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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom som kräver daglig 

insulinadministrering. När ett barn behandlas med insulinpump ställs höga 

egenvårdskrav och föräldrarnas involvering är stor. Sjuksköterskan ansvarar 

för att utbilda och stötta föräldrarna i egenvård och behandling. 

Syfte: Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av insulinpumpsbehandling hos 

barn med diabetes mellitus typ 1. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på fyra kvalitativa artiklar, två kvantitativa 

artiklar och fyra artiklar med mixad metodansats vilka analyserades med 

hjälp av Fribergs analysmodell. 

Resultat: Resultatet belyser den förändrade vardagen och dess utmaningar som uppstår 

vid ett liv med ett barn som behandlas med insulinpump. Dessutom påvisas 

föräldrarnas transition från oro till ett accepterande av livssituationen. 

Föräldrarnas önskan om att få vardagen att likna den som tidigare varit, och 

deras upplevda förhoppningar om att förenkla vardagen illustreras. Det 

påvisades även prövningar i föräldrarollen och svårigheter i att hitta balans 

mellan ansvar och kontroll barnets självständighet. 

Diskussion: Resultatet diskuterades mot Orems egenvårdsteori. Teorin är generellt 

implementerbar vid insulinpumpsbehandling då egenvården är viktig för den 

metabola kontrollen. Arbetets primära resultat påvisade föräldrarnas behov av 

stöttning både gällande sig själva och sitt barn. Sjuksköterskan ska skapa 

omvårdnadsåtgärder anpassade till familjen för en ökad egenvårdsbalans, och 

möjliggöra att föräldrarna kan överföra egenvårdskapaciteten till barnet.  

Nyckelord: Insulinpump, Föräldrar, Upplevelser, Diabetes mellitus typ 1 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Diabetes mellitus type 1 is an autoimmune disease which requires daily 

insulin administration. When a child is treated with insulin pump, the 

demands on self-care is high and the parents’ spend a lot of time to support 

their child. Nurses are responsible for the education and support related to 

self-care. 

Aim: The aim of the study was to highlight parents’ experiences of a child treated 

with insulin pump therapy. 

Method: A literature review based on four qualitative articles, two quantitative 

articles and four articles with mixed methods. These were analyzed by a 

model by Friberg.  

Results: The result highlights the changing everyday-life and its challenges which 

arise in life with a child treated with an insulin pump, as well as the parents’ 

transition from concern to acceptance of their life situation. The parents’ 

wishes to normalize their life, as well as their hopes of simplifying their 

everyday-life was desired. The result also showed the difficulties of the 

parenting role and finding the balance between responsibility and control 

related to the child’s independence. 

Discussion: The result was discussed in the light of Orem’s self-care theory. The theory 

is generally implementable to insulin pump therapy since self-care is 

important for metabolic control. The primary result of the review 

demonstrated the parents’ need for support both for themselves and for their 

child. The nurse shall make self-care actions adapted to the family for an 

increased self-care balance and enable parents’ to transfer self-care capacity 

to the child. 

Keywords: Insulin infusion system, Parents, Experiences, Diabetes mellitus type 1 

 



  
 
 

 

   

Innehållsförteckning 
 
1. INLEDNING................................................................................................................................................ 1 

2. BAKGRUND .............................................................................................................................................. 1 

2.1 DIABETES MELLITUS TYP 1 ........................................................................................................... 1 
2.2 INSULINPUMPBEHANDLING ........................................................................................................... 2 
2.3 FÖRÄLDRAPERSPEKTIV ............................................................................................................... 4 

2.3.1 Egenvård .......................................................................................................................... 5 
2.4 SJUKSKÖTERSKANS ROLL ............................................................................................................ 5 
3. PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................ 6 

4. SYFTE ........................................................................................................................................................ 6 

5. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT .............................................................................................................. 6 

5.1 TEORIN OM EGENVÅRDSBALANS ................................................................................................... 7 

6. METOD ....................................................................................................................................................... 8 

6.1 DATAINSAMLING ......................................................................................................................... 8 
6.2 URVAL ....................................................................................................................................... 8 
6.3 ANALYS ..................................................................................................................................... 9 

7. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................ 9 

8. RESULTAT .............................................................................................................................................. 10 

8.1 FÖRÄNDRAD VARDAG ................................................................................................................ 10 
8.1.1 Föräldrarnas transition vid insulinpumpsbehandling ......................................................... 10 
8.1.2 Föräldrarnas strävan efter ett normalt liv .......................................................................... 11 

8.2 FÖRÄLDRARNAS BEHOV AV INFORMATION OCH STÖD..................................................................... 13 
8.3 INSULINPUMPENS INVERKAN ....................................................................................................... 14 

8.3.1 Föräldrarnas överföring av egenvård till barnet ................................................................ 14 
8.3.2 Insulinpumpbehandlingens effekter ................................................................................. 15 

9. DISKUSSION ........................................................................................................................................... 17 

9.1 METODDISKUSSION ................................................................................................................... 17 
9.2 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 19 

9.2.1 Förändrad vardag ............................................................................................................ 19 
9.2.3 Föräldrarnas behov av information och stöd .................................................................... 21 
9.2.4 Insulinpumpens inverkan ................................................................................................. 22 



  
 
 

 

10. KLINISKA IMPLIKATIONER ........................................................................................................................ 23 

11. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ....................................................................................................... 24 

12. SLUTSATS ................................................................................................................................................. 24 

13. REFERENSFÖRTECKNING ................................................................................................................ 26 

BILAGA 1. SÖKMATRIS ............................................................................................................................ 31 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT ................................................. 33 

 

 



  1 (36) 
 

1. Inledning 

Genom yrkesmässiga erfarenheter på endokrinologisk avdelning och med anledning av att en 

av författarna har barn med diabetes mellitus typ 1 (DMT1), avser författarna genom en 

litteraturöversikt belysa föräldrars upplevelser av insulinpump som behandling hos barn med 

DMT1. Under tiden på den endokrinologiska avdelningen upplevde vi att DMT1 är en 

komplex sjukdom som ställer höga krav på den drabbade individen. Vidare fick vi insikt i att 

sjuksköterskorna på avdelningen inte hade någon specialistutbildning, utan de var 

allmänsjuksköterskor. Bristen på diabetessjuksköterskor kräver allt mer omfattande kunskaper 

för allmänsjuksköterskan. 

 Vad gäller föräldrarnas livssituation behövs bredare kunskaper då föräldrarna regelbundet 

påträffas inom vården i fler sammanhang än barnets diabetessjukdom som primär orsak. 

Genom större förståelse och kunskap kring föräldrars upplevelser av ett kroniskt sjukt barn 

och tillhörande behandling kan sjuksköterskan vara mer lyhörd och flexibel i sitt möte med 

föräldern i dess möte med vården. 

 

2. Bakgrund 

Fokus i följande arbete är föräldrarnas upplevelser av sitt barns diabetessjukdom och 

behandling med insulinpump. Genom föräldrarnas perspektiv illustreras hur de upplever att 

leva med en kronisk sjukdom hos barnet i familjen (Wennick & Hallström, 2007). 

Fortlöpande under påföljande arbete kommer föräldrar omfatta en central del. Med barn avses 

personer mellan 0-17 år, och föräldrarna är dess vårdnadshavare. 

 En Upplevelse per definition ses som omständigheter en individ erfarit likt oro, glädje och 

tillfredsställelse (Svenska Akademien, 2015). Förevarande benämning omfattar både positiva 

och negativa upplevelser. 

 

2.1 Diabetes mellitus typ 1 

DMT1 är en autoimmun sjukdom och har därmed en ärftlig komponent som orsak till 

sjukdomen (Ericson & Ericson, 2012). Sjukdomen bryter ofta ut genom en utlösande 

omständighet som exempelvis virussmitta. De betaceller som producerar insulin i 

bukspottskörteln blir förstörda av kroppens egna mekanismer, produktionen av insulin blir 

försämrad och vid majoriteten av fallen avstannar den helt. Brist på insulin skapar en 

permanent ökad glukosmängd i blodet då insulin krävs för att cellerna skall absorbera 

glukosen från blodet. När brist på glukos uppstår i cellerna, försöker kroppen öka 
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blodglukoshalten genom att levern bryter ned glukagon till glukos. Glukosen lämnar kroppen 

genom att binda stor mängd vätska, vilket föranleder ett av de tidigaste debutsymtomen som 

är ökad miktion. Den utökade miktionsmängden skapar i sin tur ett förhöjt behov av att 

tillföra vätska och personen upplever törst som inte kan åtgärdas tillfredsställande.  

Bristen på kroppseget insulin och därmed ökad glukosmängd i blodet leder till hyperglykemi, 

vilket i sin tur orsakar ketoacidos (Hanås, 2014). Ketoacidos är en syraförgiftning som 

uppstår av att fettvävnaden bryts ned och restprodukten skapar en förhöjd halt av 

ketonkroppar, och leder till ketoacidos. Vid insulinbehandling kan hypoglykemi uppstå vilken 

orsakas av att insulinnivåerna i blodet är för höga och ger en för låg halt av glukos i blodet 

(Hanås, 2014). Orsaker kan vara för litet matintag, fysisk aktivitet eller alkoholkonsumtion. 

Symtom uppvisas genom irritation, darrighet, hjärtklappning, oro och sluddrigt tal. Dess 

motsats är hyperglykemi vilket är en för hög glukoshalt i blodet som resultat av kroppens 

upphörda insulinproduktion. 

 För att kunna utvärdera och följa sjukdomen används ett blodprov, HbA1c, som visar 

medelglukosnivån under 8-10 veckor bakåt i tiden (Ericson & Ericson, 2012). Provet mäter 

mängden glukos som vidhäftat de röda blodkropparna. Normalvärdet på HbA1c är under 

42mmol/mol och för en diabetiker är målvärdet under 48mmol/mol i så stor utsträckning som 

möjligt för att förebygga senkomplikationer (Janson & Skoglund, 2017). De komplikationer 

som riskeras att utvecklas vid längre perioder med ett högt HbA1c är i synnerhet mikro- och 

makrovaskulära sådana (Billing, 2012; Hanås, 2014). Den mikrovaskulära påverkan drabbar 

ögon, njurar och nerver. De makrovaskulära omfattar en påverkan på kärl vilket på sikt kan 

orsaka stroke, hjärtinfarkt, gangrän och kardiovaskulär död. Vid behandling med insulinpump 

kan en lägre nivå av HbA1c noteras (Ericson & Ericson, 2012).  

