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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 (DM typ-1) är en kronisk sjukdom som är vanlig i 
världen och fortsätter att öka i antal insjuknande personer. Det är inte bara personen 
med DM typ-1 som får förändringar i livet, även närstående påverkas. Sjuksköterskan 
har i uppgift att ta hänsyn till den vårdsökande personen och även tillgodose 
närståendes delaktighet och behov. Familjefokuserad omvårdnad belyser hur hela 
familjen ses som en helhet och varje individ i familjen påverkar varandra.   
Syfte: Syftet var att beskriva hur närstående upplever att leva nära en vuxen person 
som har diabetes mellitus typ 1.  
Metod: Litteraturöversikt av nio kvalitativa artiklar. Fribergs (2017b) femstegsmodell 
har använts i analysprocessen. 
Resultat: Resultatet har utformats i kategorier: Börda och ansvar, Begränsningar i 
livet, Oro och rädsla, Att få stöd, Frånvaro av stöd och Förändrade relationer. 
Slutsats: Stöd från sjukvård och omgivning upplevs bristfällig och otillräckligt stöd 
bidrog till osäkerhet, men det stöd som gavs upplevs gynnsamt. Närstående till 
personen med DM typ-1 tilldelas automatiskt ett ansvar. Relationer påverkas och 
förändras när en person med DM typ-1 lever nära. 
 
Nyckelord: diabetes mellitus typ 1, familj, litteraturöversikt, stöd, upplevelse. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



                                                  

Summary 
 
Living with someone who has diabetes - 
A literature review of living with an adult with type 1 diabetes mellitus from a relatives 
perspective. 
 
Background: Type 1 diabetes (T1D) is a commonly occurring chronic disease with an 
increasing incidence worldwide. The life change associated with the disease not only 
affect the afflicted individual but also all those in close relation as well. The role of the 
nurse therefore extends beyond that of the patient alone to include the support and 
education of close family members. The theory of family assessment and intervention 
highlights how the whole family is seen as an interlocking-unit such that each 
individual in the family can influence the other. 
Purpose: The purpose was to describe the experience of living with DM typ-1 from a 
relatives perspective. 
Method: Literature review of nine qualitative articles. Fribergs (2017b) five-step 
model has been used in the analysis process. 
Result: The results have been present in categories: Burden and responsibilities, 
Limitations in life, Concern and fear, To get support, Absence of support and Changed 
relationships. 
Conclusion: Support from healthcare and the environment was perceived as 
inadequate with insufficient support contributing to uncertainty. However the support 
related parties experienced was perceived favourable. Relatives of the person 
diagnosed with DM type-1 are automatically assigned a responsibility. Living closely 
with a person affected by DM type-1 alters the balance of existing relationships. 
 
Keywords: diabetes mellitus type 1, experiences, family, literature review, support. 
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Inledning 
 
Uppskattningsvis lever ca 50 000 personer med DM typ-1 i Sverige och insjuknandet 
sker vanligtvis tidigt i livet som barn eller ungdom (Socialstyrelsen, 2015). En person 
som har DM typ-1 kan uppleva begränsningar i livet och därmed kan närstående 
ofrivilligt bli inblandad i sjukdomen samt automatiskt tilldelas ansvar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Vid kroniska sjukdomar finns egenvård och 
närståendes ansvar (Huus, Castor, Ek Rosander & Enskär, 2012). Med närstående 
menas familj, partner och nära vänner. Syftet med litteraturöversikten förväntas ge en 
inblick över upplevelser och ansvar för närstående till en vuxen person över 18 år som 
har DM typ-1. Litteraturöversikten förväntas ge sjuksköterskan en inblick över hur 
närstående kan uppleva livet nära en person som har DM typ-1 och ta hänsyn till 
personens livssituation.  
 

Bakgrund  
 
Diabetes Mellitus  

Diabetes Mellitus är en metabolisk sjukdom som kännetecknas av tillståndet 
hyperglykemi och finns i två olika varianter, typ 1 och typ 2. Diabetes mellitus typ-2 är 
en progressiv metabolisk sjukdom som innebär minskad produktion av insulin i 
betacellerna samtidigt som insulinkänslighet i kroppens övriga celler minskar. DM 
typ-1 och typ-2 skiljer sig på viset att vid DM typ-1 har betacellerna orsakats av 
cellskada och insulin har slutat att produceras, men kroppens celler är fortfarande 
känsliga för insulin. Kroppens celler är beroende av glukos, men även av insulin. 
Insulin fungerar som en nyckel för glukos in till cellerna. Personer som drabbas av DM 
typ-1 är oftast 30 år eller yngre (Rawshani et al., 2017; Ericson & Ericson, 2012). DM 
typ-1 tillhör autoimmuna sjukdomar och orsaken är att kroppens immunsystem 
angriper de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Påföljden resulterar 
behandling med insulin som pågår resten av livet. Betaceller styr insulinnivån genom 
att känna av glukoshalten i blodet och därefter frisätta insulin. Om betacellerna 
skadats blir halten glukos i blodet okontrollerbar och riskerar akuta tillstånd som 
exempelvis hyperglykemisk koma (Bluestone, Herold & Eisenbarth, 2010). Vanliga 
symtom som uppstår vid hyperglykemi är magsmärtor, ökade urinmängder, 
illamående, förstoppning, kräkningar, stroke och markerad viktminskning (Kaur, 
Bhadada, Minz, Dayal & Kochhar, 2018; Ståhl, Lind, Svensson, Gudbjörnsdottir & 
Rosengren, 2016). Även sekundära komplikationer kan ske vid hyperglykemi, 
exempelvis hjärtsjukdomar och njursvikt (Bluestone, Herold & Eisenbarth, 2010).  
Förändringar i blodglukosnivån kan även leda till hypoglykemi som är motsatsen till 
hyperglykemi med symtom som onormal hunger, ångest, hjärtklappning, 
kallsvettningar/ tremor, förvirring och ett avvikande beteende (Graue, Iversen, 
Wentzel-Larsen, Rokne & Haugstvedt, 2013). Hypoglykemi kan även ge andra symtom 
som kramper och medvetslöshet samt resultera till död (Weinstock et al., 2016). 
Forskning visar att behandling med läkemedel som sänker blodfetter och kontrollerar 
blodtrycket samt rökstopp minskar risken att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar 
hos personer med DM typ-1 (Rawshani et al., 2017). Patientutbildning om DM typ-1 
uppkomst, sjukdomshantering och kontinuerlig kontakt med sjukvården är 
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gynnsamma faktorer för att undvika komplikationer (Gregg et al., 2014). Diabetes 
mellitus  kan diagnostiseras genom att uppfylla ett av tre olika kriterier: 1. symtom 
som är typiska för diabetes mellitus och samtidigt ett blodglukosvärde över 11.1 
mmol/l. 2. Två fasteglukosvärde över 7.0 mmol/l. 3. ett oralt glukostoleranstest 
(OGGT) och undersökningen görs genom att dricka 75g glukos som är upplöst i vatten. 
Först mäts blodglukosvärdet innan vätskan intas och sedan två timmar efter och visar 
det senaste värdet över 11.1mmol/l är det ett positivt resultat för diabetes (ADA, 2014). 
Diabetesutbildning till personer med DM typ-1 är nödvändig och innefattar 
injektionsteknik, blodglukoskontroll och allmän kunskap kring DM typ-1 för att uppnå 
en optimal diabeteskontroll (Calliari et al., 2018; Socialstyrelsen, 2018). 
Blodglukosvärde tas med teststickor subkutant och personen testar sig själv med en 
mätare (Self monitoring of blood glucose, SMBG) som visar blodglukosnivån vid 
provtagningstillfället. Mätning av HbA1c visar den genomsnittliga glukosnivån under 
en 6–10 veckors period och kan tas med teststickor på medicinklinik (Socialstyrelsen, 
2018). Insulinpump med eller utan integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning 
är till för personer som har återkommande problem med hyper- eller hypoglykemi 
(Socialstyrelsen, 2018).  
 
