
symtom inom ett dygn. (Barndiabetesfonden, 2010). Studien har som avsikt att belysa 
stödet till föräldrar som har barn med diabetes typ 1.                                                   
             
 
BAKGRUND 
 
Lowes, Gregory och Lyne (2005) visar i sin studie att många föräldrar som har barn med 
diabetes känner sig otrygga, föräldrarna tvivlar på att de ska kunna klara av att hantera 
den nya livssituationen som det innebär när ett barn drabbas av en kronisk sjukdom. De 
skriver i sin studie att före det faktum att deras barn fått diagnosen, trodde föräldrarna att 
deras barn drabbats av någon vanlig barnsjukdom. Den oväntade samt den snabba 
sjukdomsutvecklingen, gjorde att föräldrarna kände sig osäkra och ovissa inför framtiden.  
Lowes, Gregory och Lyne (2005) menar att det är viktigt att försöka skapa en större 
förståelse för sorgen och det svåra i att acceptera situationen, när ens barn drabbats av en 
kronisk sjukdom som diabetes. Wennick och Hallström (2007) belyser föräldrars 
erfarenheter av sjukvårdens bemötande när deras barn drabbats av sjukdomen diabetes 
typ 1. I undersökningen intervjuades 12 familjer om hur de klarade av den nya 
utmaningen det innebar när ens barn drabbats av diabetes, samt hur man tar hand om ett 
barn med diabetes 1 år och 3 år efter det att diagnosen fastställts. På detta vis kunde man 
skräddarsy en individualiserad behandlingsplan, med de bästa förutsättningarna för 
familjerna. Detta gjorde att övergången från sjukhustiden till hemmet blev smidigare. 
Många familjer kände att deras särskilda behov inte togs tillvara, för att de skulle känna 
sig säkra i sin vardag. Enligt Dixon (2003) kan sjuksköterskan, med den bästa möjliga 
stödjande funktionen, hjälpa föräldrar och barn till en bättre livskvalitè. Dessutom visar 
studierna av Dixon (2003), samt Wennick och Hallström (2007) hur viktigt det är att 
stödet till föräldrarna individanpassas, detta stöd brister i dagens omsorg. Ett gott 
bemötande inger en trygghet och lindrar föräldrarnas oro, sjuksköterskans lyhördhet är 
viktig i mötet för att kunna vägleda föräldrar som har barn med sjukdomen diabetes typ 1. 
Enligt Wennick och Hallström (2006) känner föräldrar som har barn i åldrarna 9-14 år en 
frustration och osäkerhet i vardagen. De känner att deras barns behandling inte har 
anpassats för att passa till just deras barns behov. Hanberger (2010) hävdar i sin 
enkätstudie att om vårdkvaliteten ska kunna förbättras behöver det psykosociala stödet 
anpassas efter patientens ålder och kön. Även barndiabetesteamen ska ha samma 
målsättning och budskap till patienterna, vilket verkar ha en fördelaktig effekt. 
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Patofysiologi 
 
Karakteristiskt för sjukdomen är mer eller mindre uttalad insulinbrist. Insulinbristen beror 
på att de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln förstörs av kroppens 
immunförsvar. Varför immunförsvaret angriper kroppen och förstör de 
insulinproducerande cellerna vet man inte. Faktorer som ärftlighet och yttre 
miljöpåverkan är bevisade, andra gemensamma nämnare är ovissa. Behandlingen av 
sjukdomen diabetes går ut på att tillföra kroppen insulin. Klassiska symtom vid diabetes 
är ökad törst, ökade urinmängder samt viktminskning. Sjukdomsförloppet är snabbt och 
måste diagnostiseras och behandlas därefter (Diabetesförbundet, 2009). Målet med 
behandlingen av diabetes är att hålla blodets glukoshalt normal och på detta vis uppnå 
symtomfrihet för att minimera risken för komplikationer i framtiden. Kost, motion, 
insulin och en god egenvård är grunden i en bra behandling av diabetes. Motion och 
noggrann kontroll över kostriktiga måltider är viktigt för barn med diabetes då det hjälper 
barnet att hålla en låg mängd blodsocker i blodet. Vid diabetes typ 1 ges råd om att vara 
aktiv trots att det finns risker att råka ut för hastiga och oväntade låga blodsockernivåer, 
så kallat hypoglykemi. Hypoglykemi innebär att det finns en förhöjd nivå av insulin i 
kroppen förhållandevis till glukosnivån i blodet. Därför undviker många att utöva någon 
sorts krävande sport, för att då förbrukar kroppen mer socker och en anpassning av 
insulindosen måste ske, detta upplevs ofta svårt att beräkna. Hyperglykemi uppstår när 
det finns brist på insulin i kroppen och då är risken stor att man faller i koma och hamnar 
i ett livshotande tillstånd. Detta sker för att det finns en insulinbrist i kroppen i 
förhållande till glukosnivån i blodet (Eriksson & Ericsson, 2008). 
 
 

Sjuksköterskans vägledning. 
 
Idag går det att leva ett bra liv med sjukdomen diabetes, det leder dock till en förändrad 
livsstil för familjen, som ändrade kostvanor och mer regelbundna mattider 
(Socialstyrelsen, 2010,a). I socialstyrelsens riktlinjer beskrivs det hur viktigt det är med 
rätt utbildning till både patient och vårdare. Patientutbildning i egenvård har en central 
och därmed starkt integrerad roll i vården av personer med diabetes. Målet för 
utbildningen är att öka patientens förutsättningar för en väl fungerande egenvård vilket 
resulterar i en bra hälsa och bibehållen god livskvalitet. En förutsättning är att effekten av 
genomförda utbildningar utvärderas och följs upp kontinuerligt (Socialstyrelsen, 2010,a). 
I allmänna råd från Socialstyrelsen påtalas att en svensk legitimerad sjuksköterska måste 
kunna identifiera patientens behov av information om sjukdomen, för att patienten ska 
klara av sin egenvård. Hon ska även kunna bedöma och tillgodose behovet, samt kunna 
ge patienten och/eller närstående lämpliga råd (Socialstyrelsen, 2010,a). För att underlätta 
och förebygga ohälsa är sjukvårdspersonal skyldiga att erbjuda ett individuellt anpassat 
stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Målet måste vara att all personal som arbetar 
inom socialtjänstlagens alla verksamhetsområden bemöter anhöriga med intresse och 
engagemang samt beredskap att informera om, och erbjuda anhörigstöd (Socialstyrelsen, 
2010,b). 
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Teoretisk referensram 
 
Dorothea Orem (2001) förespråkar egenvård, hon anser att människan har förmågan att 
reflektera över sig själv och sin omgivning. Att alla ska kunna kommunicera och göra sig 
förstådda, för att vi ska kunna uttrycka den vård vi tycker blir bäst för oss själva.  
Man strävar efter att göra det så bra som möjligt för sin egen och för andras hälsa. Detta 
leder till att vi aktivt deltar i vår egenvård och vårt självbestämmande ökar. Varje person 
har makt och resurser att utveckla sina talanger, intressen och värderingar. Alla personer 
har ansvar för sin egenvård, vård av anhöriga, och uppfyllandet av deras mänskliga 
potential. Orem (2001) har följande fem utvecklingsstadier i sin teori och har utifrån 
dessa klarlagt en riktlinje om vad som behövs för varje steg. 
 