 Prevalensen gällande DMT1 hos barn är ca 7000 barn och ökar årligen med ca 800 

nydiagnostiseringar (SWEDIABKIDS, 2017).  Till följd av detta finns det föräldrar eller 

annan närstående som tar över det huvudsakliga ansvaret över barnet och sjukdomen 

(UNICEF, 2009). 

 

2.2 Insulinpumpbehandling 

Gällande utveckling av behandling har den avancerats de senaste fem decennierna (Dammen-

Mosand & Stubberud, 2011). Trots detta ställs höga krav på egenvården, och livet påverkas 

för samtliga inblandade i drabbad familj och dess närhet. Insulinpumpsbehandling ses som 

den behandling som mest liknar bukspottkörtelns naturliga produktion av insulin.  Pumpen 
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drivs av batteri, och innehåller en utbytbar ampull eller spruta med snabbverkande insulin. 

Från denna leds en tunn slang som fästs med en kanyl, fördelaktligen i underhudsfettet i 

buken. Med denna behandlingsform kan insulindosen över dygnet sänkas mellan 10-20% 

jämfört med insulinpenna, varav cirka hälften av mängden insulin ges som basaldos. 

Resterande tillförs som bolusdoser vid högt blodsocker eller i samband med måltid genom 

självadministrering. Vid eventuellt stopp eller läckage finns inget insulin lagrat som reserv i 

kroppen, vilket det gör med ett långtidsverkande insulin vid pennbehandling. Plasmaglukosen 

höjs och bildar ketonkroppar som ger upphov till ketoacidos till följd av det endast 

snabbverkande insulinet som pumpen tillför.  

 Det råder stor variation mellan landets olika kliniker om hur många barn som behandlas 

med pump (SWEDIABKIDS, 2017). Den totala andelen barn som erhåller behandlingsformen 

ökar varje år och siffrorna för 2016 visar att mer än hälften av alla barn i Sverige med DMT1 

behandlas med en insulinpump. Indikationer för att inleda behandling med insulinpump 

varierar (Lindholm-Olinder, Armijo del Valle & Gummeson-Nilsson, 2012). I de fall barnet 

upplever sin livskvalitet som dålig kan det i sig räcka för att erhålla insulinpump. Barn yngre 

än fem år, alternativt en kroppsvikt lägre än 20 kg, kräver en sådan liten mängd insulin att 

pump krävs för att hantera den lilla doseringsmängden. Hos tonåringar kan pumpbehandling 

underlätta då de relaterat till tillväxthormoner får ett högt morgonblodsocker som kan 

stabiliseras. Vid svårhanterlig glykemisk kontroll och ett HbA1c över 70 mmol/mol, vilket ses 

som överdrivet högt, eller flertalet kritiska hypoglykemier bör pump tas upp som ett 

behandlingsalternativ där föräldrarna och barnet är delaktiga i beslutet. För att uppnå ett 

tillfredsställande resultat är inte pumpen tillräcklig. Det krävs att föräldrarna och barnet 

genomför kontinuerlig kontroll av blodsocker och har kännedom om reglering av högt och 

lågt blodsocker, vilket skapar en god metabol kontroll (Sjöblad, 2008).  

 När familjen erhåller pumpen får de en kortare utbildning, där de får grundläggande 

kunskaper kring dess funktion samt vikten av att förhindra ketoacidos (Sjöblad, 2008). Denna 

information ska vara anpassad för både föräldrarna och det drabbade barnet. När föräldrarna 

vårdar ett litet barn kan det vara av vikt att i första hand fokusera på föräldrarnas trygghet, och 

därmed låta dem använda pumpen, som fylls med koksalt, för att säkerställa att de är fullt 

medvetna om insulinpumpens funktioner innan barnet börjar behandlas. Föräldrarna måste 

vara väl insatta i den medicintekniska biten samt kunna mäta och följa upp blodketoner och 

även företa ingripande vid ketoacidos. Vad gäller de exkluderande indikationerna för att 

inleda en insulinpumpsbehandling omfattas inte barn i samma utsträckning som vuxna, det 
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finns därmed inga egentliga exklusionskriterier bortsett vägran från barnet (Lindholm Olinder 

et al., 2012). 

 

2.3 Föräldraperspektiv 

Tiden föräldrarna avsätter till barn med DMT1 har idag ökat jämfört med tidigare på grund av 

mer avancerade behandlingar, större krav på kunskap och större ansvar (Wennick & 

Hallström, 2007). Sjukdomen är kronisk vilken kan få konsekvenser med dödlig utgång på 

kort sikt, och långsiktigt allvarliga komplikationer såsom skador på nerver och blodkärl till 

följd av högt blodsocker och dess påfrestningar (Fairchild, 2014). Föräldrarna behöver 

kunskaper kring sjukdomen och dess insulinpumpsbehandling, blodsockermätning, nutrition 

och även förståelse för tecken på hypo- och hyperglykemi samt åtgärder för detta. De behöver 

även förståelse för sitt barns uttryck och mående.  

Att ens barn drabbas av DMT1 är en orolig och stressande period för de allra flesta 

föräldrar (Wennick & Hallström, 2007). Allt eftersom uppkommer det nya utmaningar, 

förändring i behandling och barnets mående, och nya val ska göras av föräldrarna. Lawton et 

al. (2014) belyser föräldrars upplevelser av att hantera vardagslivet tillsammans med barnet, 

och deras osäkerhet och oro för att barnet skall utsättas för hypoglykemi eller andra fysiska, 

psykiska och sociala hinder som sjukdomen genererar. Dessa upplevda hinder hämmar 

möjligheten till fullgod frihet för både förälder och barn, familjen lever under anspända 

förhållanden och tillståndet kräver maximal involvering av föräldrarna.  

En förutsättning för god kosthållning kräver insikt om verkningseffekt av insulin, och även 

hur stor extrados av insulin som behövs för exempelvis fika eller andra festligheter som hör 

till en familjs vardag (Thors-Adolfsson, 2012). Den mängd insulin som behövs vid en måltid 

styrs av mängden gram kolhydrater en portion innehåller (Hanås, 2014). Det finns olika 

metoder att använda sig av för att räkna kolhydrater men det råder ingen konsensus gällande 

vilken metod som passar bäst, utan familjen får pröva sig fram till vilken metod som passar 

dem på ett så optimalt sätt som möjligt. Dock har det framkommit att för att kontrollera och 

upprätthålla god blodsockerkontroll och förbättra framtidsprognosen så är det nödvändigt att 

någon form av kolhydratsräkning används. För att veta hur mycket kolhydrater en viss mängd 

föda innehåller så finns det listor att utgå från och det är lämpligt att använda sig av en digital 

köksvåg som hjälpmedel. Föräldrarna kan få stöd av sjuksköterskan när det gäller 

kostrådgivning, vilket är av särskild vikt när barnets kropp utvecklas och växer (Thors-
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Adolfsson, 2012). Kontinuerliga insatser krävs av vårdpersonalen för att förenkla hanteringen 

av barnets sjukdom och redskap för god egenvård.  

 

2.3.1 Egenvård 

Egenvård ses som en omvårdnadsåtgärd som en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

ansett att en människa självständigt eller med hjälp av annan person kan utföra (SOSFS 

2009:6). 

 Egenvård är en central del vid DMT1, och hanteras olika beroende på barnets ålder 

(Wikblad, 2012). Egenvården är de åtgärder en individ utför för att bibehålla hälsa och 

livskvalitet. Barnets integritet ska bibehållas och fysisk och psykisk utveckling fortskrida 

genom handlingar som möjliggör ett normalt liv trots sjukdomen. Vid DMT1 innefattar 

egenvården kontroll av blodglukos, insulinbehandling, anpassad kost och motion, samt 

förståelse för hyper- och hypoglykemi. Egenvården är en process där föräldrar och barnet 

behöver omfattande kunskaper, i några fall kan barnet klara av mindre mängd egenvård och 

delas helt eller delvis med föräldrarna (Kelo, Martikainen & Eriksson, 2011). Genom en bra 

egenvård mår barnet bättre, risken för komplikationer minskar, och bidrar till ökad 

livskvalitet.       

 Närståendes involvering är av vikt när barnets egenvårdsbehov är för stort för att kunna 

hanteras självständigt (Orem, 2001). Föräldraperspektivet bestyrks genom kartläggning av hur 

föräldrar upplever barnets tillstånd (Faulkner & Chang, 2007; Kelo et al., 2011; Wikblad, 

2012). Vidare behövs insatser, utbildning och egenvård gällande sjukdom och 

insulinpumpsbehandling för att bevara balansen. 

 

2.4 Sjuksköterskans roll 

Kunskap kring bemötande gentemot barn och föräldrar är en förutsättning för att se behov och 

ge god omvårdnad i rollen som allmänsjuksköterska (Sjöblad, 2008). Detta skapar relationer 

grundade på tillit och respekt mellan patient, familj och sjukvårdspersonal, vilka ingår i 

sjuksköterskans kompetensområde (International Council of Nurses, 2014). Utöver detta skall 

sjuksköterskan även arbeta hälsofrämjande, motverka ohälsa, kurera ohälsa samt lindra 

lidandet. Sjuksköterskan ska med ett holistiskt synsätt utforma adekvat information, stöd och 

undervisning till hela familjen, vilket skapar förutsättningar för relevanta val och en bra 

omvårdnad och egenvård rörande sitt barn (Kenny & Corkin, 2013).  
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I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska vården utformas efter patienten och dess behov, 

och omfattas av respekt och hänsyn (SFS, 1982:763). Gällande barn ska information och 

diskussion kring behandling tas med vårdnadshavare då barnet ej har förmågan att besluta 

kring sitt eget liv och tillstånd.  

 Sjuksköterskan har ett ansvar att ej utsätta barnet för behandling som skadar denne och 

vården skall ske efter patienten och familjens individuella förutsättningar och behov (Sahib El 

Radhi, 2015). Sjuksköterska, patient och dess föräldrar skall ses som en enhet och 

beslutsfattande sker tillsammans för att livet för dessa skall få ett så fördelaktigt utfall som 

möjligt (Ekman et al., 2011).     