  
Leva med diabetes mellitus typ 1  
Att leva med en kronisk sjukdom kan anses som en komplex process enligt Kneck, 
Klang & Fagerberg, (2011). Acceptansen av en kronisk sjukdom kan vara psykiskt 
krävande för den drabbade. Personer som drabbas av DM typ-1 behöver förändra 
livsstilsvanor, exempelvis kost och eventuellt öka fysisk aktivitet.  (Kristjansdottir et 
al., 2018; Deek et al., 2015). För en person med DM typ-1 krävs ett liv med regelbundna 
kontroller av blodglukos och livet har förändrats gentemot livet som levdes tidigare 
innan insjuknandet (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011).  För att nå en balans i livet med 
kronisk sjukdom kan det behövas finna egna inre och yttre styrkor samt 
hälsobringande styrkor för att främja hälsa och välbefinnande. Inre styrkor kan vara 
att finna optimism, betydelse för meningen med livet, hopp, acceptans för sjukdomen, 
själveffektivitet self-efficacy d.v.s. tron på den egna förmågan att slutföra uppgifter 
och nå sina mål. Yttre styrkor kan inkludera en stabil socioekonomisk status, 
stödjande närstående, stöd från omgivning och institutioner. Styrkan av inre krafter 
d.v.s. det som gör personen stark psykiskt och ökar fokusering på personens 
upplevelse av hälsa (Kristjansdottir et al., 2018). Kontroller av blodglukosvärde 
påverkar livskvaliteten hos alla personer som har DM typ-1, särskilt personer som går 
över till ett vuxet liv (Fredette, Mawn, Hood & Fain, 2016).   
 
 
Familjefokuserad omvårdnad  

Begreppet familjefokuserad omvårdnad grundar sig på Calgarymodellen (Wright & 
Leahey, 2013). Modellen delas i två delar: the Calgary Family Assessment Model 
(CFAM) beskriver familjebedömning och the Calgary Family Intervention Model 
(CFIM) beskriver familjebehandling. Calgarymodellen utvecklades av Wright & 
Leahey (1994) i Kanada och är utformad till sjuksköterskor med användning till 
familjebedömning och familjebehandling.  Calgarymodellen är flerdimensionell och 
kan presenteras i fyra teorier: kommunikationsteori, förändringsteori, cybernetik och 
systemteori. Kommunikationsteori beskriver kommunikation inom familjen, hur en 
person interagerar med andra. Verbal och icke-verbal kommunikation räknas. 
Förändringsteorin förklarar hur förändringar undersöks inom familjer, det beskriver 
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bl.a. hur och varför förändringar i relationer startar. En förändring kan ses som ett 
hinder eller stabilitet.  Cybernetik beskriver hur återkopplingen sker och hur varje 
familjemedlems beteende påverkar de andra familjemedlemmarna (Wright & Leahey, 
2013). Systemteorin beskriver familjen som helhet och är större än summan av sina 
delar. När det sker en förändring för en medlem i familjen påverkas alla medlemmarna 
och kan beskrivas som en mobil i rörelse som bildar nya relationer, avstånd och närhet 
samt strävar efter stabilitet (Wright & Leahey, 2013; Benzein, Hagberg & Saveman, 
2017a). 
 
 
Familjefokuserad omvårdnad (FFO) beskriver ett arbetssätt där sjuksköterskan möter 
och arbetar med familjer när det existerar ohälsa och/eller sjukdom i familjen 
(Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a). FFO delas i familjerelaterad omvårdnad och 
familjecentrerad omvårdnad. Familjerelaterad omvårdnad bygger på att vårdtagaren 
är i centrum och familjemedlemmarna står i bakgrunden men hänsyn tas till deras 
sammanhang. Familjecentrerad omvårdnad beskriver icke-hierarki och varje medlem 
i familjen står i fokus. Alla parter ses som experter och familjens kompetens, åsikter 
och förslag inkluderas i vårdandet för den sjuke. Inom familjecentrerad omvårdnad 
kan möten skapa interaktion och samspel mellan alla parter, då världen ser olika ut 
för varje medlem kan flera möjligheter till problemlösning upptäckas. Mötena anses 
som en omvårdnadsåtgärd och önskas resultera förhöjt välbefinnande hos hela 
familjen. Inom FFO kan sjuksköterskan ge information till familjen och tilldelas 
information tillbaka. I mötena uppkommer frågor om vilka omvårdnadsåtgärder som 
ska inkluderas i planering av vårdplanen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a). FFO 
kan medverka till förhöjt välbefinnande av varandra inom familjen, men risk finns att 
omvänt ge ökat lidande. Familjemedlemmarnas roller, funktioner och mönster är 
betydelsefulla inom FFO. Systemets d.v.s. familjens funktion styrs av interaktionen 
mellan familjemedlemmarna. Det är vanligt att stöta på närstående som vårdgivare, 
som förväntas ta ansvarsroll för den personen som är sjuk. Närstående som vårdar kan 
råka ut för ohälsa på grund av tilldelat ansvar som inte kan väljas bort. Inom FFO är 
ett mål att närstående kan uppnå glädje och trivsel i sin vårdande roll (Benzein, 
Hagberg & Saveman, 2017a).   
 
 
Sjuksköterskans roll           
Vårdtagaren ses som unik och personens historia och nuvarande situation är kärnan i 
vårdandet sjuksköterskan utövar. Personcentrerad vård kräver en jämlik relation 
mellan sjuksköterska och personen. Det är av vikt att ha i åtanke om vad som är 
betydelsefullt för personen, exempelvis närstående som även är inblandade. 
Sjuksköterskan är ansvarig över en fungerande relation, det för att åstadkomma en 
god kommunikation, främjad hälsa och lindrat lidande för personen (Rosén, Gagnemo 
Persson & Persson, 2017). Sjuksköterskans ansvar handlar om att ge stöd och 
utbildning till närstående som lever nära en person som har DM typ-1, dels för att 
främja livskvaliteten hos den drabbade av sjukdomen och för att närstående ska få 
egen kunskap om stödjande och vårdande (Socialstyrelsen, 2018). Målet med stöd och 
utbildning handlar om att närstående kan uppnå glädje och trivsel i sin vårdande roll 
(Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a). Sjuksköterskan har kunskap inom omvårdnad 
och kan undervisa närstående för att uppnå trygghet i omvårdnaden (Kihlgren, 
Engström & Johansson, 2009). Kristjansdottir er al., (2018) lyfter att individens 
psykiska hälsa inte alltid har varit i centrum inom hälso-och sjukvården för att fokusen 
har varit på sjukdomen och riskfaktorer. Personer som drabbas av kroniska tillstånd 
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har behov av att hitta individuella resurser inom flera faktorer, exempelvis socialt 
arbete, egenvård, medicin och psykiskt välmående (Kristjansdottir et al., 2018).  
Sjuksköterskan bör förutom sin yrkeskunskap och personliga kompetens kunna utöva 
empatisk förmåga och på ett pedagogiskt och förståeligt vis redogöra för tillstånd, 
orsaker och insatser till närstående samt personer med DM typ-1 (Socialstyrelsen, 
2018). Det är av vikt att som närstående ta del av information och delta vid exempelvis 
möten med sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2018).  
 