-Att kunna hantera sin egenvård och att aktivt kunna hantera någon annans egenvård 
 
-Att vägleda och styra 
 
-Att tillhandahålla fysiskt eller psykologiskt stöd 
 
-Att skapa och underhålla en miljö som främjar personlig utveckling 
 
-Att lära ut 
 
Egenvård är ett måste för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. 
Barn kräver fullständig vård, eller hjälp med egenvård. Alla enskilda individer påverkas 
av stegen i utvecklingsstadierna och varje steg har en terapeutisk inverkan. Terapeutiska 
krav är ett konstant inslag i egenvården när man talar om omsorg. I möten med patienter 
angående egenvård, krävs goda kunskaper och en terapeutisk hållning (Orem, 2001).  

 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans stödjande funktion till föräldrar som har 
barn med sjukdomen diabetes typ 1. 
 
 

METOD 
En intervjustudie med öppna frågor valdes, för att genom intervjuer skapa en förståelse 
för sjuksköterskans stödjande funktion, till föräldrar som har barn med sjukdomen 
diabetes typ 1. Enligt Backman (1998) är innebörden av den kvalitativa 
forskningsansatsen att förstå hur individen tolkar, och uppfattar sin omvärld. Kvale 
(1997) menar att man i jämförelse med en litteraturstudie skapar en närhet och förståelse 
till materialet, som annars inte är möjligt. I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad 
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människor själva berättar om sin livsvärld, hör dem uttrycka åsikter och synpunkter med 
sina egna ord och får reda på deras uppfattning om den egna arbetssituationen (Kvale,  
1997). 
 
 
 
Urval 
 
Fyra sjuksköterskor som arbetar på en barnklinik på ett mellanstort sjukhus i en stad i 
Sverige, fick en förfrågan om de ville delta i intervjustudien. Sjuksköterskorna 
rekommenderades efter ett telefonsamtal med avdelningschefen på barnkliniken. De 
inklusionskriterier som fanns var att sjuksköterskorna skulle arbeta på barnkliniken, och 
ha en nära kontakt med föräldrar till barn som har sjukdomen diabetes typ 1. Barnen 
skulle befinna sig i åldrarna 0-18 år. Eftersom det arbetade två diabetessjuksköterskor på 
barnkliniken, rekommenderades i första hand dessa. Ytterligare två sjuksköterskor 
rekommenderades från barnkliniken, då även dessa två har en nära kontakt med 
föräldrarna, då föräldrar och barn är inskrivna på barnkliniken under två till tre veckor 
vid nyinsjuknandet. En kritisk granskning av de fyra sjuksköterskorna ansågs ej 
nödvändig, då samtliga fyra sjuksköterskor har en nära kontakt till föräldrarna under 
långa perioder. Ett informationsbrev om hur intervjuerna skulle genomföras skickades till 
sjuksköterskorna (Se bilaga 1). 
 
 

Genomförande av intervjuer  
 
Intervjuerna genomfördes på barnkliniken under sjuksköterskornas arbetspass. Vid alla 
intervjutillfällena valde respektive sjuksköterska själv ut ett lämpligt rum där de visste att 
de inte skulle bli störda. Sjuksköterskorna hade även valt en lämplig tidpunkt för 
genomförandet av intervjuerna, då de visste att det oftast var lugnt på avdelningen. 
Sjuksköterskorna hade också talat om för sina kollegor att de skulle vara oanträffbara 
under cirka en timmes tid. Intervjutiden varierade, den kortaste intervjun tog trettio 
minuter och den längsta sextio minuter. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer. 
Författarna alternerade mellan de olika intervjuerna med att intervjua och sköta 
inspelningsapparatur. Sjuksköterskorna fick börja med att presentera sig och berätta om 
sina befattningar. Efter det ställdes en öppen inledande fråga;   
 
– Skulle du vilja sammanfatta de aspekter som du tycker är de viktigaste i din roll som 
stödjande funktion till föräldrar som har barn med sjukdomen diabetes typ 1. 
 
Ett frågeformulär med ytterligare frågor hade förberetts. Frågorna hade arbetats fram i 
hänseende till studiens syfte, att belysa sjuksköterskans stödjande funktion till föräldrar 
som har barn med sjukdomen diabetes typ 1. Frågeformuläret följdes dock inte strikt, då 
det blev mer naturligt att välja en samtalande intervjuform.  Allt som sades spelades in på 
band för att senare kunna analyseras. 
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Analysbeskrivning 
 
Bearbetning och analys av det insamlade intervjumaterialet har skett stegvis enligt Kvale 
(1997). De inspelade intervjuerna har först lyssnats igenom och senare transkriberats. 
Transkriberingen av intervjuerna delades upp mellan författarna, resterande analysering 
skedde tillsammans. Transkriberingen av det inspelade materialet har skett så nära 
talspråk som möjligt, för att skapa så stor rättvisa som möjligt åt intervjupersonerna 
(Kvale, 1997). Meningsenheter togs ut, det vill säga meningar och stycken där 
sjuksköterskorna beskrev stödjande vårdåtgärder till föräldrar. Därefter kondenserades 
texten i meningsenheterna, vilket innebar att innehållet kortades ner utan att förlora 
textens essens. I nästa steg kodades materialet med hänsyn till karaktären på 
textinnehållet i de kondenserade meningsenheterna. Med utgångspunkt i koderna 
utarbetades sedan sexton kategorier fram genom diskussion i en fram och tillbakaprocess 
mellan meningsenheter och koder. Slutligen formades fem teman från kategorierna med 
koppling till de olika stödjande funktionerna, som bäst stämde överens med studiens 
syfte. (Se bilaga 2). 
 