 

3. Problemformulering 

Årligen nydebuterar ett stort antal barn med DMT1 och därmed drabbas även ett stort antal 

föräldrar. Sjukdomen är komplex och vid föräldraskapet beträffande ett barn med DMT1 

krävs ett betydande ansvarstagande och engagemang av föräldrarna, med hänsyn till det 

egenvårdsbehov som uppstår. Föräldrarna behöver dagligen engagera sig i 

insulinadministrering, anpassad kost, fysiska aktiviteter och annat som rör en normal vardag. 

Trots att behandlingen har gått framåt de senaste åren så spenderar föräldrarna mycket tid åt 

den dagliga skötseln, och behöver vara konstant anträffbara för att bistå barn och andra i dess 

närhet med hjälp.  

 I kombination med att det är en mycket allvarlig sjukdom, och att allmänsjuksköterskor 

konfronteras med föräldrar till dessa barn i olika vårdkontexter, är behovet av kunskap kring 

diagnosen och föräldrars synvinkel av särskilt intresse. 

 

4. Syfte 
Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av insulinpumpsbehandling hos barn med diabetes 

typ 1. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 
Resultatet i följande litteraturöversikt kommer att diskuteras utifrån Dorothea Orems 

egenvårdsteori (2001). 
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5.1 Teorin om egenvårdsbalans 

En central del i Orems (2001) egenvårdsteori är människans kapacitet för att vårda sig själv 

och sina anhöriga. Vid en livsförändring behöver människan använda sitt omdöme och 

adaptera sig till situationen, samt bedöma, ompröva och förhålla sig till omställningen. 

Egenvårdsteorin består av tre delar som är sammanlänkade till varandra; teorin om egenvård, 

teorin om egenvårdsbrist samt teorin om omvårdnadssystem. Teorin om egenvård redogör 

vilken kapacitet man har som person att vårda sig själv och andra människor. Teorin om 

egenvårdsbrist avhandlar de begränsningar en person kan ha för att utföra egenvård och uppnå 

egenvårdsbalans. Ett omvårdnadssystem är resultatet av sjuksköterskans organiserade arbete 

och i teorin om omvårdnadssystem beskrivs samarbetet mellan sjuksköterska, patient och 

närstående. Ett exempel på detta kan vara när en sjuksköterska tillsammans med patienten och 

närstående upprättar en omvårdnadsplan där motivet är att återfå eller ta till vara på 

egenvårdsbalansen samt att minska gapet mellan egenvårdskrav och egenvårdskapacitet.      

Enligt Orem (2001) besitter människan en egenvårdskapacitet vilket förklaras vara en 

förmåga att införskaffa den kunskap och de förmågor som krävs för att på bästa sätt ta till 

vara sin egen och sina näras hälsa. En människas egenvårdskapacitet är beroende av den 

grundläggande förmågan till att kunna handla medvetet och göra val utifrån den kunskap och 

de färdigheter människan har. För att det ska vara genomförbart krävs en förmåga till 

reflektion. Egenvårdskapaciteten är beroende av människans förmåga att se sina egna eller de 

närståendes behov. Om en person diagnosticeras med en kronisk sjukdom, till exempel 

DMT1, kan egenvårdskapaciteten svikta då det uppstår fler egenvårdsbehov.  

 Egenvårdsbehov finns som de universella behoven vilka omfattar behov för att leva likt 

nutrition, organfunktion, jämvikt mellan självständighet och umgänge, undvika hot mot livet, 

samt harmoni mellan energi och lugn (Orem, 2001; Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 

Utöver dessa finns utvecklande behov som fokuserar på människans progress från nyfödd till 

dess bortgång, och för denna utvecklingsprocess krävs att faser avlöser varandra. Gällande 

behov relaterade till hälsoproblematik innefattas exempelvis följsamhet i behandling, och att 

behärska möjliga tillkommande följdverkningar. Vid brister i dessa tre egenvårdsperspektiv 

skapas en egenvårdsbrist vilket kräver hjälp och stöd från sjuksköterskan för att uppnå en 

egenvårdsbalans, vilket är en komponent av omvårdnadssystemet. Med anknytning till 

egenvårdsteorin beskrivs även närståendeomsorg. Vid en kronisk sjukdom kan en närstående 

tillämpa egenvårdsteorin för att återfå en egenvårdsbalans, för att reducera distansen mellan 

kapacitet och behov. 
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6. Metod 

Författarna valde att göra en litteraturstudie enligt Friberg (2017b) för att på ett strukturerat 

arbetssätt undersöka och sammanställa det aktuella kunskapsläget gällande föräldrars 

upplevelse vid insulinpumpsbehandling av sitt barns DMT1. Kvalitativa och kvantitativa 

studier selekterades och analyserades, för att ligga till underlag för översikten av 

kunskapsläget. 

 

6.1 Datainsamling 

Författarna inledde med att söka material i databaserna PubMed och CINAHL Complete 

kring området som ämnades belysas (Friberg, 2017b; Östlundh, 2017). Anledningen till valet 

av databaser var att de omfattar omvårdnadsforskning, avhandlingar och medicinsk 

vetenskap. Sökningarna gjordes med sökorden parents*, diabetes mellitus type 1, och insulin 

infusion systems (bilaga 1). Trunkering användes på MeSH-ordet parents för att vidga 

träffarna och inkludera böjningar av ordet. Kombinationerna av sökorden utfördes på 

varierande sätt samt sattes ihop i enlighet med en boolesk sök-följdriktighet, “AND”. Den 

booleska “NOT” uteslöts för att inte begränsa sökningarna i för stor utsträckning. Med 

anledning av de få träffarna genom MeSH, gjordes också en fritextsökning i CINAHL 

Complete med orden parents och insulin pump therapy (bilaga 1). 

 

6.2 Urval 

Samtliga sökningar begränsades till åren 2000-2018 och var peer-reviewed för att försäkra en 

vetenskaplig granskning av sakkunnig (Östlundh, 2017). I PubMed fanns inte möjlighet till 

avgränsning med peer-reviewed. Dessa artiklar kontrollerades istället genom tidsskrifternas 

webbplats för att försäkra att studierna var granskade. 

 Med arbetets syfte i beaktning var majoriteten av artiklarna av kvalitativ ansats. Vid en 

kvalitativ ansats undersöks upplevelser av en företeelse (Henricson & Billhult, 2012). För att 

komplettera infallsvinkeln på dessa erfarenheter inkluderades även kvantitativa studier (se 

bilaga 2). En sådan ansats visas i numeriska utfall, och utmynnar ej i någon genomlevd 

upplevelse (Billhult & Gunnarsson, 2012). Författarna undersökte uppkomna träffar på 

sökorden, och läste relevanta titlar relaterat till föräldrars upplevelser av att ha ett barn med 

insulinpump. Därefter granskades studiernas abstrakt för att urskilja dess syfte. Vidare läste 

författarna artiklarna i sin helhet i de fall syftet överensstämde med aktuellt arbetes syfte. 
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Detta gjordes för att sålla ut relevanta resultatartiklar. Originalartiklar av kvalitativ och 

kvantitativ ansats valdes ut med avsikt att återspegla aktuellt arbetes syfte. Dessa artiklar 

undersöktes grundligt för att få en uppskattad kvalitet på forskningen. De kvalitativa studierna 

använde metoder lämpade för att fastställa föräldrarnas upplevelser, och hade informanter 

som var passande för studieresultaten. Totalt identifierades tio stycken originalartiklar till 

resultatet (se bilaga 2).  

 

6.3 Analys 

De utvalda artiklarnas resultatdel och dess analys utformades i enlighet med Fribergs 

redogörelse för metodik kring aktuell analys (Friberg, 2017a). För att klargöra relevanta 

resultat för syftet, undersöktes utvalda studiers resultat ett antal gånger. Detta sammanfattades 

i matriser och utgjorde en översikt (bilaga 2). Där sammanställdes studiernas 

forskningsförfattare, tidsperiod, land, studiens titel, syfte, utförd metod, deltagare, samt 

resultat. 

 Friberg (2017a) konstaterar vikten av att klargöra arbetets underlag vid arbete med 

litteraturöversikter. Analysarbetet med resultatartiklarna utgick ifrån Fribergs analysmodell 

vilken består av fem olika steg. I det första steget lästes artiklarna ett flertal tillfällen för att 

göra sig bekant med materialet, och som ett andra steg identifierades viktiga fynd från 

resultatet i varje enskild studie med hjälp av överstrykningspennor i olika färger. I nästa steg 

utfördes en sammanställning av varje studies resultat, och vid ett fjärde steg så jämfördes och 

diskuterades resultaten med syfte att upptäcka likheter och skillnader, vilka skrevs ned på 

post-it lappar. Utifrån likheterna växte det fram nya huvudkategorier och i det sista steget 

sorterades material in under huvudkategorierna, och underkategorier växte fram genom att 

sortera data som behandlade samma upplevelser. 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Forskning ska utgå ifrån ett etiskt synsätt, i enlighet med etiska riktlinjer kring vetenskapliga 

efterforskningar (World Medical Association, 2013; Kjellström, 2012). De utvalda studierna 

har omfattats av dessa riktlinjer. Författarnas personliga etiska attityd har utmärkts genom 

brist på redan förutfattade tankar kring möjliga resultat i studierna, och dessa har lästs på 

samma opartiska sätt oberoende av vad materialet innehållit. Författarna har arbetat utifrån ett 

objektivt perspektiv vid analysen av studierna, det hade ansetts oetiskt att enbart selektera 

artiklar med resultat som befrämjar ett på förhand fastslaget antagande. Detta har hanterats 
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genom att författarna gemensamt diskuterade deras förförståelse och tog detta i beaktning i 

följande arbete. 

 Författarna har aktivt avhållit sig från plagiat, fabricering, och avbildning av andra texter 

(Östlundh, 2017). För att garantera att aktuella studier som litteraturstudien bestod av var 

etiskt regelrätta och vetenskapliga, ingick enbart de som blivit peer-reviewed. För att 

ytterligare säkerställa en etisk korrekthet granskades artiklarnas egen begrundan kring deras 

etiska förhållning. När detta inte redovisades tydligt nog inventerade författarna studiernas 

resterande delar för att få en helhetsbild om utförandet och dess etiska riktighet. Det är av vikt 

att efterfölja de etiska direktiv som finns, vilka inkluderas i Helsingforsdeklarationen med 

syfte att vägleda deltagande forskare (World Medical Association, 2013). 