Problemformulering  
Som sjuksköterska finns ett ansvar att identifiera behov hos personen med DM typ-1 
men även se närstående som en del av vården. Med hjälp av familjefokuserad 
omvårdnad inkluderas närstående i vården. Forskning belyser att närstående upplever 
otillräckligt med stöd och information från vårdgivarna och påverkas känslomässigt 
av sjukdomen. Varje familj har varierande behov när någon i familjen har DM typ-1 
och sjuksköterskan bör identifiera resurser, behov och problem som finns i familjen. 
Litteraturöversikten förväntas ge förståelse för närståendes upplevelser av livet nära 
en person med DM typ-1.    
  

Syfte  
Syftet var att beskriva hur närstående upplever att leva med vuxen person som har 
diabetes mellitus typ 1.  
 

Material och metod   
 
Design  
En litteraturöversikt har utförts av insamlad evidensbaserad kunskap i form av 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats för att nå resultatet. Litteraturöversikt 
genomförs via granskning och sammanställning av forskning samt varje studie har ett 
kunskaps värde och slutligen växer kunskapen genom sammanslagningen av flera 
forskningsresultat. Kvalitativ forskning utgår från ett holistiskt perspektiv som kan 
användas för att belysa ett specifikt område och skapa en förståelse för personers 
upplevelser och erfarenheter. Litteraturöversikten har induktiv ansats vilket innebär 
att den utgår från deltagarnas upplevelser med syfte att generera en teori (Friberg, 
2017a). 
 
 
Urval och datainsamling  
Sökningar efter vetenskapliga artiklar skedde i databaser under våren 2019. 
Inklusionskriterierna innefattar artiklar inom en tidsram på 10 år, d.v.s. inte ha 
publicerats tidigare än 2009 och de var skrivna på engelska eller svenska samt peer-
review granskade. Exklusionskriterierna var barn under 18 år (Friberg, 2017b). 
Peer-review artiklar är artiklar som granskats vetenskapligt av andra forskare och 
publicerats i vetenskaplig tidskrift (Kristensson, 2014). Utifrån syftet bestämdes 
relevanta sökord. Sökorden identifierar det valda ämnet och styrde 
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litteraturöversiktens väg att finna relevanta artiklar till syftet som var att beskriva hur 
närstående upplever att leva med vuxen person som har diabetes mellitus typ 1. I 
sökningarna efter resultatartiklar lästes först artiklarnas titel, om titeln ansågs 
relevant för syftet lästes artikeln vidare i syfte och abstrakt. De artiklar som fortfarande 
bedömdes relevant till syftet lästes vidare för kritisk granskning av skribenterna i alla 
delar i artikeln som gjordes via genomläsning i fulltext. Vidare granskades artiklarnas 
kvalitet med hjälp av ett granskningsprotokoll för att få inkluderas i 
litteraturöversiktens resultat (Kristensson, 2014). Sökningarna inkluderade flera 
sökord som förknippas med syftet: Adaption psychologicia, Adult, Caregivers, 
Chronic illness*, Diabetes mellitus, Diabetes Mellitus type 1*, Type 1 diabetes*, 
Emotions*, Experience*, Family*, Family member, Family experience, Lived 
experience, Family role, Hypoglycemia, Partner*, Relative*, Social support*, 
Spouses, Support, Quality of Life. Sökningarna sammanställdes i en sökningsmatris 
(Bilaga 2). Booleska sökoperatorer användes vid sökningarna, vilket belyser AND, OR 
och NOT, som gör sökningen mer specificerad. Samtliga sökord och synonymer 
kopplas ihop med orden AND och OR. OR användes för att få träffar på antingen ena 
eller båda termerna vid sökningarna, och AND användes för att koppla samman två 
söktermer för att hitta artiklar som innehöll båda termerna i sökningen. NOT används 
för att utesluta ett visst sökord men användes inte i sökningarna till 
litteraturöversikten (Kristensson, 2014). Databaser som använts är PubMed och 
CINAHL, som innehåller artiklar om exempelvis medicinsk vetenskap och omvårdnad 
(Kristensson, 2014). Även databasen PsychINFO användes, som fokuserar på 
psykologi och beteendevetenskap. Till en början  
 
Vetenskapliga artiklar har olika kvalitetsgrader och därför granskas artiklar 
(Kristensson, 2014). Artiklarna granskades med hjälp av ett granskningsprotokoll för 
kvalitativ metod som Hälsohögskolan, Avdelning för omvårdnad (AFO) har tagit fram 
(Bilaga 1) och används till mätning av graden av kvaliteten i artiklar. 
Granskningsprotokollet inkluderar granskning av syfte, design, urval, datainsamling, 
metod, forskningsetiskt ställningstagande, trovärdighet och resultat. Protokollet avser 
att artiklar har godkänd kvalitet när del 1 har full poäng 4/4 och del två avser minst 7/ 
8 poäng. Endast artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och godkända av 
granskningsprotokollet är inkluderade i litteraturöversiktens resultat. 
 
 
Dataanalys   
Analysprocessen som använts i litteraturöversikten är femstegsmodellen av Friberg 
(2017a). Första steget i analysen var att läsa igenom alla nio resultatartiklar enskilt ett 
flertal gånger och sedan föra diskussion mellan skribenterna för att få en djupare 
förståelse samt helhet (Friberg, 2017a). Andra steget utgick från att identifiera 
nyckelfynd i studiernas resultat för att se vilka artiklar som hade likartade nyckelfynd 
att jämföras med (Friberg, 2017a; Kristensson, 2014). Tredje steget beskriver hur en 
översikt skapades över meningsenheterna och nyckelorden. I steg fyra jämfördes 
artiklarna mellan likheter och skillnader i resultatet, det markerades med 
överstrykningspennor. Båda parter reflekterade om likheter och skillnader i 
resultatartiklarna och därmed skapades kategorier med funktion att sammanföra 
meningar. Steg fem beskriver att resultatet skrivits i respektive sex kategorier: Börda 
och ansvar, Begränsningar i livet, Oro och rädsla, Att få stöd, Frånvaro av stöd och 
Förändrade relationer. Resultatartiklarna sammanställdes i en artikelmatris (bilaga 
3). Syftet var att beskriva hur närstående upplever att leva med vuxen person som har 
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diabetes mellitus typ 1 och har hela tiden varit i fokus under arbetsprocessen (Friberg, 
2017a).   
 