 

Etiskt ställningstagande 
 
Sjuksköterskorna som valde att ställa upp i intervjuerna tyckte att ämnet var intressant.  
De blev även informerade om att de kunde avbryta att delta när som helst och att 
intervjuerna skulle hanteras konfidentiellt. Dessutom blev sjuksköterskorna informerade 
om att de inte skulle komma in på sådant som kan beröra enskilda patienters eller 
föräldrars hälsotillstånd, de skulle även undvika att komma in på uppgifter om namn/ 
identitet på patienter eller föräldrar som sjuksköterskan mött i sitt arbete.            
Författarna valde att kalla intervjupersonerna vid olika numreringar, eftersom det 
förekommer citat i resultatet. Allt material förvarades inlåst under arbetets gång, och 
bandinspelningarna kommer att förstöras efter avslutat arbete. En ansökan skickades till 
etikprövningskommittén Sydost, om att få genomföra studien, se svar (Bilaga 3). Enligt 
lagen Sfs § 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor krävs ett 
samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och 
respekten för människovärdet vid forskning (Raadu, 2009). 
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RESULTAT 
 
Resultatet av de analyserade intervjuerna sammanfattades i fem stödjande funktioner. 
Sjuksköterskans kunskap som stöd till föräldrarna vid nyupptäckt diabetes, 
Sjuksköterskans närvaro som stöd till föräldrarna, Sjuksköterskans råd som stöd till 
föräldrarna, Sjuksköterskans varsamhet vid känslomässiga yttringar hos föräldrarna 
samt Sjuksköterskans lärande funktion till föräldrarna i barnens olika åldrar. Under 
varje tema presenteras det resultat som framkommit genom analysering av intervjuerna. 
Resultatredovisningen ger en bild av vad sjuksköterskorna ser som det viktigaste i deras 
roll som stödjande funktion till föräldrar som har barn med sjukdomen diabetes typ 1.   

 

Sjuksköterskans kunskap som stöd till föräldrarna vid nyupptäckt 
diabetes 

  
När ett barn insjuknade i diabetes lades hela familjen in på barnavdelningen under 2-3 
veckors tid. Sjuksköterskornas vägledning och kunskap handlade om att kontinuerligt 
finnas till hands och stödja i den förändrade vardagen. Under de första dagarna var 
sjuksköterskorna med vid varje måltid och gav barnen insulin. 

 
”Vardagsrutiner är att finnas till vid frukosten, det blir mycket pratande 
med föräldrarna.” (Sjuksköterska nr: 4). 

 
Sjuksköterskorna gick dagligen med en läkare på ronden, då kunde sjuksköterskan och 
läkaren samtala med föräldrarna och svara på eventuella frågor. I detta möte skapades en 
närhet till familjerna, vilket i sin tur ledde till en trygg miljö under sjukhusvistelsen, 
föräldrarna hade ofta många frågor när deras barn insjuknat, och det var viktigt att kunna 
besvara dessa, beskriver sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde att det viktigaste 
hos nyinsjuknade barns föräldrar var att inte gå för fort fram, samt att få föräldrarna att 
inse allvaret utan att skrämma dem. Föräldrarna reagerade så olika, vissa föräldrar läste 
allt om diabetes via Internet, samt i olika böcker, för att lära sig så mycket som möjligt 
med en gång, dessa föräldrar fick sjuksköterskorna nästan bromsa lite.  
 

"Många kastar sig över Internet och läser allt de hittar på både gott och 
ont,  
för där läser de till exempel om komplikationer som kan komma i framtiden,  
och detta är ju också en bit man får försöka tackla, att de ska försöka vara  
där de är nu och inte gå för fort fram” (Sjuksköterska nr:4). 

 
Sen fanns det de föräldrar som sjuksköterskorna fick ta det försiktigt med, de fick ge 
informationen steg för steg, lite i taget för att föräldrarna lättare skulle förstå.  
Sjuksköterskorna kontrollerade också att föräldrarna låg lika i förståelse av informationen 
sjuksköterskan gav dem, att båda föräldrarna förstått, de uppmuntrade dem att dela på 
ansvaret under de 14 dagar de oftast var inlagda på avdelningen.  Vid nyinsjuknandet 
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tyckte många föräldrar att det var svårt att sticka och att behöva ge sitt barn sprutor, men 
föräldrarna klarade av det med stöd och vägledning från sjuksköterskorna. 
Sjuksköterskorna fanns ju där hela tiden och hjälpte dem så att föräldrarna kände att de 
gjorde rätt, och de kunde fråga om de undrade något. Sjuksköterskorna lärde föräldrarna 
injektionsteknik, de försökte också få föräldrarna att kunna utvärdera svaret på olika 
tester, om till exempel blodsockervärdet var bra eller dåligt. Det var mycket frågor och 
osäkerhet när de nyinsjuknade barnen skulle gå på sin första permission. 
Sjuksköterskorna informerade föräldrarna att de kunde ju alltid ringa till någon på 
barnkliniken, det var aldrig fel att ringa och fråga. Föräldrarna kunde även lämna ett 
meddelande på telefonsvararen så ringde någon av sjuksköterskorna tillbaka. Där fanns ju 
alltid personal som kunde svara på de eventuella frågor föräldrarna hade, menade 
sjuksköterskorna. 
 

”Vi skickar aldrig hem någon som inte tycker att de är redo för det” 
  (Sjuksköterska nr:2). 

 
Sjuksköterskans stödjande funktion till föräldrarna efter hemkomsten var 
telefonrådgivning, mottagning, samt samtal med både barn och föräldrar. Sjuksköterskan 
utförde även rutinkontroller, så som långtidsblodsocker, vägning och mätning. 

 
”Föräldrarna har ju alltid stöttning av personalen när de kommer hem, det finns  
alltid någon de kan ringa och prata med” (Sjuksköterska nr:3). 
 

Ofta var det i början föräldrarna hade problem med att ställa in insulin i förhållande till 
mat, här behövde föräldrarna mycket stöd och vägledning i deras nya livssituation. Detta 
väckte vissa frågeställningar hos föräldrarna som sjuksköterskorna försökte besvara på 
bästa sätt. 
 
 
Sjuksköterskans närvaro som stöd till föräldrarna 
  
Sjuksköterskorna kände att tillgänglighet var bland det viktigaste i stödet till föräldrarna 
och deras barn. Enligt sjuksköterskorna så handlade det mycket om att finnas till hands 
för föräldrarna i deras frågor och funderingar, att föräldrarna alltid skulle känna att 
sjuksköterskorna fanns där för deras skull.  