 

8. Resultat 

Analysen av resultatet utmynnade i tre huvudkategorier; Förändrad vardag, Föräldrarnas 

behov av information och stöd och Insulinpumpens inverkan. Förändrad vardag omfattar två 

underkategorier; Föräldrarnas transition vid insulinpumpsbehandling och Föräldrarnas 

strävan efter ett normalt liv. Insulinpumpens inverkan har två underkategorier; Föräldrarnas 

överföring av egenvård till barnet och Insulinpumpbehandlingens effekter. 

 

8.1 Förändrad vardag 

Följande huvudkategori belyser den förändrade vardagen och dess utmaningar som uppstår 

vid ett liv med ett barn som behandlas med insulinpump. Underkategorin Föräldrarnas 

transition vid insulinpumpsbehandling omfattar resultat från studier som påvisar föräldrarnas 

transition från oro till ett accepterande av livssituationen. Underkategorin Föräldrarnas 

strävan efter ett normalt liv illustrerar föräldrarnas önskan att få vardagen att likna den som 

tidigare varit. 

 

8.1.1 Föräldrarnas transition vid insulinpumpsbehandling 

När insulinpumpen först introducerades inleddes en problematisk period utifrån föräldrarnas 

perspektiv (Low, Massa, Lehman & Olshan, 2005). Vid transitionen till pumpbehandlingen 

upplevde fäderna att tillvaron kändes enklare och som en lättnad, och såg pumpen som en 

chans till frihet från sjukdomen, samtidigt som mödrarna endast upplevde det som en 

traumatisk period (Sullivan-Bolayi, Knafl, Tamborlane & Grey, 2004; Mednick, Cogen & 

Streisand, 2004). Då pumpbehandlingen pågått en tid upplevde mödrarna i större utsträckning 
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än fäderna en minskad oro kring den allmänna omvårdnaden, hypoglykemi, måltider, och 

barnets mående när de var utan sina föräldrar. De behövde inte vara lika alerta under natten, 

och inte oroa sig lika mycket kring matsituationerna. För en framgångsrik transition var en 

god insikt av vikt, många föräldrar såg insulinpumpen som ett botemedel och inte som den 

faktiska behandling som den i själva verket var. Orealistiskt höga förväntningar på dess 

positiva effekt och förbättrade livskvalitet kunde ge motsatt effekt och utgöra en besvikelse.  

 Som förälder upplevdes också kluvenhet och oro i föräldrarollen, parallellt med känslan av 

att familjebanden blev orubbliga och mer sammanfogade (Forsner, Berggren, Masaba, 

Ekbladh & Lindholm Olinder, 2013). Psykosociala svårigheter som följde med 

livsförändringen och den genomgående oron omsattes till en konstant stress för föräldrarna, 

och kunde resultera i en störd metabol kontroll hos barnet (Forsner et al., 2013; Low et al., 

2005; Rankin et al., 2015). Föräldrarna uppgav att ett grundläggande behov för barnet var 

trygghet från föräldrar och andra familjemedlemmar, vid brister i familjesituationen uteblev 

stödet som krävdes gentemot barnet. Vid transitionen upplevde föräldrarna att 

insulinpumpsbehandlingen hade inverkan på vardagslivet, och strategier krävdes för att 

hantera detta och för att hålla samman familjen. Dessa upplevelser efterföljdes av perioder av 

förtvivlan för att därefter nå en acceptans av sjukdomen och tillkommande behandling med 

insulinpump.       

 

8.1.2 Föräldrarnas strävan efter ett normalt liv 

Det centrala i föräldrarnas längtan var en harmonisk vardag, vilket pumpen förväntades bidra 

till (Rashotte et al., 2014). Föräldrarna upplevde dagliga problem med att balansera de 

utmaningar som kommer med en insulinpump, samt svårigheterna med att uppleva hälsa 

samtidigt som personen lever med en kronisk sjukdom. Att förändra behandlingen till en 

insulinpump var en omfattande lärandeprocess tills pumpen hade blivit en del av den dagliga 

livsföringen (ibid). Det sågs av vikt att föräldrarna var psykologiskt förberedda inför steget till 

insulinpump. Genom detta kunde mer realistiska förväntningar skapas, de som inte blivit 

förberedda kände sig även överrumplade av allt nytt. Innan pumpen implementerades såg 

utmaningarna annorlunda ut men när pumpen sattes in blev balansen bättre mellan det 

negativa och positiva. Föräldrarna upplevde efter införsel av pump en balans mellan hopp och 

utmaningar. Samtliga föräldrar integrerade barnets strävan och vilja att få ansvar och delad 

kontroll medan de själva sökte efter normalitet i vardagen. Föräldrarna behövde göra sig redo 

att dela ansvaret med barnet och en del föräldrar kände rädsla för att förlora kontrollen över 

barnets vård. Normalitet var även något som upplevdes vilket levde upp till familjens strävan 
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efter att kunna leva som vem som helst. Dock var de inte helt bekväma med pumpen som 

ständigt satt i kroppen (Rashotte et al., 2014; Forsner et al., 2013). 

 Som en strävan mot ett normalt liv och en bättre livskvalitet ville föräldrar inleda 

behandling med insulinpump då de hade förhoppningar om att behandlingen skulle ge 

fördelar (Alsaleh, Smith, Thompson, Al-Saleh & Taylor, 2014; Rankin et al., 2015; Sullivan-

Bolyai et al., 2004; Wilson, 2008). De flesta föräldrarna uppgav att livet förändrades på ett 

positivt sätt och medförde en mer flexibel livsstil gällande måltider då barnet börjat behandlas 

med insulinpump. De upplevde att barnet kände sig mindre annorlunda och kunde äta 

spontant igen och föräldrarna oroade sig mindre över innehållet i maten samt vilka tider 

maten skulle intas. Utöver detta blev det lättare att äta ute och delta i sociala sammanhang 

som innefattade mat, samt kunde de i större utsträckning lämna sina barn till någon annan 

vilket gav dem bättre livskvalitet. Föräldrarna fick mer tid att lägga på sin egen parrelation 

utöver föräldrarollen, och dessutom minskades kontrollbehovet vilket gjorde att andra 

anhöriga kunde involveras mer och ansvara för barnet. Föräldrarna uttryckte att de kände sig 

tryggare med sina barns förmåga till egenvård och att hantera och kontrollera sitt blodsocker. 

 Insulinpumpsbehandlingen påverkade livet positivt för föräldrar med barn drabbade av 

DMT1 med dålig metabol kontroll (Rashotte et al., 2014). Denna blev mer stabil, vardagliga 

problem och faror för barnets liv blev mindre påtagliga. Hela familjen involverades och 

kämpade för att hitta rätt balans med den nya teknologin, och övriga utmaningar med DMT1. 

Det fanns en vilja från föräldrarna att få barnet att bli ansvarsfullt och låta dem vara fria, men 

samtidigt behövde de support vilket sågs som en process i att kunna skapa jämvikt. Till följd 

av det allt mer självständiga barnet och den förbättrade metabola kontrollen upplevde 

föräldrarna en mer positiv skolsituation vilket tidigare varit en stor orosfaktor (Low et al., 

2005; Mednick et al., 2004; Sullivan- Bolayi et al., 2004). Barnet kunde hantera skoldagen 

och skolarbetet bättre då de fick bättre koncentrationsförmåga och mådde bättre. I takt med 

barnets utveckling i sin självständighet som pumpen bidrog till, upplevde föräldrarna oro över 

barnets hälsa, då rädsla fanns att personalen på skolan inte skulle kunna hantera sjukdomen 

och pumpbehandlingen. Skolpersonalen upplevdes inte tillräckligt intresserade av att inhämta 

kunskap och hantera pumpen, vilket föräldrarna upplevde stressande. Ett fåtal föräldrar 

upplevde ett motstånd från skolans personal gällande hantering av pumpen, och ansvaret lades 

på barnet, som i sin tur ledde till ökad otrygghet och oro hos föräldrarna (Low et al., 2005). 

De kände sig tvungna att finnas till hands under skoldagarna då de inte kunde förlita sig på 

skolpersonalen. Föräldrarna uppvisade behov av insatser från sjuksköterskan gällande 

utbildning av skolpersonal. 
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8.2 Föräldrarnas behov av information och stöd 

Denna huvudkategori omfattar föräldrars möjlighet till tryggare vardag med hjälp av rätt 

stödinsatser och verktyg att hantera vardagen med insulinpump. Dessutom innefattas behoven 

kring beprövad information gällande vanligt förekommande omständigheter och behovet av 

stöd i vardagen.  

 Föräldrarnas behov av information var som störst under uppstartsperioden av pumpen 

(Sullivan-Bolyai et al., 2004). Föräldrarna använde sig av olika strategier för att lära sig om 

hur de skulle hantera sitt barns diabetes med insulinpump, dels genom tillverkarens manual 

men också med information de fått från sjukvården. Samtliga föräldrar i studien redogjorde att 

då de upplevde att de fick information och stöd från sjukvården förenklades vardagen vid 

insulinpumpsbehandlingen. Föräldrar till barn under två år som erhöll insulinpump som 

behandling ansåg att den träning de fick av sjukhuset var värdefull och hjälpte föräldrarna få 

en känsla av kontroll i sin nya situation (Forsner et al., 2013). Efter en tids behandling uppgav 

föräldrarna att de såg stöd från diabetesteamet som en värdefull resurs i sin fortsatta vård och 

behandling av sitt barn.  

 Föräldrar upplevde att vårdmöten framkallade oro och anspänningar, mycket grundat på 

sjuksköterskans förväntningar, exempelvis ett lågt HbA1c (Patton et al., 2007). Flertalet 

föräldrar ansåg att de var i behov av stöd från sjukvården för att kunna lägga över en del av 

egenvården på deras barn, för att barnet stegvis skulle bli mer självständigt (Alsaleh et al., 

2014; Low et al., 2005; Mednick et al., 2004; Müller-Godeffroy, Treichel & Wagner, 2009; 

Patton et al., 2007; Rankin et al., 2015; Rashotte et al., 2014; Sullivan-Bolyai et al., 2004; 

Wilson, 2008). Föräldrarna tog kontakt med sjukvården för att få stöd och hjälp, och upplevde 

en god relation till sjuksköterskan som betydelsefull. En god kontakt med vårdgivaren var 

värdefull för att tillfredsställa behoven, och även den försäkran de fick om att behandlingen 

och sjukdomen sköttes bra. Det som föräldrarna upplevde gav mest trygghet var den 

flexibilitet och tillgänglighet sjuksköterskan gav för att föräldrarna skulle få stöttning och 

hjälp med uppkomna funderingar kring barnet, sjukdomen och dess behandling. 