 
Forskningsetiska överväganden  
Alla artiklar som valts ut till litteraturöversikten är antigen godkända av etisk 
kommitté och granskade eller innefattar ett välgrundat etiskt resonemang. Frågan 
kring etiskt godkännande har diskuterats och övervägts under tiden av 
litteraturarbetes gång. Dock krävs ej ett etiskt godkännande vid en litteratursökning 
men frågan skulle tas upp och syftet till studien skulle motiveras. Risken för att skada 
deltagare forskningsetiskt är mindre i en litteraturöversikt än när interaktion sker 
mellan forskare och deltagare (Kjellström, 2017). Etisk godkända och etiskt granskade 
artiklar eftersträvades eftersom det ökar tillförlitligheten till litteraturöversikten 
(Kristensson, 2014). I resultatartiklarna beskriver deltagarna upplevelser och det är 
därför viktigt att förhålla sig till forskningsetiken genom att inte förvränga 
upplevelserna. Översättningar från engelska till svenska begrepp kunde skapa etiska 
problem eftersom det inte alltid fanns exakta översättningar. Det kunde leda till 
begränsningar i tolkningen av artiklar till resultatet (Kjellström, 2017).  
 

Resultat 
Resultatet beskriver närståendes upplevelse av att vara nära till en person med DM 
typ-1. Resultatet presenteras utifrån sex kategorier som är Börda och ansvar,  
Begränsningar i livet, Oro och rädsla, Att få stöd, Frånvaro av stöd och Förändrade 
relationer.  
 
Börda och ansvar  
Det framkom i resultatet att närstående upplever ansvar över personen med DM typ-
1 på grund av att behöva kontrollera personens blodglukosvärde (Gunn, Seers, Posner 
& Coates, 2012; King, Overland, Fisher & White, 2015). I en annan studie upplever 
närstående ansvar över säkerhet och över att utföra åtgärder när personen med DM 
typ-1 hamnat i en okontrollerad blodsockernivå (Lawton et al., 2014; King, Overland, 
Fisher & White, 2015; Ritholz,  Beste, Edwards, Beverly, Atakov-Castillo & Wolpert, 
2014). Störd sömn på grund av att personen med DM-typ 1 hade nattlig hypoglykemi 
upplevdes som en börda hos flera (Lawton et al., 2014; Stuckey et al., 2016). 
Förändringar i livet på grund av sjukdomen kunde göra att sjukdomen kändes som en 
börda hos närstående (Årestedt, Persson & Benzein, 2014; Gunn, Seers, Posner & 
Coates, 2012).  
 
 
Begränsningar i livet  
I flera studier upplever närstående begränsningar i sin vardag på grund av att laga 
specialkost och förbereda måltider till personen med DM typ-1 (Gunn, Seers, Posner 
& Coates 2012; Stuckey et al., 2016; Lawton et al., 2014). Samtidigt som närstående 
upplever begränsning på grund av förändringar i kostvanor sågs det även som en 
fördel för att det resulterade en sundare livsstil (Lawton et al., 2014). Närstående 
upplever begränsningar i vardagen på grund av ansvarsroller och de risker samt 
komplikationer som kunde ske för personen med DM typ-1 (Lawton et al., 2014; King, 
Overland, Fisher & White, 2015). Upplevelsen av ett begränsat vardagsliv resulterade 
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att närstående gav upp aktiviteter på sin fritid och det sociala livet med andra 
människor påverkades negativt (Lawton et al., 2014; Gunn, Seers, Posner & Coates, 
2012). Även friheten till familjeaktiviteter, resor och besök i andra orter upplevdes hos 
närstående som en begränsning (Stuckey et al., 2016; Lawton et al., 2014). Önskan 
fanns hos närstående att bland kunna åka iväg ett par dagar från det som begränsade 
deras liv och lämna ansvaret över personen med DM typ-1 en stund (Lawton et al., 
2014). 
 
  
Oro och rädsla  
Närstående upplever oro när blodglukosvärdet blev lågt och visade symtom hos 
personer med DM typ-1 och var därmed redo att agera om det skulle bli nödvändigt 
(Gunn, Seers, Posner & Coates, 2012; Stuckey et al., 2016; Ness, Saylor & Selekman, 
2018; King, Overland, Fisher & White, 2015). Symtomen gör att närstående upplever 
oro och rädsla samt viljan att förhindra hypoglykemi hos personen med DM typ-1 
(Trief, Sandberg, Dinmock, Forken & Weinstock, 2013; Gunn, Seers, Posner & Coates, 
2012; Lawton et al., 2014; King, Overland, Fisher & White, 2015). Vidare framkom det 
att närstående upplever oro över att personen med DM typ-1 skulle neka till hjälp vid 
ett hypoglykemiskt tillstånd på grund av symtom som förvirring (Ness, Saylor & 
Selekman 2018). Att lämna personen med DM typ-1 ensam väckte känslor av oro 
(King, Overland, Fisher & White, 2015). 
 
En närstående upplever sin partner som en demon när personen hamnade i 
hypoglykemiskt tillstånd, vilket fick deltagaren att känna rädsla (Lawton et al., 2014). 
Rädslan för att personen med DM typ-1 skulle dö på grund av sin sjukdom visade sig 
hos flera närstående (Ness, Saylor & Selekman, 2018). En kvinna berättade 
upplevelsen av rädsla när personen med DM typ-1 var i ett hypoglykemiskt tillstånd, 
hon trodde personen skulle dö (Trief, Sandberg, Dinmock, Forken & Weinstock, 2013). 
Även en annan kvinna var orolig över komplikationer för sin mamma med DM typ-1 
på grund av att hennes moster dog av okontrollerad diabetes och var därmed vaksam 
över sin mammas blodglukoskontroller (Gunn, Seers, Posner & Coates, 2012).  
  
I flera studier upplever närstående rädsla över att åka iväg på semester för att lämna 
personen med DM typ-1 utan tillsyn om något allvarligt skulle hända och ville därför 
ha regelbunden kontakt (Lawton et al., 2014; Gunn, Seers, Posner & Coates, 2012; 
Ness, Saylor & Selekman 2018). Samtidigt upplever andra närstående minskad oro 
över att åka iväg på semester för att personen med DM typ-1 har kontinuerlig 
glukosmätning (CGM)1 (Ritholz, Beste, Edwards, Beverly, Atakov-Castillo & Wolpert, 
2014). Vidare framkom det att om personen med DM typ-1 följde med på resor kände 
närstående sig oroliga med att vara i ett främmande land om personen med DM typ-1 
skulle behöva akut behandling på ett sjukhus utomlands (Stuckey et al., 2016).  
 