 
”Det viktigaste är ju att de vet att vi finns där, och att vi är berörda och ska 
hjälpa er” (Sjuksköterska nr:1). 
 

Lyhördhet var ett ofta upprepat ord i intervjuerna, att vara uppmärksam som en 
sjuksköterska beskrev det, samt att vara en god lyssnare. Det gällde att kunna se vad 
föräldrarna behövde och inom vilket område sjuksköterskorna behövde stödja dem i. Det 
ansågs viktigt att sjuksköterskorna fick med båda föräldrarna till utbildningar och samtal, 
så att inte bara den ena föräldern bar allt ansvar. 
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         ”Det viktigaste är att vara lyhörd inför varje familj och deras önskemål, 
                så att man känner att det blir bra” (Sjuksköterska nr:4). 
 
Sjuksköterskorna ansåg att man måste ha många stödjande samtal med föräldrarna och 
lyssna på deras frågor. Sjuksköterskorna beskrev också att det var viktigt att hitta en 
balans, att man inte fick tränga sig på för mycket hos vissa föräldrar, utan känna efter hur 
de ville ha det, eller helt enkelt fråga. Kanske det var så att föräldrarna hade extra 
förtroende för någon sjuksköterska, då kunde de se till så att hon skötte den mesta 
kontakten med den familjen.  
 

”Alla familjer är olika, ibland så får man skaka fram det som man tror passar 
denna familj” (Sjuksköterska nr:3). 

 
Sjuksköterskorna såg tidsbristen som en stor anledning till att den stödjande funktionen 
till föräldrarna inte var optimal, de arbetade med diabetesbarnen samtidigt som de tog 
hand om löpande arbete på avdelningen.  Mycket tid gick åt till de rutinmässiga 
arbetsuppgifterna, som att se till att allting fungerade praktiskt med insulingivning, 
blodsockermätning och mathållning. Eftersom diabetesbarn och deras föräldrar är en 
grupp som behöver mycket stöd och hjälp så önskade sjuksköterskorna att det hade 
funnits mer personal och därmed mer tid för denna patientgrupp. 
     

”Vi skulle kunna ha fler grupper, men tiden räcker inte till” 
 (Sjuksköterska nr.2). 
 

Ett problem som sjuksköterskorna kände var att förtroendet minskade om man på grund 
av tidsbrist inte kunde lösa familjens problem. Sjuksköterskorna kände oftast till 
problemet och tyckte det kändes olustigt att inte kunna lösa det eftersom det inte fanns 
tillräckligt med tid. 
 
        ”Tidsbrist är väl det största, vi har liksom inte tillräckligt med tid” 

(Sjuksköterska nr:1). 
 

Den stödjande funktionen till föräldrarna till barn med nyupptäckt diabetes, var att finnas 
till hands för föräldrarnas frågor och funderingar. På detta sätt skapade sjuksköterskorna 
en tillit samt trygghet hos föräldrarna. 
 
 
Sjuksköterskans råd som stöd till föräldrarna 
 
 När det gällde den stödjande funktionen till föräldrarna angående rädsla för att barnen 
skulle drabbas av hyper eller hypoglykemi var råden många. Varje familj hade sina 
tidigare vanor som måste omkullkastas och anpassas efter den nya livssituationen. 
Sjuksköterskorna upplevde det som att vissa barn inte fick tillräcklig vård av föräldrarna 
på grund av rädsla för att blodsockervärdet skulle bli för lågt eller högt. De beskrev det 
som att det var ett slags skydd från föräldrarnas sida som blev till nackdel för barnet. 
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Sjuksköterskorna gav handgripliga råd för att stödja föräldrarna, de gav exakta besked 
om hur de skulle gå till väga vid behandling av en insulinkänning, här rådde de 
föräldrarna att ge barnet druvsocker, men även mjölk och en smörgås. Sjuksköterskorna 
beskrev det som att det ibland var bättre att ta tag i de mindre problemen om man hittade 
vart de låg, istället för att bara tänka stort och övergripande om det inte fungerade som 
det borde för föräldrarna. 
                  

”Man försöker att se djupare hur föräldrarna resonerar kring det höga 
 eller låga blodsockret, eller sättet att behandla det på” 

                       (Sjuksköterska nr:1). 
 
När det gällde de lite större barnen, pratade sjuksköterskorna med föräldrarna om 
alkohol. Dock inte som skrämselpropaganda, utan om vikten av att föräldrarna talade om 
för sina barn att de var tvungna att berätta om de druckit alkohol, så att föräldrarna kunde 
anpassa insulinet därefter. Sjuksköterskorna försökte hela tiden ge råd till föräldrarna 
samt vägleda dem om hur de lättare kunde hjälpa sitt barn. När föräldrarna tyckte att det 
kändes hemskt att behöva sticka sitt barn, talade sjuksköterskorna om för föräldrarna att 
det skulle komma att kännas bättre efter ett tag. Ibland så uppmanade de föräldrarna att 
sticka sig själva först, så att de visste exakt hur det kändes. Någon gång gav 
sjuksköterskorna föräldrarna en kudde att öva på, som fungerade som ett hjälpmedel att 
övervinna känslan av obehag inför att sticka sitt barn. Ofta handlade det om hur mycket 
insulin föräldrarna skulle ge, det fanns barn där det fungerade bra, och barn där det 
fungerade sämre, det gällde att möta varje problematik på bästa sätt beskrev 
sjuksköterskorna. 
 

”Man vill få det lika naturligt att ta blodsocker som att borsta tänderna, 
                     men det är inte alla som hamnar där” (Sjuksköterska nr:1). 
 
 
Sjuksköterskans varsamhet vid känslomässiga yttringar hos 
föräldrarna 
  
Föräldrarna behövde mycket stöd från sjuksköterskorna för att få hjälp med att hantera 
sina känslor. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt för föräldrarna att ha någon att 
prata med om deras rädsla och oro, när det rörde deras barn och barnens sjukdom 
diabetes typ 1. Sjuksköterskorna berättade att i början kände de flesta föräldrar en 
otillräcklighet och en skuldkänsla, de kände att deras liv hade blivit kaotiskt och kände en 
frustration över att inte kunna påverka situationen. Somliga föräldrar tog inte till sig 
informationen om sjukdomen och förnekade eller skyllde på allt annat vid debuten av 
sjukdomen. 
 