 Föräldrarnas hanterande av DMT1 och dess behandling med insulinpump skapade 

subjektiva psykologiska dilemman (Wilson, 2008). Föräldrar uttryckte en vilja att kunna dela 

sina upplevelser med andra föräldrar gällande livet med barn med DMT1, dess behandling, 

samt allt annat som medföljer och påverkar vardagen. Flertalet av dessa föräldrar ansåg sig 

inte ha möjlighet att delta i gruppträffar för stöttning och samverkan, vilket berodde på deras 
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redan hektiska liv, och därmed kunde nätbaserade grupper vara mer förenligt med dessa 

föräldrars tillvaro. 

 

8.3 Insulinpumpens inverkan 

Denna huvudkategori kartlägger utmaningar i balansen mellan föräldrarnas och barnets 

inflytande kring sjukdomen och behandlingen, samt barnets möjlighet till att vara en autonom 

person i skuggan av sina föräldrars huvudansvar i vårdandet. Underkategorin Föräldrarnas 

överföring av egenvård till barnet innehåller resultat gällande förtroende till barnet, och 

innefattar prövningar kring involvering i behandlingen. Insulinpumpbehandlingens effekter 

beskriver de effekter på vardagen pumpen bidrog till.  

 

8.3.1 Föräldrarnas överföring av egenvård till barnet 

Föräldrarollen till ett barn med DMT1 är komplex (Alsaleh et al., 2014; Low et al., 2005; 

Mednick et al., 2004; Müller-Godeffroy et al., 2009; Patton et al., 2007; Rankin et al., 2015; 

Rashotte et al., 2014; Sullivan-Bolyai et al., 2004; Wilson, 2008). När barnet skulle 

möjliggöras självständighet upplevde föräldrarna kluvenhet i sin funktion som förälder. 

Föräldrarna hade sedan sjukdomsdebuten betydande ansvar beträffande behandlingen av 

diabetessjukdomen, och de menade att det var problematiskt att lägga över ansvaret på barnet. 

Föräldrarna påvisade oro över barnets förhållningssätt gällande senare komplikationer, och 

barnets bristande allvar, vilket ledde till betydande maktlöshet hos föräldrarna. Ett för stort 

ansvarstagande och ett för tidigt sådant resulterade i en bristfällig hantering av DMT1-

sjukdomen från barnets sida.  

 Föräldrarna tog det största ansvaret under införandet av insulinpumpen, men efter hand 

kände de att större ansvar kunde läggas på barnet (Alsaleh et al., 2014; Rashotte et al., 2014). 

Föräldrarna kunde även acceptera sin situation bättre desto mer ansvar de gav sina barn, 

medan föräldrarna sökte efter normalitet i vardagen integrerades ett gemensamt ansvar och 

kontroll. Föräldrarna behövde göra sig redo för att dela ansvaret med barnet, vissa var rädda 

att förlora kontrollen över barnets vård och att bli uteslutna från allt som skedde med barnet 

fysiskt och psykiskt.  

 Föräldrarna påvisade upplevelser av problematik gällande rimlig jämvikt i engagemang 

och att vara allt för ledande (Mednick et al., 2004). När föräldrarna blev tvungna att 

kontrollera och tillrättavisa barnet alltför konsekvent blev deras relation lidande, vilket 

föräldrarna var medvetna om men hade svårt att förhindra. Det förelåg en strävan efter att 
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förbereda barnet inför ett oberoende av föräldern gällande hanteringen av sin sjukdom och 

behandling, men linjärt med att barnet blev större var denne borta alltmer från föräldrarna 

(Low et al., 2005). Nivån av oberoendet ökade med insulinpumpen och barnets autonomi blev 

större. Konsekvenser av detta blev större krav gällande insulinbehandlingen för en god 

följsamhet, och när detta ej upprätthölls ifrågasatte föräldrarna barnets kapacitet, och fick 

därefter svårare att låta barnet utöka sin självständighet och frihet. Kommunikation mellan 

förälder och barn var en premiss för att möjliggöra barnets frihet. Föräldrarna uppgav att brist 

i kommunikationen förekom i form av att båda parter kringgick att delge sina känslor och 

upplevelser, med avsikt att inte skapa oro. Detta ledde till missuppfattningar, konflikter och 

större maktlöshet mellan barn och förälder. Vid överföring av egenvård till sitt barn behöver 

dock inte konflikter kring sjukdomen och behandlingen prägla vardagen och riskera att 

påverka livskvaliteten vilket många föräldrar trodde, livet och familjerelationerna kan fungera 

som innan insulinpumpen implementerades och därmed bespara familjen ytterligare en 

stressor (Müller-Godeffroy et al., 2009). Föräldrarna hade som avsikt att låta barnet bli mer 

självständigt, men uppgav att den mest lyckade tillvaron var när föräldrarna och barnet 

verkade som ett team då involveringen av föräldrarna var fortsatt viktig, i synnerhet gällande 

kontroll av blodsocker (Alsaleh et al., 2014; Low et al., 2005; Mednick et al., 2004; Müller-

Godeffroy et al., 2009; Patton et al., 2007; Rankin et al., 2015; Rashotte et al., 2014; Sullivan- 

Bolyai et al., 2004; Wilson, 2008). 

 

8.3.2 Insulinpumpbehandlingens effekter 

Flertalet föräldrar ville att deras barn skulle erhålla behandling med insulinpump, vilken 

enligt dem skulle resultera i en extra resurs för motverkan av komplikationer genom att 

pumpen skulle informera om för lågt blodsocker och åtgärdas i tid (Rankin et al., 2015; 

Rashotte et al., 2014). Således även förvarna om problem med doseringen och med ett larm 

vid hypoglykemi kunna väcka ett barn som på nätterna sover sig igenom tillståndet. Frånsett 

den trygghet som insulinpumpen bidrog till, fanns ändå ängslan kvar att någonting skulle 

drabba barnet, som den ökade risken för ketoacidos insulinpumpen kunde ge upphov till.  

 Föräldrarna ansåg att för att skapa en välfungerande insulinpumpsbehandling var en god 

relation till barnet viktig (Rankin et al., 2015; Rashotte et al., 2014). När föräldrarna slutade 

vara för kontrollerande och barnet bemötte detta, minskade oron och tryggheten ökade. 

Föräldrarna kände sig mer tillfreds med ett barn med insulinpump, vilket var ett resultat av att 

barnet mådde bättre av behandlingsformen. Vidare upplevde de större obundenhet och 

befriades från konflikter om flertalet dagliga injektioner. Att besparas att utsätta sitt barn den 
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mängd smärtsamma nålstick som vid insulinpenna, utgjorde befrielse och tröst. Dock 

upplevdes den tekniska biten med applicering av slangen och kanylen emellanåt problematisk, 

och föräldrarna kände sällan att de hade tillräckligt med material hemma för oväntade 

situationer (Mednick et al., 2004).  

 Vid vård av mindre barn har föräldern det maximala ansvaret (Patton, Dolan, Henry & 

Powers, 2007; Forsner et al., 2013). För dessa föräldrar var oron för hypoglykemi signifikant 

störst och för många barn den övervägande orsaken till dålig glykemisk kontroll. Barnen var 

mer känsliga för insulinnivån och krävde så små doser som kunde vara svåra att hantera, samt 

hade ett oregelbundet födointag vilket gjorde att insulinjusteringen underlättades med 

insulinpump. Detta skapade dock en ojämn blodsockernivå, och utmynnade i större oro för 

föräldrarna gällande hypoglykemi. En lägre nivå av oro var inte endast av negativitet, utan 

kunde verka som hjälp för större eftertanke för att motverka incidenter vid sekvenser av 

hypoglykemi. För mycket oro ledde till ogenomtänkta beslut likt administrering av lägre 

doser insulin vid måltid, eller att barnet gavs mat utan insulin för att undgå hypoglykemi, 

samt överbehandling med insulin vid episoder med genomsnittligt låga blodsockernivåer, 

vilket därefter skapade kraftigt pendlande blodsockernivå. Föräldrar behövde därför adekvat 

stöd och kunskap för att minska sin oro, vilket gav dem bättre förutsättningar för sitt barns 

behandling. 

 Hypoglykemi sågs som den största oron vilken låg i paritet med blodsockernivån, hade 

barnet lägre genomsnittligt dagligt blodsocker upplevde föräldrarna konstant oro (Patton et 

al., 2008). Föräldrarna tog till strategier för att undvika dessa, de mest förekommande 

metoderna var att bära på druvsocker, regelbunden kontroll av blodsocker, extra kontroller när 

de skulle iväg på någon aktivitet, samt undvek föräldrarna att vara ifrån barnet när blodsockret 

kunde börja sjunka.  

 Som en positiv effekt av insulinpumpsbehandlingen noterades ett betydligt lägre HbA1c 

vid kontroll efter sex månader (Müller-Godeffroy et al., 2009). Den största effekten sågs hos 

tonåringar, men samtliga åldersgrupper rapporterade ett lägre HbA1c. Föräldrar till barn som 

uppmätt ett lägre HbA1c ansåg att det skulle vara till fördel i framtiden för att minska risken 

för de långsiktiga komplikationerna (Sullivan-Bolayi et al., 2004; Wilson, 2008). De rädslor 

föräldrarna hade innan uppstart med pumpbehandlingen blev ej uppfyllda, och de upplevde att 

de mest positiva effekterna var mer relaterade kring livsstilen och livskvaliteten än den 

metaboliska kontrollen (Müller-Godeffroy et al., 2009; Wilson, 2008). Oavsett ålder på barnet 

påvisades en signifikant lägre stressnivå hos föräldrarna efter sex månaders behandling med 

insulinpump. Insulinpumpen minskade risken för långsiktiga komplikationer och ketoacidos, 
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samt skapade större grad av självständighet, acceptans och säkerhet. Föräldrarna i Müller- 

Godeffroy et al. (2009) studie påvisade däremot ingen förändring gällande självständighet i 

barnets egenvård. 