Komplikationer som kunde ske hos personen med DM typ-1  på grund av sjukdomen 
upplevs som oro inför framtiden hos närstående (Gunn, Seers, Posner & Coates, 2012; 
Trief, Sandberg, Dinmock, Forken & Weinstock 2013). Konflikter skapades på grund 
av oron för sjukdomen genom diskussioner om sjukdomens risker och komplikationer 
                                                
 
1 Continuous glucose monitoring (CGM) är en tunn plastsensor som fästs precis under huden på buken eller 
överarmen. Plastsensorn känner av och visar aktuellt glukosvärde och glukosutvecklingar. Vissa modeller 
larmar eller vibrerar vid hyperglykemi eller hypoglykemi (Pandit, 2012). 
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mellan närstående och den som är sjuk. Konflikterna kunde exempelvis handla om 
oron över kontroller av blodglukos och om personen med DM typ-1 hade planerat och 
förberett sig inför sin fysiska aktivitet genom att inta tillräckligt med energi (Sparud-
Lundin, Öhrn & Danielson, 2010). Att en person med DM typ-1 blir förälder var något 
som närstående var oroliga över, för att de inte är närvarande hela tiden. Närstående 
menade att de var oroliga över att personen med DM typ-1 skulle hamna i ett 
hypoglykemiskt tillstånd och samtidigt var ensam med barnet (Trief, Sandberg, 
Dinmock, Forken & Weinstock, 2013).   
 
  
Att få stöd  
Närstående upplever stöd när vårdpersonal bidrog med kunskap om sjukdomen 
(Årestedt, Persson & Benzein, 2014; King, Overland, Fisher & White, 2015). I flera 
studier upplever närstående stöd av sjukvården vid diabetesrelaterade uppgifter för 
att kunna stötta personen med DM typ-1 (Stuckey et al., 2016; King, Overland, Fisher 
& White, 2015), distriktsläkare visade sig även vara tillgänglig att kontakta för stöd 
(Gunn, Seers, Posner & Coates 2012). Möten med personer som har yrkesrollen peer 
support2 och andra deltagare i mötet upplevs positivt hos närstående för att kunna 
dela tips med varandra och dela erfarenheter om hur man hanterar beteenden samt 
personlighetsförändringar hos en person med DM typ-1 (Lawton et al., 2014; Ness, 
Saylor & Selekman 2018). Även stödgrupper via webbplats lyftes bland närstående 
som ett gynnsamt hjälpmedel för att dela varandras erfarenheter och känslor (Lawton 
et al., 2014; Sparud-Lundin, Öhrn & Danielson, 2010).  
 
 
Frånvaro av stöd  
Flera studier visade att närstående upplever behovet av feedback och emotionellt stöd 
från andra människor som lever i samma situation (Lawton et al., 2014; Årestedt, 
Persson & Benzein, 2014; Sparud-Lundin, Öhrn & Danielson, 2010;  Ness, Saylor & 
Selekman 2018). En närstående beskriver att sin partner alltid fanns för att prata om 
allt, men kände samtidigt inte tillräckligt stöd (Årestedt, Persson & Benzein, 2014). 
Brist på nödvändig information och support från sjukvården skapade negativa 
upplevelser som resulterade osäkerhet och närstående letade istället information från 
andra källor exempelvis tidningar och internet (Årestedt, Persson & Benzein, 2014). 
Deltagare tyckte att de inte fick det stöd som skulle behövas från sjukvården (Stuckey 
et al., 2016). Önskan att samhället skulle hjälpa familjer och närstående med stöd i 
diabetes hanteringen fanns hos flera närstående (Stuckey et al., 2016; Årestedt, 
Persson & Benzein 2014). Den önskan om stöd som upplevs handlade om ökad 
medvetenhet och kunskap om sjukdomens komplikationer samt vad en person DM 
typ-1 bör tänka på gällande kosten, eftersom närstående inte har de kunskaper som en 
dietist utan bara bistår med sin egen kunskap (Stucky et al., 2016). Närstående 
upplever det obekvämt att ge insulininjektioner utan att ha kunskap eller fått stöd av 
sjukvårdspersonal om hur man administrerar insulin och önskemål fanns om att följa 
med personen med DM typ-1 till sina diabeteskonsultationer för att få utbildning och 
information (Lawton et al., 2014). Flera upplever dessutom att sjukvården inte frågade 
om närstående var i behov av hjälp (Lawton et al., 2014;  Stuckey et al., 2016; Årestedt, 
Persson & Benzein, 2014).   
                                                
 
2 Peer support avser en yrkesroll inom hälso- och sjukvård som med egna erfarenheter av psykisk ohälsa stödjer 
patienter och erbjuder stöd (Barker & Maguire, 2017). 
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Förändrade relationer  
Närstående upplever en acceptans i relationen att personen med DM typ-1 kunde vila 
efter middagen istället för att hjälpa till med disken på grund av tröttheten sjukdomen 
kunde åstadkomma (Sparud-Lundin, Öhrn & Danielson, 2010). Det framkom att 
närstående upplever att personen med DM typ-1 förändras från dag till dag men visste 
att det berodde på sjukdomen och behövde därmed hela tiden vara redo för stöd vid 
eventuella blodglukos förändringar (Sparud-Lundin, Öhrn & Danielson, 2010; 
Stuckey et al., 2016).  Att behöva ta på sig sjukvårdens vårdgivar roll var något som 
flera närstående upplevde (Årestedt, Persson & Benzein, 2014; Gunn, Seers, Posner & 
Coates 2012).  
  
I en studie berättade en kvinna att hon och hennes man med DM typ-1 inte längre hade 
ett aktivt sexliv på grund av diabetesen, som påverkade henne känslomässigt.  I samma 
studie upplever en annan närstående sig som en barnvakt till sin partner som gav 
känslomässig obalans i förhållandet, deltagaren ville känna sig som en sambo och inte 
som en förälder (Stuckey et al., 2016).  Några andra närstående upplever deras pappa 
med DM typ-1 som en lugn och trevlig man, men när han hamnade i hypoglykemiskt 
tillstånd blev han förändrad och upplevdes arg. När förändringar i blodglukosnivån 
uppstod hos pappan och personligheten förändras kände närstående sig tvungna att 
beskydda honom (Stuckey et al., 2016).  
 
Närstående upplever kontinuerlig blodglukosmätning som en positiv inverkan i 
förhållandet, men kunde även bidra till en oförståelse och konflikter när personen med 
DM typ-1 inte vill ha stöd av sin partner. Sensorn som mäter blodglukosvärdet 
upplevdes som en gemensam enhet hos närstående (Ritholz,  Beste, Edwards, Beverly, 
Atakov-Castillo & Wolpert, 2014). 
 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion   
En litteraturöversikt med nio artiklar med kvalitativ ansats gjordes (Friberg, 2017b). 
Litteraturöversikter är relevant vid forskning inom specifika problemområden för att 
få en ökad kunskap inom området och en fördel för att arbetet ger en överblick om 
kunskapsläget (Friberg, 2017b). Litteraturöversikten har arbetats med kvalitativ 
ansats eftersom det ansågs mest lämplig till syftet som var att beskriva hur närstående 
upplever att leva med vuxen person som har diabetes mellitus typ 1 och kvalitativ 
forskning fokuserar på personers upplevelser, förväntningar, behov och erfarenheter 
(Friberg, 2017b). Kvantitativ ansats valdes därför inte för att det grundar sig på att 
undersöka samband, skattningar och mätningar (Kristensson, 2014). 
Litteraturöversikten har arbetats induktivt, d.v.s. inte grundats sig i någon teori och 
skribenterna har förutsättningslöst beskrivit resultatartiklarnas innehåll (Kristensson, 
2014).  
 