"Nej, jag vill inte det här, jag kommer aldrig att klara det,  
hur ska jag kunna reda det här” (Sjuksköterska nr:3). 
 

Sjuksköterskorna stöttade föräldrarna dagligen när de var inlagda på avdelningen och 
försökte få föräldrarna att bearbeta den nya livssituationen de hamnat i.                      
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Sjuksköterskorna hjälpte föräldrarna att bearbeta sina känslor av oro och rädsla och 
försökte få dem att inse att det inte var deras fel att deras barn insjuknat.  
Sjuksköterskorna hade även erfarenhet av de föräldrar som inte öppnade sig och tog 
beskedet om sina barns insjuknande lugnt. Dessa föräldrar verkade bearbeta all 
information och ville verka duktiga för att senare bryta samman då föräldrarna inte 
orkade förneka sina känslor längre. Sjuksköterskorna upplevde att många föräldrar 
mådde dåligt och tyckte det var hemskt att deras barn drabbats av en livslång sjukdom 
med ett evigt stickande. I dessa situationer försökte sjuksköterskorna få föräldrarna att 
inse att de gör dessa handlingar för att hålla sitt barn friskt i sin sjukdom, för att kroppen 
ska klara av att fungera normalt. Sjuksköterskorna berättade att det fanns föräldrar som 
gick in och väckte sitt barn mitt i natten för att ta blodsocker, på grund av rädsla för att 
barnet skulle få för lågt blodsockervärde. Sjuksköterskorna stöttade dessa föräldrar 
genom att barnet kunde vistas på avdelning, där de då fick ha en blodsockermätare på sig 
nattetid för att visa att det inte hände någonting.  

 
”Föräldrarna är rädda att barnen ligger lågt på natten, och att de aldrig 
vaknar igen” (Sjuksköterska nr:2). 

 
När barnen blev större, tonåringar, kom rädslan och oron igen. Rädslan av att 
tonåringarna inte skötte sin diabetes och började dricka alkohol där risken för 
blodsockerfall är stor. För föräldrarna ledde detta till ett ökat tjatande på barnen, ett 
ständigt tjat om blodsocker och insulingivning där tonåringen började brista i sin 
sjukdomshantering och föräldrarna kände att oron växte. Detta tjat upplevde föräldrarna 
som svårt, här kände sjuksköterskorna att de kunde stötta föräldrarna dagligen när de var 
inlagda, men i hemmet upplevde sjuksköterskorna stödet som bristfälligt. 
Sjuksköterskorna försökte hjälpa föräldrarna genom att visa dem varsamhet och vägleda 
dem i olika situationer där rädsla uppstod. 
 
 
Sjuksköterskans lärande funktion till föräldrarna i barnens olika åldrar 
 
Sjuksköterskorna upplevde att föräldrar som behövde mer stöd, var de föräldrar som hade 
barn som insjuknat i förskoleåldern.  För dessa föräldrar fanns det grupper där 
sjuksköterskorna gav information och utbildning. Informationen var då anpassad för att 
passa de olika åldrarna deras barn befann sig i. Som ett led i den stödjande funktionen 
anordnade sjuksköterskorna lägerdagar för föräldrarna, så att de skulle lära känna andra 
föräldrar i samma livssituation med samma problem. Syftet med dessa lägerdagar var att 
föräldrarna skulle ta lärdom av varandra. På detta sätt kunde föräldrarna diskutera med 
stöd och hjälp av sjuksköterskornas expertis för att lära sig mer om sjukdomen diabetes. 
Föräldrarna fick tips om hur de kunde göra för att lösa problem i vardagen. Lägerskolan 
hade sex träffar per år, och på detta vis knöts nya kontakter, samtidigt som mötet med 
sjuksköterskorna blev intensivare. Sjuksköterskorna började med att lägga grunden i form 
av kunskap från 1:a till och med 6:e klass, här var det viktigt att föräldrarna hade förstått 
vad sjukdomen innebar. Utbildningen byggdes på efterhand som sjuksköterskorna kände 
att föräldrarna var redo att ta in mer information, och ibland blev det nödvändigt med lite 
repetition för att kontrollera att föräldrarna hade förstått vad som sagts. När barnen 
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började lågstadiet tyckte sjuksköterskorna att barnen skulle klara av att hantera sina 
provtagningar och insulingivningar själva, genom sjuksköterskornas stöd till föräldrarna i 
form av bra utbildning och information. Efterhand påminde sjuksköterskorna föräldrarna, 
om att deras barn blev äldre, och att de skulle överlåta ett större ansvar till barnen, så att 
de skulle kunna hantera sin sjukdom själva så småningom. 
 

”Föräldrarna till förskolebarnen behöver speciellt mycket tid,  
därför börjar vi med att lära dem tidigt, både barnen och föräldrarna” 

 (Sjuksköterska nr:2). 
 
När barnen började högstadiet kände sjuksköterskorna att många föräldrar inte hade 
samma engagemang. Föräldrarna hade så mycket att göra med sitt eget, som arbete och 
fritidsaktiviteter, de tog sig helt enkelt inte tid till att komma till mötena. Detta ledde även 
till att föräldrarna behövde mindre stöd och hjälp när deras barn blev tonåringar, rätt 
mängd information hade getts från början och låg till grund för att kunna släppa taget 
efterhand som deras barn blev äldre. Men vissa föräldrar hade problem att släppa 
kontrollen till sina barn under tonårstiden. Detta gällde speciellt de föräldrar som hade 
barn som insjuknat tidigt, där föräldrarna haft fullständig kontroll hela tiden.  

 
"Vi har ju de diabetiker som har fått sin sjukdom väldigt tidigt och där  
föräldrarna har skött diabetesen länge om man säger så, och de har full koll,  
men när barnet sen ska börja ta över är föräldrarna så engagerade i det här,  
de har jättesvårt att släppa det här, när barnen själva ska försöka och reda det 
hela” (Sjuksköterska nr:3). 

 
Vissa tonåringar ville inte veta av sin sjukdom i tonåren och struntade i allt, här kände sig 
föräldrarna ofta maktlösa. Sjuksköterskorna stöttade föräldrarna genom att lägga in 
tonåringen och göra en nystart. Syftet med detta var att stödja föräldrarna, genom att våga 
ge sin tonåring större ansvar, samtidigt som detta stöd ledde till att föräldrarna kunde 
släppa taget successivt. Sjuksköterskornas mål var att stödja föräldrarna, och ge 
föräldrarna så mycket kunskap, så att de klarade av att ge sina barn den egenvård som 
krävdes. Syftet med detta var att undvika komplikationer så att föräldrarna kunde hålla 
barnen friska i deras sjukdom. Egenvården gick ut på att lära dem att äta rätt och att 
motionera, här mötte sjuksköterskorna ett visst motstånd av föräldrar som inte utövade 
någon aktivitet. Här brukade sjuksköterskorna råda till en gemensam aktivitet som hela 
familjen kunde göra, då det skulle bli lättare att få med barnet och aktiviteten skulle bli 
roligare. 
 