 Alla föräldrar upplevde inte bara fördelar med insulinpumpsbehandlingen, det blev mer 

arbete för dem med deras barns sjukdom då behandlingen ställer högre krav på kontinuerliga 

blodsockerkontroller och efterföljande uppgifter för att behandla högt eller lågt 

blodsockervärde (Low et al., 2005; Mednick et al., 2004). Utöver detta upplevde en del 

föräldrar en oro och stress över att barnet skulle få lågt blodsocker på natten och försättas i 

koma.  

 I de flesta fall ledde insulinpumpen till större livskvalitet och mer energi, trygghet, färre 

sjukhusbesök och en god egenvård (Alsaleh et al., 2014; Forsner et al., 2013; Low et al., 

2005; Mednick et al., 2004; Müller-Godeffroy et al., 2009; Patton et al., 2007; Rankin et al., 

2015; Rashotte et al., 2014; Sullivan-Bolyai et al., 2004; Wilson, 2008). Det blev lättare att 

bibehålla relationer med närstående, att arbeta heltid, samt en mer flexibel tillvaro. Trots en 

del komplikationer som pumpen gett, vägde de positiva effekterna upp, och upplevelsen var 

att de fick tillbaka sitt tidigare liv och kunde leva ett normalt liv trots DMT1, tack vare 

insulinpumpsbehandlingen. 

 

9. Diskussion 
Diskussionen diskuteras utifrån vetenskaplig litteratur och artiklar, samt i relation till 

Dorothea Orems egenvårdsteori som teoretisk referensram. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Inledningsvis söktes artiklar i CINAHL, PubMed och Medline vilket i den senare nämnda 

endast gav dubbletter. Till en början var sökningarna bredare, för att därefter reduceras med 

genomtänkta sökord och aktuella avgränsningar. Samtliga sökningar med sökordet experience 

gav noll träffar, vilken därefter exkluderades från artikelsökningarna. Med hänsyn till att 

området var ringa beforskat blev inte resultaten av övriga träffar fullständigt tillfredsställande 

med MeSH. Uppkomna artiklar speglade inadekvata syften, oftast med avsikt att belysa 

upplevelser av diabetessjukdomen. Efter flertalet kombinationer utan tillfredsställande träffar, 

blev fritextsökning aktuellt för att hitta ett tillräckligt antal artiklar till resultatet, därefter 

uppkom andra artiklar vars specifika nyckelord ej överensstämt med författarnas. Föräldrar 

var huvudsakligt fokus, trots detta valdes att ej utesluta barn eller sjuksköterskan i 
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sökningarna, med risken för onödigt bortfall av relevanta studier. De avsnitt i studierna som 

omfattade övriga informanter blev bortselekterade då de ej överensstämde med 

litteraturöversiktens syfte.  

 Gällande utvalda resultatartiklar anses de ha gett svar på syftet, men ett större omfång av 

studier hade kunnat ge ett mer nyanserat resultat. Materialet har endast härkomst från två 

databaser, dock är dessa erkända referensdatabaser inom omvårdnadsforskning och kan antas 

gett ett gott underlag vid en litteratursökning. Författarna upplevde viss problematik under 

litteratursökningen då urvalet begränsades av att ett flertal artiklar var avgiftsbelagda. Då det 

fanns bristfälligt med forskning i ämnet kunde inte sökningarna begränsas till något enskilt 

land, dock är samtliga artiklar från västerländska länder. Studieresultaten färgas av länderna 

de utförts i vilket gör att det blir svårt att tydligt klargöra hur det är implementerbart i Sverige 

och för dess föräldrar. Det finns skillnader i föräldrarnas roller, och även i sjukvårdssystemet 

vilket kan skapa skiftande upplevelser, således kan det vara svårt att dra generella resultat då 

det skiljer sig mellan länder hur behandlingen av DMT1 ser ut. Däremot kan det anses att 

föräldrar, oavsett härkomst, kan uppleva behandlingen på likartat vis.   

 Ett flertal artiklar har mödrar som den största delen av informanter och författarna 

uppmärksammade att det föreföll att mödrarna var mer delaktiga och närvarande i barnets 

sjukdom. Slutsatsen som drogs var att studiernas mödrar hade andra roller än vad mödrar i 

Sverige kan antas ha, och möjligtvis är dessa kvinnor i studierna mer hemma än männen. Den 

här slutsatsen drogs med anledning av den geografiska spridningen som de tio olika 

forskningsresultaten har och kan ha påverkat litteraturstudiens resultat. 

 För ett adekvat svar på syftet ansågs en kvalitativ ansats mest relevant, då dessa kan skapa 

en större förståelse för en individ där upplevelser, förväntan och behov uppvisas (Friberg, 

2017b). Om ett resultat enbart utgår ifrån forskning med kvalitativ ansats blir det 

problematiskt att utföra evidensbaserade riktlinjer, därför kompletterades detta med 

kvantitativa metodansatser då dessa omfattar stort antal informanter. Aktuellt område saknade 

ny forskning och större mängd av relevans, tidsperioden 2004-2015 som resultatartiklarna 

publicerades, är stor. Detta kan ses som en svaghet i resultatet och det hade varit önskvärt att 

avgränsa till nyare forskning. En annan aspekt som kan ha haft inverkan på resultatet är risken 

för missuppfattningar med tanke på att författarna ej har engelska som modersmål. Arbetets 

styrkor var den fristående analysen av studierna som utfördes av författarna, vilken skall ha 

utgjort en mer ingående granskning och analys av resultaten som låg till grund för arbetet. För 

att garantera ett objektivt synsätt hade författarna insikt kring förförståelsen, för att ej ha 

effekt på resultatets behållning. Denna förförståelse kunde färga resultatet utifrån 
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yrkesmässiga och personliga erfarenheter då en av författarna har ett barn med diabetes, dock 

ej insulinpumpsbehandlad. Författarna hade ingen tidigare kunskap och erfarenhet gällande 

aktuell metodansats och denna kunskapsbrist kan ha haft inverkan på genomförandet.    

 Fördelar med en litteraturöversikt är att den skapar en mer ingående förståelse för 

kunskapsläget inom ämnet, och kan därmed förtydliga luckor inom ett forskningsområde 

(Dahlborg- Lyckhage, 2017). En litteraturöversikt ger kunskaper i söktekniker för att finna 

studier i omvårdnadsfältet och utökar det kritiska förhållningssättet, vilket är av vikt i 

kommande profession för att kunna ta del av forskning, vilket fordrar kompetensutveckling 

och patientsäker vård. Problem som kan uppstå med denna metodansats är misstolkningar av 

resultaten då dessa är skrivna av flertalet författare och på ett annat språk. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa föräldrars upplevelser vid insulinpumpsbehandling 

hos barn med DMT1. Arbetets primära resultat visade föräldrarnas behov av stöttning både 

gällande sig själva och sitt barn, insulinpumpens positiva effekter på vardagslivet, men även 

dess medförande oro för tillkommande teknik och risker för komplikationer. Likväl påvisades 

prövningar i föräldrarollen och balansen mellan ansvar och att släppa kontrollen. 

 

9.2.1 Förändrad vardag 

Föräldrarna upplevde transitionen till insulinpump från den tidigare behandlingsformen som 

ambivalent. Det fanns en skillnad mellan fäders och mödrars känslor och upplevelser, 

mödrarna ansåg att det var en traumatisk period vilken senare förändrades till en förbättrad 

egenvård. Fäderna tyckte att den nya behandlingsformen hade potential att förbättra vardagen 

och skapa ett friare liv. Detta bekräftas av Dashiff, Riley, Abdullatif och Moreland (2011) och 

Ivey, Wright och Dashiff (2009) som påvisade att det är essentiellt att ha insikt i föräldrars 

upplevelser kring det förändrade livet med ett insulinpumpsbehandlat barn, då det inte endast 

är barnet som drabbas av effekterna av sjukdomen utan även föräldrarna. Föräldrarna 

upplevde minskad frihet och flexibilitet i livet innan pumpbehandlingen vilket efter insatt 

behandling förändrades till det bättre. 

 För en framgångsrik transition krävdes realistiska förväntningar vilka låg till grund för 

utfallet kring hur det skulle bli. Många föräldrar hade missuppfattningar kring pumpens 

verkliga funktion och såg den som ett bot och som en enkel lösning för en oproblematisk 

vardag. Denna brist på insikt kunde utgöra ett sämre stöd för barnet vilket kunde skapa en 
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störd metabol kontroll. I föräldrarnas strävan efter ett normalt liv och en harmonisk vardag 

uppgav de att de drivit frågan om att deras barn skulle påbörja insulinpumpsbehandling. 

Orsaken till detta var föräldrarnas förväntningar på att familjens livskvalitet skulle öka och att 

barnet skulle bli mer självständigt. Föräldrarna upplevde en normaliserad en vardag till följd 

av behandlingen och att barnet kunde vara mer självständigt. Det sociala livet blev förbättrat 

för flertalet familjer, det skapade förutsättningar för att kunna delta i sociala sammanhang och 

leva mer fritt än tidigare. Föräldrarnas relation till varandra blev starkare då de möjliggjordes 

att lämna barnet till en barnvakt vilket gav dem möjlighet att ha egna sociala aktiviteter. Detta 

resultat står i paritet med Alsaleh, Smith och Taylors (2011) resultat som beskriver hur 

föräldrarna upplevde transitionen som varierande från dag till dag med bristande insikt, men 

att de i slutändan fick en förbättrad tillvaro och livskvalitet med sitt barns 

insulinpumpsbehandling. Smaldone och Ritholtz (2011) och Spencer, Cooper och Milton 

(2012) belyser den oro och maktlöshet föräldrarna upplever gällande det sociala livet. Därför 

hade de en önskan om att samtliga personer som var involverade i barnets liv skulle ha 

kunskap om DMT1 och vad det innebär. Genom detta kan barnen känna sig mer fria och 

självständiga och kunna vara aktiva i idrotter eller kunna sova borta hos kompisar.  