Målet med urvalet var att hitta artiklar som uppfyller Inklusionskriterierna och 
godkänd kvalitet via granskningsprotokollet (bilaga 1) och till största möjliga del 
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svarar på syftet. Avgränsningar gjordes och artiklarna skulle vara skrivna på engelska 
eller svenska, men slutligen blev det endast artiklar med engelskt språk till resultatet. 
Avgränsningar var även ålder 18-65+ och publicerade mellan 2009-2019 som påvisar 
att forskningen var aktuell (Mårtensson & Fridlund, 2017). Kön och etnicitet 
avgränsades inte. Avgränsningar och begräsningar i sökningar av artiklar kan ses som 
en styrka i examensarbetet (Henricsson, 2017). Det kunde varit av vikt att skribenterna 
specificerat närstående eftersom en partner möjligtvis upplever relationen 
annorlunda jämfört med vad ett syskon gör i en relation med en person som har DM 
typ-1. Närstående avser i litteraturöversikten som nära personer i omgivningen till 
personen med DM typ-1 och kan vara familj, släkt och eller vänner.  
 
Databaserna PsychINFO, PubMed och CINAHL användes i litteraturöversikten 
eftersom de innehåller artiklar inom medicin, beteendevetenskap, psykologi, 
omvårdnad och hälso- och sjukvård som var intressant för syftet (Kristensson, 2014). 
Sökorden utformades av syftet. Om mer tid hade funnits till förfogande hade fler 
databaser använts för att sökning i flera databaser ökar trovärdigheten och chanserna 
att hitta artiklar som är relevanta för syftet (Henricson, 2017). I databasen PsychINFO 
förekom en resultatartikel och i CINAHL två resultatartiklar och resterande i PubMed. 
Majoriteten av resultatartiklarna förekom i databasen PubMed, vilket kan bero på att 
sökorden har mer medicinsk inriktning.   
 
Sökningarna gick inte som förväntat då förväntningarna var att finna fler artiklar som 
var relevant för syftet. Om arbetet med litteraturöversikten haft mer tid till förfogande 
hade fler artiklar kunnat inkluderats. Sökningarna tog mer tid än förväntat för att flera 
sökningar med olika sökord gav träff på samma artiklar. Majoriteten av resultaten i 
sökningarna handlade om barn, trots att booleska sökoperatorer och filtrering 
användes (Bilaga 2).  
 
Samtliga nio resultatartiklar klarade kvalitetsgranskningen som granskades via 
granskningsprotokollet från Avdelning för omvårdnad (AFO) på Jönköping 
University. Tre resultatartiklar utav nio artiklar uppnådde endast 7/8 i den andra 
delen av granskningsprotokollets, vilket skulle kunna äventyra trovärdigheten i 
resultatet. Samtliga resultatartiklar lästes och granskades av båda skribenterna med 
följt av diskussion angående artiklarnas kvalitet och relevans till syftet, vilket stärker 
trovärdigheten (Henricson, 2017).  
 
Eftersom mer än hälften av resultatartiklarna är från andra länder än Sverige 
diskturers det om eventuell risk finns att äventyra trovärdigheten på grund av att 
Sverige inte har samma sjukvård som artiklarnas ursprungsländer. Diskussion mellan 
skribenterna om att flera artiklar var från andra länder vidtogs och värderades 
betydelsefullt eftersom länderna har olika kulturer och normer inom hälso- och 
sjukvård och vardagsliv. Det resulterar en bredare översikt och flera olika upplevelser 
jämfört med att endast ha forskningsresultat från ett land. Tillförlitligheten ökar vid 
ett varierat urval (Kristensson, 2014). Både svenska och utländska artiklar lyfte samma 
data om viktiga aspekter inom sjuksköterskans profession och kan tyda på att 
sjuksköterskan arbetar likadant i flera länder samt att närstående oavsett ursprung 
hade liknande upplevelser vilket kan ses som en styrka i litteratursökningen. 
Resultatartiklarna lyfte exempelvis: stöd till närstående, familjevård och hantering av 
diabetes för närstående. Metoddiskussionen i litteraturöversikten bör överväga 
överförbarheten av resultatet till andra länder och sammanhang (Henricson, 2017).  
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En av resultatartiklarna handlar om flera kroniska sjukdomar och eftersom artikeln 
inte endast fokuserar på diabetes mellitus typ 1 kan det ses som en svaghet.  
  
Granskning av litteraturöversikten har gjorts ett flertal gånger vid 
handledningstillfällena av handledare och medstudenter under litteraturöversiktens 
utförande vilket kan ses som en styrka och ökar tillförlitligheten av resultatet enligt 
Henricson & Billhult (2017). Handledaren har haft möjlighet att kontaktas utöver 
schemalagda träffar vilket kan ses som en förutsättning i arbetet och öka 
trovärdigheten i litteraturöversikten för att handledaren bär mer kunskap (Henricson, 
2017). 
 
Pålitligheten av resultatet stärks av skribenternas tidigare kunskap om DM typ-1 
utifrån dels egna erfarenheter, verksamhetsförlagd utbildning och 
sjuksköterskeutbildning. Skribenterna diskuterade tillsammans om tidigare kunskap 
om ämnet för att vara medvetna om sin förförståelse kring ämnet (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Tillförlitligheten av resultatet enligt Henricson & Billhult (2017) kan 
ha påverkats av skribenternas brist på erfarenhet utav litteraturöversikt på 
vetenskaplig nivå samt att resultatet kan ha tolkats annorlunda i analysprocessen på 
grund av att texterna översatts från engelska till svenska. Lexikon har använts vid 
översättning av ord som varit svåra att översätta (Kjellström, 2017). 
 
Artiklarna bearbetades och analyserades flera gånger för att få en helhet och för att 
texterna översatts från engelska till svenska. Kategorierna Börda och ansvar, 
Begränsningar i livet, Oro och rädsla, Att få stöd, Frånvaro av stöd och Förändrade 
relationer syntetiserades fram via de funna nyckelfynden. Nyckelfynd identifierades i 
artiklarna och jämfördes med likheter och skillnader, vilket ökar trovärdigheten och 
pålitligheten i examensarbetet (Friberg, 2017b). Efter att artiklarna bearbetas till ett 
resultat sammanställdes det i en artikelmatris (Bilaga 3). Skribenterna gjorde analysen 
gemensamt vilket kan öka resultatets pålitlighet (Henricson, 2017). 
 
 
Resultatdiskussion  

I litteraturöversiktens resultat framkom det att närstående upplever begränsningar i 
livet, oro och rädsla över en annan person och frånvaro av stöd. Närstående upplever 
livet begränsat på grund av att personen med DM typ-1 hade flera krav i sitt liv, med 
exempelvis kontroller av blodglukosvärde och specialkost. Ett ansvar tilldelas 
automatiskt till närstående över kraven som personen med DM typ-1 har och stödet 
närstående gav tydliggjorde upplevelsen på brist av stöd från samhälle och omgivning. 	
	
När en närstående är inblandad i den sjukes vård borde Familjefokuserad omvårdnad 
(FFO) tillämpas för att inkludera närstående (Wright & Leahey, 2013), men i resultatet 
lyfts brist på den formen av vård. Oro var en vanlig känsla som fanns hos många 
deltagare på grund av otillräckligt stöd och kunskap, men samtidigt upplever några 
deltagare i resultatet att stöd från hälso-och sjukvårdspersonal minskade upplevelser 
av oro.	
	