”Det är ett jätteroligt jobb eftersom man känner familjen så bra, och får följa 
dem, och försöka hjälpa dem till en egenvård som fungerar” (Sjuksköterska nr:1). 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans stödjande funktion till föräldrar som har 
barn med sjukdomen diabetes typ 1. En litteraturstudie hade kunnat vara ett alternativ 
med tanke på den tidsperiod som fanns till förfogande men det hade då varit svårt att få 
fram samma trovärdiga resultat. Vi anser att man genom en intervjustudie får utförligare 
svar mot vad vi hade fått genom att göra en litteraturstudie eller en enkätstudie. 
Sjuksköterskorna har gett oss en bra grund till att kunna få svar på vårt syfte och med 
hjälp av intervjustudiens närhet till sjuksköterskorna skapas en större förståelse för deras 
arbetssituation. Urvalet som hade kunnat göras annorlunda hade varit att begränsa sig till 
stödet vid nyinsjuknande, eller stödet därefter. Vi valde att inte begränsa oss på detta sätt. 
Eftersom vi absolut ville ha med de två diabetessjuksköterskorna i vår studie, så föll det 
sig naturligt att intervjua ytterligare två sjuksköterskor från avdelningen då även dessa 
har en nära relation till föräldrarna som har barn med diabetes. Urvalet av personal skulle 
kanske se annorlunda ut om personalstyrkan varit större. Men då det inte fanns några 
andra resurser fick vi utgå från de sjuksköterskor som arbetar närmast föräldrarna till de 
barn som har diabetes. Intervjuerna valdes att genomföras på barnkliniken, då det hade 
tagit för mycket av sjuksköterskornas arbetstid att lämna kliniken. Vi tror att valet av 
intervjuplats var en bra förutsättning för intervjuerna, då intervjupersonerna kände sig 
trygga i sin egen arbetsmiljö. Samtliga intervjuer flöt på fint utan avbrott, stämningen var 
avslappnad utan någon känsla av tidspress. I resultatredovisningen visas det på många 
olika sätt hur man som sjuksköterska kan stödja föräldrarna, vi anser därför att vårt urval 
av sjuksköterskor gett oss en gedigen grund till att kunna få svar på vårt syfte och vår 
frågeställning. För att kunna styrka resultatredovisningen, som bygger på de svar vi fått 
från sjuksköterskorna, skulle vi ha kunnat göra observationer under sjuksköterskornas 
arbetsdag, för att kunna bevisa att det sagda stämmer överens med verkligheten. Men vi 
anser att trovärdigheten är god då intervjuerna transkriberats ordagrant, och 
analyseringen gjordes tillsammans, då detta gav ett mer trovärdigt resultat. Analyseringen 
valdes att göras tillsammans för att underlätta att finna viktiga gemensamma nämnare, så 
att vi skulle få ut det mesta av intervjumaterialet. Vi förmodar att sjuksköterskornas 
intervjusvar stämmer överens med deras arbetssätt. Vi har även valt att styrka resultatet 
med citat för att ytterligare förstärka trovärdigheten i vår undersökning. Även 
noggrannheten anser vi vara god, då vi ställt samma inledande öppna fråga till samtliga 
sjuksköterskor. Därefter följde vi upp med exakt samma förfarande i insamling och 
analys 
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Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar att sjuksköterskorna i studien kan skapa en trygg miljö för föräldrarna när 
de ligger inne på avdelningen. Stödet hjälper föräldrarna att kunna hantera sitt barns 
sjukdom på bästa möjliga sätt. Genom sjuksköterskornas lyhördhet, tillgänglighet och 
förståelse skapas denna trygghet hos föräldrarna. Det framkommer hur viktigt det är att 
sjuksköterskorna har förmågan att uppfatta de enskilda familjernas olika behov av stöd. 
Sjuksköterskorna finns alltid till hands och finns i föräldrarnas närhet när de behöver råd 
och vägledning vid nyinsjuknandet, då deras barn drabbats av en kronisk sjukdom.             
I bakgrunden beskrivs den snabba sjukdomsutvecklingen då ett barn drabbas av diabetes. 
Symtomen är allvarliga och kommer oftast inom en månad, i somliga fall utvecklas 
allvarliga symtom inom loppet av ett dygn (Barndiabetesfonden, 2010).  Lowes, Gregory 
& Lyne (2005) bekräftar att den snabba sjukdomsutvecklingen gör att föräldrarna känner 
sig mycket osäkra och rädda inför framtiden. Sjuksköterskorna i studien känner att de kan 
ge föräldrarna så pass mycket kunskap och stöd, att de klarar av att hålla sitt barn friskt i 
sin sjukdom vid nyinsjuknandet, när föräldrarna och barnen ligger inne på avdelningen, 
då sjuksköterskorna finns där dygnet runt. När familjen senare kommer hem så ska de 
kunna hantera alla nya situationer själva, vilket ofta skapar en ny oro hos föräldrarna.  
Resultatet visar att sjuksköterskorna i studien försöker att stödja föräldrarna till en god 
egenvård i deras hemmiljö, på distans i form av telefonrådgivning. För vissa föräldrar är 
inte telefonkontakt, samt de rutinmässiga mötena tillräckligt som stöd. Idag saknas den 
individanpassade vården dessa oroliga föräldrar så väl behöver.                  
Sjuksköterskorna försöker bevara föräldrarnas tillit, och skapa en trygghet genom att 
finnas till hands för deras frågor och funderingar i den mån tid finns. Wennick & 
Hallström (2006) beskriver att föräldrar till barn med diabetes typ1 känner en frustration 
och en osäkerhet när de inte kan påverka situationen då deras barn drabbats av sjukdomen 
diabetes typ 1. De belyser hur viktigt det är att behandling och stöd individanpassas.     
Tid är den faktor som saknas när föräldrarna och barnen skrivits ut från sjukhuset, hade 
det funnits tillräckligt med tid och resurser så hade sjuksköterskorna kunnat nå även de 
familjer där det inte fungerar som det ska. Wennick och Hallström (2007) stödjer i sin 
studie ytterligare vårt resultat, att många föräldrar känner en rädsla och en otrygghet när 
de blir utskrivna från sjukhuset, då de saknar sjuksköterskans vägledning i vardagen. 
Sammanfattningsvis visar resultatet på att sjuksköterskorna har förmågan att möta oroliga 
föräldrars behov då problemen inte är för stora. I de familjer där det krävs extra 
tidskrävande vård blir det svårt att möta upp föräldrarnas olika behov av stöd.  
 