 Föräldrarna upplevde en stor oro kring barnets skolsituation. I takt med att barnets 

självständighet ökade och den metabola kontrollen blev förbättrad, kunde föräldrarna släppa 

på kontrollen vilket inte endast visade sig vara till fördel. De upplevde en rädsla för att 

skolpersonalen inte skulle vara tillräckligt insatta i barnets behandling och därmed inte klara 

av att stötta barnet vid behov. Några föräldrar upplevde personalen som ointresserade av att 

inhämta kunskap kring den nya behandlingsformen, vilket gav föräldrarna känslor av 

otrygghet och oro. Ansvaret lades därför över fullständigt på barnet vilket ledde till oro och 

otrygghet hos föräldrarna. Något intresseväckande var att några föräldrar kände motstånd från 

personalen när barnet behandlades med pump vilket visar vikten av en öppen relation mellan 

förälder och personal. Anledningen till detta kan enligt Tolbert (2009) vara en väntad misstro 

från föräldrarna, eller att skolpersonalen var ointresserade av att inhämta kunskap. Dessutom 

stärks vikten av sjuksköterskans roll att vägleda föräldrarna för en tryggare situation. 

Sjuksköterskor anger själva att de ansvarar för ett stabilt kontaktnät kring familjen, vilket 

involverar en god kommunikation mellan föräldrar och skolpersonal för att skapa en 

ömsesidig betryggad situation. Detta kan därefter ha inverkan på föräldrarnas känsla av 

stöttning.  

I resultatet beskriver föräldrarna behov av insatser från sjuksköterskan med att utbilda 

skolpersonalen för att känna trygghet när de lämnade barnet under skoldagen. Detta kan skapa 
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mindre stress då de kände att de var tvungna att vara nåbara under dagen, utöver deras egna 

arbete och sysslor. Detta organiserade arbete från sjuksköterskans sida beskriver Orem (2001) 

som en plan för att upprätthålla egenvårdsbalansen och verkar tillsammans med patient, 

föräldrar och övriga inblandade. 

 

9.2.3 Föräldrarnas behov av information och stöd 

Föräldrarnas behov av stöd och information var tydligt i resultatet. Stöd ska utarbetas på en 

nivå som är anpassad till familjen och dess behov. Individanpassad stöttning och kunskap är 

essentiellt för att implementera en god egenvård i vardagen, vilket kan bekräftas av Barley 

och Lawson (2016).  

 Det var intresseväckande att några föräldrar kände obehag inför vårdmöten, de upplevde 

att vårdpersonalen hade bristfällig insikt i att egenvård omfattar mer än endast det medicinska 

perspektivet. Föräldrarna ansåg att sjuksköterskan till stor del fokuserar på givna riktlinjer och 

inte har insikt gällande de omständigheter som har inverkan på egenvården. Sjuksköterskan 

fokuserar till stor del på det medicinska likt nivå på HbA1c vilket sätter föräldrarna i en 

försvarsposition gällande påverkande omständigheter till dess resultat. Detta ligger i paritet 

med Tolbert (2009), vars resultat behandlar att sjuksköterskan har kunnande om barnets 

behov men sällan föräldrarnas, denne har en central roll för deras hantering av känslor samt 

de svårigheter som uppkommer.  

 I resultatet framkommer att många föräldrar hade otillräcklig förståelse och trygghet 

gällande pumpbehandlingen och egenvården DMT1 kräver, vilket utgjorde behov av stöttning 

av diabetesteamet. När förståelsen och kunskapen för egenvården brister ökar riskerna för 

långsiktiga komplikationer och livskvalitén blir sämre för familjen. Vid bristande egenvård är 

det svårt att bibehålla välbefinnande och livskvalité (Orem, 2001; Wiklund-Gustin & 

Lindwall, 2012). Strategier kan användas för att hantera och minimera diabetesbördan och 

oron, samt för att integrera sjukdom och behandling i vardagslivet för att upprätthålla en 

normal vardag (Mellin, Neumark-Sztainer & Patterson, 2004). 

 Ett behov som framkommer i resultatet var att många föräldrar ville kunna diskutera 

upplevelser och livssituation med andra föräldrar. De hade en önskan om mer lättillgängliga 

forum för detta, då de ansåg att tid saknades för att delta i gruppträffar anordnade av 

organisationer. Föräldrarna hade som förslag att det skulle vara positivt med stödgrupper, och 

att sjukvården skulle ta initiativ till att verkställa det. Föräldrarna i Alsaleh, Smith, Thompson 

och Taylors (2012) studie upplevde stödgrupperna som gynnsamma. 
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9.2.4 Insulinpumpens inverkan 

Föräldrar har det huvudsakliga ansvaret för barnets egenvård under den inledande fasen med 

insulinpumpsbehandlingen. Upplevelser av maktlöshet och kluvenhet präglade deras strävan 

mot överföringen av egenvård till sitt barn. Det var svårt att finna en balans mellan kontroll 

och frihet, och de upplevde en oro kring deras barns bristande sjukdomsinsikt och seriositet 

vad gällde hantering av behandlingen. Beroende på barnets ålder kunde föräldrarna lägga över 

en del av egenvården i den grad de klarade av detta.  

 Föräldrar som stöttar sina barn på ett bra sätt resulterar i att barnet har ett lägre HbA1c, 

jämförelse med de barn som har ett högre HbA1c där föräldrarna är mer frånvarande. Scholes 

et al. (2013) menar att föräldrar som stöttar sina barn på ett bra sätt resulterar i att barnet har 

ett lägre HbA1c, jämförelse med de barn som har ett högre HbA1c där föräldrarna är mer 

frånvarande. Där ses att föräldrarna som förlitar sig på barnens självständighet och att de 

klarar av att hantera sjukdomen leder till bristande tillit, vilket överensstämmer med resultatet.  

 För en god följsamhet i behandlingen var stöd från föräldrarna betydelsefullt, livskvalitén 

upplevdes högre och barnets HbA1c blev lägre vid en god stöttning från föräldrarna, men 

dock ingen större förändring gällande upplevelse av föräldrastöd och glukosmätning. För en 

adekvat hantering av pumpen och ett bra HbA1c är stödet från föräldrar av vikt, och därav är 

det av betydelse att de får vägledning och stöttning av diabetessjuksköterskan, vilket även 

Mylnarszky (2013) påvisar. 

 Som resultatet visar upplevde föräldrarna hypoglykemi som den största oron som effekt av 

pumpbehandlingen. Resultatet behandlar även föräldrarnas oro över att barnet inte 

självständigt hanterade behandlingen när de var ifrån sina föräldrar. Föräldrarna hade det 

problematisk att släppa kontrollen när barnet skulle bli mer självständigt. De hade svårigheter 

kring att hantera balansen mellan engagemang och att inte vara för kontrollerande kring 

sjukdomen och behandlingen. Insulinpumpsbehandlingen skapade mindre oro över 

blodsockernivåerna vilka var mer stabila, och familjen fick en ökad livskvalitet, vilket 

Alsaleh, Smith och Taylor (2011) styrker. Insulinpumpen eftersträvar att motsvara 

bukspottkörtelns insulinproduktion, vilken därigenom kan främja ett mer flexibelt liv och en 

starkare förbindelse mellan föräldrarna och barnet. Föräldrarnas vilja var att förenkla livet och 

oberoende av barnets ålder upplevdes ett konstant ansvar för egenvården, som även Dashiff et 

al. (2011) och Ivey et al. (2009) lyfter fram i sina studier.  

Stöd och uppmuntran resulterade i att barnet skötte egenvården mer gynnsamt. En mist 

kontroll sågs särskilt tydlig hos en del föräldrar, då barnen hade en vilja av att få frihet från 

föräldrarna och kontroll över sin egen sjukdom och behandling. Föräldrarna hade en 
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svårhanterlig balans i sin roll gällande egenvård hos barnet och att stimulera barnets 

ansvarstagande och självständighet. Marshall, Carter, Rose och Brotherton (2009), Smaldone 

och Ritholz (2011) och Sparud-Lundin, Hallström och Erlandsson (2009) beskriver likt 

arbetets resultat att föräldrarna behövde stöttning för att kunna hantera sin roll, ängslan, och 

att stimulera sitt barn till egenvård.  

 Orems teori har sin grund i egenvårdskapacitet, egenvårdskrav och egenvård (Kirkevold, 

2000; Wiklund- Gustin & Lindwall, 2012). Brister någon av dessa komponenter behöver 

föräldrarna tillhandahålla stöttning för att bibehålla barnets hälsa och välmående. I de fall 

föräldrarna inte kan tillgodose sitt barns behov behöver barnet omvårdnad. Sjuksköterskan 

skapar därefter omvårdnadsåtgärder individuellt anpassade till föräldrarna och barnet.  

 Denna teori är generellt sett implementerbar vid insulinpumpsbehandling, då egenvården 

är essentiell för den metabola kontrollen. Sjuksköterskans roll i situationer där familjen helt 

tappat kontrollen om sjukdomen och behandlingen samt i akuta situationer, är likvärdig med 

det fullständigt kompenserade systemet där åtgärder sjuksköterskan vidtar utjämnar bristande 

egenvård (Wiklund- Gustin & Lindwall, 2012). Det undervisande och stödjande 

omvårdnadssystemet tar över när sjukdomen och behandlingen blivit mer stabil. Orems teori 

är dock svår att implementera när föräldrarna är ett undermåligt stöd till sitt barn, har en 

bristfällig motivation, samt vid begränsad kapacitet att hantera behandling och sjukdom. 