Brist på kunskap om sjukdomens etiologi och dess krav på medicinsk hantering 
påverkade närstående med känslor av osäkerhet, oro och rädsla i sin roll som vårdare 
i både vardagliga och akuta situationer. Det kan bero på att hälso- och sjukvården gav 
otillräckligt stöd och undervisande till närstående i hantering av medicinska åtgärder. 
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Det är av vikt att närstående upplever säkerhet i praktiken för att DM typ-1 är en 
sjukdom som kräver medicinsk vård med riskförebyggande åtgärder hela tiden, därför 
behövs utbildning och stöd till medverkande personer i sjukdomen för att undvika 
akuta samt långsiktiga komplikationer (ADA, 2014). I resultatet upplever närstående 
begränsningar, trötthet, emotionella samt fysiska svårigheter på grund av sjukdomen. 
Det är vanligt att stöta på närstående som vårdgivare, som förväntas ta ansvarsroll för 
den personen som är sjuk. Närstående som vårdar kan råka ut för ohälsa på grund av 
tilldelat ansvar som inte kan väljas bort. Inom FFO är ett mål att närstående kan uppnå 
glädje och trivsel i sin vårdande roll (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a). Det är 
därför av vikt att sjuksköterskan ser närstående som en del i vården och har i åtanke 
att närstående kan uppleva motstånd i livet både emotionellt och fysiskt i vårdandet 
av en person med DM typ-1. I ytterligare forskning upplever familjemedlemmar att 
familjens vardag planeras efter diagnosen med rutiner vilket upplevs påfrestande  
(Wennick & Hallström, 2006). För att närstående ska kunna möta eventuella 
komplikationer och stressorer i livet är det viktigt för sjuksköterskor att involvera 
närstående och inte enbart personer med DM typ-1 (Benzein, Hagberg & Saveman, 
2017b; Socialstyrelsen, 2015). Sjuksköterskan har som uppgift att stödja och 
underlätta för den sjuke och familj när livet utsätts för en prövning (Wright & Leahey, 
2013). 	
	
Resultatet belyser hur närstående upplever en plikt att hela tiden närvara hos 
personen med DM typ-1, vilket på sikt kunde leda till att närstående själva riskerar sin 
hälsa genom att ständigt vara aktiva vårdgivare. Ytterligare forskning belyser att 
närstående upplever plikt och skuld i livet även med  Huntingtons sjukdom som är en 
annan typ av kronisk sjukdom (Røthing, Malterud & Frich, 2014). En kvinna upplever 
rädsla när personen med DM typ-1 var i ett hypoglykemiskt tillstånd, hon trodde 
personen skulle dö. Personer påverkar varandra både positivt och negativt i olika 
situationer som kan resultera i olika upplevelser. Benzein, Hagberg & Saveman 
(2017a) beskriver att personer som är involverade i varandras liv påverkas av varandra 
och om en person drabbas av en kronisk sjukdom drabbar det även de personer som 
är i omgivningen. Systemteorin beskriver att en förändring i en del påverkar de andra 
delarna, d.v.s. att om personen som är sjuk mår bra, mår närstående bra och tvärtom 
(Wright & Leahey, 2013). När sjuksköterskan arbetar med familjecentrerad 
omvårdnad bjuder hen in hela familjen till ett möte och dialog för att öppna 
möjligheter till att hantera upplevda problem och frågar om vilka omvårdnadsåtgärder 
som behövs enligt familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017c). 
	
Det framkom i resultatet att närstående upplever olika känslor och uppoffringar för 
ett liv i balans och att relationen mellan närstående och personen med DM typ-1 
påverkas på många olika vis. Närstående upplever ett ansvar över en annan människa 
och beskrevs betungande, vilket påverkade relationen mellan parterna. När 
sjuksköterskan arbetar utifrån FFO kan hen hjälpa närstående att minska intensiva 
känslor samt ändra uppfattning till ett hälsoproblem (Wright & Leahey, 2013). I 
arbetet med FFO följer ett resultat som visar att i längden blir livet mer fungerande för 
alla parter genom att närstående inkluderas (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I 
jämförelse med en annan typ av kronisk sjukdom beskrivs det även att närstående till 
personer med Huntingtons sjukdom upplever att relationen successivt förändras på 
grund av vårdbehovet och det var svårt att upprätthålla en ömsesidig balans i 
förhållandet (Røthing, Malterud & Frich, 2014). Förändringar i relationen tolkas på 
olika vis hos individer, för vissa upplevs den starkare och andra märker inte alls av den 
vilket kan skapa en obalans i förhållandet. Det är av vikt för sjuksköterskan att veta att 
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människor i sociala processer uppfattar verkligheten på olika vis (Benzein, Hagberg & 
Saveman, 2017a). Närståendes upplevelse av påverkan i relationen kan kopplas med 
Calgarymodellens del Cybernetik, som beskriver att varje familjemedlems beteende 
påverkar de andra familjemedlemmarna (Wright & Leahey, 2013).	
	
I kategorin Oro och rädsla lyfts att närstående var redo att agera i akuta situationer, 
men samtidigt upplevdes rädsla över att det kunde sluta med ambulans till sjukhuset 
för att symtom som förvirring kunde göra att personen med DM typ-1 nekar till 
hjälp. Enligt Huus, Castor, Ek Rosander & Enskär (2012) stärks familjemedlemmar 
genom information och stöttning från vården ger styrka att förstå sjukdomens olika 
utmaningar och risker. Det är av vikt att närstående söker hjälp och stöd av 
exempelvis sjuksköterska för att undvika psykisk ohälsa om livet känns betungande 
att leva nära en person med kronisk sjukdom. I jämförelse med föräldrar till ett barn 
med DM typ-1 upplevs även sjukdomen som en börda och långsiktigt resulterar 
upplevelsen av känslomässig nöd och egna hälsoproblem (Haugstvedt, Wentzel-
Larsen, Rokne & Graue, 2011). Sjuksköterskan och andra professioner som 
inkluderas i vårdprocessen bör se, hjälpa och vara lyhörd till närstående som lever 
nära en kronisk sjukdom (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017c). Ytterligare 
forskning belyser att samverkan med hälso- och sjukvårdspersonal är  även ett viktigt 
stöd för närstående inom palliativ vård (Hudson 2006; Herbert, Schulz, Copeland & 
Arnold, 2009). I arbetet med FFO kan sjuksköterskan överblicka vad som behöver 
förändras och välja lämpliga åtgärder för att familjen ska nå en stabilitet (Wright & 
Leahey, 2013).  
	