Orem (2001) förespråkar i ett av sina fem utvecklingsstadier vikten av att tillhandahålla 
både fysiskt och psykologiskt stöd. Sjuksköterskorna upplevde det som mycket viktigt att 
kunna ge handfasta råd till föräldrarna då det uppstod frågor och funderingar. I resultatet 
visar det sig att det var ofta de mindre problemen som låg till grund till de större 
problemen. Genom att kunna ge konkreta exempel och råd på hur föräldrarna skulle agera 
i vissa situationer så lindrades familjens problem. I allmänna råd från Socialstyrelsen 
(2010) påtalas att en svensk legitimerad sjuksköterska måste kunna bedöma och 
tillgodose patientens och/eller närståendes behov, samt kunna ge patienten och/eller 
närstående lämpliga råd. Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 
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(2003) har vårdlidandet en nära koppling till den otrygghet som bristande information, 
svårigheter att förstå personalens agerande samt obegripligheter i vårdmiljön skapar.  
I resultatet framkommer det hur viktig sjuksköterskans närvaro är, samt hennes förmåga 
att vara en god lyssnare, vid känslomässiga yttringar hos föräldrarna. Enligt Hanbergers 
(2010) studie visar det sig att vårdkvalitèn hade blivit bättre psykosocialt om det hade 
funnits ett enat budskap från ett enigt diabetesteam. Diabetesteamet finns på avdelningen 
och fungerar bra när allt går bra för familjerna. Men när det av olika anledningar inte 
fungerar i familjerna så finns det inte tillräckligt med tid och resurser att lösa problemen. 
Hade det funnits mer tid för sjuksköterskorna att prata med de föräldrar som mår dåligt, 
hade kanske mycket frustration kunnat dämpas. Dixon (2003) framhåller i sin studie att 
behoven är individuella för olika familjer och inkluderar både känslomässiga och 
psykologiska behov. Nu sker träffarna i form av rutinmässiga möten, där det ges konkreta 
råd i hur man som förälder och barn bäst sköter sin diabetes. Råden är goda och många, 
men när det kommer till den psykologiska biten brister det. Dels är sjuksköterskorna inte 
utbildade terapeuter, dels räcker inte tiden till för att möta upp de föräldrar som mår 
dåligt. Streisand, Mackey & Herge (2009) bekräftar i sin studie att ungdomar med 
diabetes samt deras föräldrar måste kunna hantera akuta situationer som kan uppstå. 
Främst mödrar som vill ha full kontroll på sina barns dagliga funktioner, känner stor 
frustration och oro inför deras barns sjukdom. Det är därför mycket viktigt att följa upp 
och få veta hur och om föräldrarna hanterar sin stress, både fysiskt och psykiskt.         
Många mödrar mådde så dåligt att det ledde till stressrelaterade fysiska samt psykiska 
symtom, såsom viktökning eller viktnedgång, huvudvärk, sömnlöshet, utmattning samt 
tecken på depression. Bowes, Lowes, Warner & Gregory (2009) menar att många 
föräldrar upplever en kronisk sorg. Genom att skapa en större förståelse för föräldrarnas 
långsiktiga känslomässiga reaktioner så kan hälso- och sjukvårdspersonal erbjuda 
lämpligt och lägligt stöd vid kritiska tidpunkter. Studierna stärker vårt resultat och 
bekräftar att föräldrarna inte får det psykologiska stöd de behöver, även flera år efter det 
att deras barn blivit diagnostiserat.  
 

Det framkommer i resultatet att föräldrarna behöver olika form av lärande/stöd i barnets 
olika åldrar. Vid nyinsjuknande är behovet av stöd stort, detta gäller även stödet till 
föräldrar som har barn i låg och mellanstadiet. När barnet senare kommer upp i tonåren 
minskar oftast kontakten med föräldrarna, då barnet själv har fått goda förkunskaper om 
sin sjukdom. Detta gäller dock endast i de familjer där det fungerar som det ska. Bowes, 
Lowes, Warner & Gregory (2009) bekräftar att föräldrar ofta känner en stor frustration då 
barnen kommer upp i tonåren och ska sköta sin diabetes själv. Det är främst mödrar som 
inte klarar av att ge barnet ansvar över sin diabetes, de vill ha full kontroll själva som de 
haft tidigare. Att släppa ansvaret till barnet skapar en oro som många gånger leder till 
svår ångest och oro över att barnet inte är kapabelt till att sköta sin diabetes på egen hand.  
I Socialstyrelsens allmänna rekommendationer påtalas det att sjuksköterskan måste kunna 
möta patientens olika behov av stöd, samt hur viktigt det är att utbilda både patient och 
vårdare (Socialstyrelsen, 2010,a). Resultatet visar att sjuksköterskornas mål när det gäller 
egenvård, är att ge föräldrarna bästa möjliga utbildning, då det gäller vården av deras 
barn. Orem (2001) förespråkar att egenvård är en viktig hörnsten, hon belyser även vikten 
av att kunna hantera någon annans egenvård. Sjuksköterskan måste ha förmågan att ge 
föräldrarna så god kunskap så att de kan hålla sitt barn friskt i sin sjukdom. Orem (2001) 
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förespråkar även i ett av sina utvecklingsstadier att sjuksköterskan måste ha god förmåga 
att just vägleda och styra samt lära ut. 