 

10. Kliniska implikationer 

Vetskapen som uppkommit gällande föräldrars upplevelser av insulinpumpsbehandling kan 

tillföra en utökad insikt och utveckling av vården, samt ett större stöd för dessa familjer. Vid 

utökad kunskap hos sjuksköterskan blir familjen tryggare och får en ökad livskvalité. När 

föräldrars erfarenheter blir kända för allmänheten, möjliggörs vårdpersonalen att kartlägga 

behov och åtgärder samt blir informationen bredare och kan konkretiseras för samhället i 

stort.	
Denna litteraturöversikt skapar insikt för allmänsjuksköterskan gällande stöttning i 

föräldrarnas situation med ett insulinpumpsbehandlat barn med DMT1. Arbetets resultat 

utmynnar i utökad förståelse för föräldrarna, och dessa kunskaper är högst kliniskt 

implementerbara. Detta är av vikt då det föreligger brist på diabetessjuksköterskor, och 

därmed behöver allmänsjuksköterskor dessa kunskaper vilka är förutsättningar för 

individualiserad vård för hela familjen.	Sjuksköterskan har en skyldighet att ge en för familjen 

anpassad undervisning och information. Det leder i sin tur till bättre sjukdomsinsikt, 
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följsamhet i behandling samt ökad egenvårdsförmåga. Utöver detta kan sjuksköterskan göra 

föräldrarna trygga med lämpligt stöd och information som på sikt stimulerar till föräldrars 

överföring av egenvård till barnet. Med detta arbete uppenbarades det föräldrarna upplevde 

viktigt, och vad som fattades omvårdnadsmässigt, vilket kan tas i beaktning i mötet med dessa 

föräldrar i kliniskt arbete för en god vård.  

Förhoppningen är att detta arbete kan ge en större förståelse för föräldrarnas situation, samt 

att den ökade kunskapen kan skapa ett bättre bemötande i vårdsituationer. Dessutom anser 

författarna genom att visa föräldrarnas upplevda behov av nya behandlingsformer, bättre 

anpassad information, och även en vilja att mer forskning ska ske inom området för att skapa 

en bättre livskvalitet för familjerna, och även uppnå nya medicinska framgångar inom 

diabetesvården. 

 

11. Förslag till fortsatt forskning  

Prevalensen gällande DMT1 hos barn ökar och därmed även användning av insulinpump. 

Genom att belysa föräldrars perspektiv av insulinpumpsbehandling kan deras upplevelser 

illustreras, samt hur detta påverkar egenvården. Problematik gällande egenvård och 

otillräcklig följsamhet utgör en risk för komplikationer senare i livet. Författarna finner 

intresse av att se vidare forskning kring föräldrars upplevelser av insulinpumpsbehandling, 

behovet av stödgrupper för föräldrar, samt se initiativ från vården till dessa. Författarna skulle 

dock primärt vilja se mer forskning kring föräldrars upplevelser av insulinpump, då det fanns 

undermåligt med ny forskning inom ämnet. Vidare forskning inom området möjliggör 

förbättrad vård inte bara gällande barnet utan även föräldrar som söker vård, vilket utmynnar i 

bättre behandling och familjesituation.  

Forskningsområdet behöver utvecklas för att kunna utforska uppdaterade vetenskapliga 

anvisningar, för att därefter implementera detta kliniskt. Med diabetesvårdens utveckling i 

beaktning uppkommer behov av att undersöka upplevelser gällande nya medicinska 

hjälpmedel för att fastställa dess verkan. Vad som kan ses i tidigare forskning i ämnet saknas 

betydande studier som belyser föräldraperspektivet gällande insulinpumpsbehandling. 

 

12. Slutsats 

Resultatet i litteraturstudien visade att föräldrarna upplevde insulinpumpsbehandlingen som 

positiv men att övergångsperioden till behandlingsformen kräver mer involvering än vad de 
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hade tänkt sig. Ju mindre barnet var desto större oro och krav ställdes på föräldrarna, och i 

takt med barnets ökade ålder, ökade barnets egenvårdskapacitet vilket ställde andra krav på 

föräldrarna. Det var svårt för föräldrar till äldre barn att släppa kontrollen över sjukdom och 

behandling. Föräldrarna hade svårt att hitta en balans mellan föräldrars involvering och 

barnets självständighet. De största vinsterna med insulinpumpen var att vardagen liknade den 

innan barnet insjuknade, och de upplevde sig kunna delta i sociala sammanhang igen. Det är 

essentiellt att ha insikt i föräldrarnas komplexa situation vid ett liv med ett 

insulinpumpsbehandlat barn. Föräldrarna upplevde att stöd och förståelse från sjukvården var 

mycket betydelsefull.  
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Mixad metod 
Urval: n= 22 föräldrar, 22 barn. 
 
Datainsamling: frågeformulär, 
telefonintervjuer 
 
Analys: Grounded thoeory och 
analyserades separat för att hitta 
nyckelord, T-test, Welch´s t-
statistic, analys av 
korrelationer. 

Föräldrar och barn uppgav bättre möjligheter 
till flexibilitet relaterat till kost och sömn. 
Föräldrar upplevde att barnen kunde hantera sin 
behandling bättre med hjälp av pumpen, och 
blev mer ansvarstagande. 

Müller- Godeffroy, 
E., Treichel, S., & 
Wagner, V. M. 

Investigation 
of quality of 
life and family 
burden issues 
during insulin 
pump therapy 
in children 
with Type 1 
diabetes 
mellitus- a 
large-scale 
multicentre 
pilot study. 

2009, Tyskland, Diabetic 
Medicine 

Ta reda på psykosociala 
aspekter av kontinuerlig 
subkutan insulininfusion 
(CSII) behandling för barn 
med diabetes typ 1, och 
identifiering av relevanta och 
känsliga mätningar. 

Kvantitativ. 
Urval: n= 53 flickor, 54 pojkar. 
10.5 ± 3.7 år med DMT. 
N= 114 föräldrar. 
 
Datainsamling: Standardiserade 
frågeformulär. 
 
Analys: T-test, Wilcoxon test, 
Mann whitney test. 

Föräldrar upplevde minskad stress och oro över 
hypoglykemi, vid insulinpumpsbehandling. 
Föräldrar till yngre barn påvisade minskad 
problematik gällande kost. 

Patton, S. R., 
Dolan, L. M., 
Henry, R., & 
Powers, S. W. 

Parental fear 
of 
hypoglycemia: 
young children 
treated with 
continuous 
subcutaneous 
insulin 
infusion. 

2007, USA, Pediatric 
Diabetes 

Undersöka relationen mellan 
föräldrars rädsla för 
hypoglykemi och den 
genomsnittliga dagliga 
blodsockernivån hos små barn 
med diabetes typ 1, som 
använder insulinpump. 

Kvantitaitv. 
Urval: n= 24 familjer med barn 
med DMT1 som fått 
insulinpump från barnsjukhus. 
Barnens medelålder var 5.7 år ± 
1.8 år. 
 
Datainsamling: Modifierad 
version av Hypoglycemia fear 
Survey- parents of young 
children 
 
Analys: T-test och 

Föräldrarnas största rädsla var oron för 
hypoglykemi hos familjer där barnen hade 
insulinpump. Oron var högst hos de föräldrar 
som hade barn med högre medelblodsocker än 
de som hade lägre nivåer. 
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korrelationstest. 
Rankin, D., 
Harden, J., Noyes, 
K., Waugh., N., 
Barnard, K., & 
Lawton, J. 

Parents’ 
experiences of 
managing their 
child’s 
diabetes using 
an insulin 
pump: a 
qualitative 
study. 

2015, Storbritannien, 
Diabetic Medicine 

Att förstå inverkan på 
föräldrar som vårdar barn med 
insulinpump; hjälp att tolka 
psykologiska rapporterade 
utfall i kvantitativ ansats; 
informera om möjligheten av 
stöd till framtida föräldrar. 

Kvalitativ. 
Urval: n=19 föräldrar till 14 
barn under 12 år med DMT1 
med insulinpump. 
 
Datainsamling: Djupgående 
intervjuer. 
 
Analys: Tematisk analys 

En mängd fördelar likt att slippa ge sina barn 
smärtsamma injektioner, bättre 
måltidssituationer, bättre familjeliv, bättre 
glykemisk kontroll och bättre livskvalitet. 
Föräldrar upplevde mindre oro, men samtidigt 
mer arbete. 

Rashotte, J., 
Tousignant, K., 
Richardson, C., 
Fothergill-
Bourbonnais, F., 
Nakhla M. M., 
Olivier, P., & 
Lawson, M. L. 

Living with 
Sensor-
Augmented 
Pump Therapy 
in Type 1 
Diabetes: 
Adolescents’ 
and Parents’ 
Search for 
Harmony 

2014, Kanada, Canadian 
Journal of Diabetes 

Utforska ungdomar och 
föräldrars upplevelser av det 
dagliga livet med insulinpump 

Kvalitativ. 
Urval: n= 7 ungdomar och 9 
föräldrar. 
 
Datainsamling: Intervjuer med 
öppna frågor 
 
Analys: Tematisk analys. 

Huvudtemat Eftersökande av harmoni, 
presenterade ungdomar och föräldrars dagliga 
kamp för att balansera vardagen med både 
närvaro av hälsa och sjukdom. 

Sullivan- Bolayi, 
S., Knafl, K., 
Tamborlane, W., & 
Grey, M. 

Parents’ 
Reflections on 
Managing 
Their 
Children’s 
Diabetes With 
Insulin Pumps. 

2004, USA, Journal of 
Nursing Scholarship 

Beskriva föräldrars 
erfarenheter av att hantera sitt 
barns diabetes mellitus typ 1 
och dess behandling med 
insulinpump 

Kvalitativ. 
Urval: n= 21 föräldrar till 16 
barn. 
 
Datainsamling: Intervjuer med 
öppna frågor 
 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Föräldrarna upplevde förbättrad livskvalitet 
med insulinpumpen. Större frihet, flexibilitet 
och spontanitet i vardagslivet. De uppgav även 
den ökade tiden som lades på sjukdomen vid 
införandet av pumpbehandling. 

Wilson, V. Experiences of 
parents of 
young people 
with diabetes 
using insulin 
pump therapy. 

2008, Storbritannien, 
Pediatric Nursing. 

Undersöka föräldrars 
upplevelser av barn och unga 
personer som använder 
insulinpumpsbehandling för 
sin diabetes typ 1. 

Mixad metod. 
Urval: n= Föräldrar till 44 barn 
och ungdomar upp till 16 år. 
 
Datainsamling: Enkäter. 
 
Analys: Kvantitativ data 
analyserades med en 
procentuell frekvens. Kvalitativ 
data analyserades genom 

Utifrån analysen framgick dessa teman; 
Pumpanvändning, tillgång till pumpbehandling, 
träning, anledningar till pumpbehandling, råd 
och stöd, val av pump, samt fördelar. 
Med hjälp av insulinpumpsbehandlingen 
skapades ett mer flexibelt liv och en större 
livskvalitet för familjen. 
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