 

SLUTSATS 
 
Resultatet som vi fått fram skulle kunna vara användbart på övriga sjukhus i landet där 
diabetesvård för barn bedrivs. Eftersom det framkommer att det finns en brist i vården då 
det gäller hanteringen i mötet med föräldrar som har barn med diabetes. Den största 
bristen ligger i hanteringen av föräldrarnas känslomässiga yttringar. Då familjens stora 
sorg har lagt sig och familjen kommer hem så förväntas allting fungera som det ska med 
de rutinmässiga planerade mötena. Föräldrarna som mår dåligt av oro för sitt barn bör 
uppmärksammas mer och få extra hjälp då det är nödvändigt. Genom att uppmärksamma 
att det finns en brist i hanteringen av de känslomässiga yttringarna hos föräldrarna kan 
förhoppningsvis vården förbättras genom att ge föräldrarna den tid de så väl behöver, 
även efter att familjen blivit utskrivna från sjukhuset. Tidsbristen är idag påtaglig, viljan 
finns, men bristen på resurser gör att den stödjande funktionen inte är optimal. 
Författarna anser att det är av yttersta vikt att stödet till föräldrar som har barn med 
diabetes är optimal, eftersom diabetes är ett växande folkhälsoproblem i världen.              
På grund av att det sker livsstilsförändringar hos tonåringar som inte alltid är förknippat 
med hälsa anser vi att föräldrarna behöver särskilt stöd då deras barn befinner sig i 
tonåren. I resultatet framkommer det att tonårsföräldrarna oftast behöver mindre stöd, då 
barnet tidigare fått så pass goda kunskaper att de kan hantera sin diabetes själv. Men det 
är i tonårsfamiljerna det oftast blir problem. Vi anser att den stödjande funktionen till 
tonårsföräldrar borde individanpassas bättre, tonårsföräldrar borde fångas upp bättre så 
att de kan få bättre kunskap och vägledning för att kunna hantera olika 
problemsituationer som kan uppstå. Vidare forskning inom detta område vore att i nästa 
steg intervjua föräldrar, om de anser att sjuksköterskans stödjande funktion är tillräcklig. 
För om föräldrarna inte klarar av att ge barnet den egenvård barnet behöver, så kan barnet 
inte heller hållas friskt i sin sjukdom. Vi anser att sjuksköterskans stöd till föräldrarna, i 
form av råd och vägledning, vid allt från känslomässiga yttringar till praktiska tips, är av 
yttersta vikt, för om föräldrarna ”brister” i vården av sitt barn, så ”brister” även barnet. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev 
Till sjuksköterskor som arbetar med barndiabetesvård- förfrågan om deltagande i en 
intervjustudie. 
Vi är två sjuksköterskestudenter som heter Anna Lindquist och Susann Gustafson, som 
studerar på Blekinge Tekniska Högskola. 
Vi ska skriva ett Examensarbete om diabetessjuksköterskans stödjande funktion till 
föräldrar som har barn med sjukdomen diabetes typ 1. 
Vi vill genom en kvalitativ empirisk intervjustudie komma fram till huruvida 
sjuksköterskans   
stödjande funktion är tillräcklig för föräldrar som har barn med sjukdomen diabetes typ 1. 
Därför vänder vi oss till er som arbetar och har kontakt med denna grupp. 
Vi kommer att använda oss av en intervjuguide.  
Vi bifogar här den inledande frågan som lyder så här: ”Skulle du vilja sammanfatta de 
aspekter som du tycker är de viktigaste i din yrkesroll som stödjande funktion till 
föräldrar som har barn med sjukdomen diabetes typ 1”  
Till denna fråga kommer vi att ställa ledfrågor, härledande till ovanstående fråga. 
 Detta kommer att spelas in på band  för att senare sammanställas och analyseras. 
Materialet kommer efter avslutad studie att förstöras och alla inblandade kommer att vara 
anonyma. 
Intervjun beräknas ta ca 40 min. Ni har möjlighet att när som helst kunna avbryta 
intervjun utan att ange någon speciell orsak. Vi bestämmer tid och plats i samråd med er 
per telefon, ni kommer att få ytterligare information och möjlighet att ställa frågor vid 
intervjutillfället. 
Arbetet kommer att examineras i januari 2011. Arbetet görs under handledning  
av Anna-Greta Löwenadler, lärare på Bth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Bilaga 2 
Meningsenheter Kondensering. Kodord. Kategori Teman 

Tiden räcker inte 
till för att hjälpa 
föräldrarna fullt 
ut. 

Tiden räcker inte 
till för att hjälpa 
föräldrarna fullt 
ut. 

 Tid. Bristande 
funktioner. 

Sjuksköterskans 
närvaro som stöd 
till föräldrarna. 

Att vara lyhörd 
inför hur 
föräldrarna vill 
ha det, för det är 
ju inte alla som 
vill ha det på 
samma vis. 
 

Att vara lyhörd 
inför hur 
föräldrarna vill 
ha det. 

 Lyhördhet. Olika behov. 

Sjuksköterskans 
varsamhet vid 
känslomässiga 
yttringar. 

Där föräldrarna 
tycker att det är 
hemskt att  sticka 
sina barn så får 
de en kudde att  
öva på. 

Där föräldrarn 
tycker att det är 
hemskt att sticka 
sina barn så får 
de en kudde att 
öva på. 

Hjälpmedel. Praktiska råd. 
Sjuksköterskans 
råd som stöd till 
föräldrarna. 

Börjar man för 
tidigt med 
information så 
kan de ej ta in 
det, men det är ju 
väldigt olika från 
familj till familj.  

Börjar man för 
tidigt med 
information så 
kan de ej ta in 
det, men det är ju 
väldigt olika från 
familj till familj.  

Utbildning. 
Vägledning i 
sjukdomens olika 
stadier. 

Sjuksköterskans   
vägledning och    
kunskap till 
föräldrar vid 
diabetes. 

Vi tycker att barn 
i lågstadiet ska 
kunna ta sitt 
blodsocker själv 
och kunna ge sin 
spruta själv, men  
däremot få stöd 
av de vuxna, när 
de kommer upp i 
mellanstadiet ska 
det här ha 
utvecklats till att 
de ska vara mer 
säkra och kunna 
se sina brister. 

Barn i lågstadiet 
ska kunna ta sitt               
blodsocker själv 
och kunna ge sin 
spruta själv men 
däremot få stöd 
av de vuxna, när 
de kommer upp i 
mellanstadiet  

Förskolebarn-  
mellanstadiet 

Sjukdomens 
olika stadier. 

Sjuksköterskans 
lärande funktion 
till föräldrarna i 
barnens alla 
åldrar. 

 



  
 

Bilaga 3 


	En intervjustudie
	Susann Gustafson
	En intervjustudie
	SAMMANFATTNING
	FÖRORD
	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	METOD
	Urval
	Resultatdiskussion
	SLUTSATS  Resultatet som vi fått fram skulle kunna vara användbart på övriga sjukhus i landet där diabetesvård för barn bedrivs. Eftersom det framkommer att det finns en brist i vården då det gäller hanteringen i mötet med föräldrar som har barn med d...
	Bilaga 2
	Bilaga 3