Brist på nödvändig information och support från sjukvården skapade negativa 
upplevelser som resulterade osäkerhet och närstående letade istället information från 
andra källor exempelvis tidningar och internet. När personer upplever brist på stöd 
kan stöd och samtal med andra personer i liknande situation vara ett alternativ. 
Stödgrupper och peer support visade sig vara ett potentiellt medel till stöd genom att 
dela erfarenheter och tankar mellan närstående. Tidigare forskning lyfter att även 
närstående till personer med Parkinsons sjukdom upplevde träffar med andra 
personer i liknande situation positivt för att de fick ökad kunskap om hur de kan stötta 
personen som är sjuk (Hellqvist, Dizdar, Hagell, Berterö & Sund-Levander, 2017).	Det 
är av vikt att sjuksköterskan är medveten om alternativ till stöd finns att tillgodose för 
närstående, exempelvis via stödgrupper. Tidigare forskning belyser att peer support 
är förknippat med en förbättrad hälsa hos vuxna (Pihlaskari, Wiebe, Troxel, Stewart & 
berg, 2018). Ytterligare forskning lyfter att peer support ger socialt och emotionellt 
stöd till behövande personer (Peimani, Monjazebi, Ghodssi-Ghassamabadi & Nasil-
Esfahani, 2018).	 Stödgrupper i möten och stödgrupper på internet hade enligt 
skribenterna kunnat synas mer, exempelvis genom social media för att nå ut till 
närstående som inte vet hur de kan få stöd. 	
	
Sjuksköterskan bör se personen med DM typ-1 och närstående som en enhet men även 
skilja behov och åtgärd mellan parterna. Svårigheten för sjuksköterskan enligt 
Benzein, Hagberg & Saveman (2017a) är att tvingas utveckla sitt förhållningssätt 
eftersom familjefokuserad omvårdnad bygger på en systematisk relation och en icke 
hierarkisk relation.	
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Slutsats och kliniska implikationer  
Resultatet visar att närstående till personer med DM typ-1 upplever att relationen blir 
påverkad och det är av vikt att sjuksköterskan kan identifiera närståendes behov. 
Tidigare forskning om närstående till vuxna personer med DM typ-1 har inte varit i 
fokus, forskningen har mestadels fokuserat på antingen personen med DM typ-1 eller 
föräldrar till barn med DM typ-1. Det styrks av Kristjansdottir et al., (2018) som 
beskriver att fokusen från hälso- och sjukvården handlat om personer med DM typ-1. 
Enligt Wright & Leahey (2013) påverkas hela familjen när en familjemedlem har en 
sjukdom. När sjuksköterskan arbetar med familjefokuserad omvårdnad inkluderas 
närstående i vården vilket kan det öka upplevelsen av välbefinnande hos individen 
samt ge ökad kunskap om sjukdomen. Tidigare forskning belyser att kronisk sjukdom 
påverkar relationer som successivt förändrades på grund av olika vårdbehov och 
därmed ger svårigheter att bibehålla ömsesidig balans i förhållandet. Kunskap och 
stöd till närstående visade sig främja individens upplevelse av hälsa. 
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CINAHL 
(2009-2019) 

Type 1 diabetes* AND adult AND 
spouses 

30 30 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3. Artikelmatris 

Författare, 
År, tidskrift, 
Land 

Titel Design Syfte Deltagare Resultat Kvalitet 

Spraud-
Lundin, C., 
Öhrn, I., 
Danielson, E. 
(2009)  
  
Journal of 
Advanced 
Nursing  
  
Sverige  

Redefining 
relationships and 
identity in young 
adults with type 1 
diabetes  

 Kvalitativ semi 
strukturerade 
 intervjuer   
 

Syftet var att få 
inblick över 
betydelsen om 
interaktioner och 
stöd mellan föräldrar 
och deras unga vuxna 
barn med DM typ-1  

17 kvinnor 
9 män 

Övergång till vuxenlivet 
för unga vuxna med DM 
typ-1 formades av en 
process som ledde till 
förändring av relationer 
och identitet. Föräldrar 
uppfattades som de mest 
tillförlitliga supportrarna, 
jämfört med partner, 
syskon och andra 
betydande. Chattvänner 
kan även bli viktiga inom 
emotionellt, socialt och 
diabetesrelaterat stöd i 
internetkommunikation 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 



 

 

Trief, P., 
Sandberg, J., 
Dinmock, J., 
Forken, P., 
Weinstock, 
R. (2013) 
 
Diabetes 
Care  
 
USA 

Personal and 
Relationship 
challenge of 
adults with Type 1 
diabetes 
  

Kvalitativ 
Fokusgrupp 

Syftet var att belysa 
och få ökad förståelse 
för  psykosociala 
utmaningar hos 
vuxna som lever med 
DM typ-1 eller dess 
inverkan på 
partnerrelationer 
  

28 kvinnor 
32 män 

Fyra huvuddomäner 
identifierades: 1) 
påverkan av diabetes på 
relationen, nivå av 
partners intresse, 
emotionell inverkan av 
diabetes i förhållandet 
och oro över barns 
uppfödning. 2)förstå 
effekten av hypoglykemi. 
3) stress av potentiella 
komplikationer. 4) 
fördelar med teknik. 
Teman tyder på att 
partnersamverkan 
varierar och det finns 
betydande ångest om 
hypoglykemi och 
framtida komplikationer. 
konflikter i relationen kan 
ge stress. Stöd från 
partner är högt värderat 
och tekniken har ett 
positivt inflytande. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 



 

 

*King, J., 
Overland, J., 
Fisher, M., & 
White, K. 
(2015)  
 
The diabetes 
Educator 
 
Australien 

Severe 
Hypoglycemia 
and the Role of 
the Significant 
Other: Expert, 
Sentry, and 
Protector. 
 
 

Kvalitativ 
Ostrukturerade 
Narrativa 
djupintervjuer 

Syftet med studien 
var att få en bättre 
förståelse hur 
allvarlig hypoglykemi 
påverkar andra 
människor i 
omgivningen till en 
person med DM typ-1 
 

3 Kvinnor 
4 Män 
 
 

Episoder av allvarlig 
hypoglykemi har visat sig 
göra deltagarnas liv upp 
och ner. Oförmågan hos 
individen med diabetes 
att hantera svår 
hypoglykemi krävde stöd 
från andra att upptäcka 
och behandla episoderna. 
Närstående gick från ett 
bakgrundsstöd till en 
aktiv och viktig roll i svår 
hypoglykemihantering. 
Närstående upplever 
kunskaper om hantering 
av sjukdomen gynnsamt 
för att hjälpa till med de 
allvarliga hypoglykemi-
episoderna. De var även 
vaksamma och 
förberedda för 
hypoglykemiepisoder.  

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 



 

 

Årestedt, L., 
Persson, C., 
Benzein, E. 
(2014) 
 
Scandinavian 
journals of 
caring 
science  
 
Sverige 

Living as a family 
in the midst of 
chronic illness  

Kvalitativ 
ostrukturerade  
narrativa 
intervjuer 

Syftet med studien 
var att  
belysa familjers 
betydelse när en 
kronisk sjukdom är 
pågående inom 
familjen 
 
 
 

12 kvinnor 
10 män 

Närstående beskrev att 
deras vardag behövde 
anpassas efter den sjuke 
och de upplever 
förändrade roller. 
Upplevelser av frustration 
och rädsla uppkom när 
sjukdomen manifesteras 
tydligt. Närstående 
uppfattade vårdpersonal 
och stödgrupper som 
möjlig källa till att lära 
känna och hantera 
sjukdomen. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 

Stuckey, 
L.H., 
Mullan-
Jensen, C., 
Kalra, S., 
Readinga, J., 
Wens, J., 
Vallis, M. … 
Peyrot, M. 
(2016) 
 
Diabetes 
research and 
clinical 
practice 
 
USA 

Living with an 
adult who has 
diabetes: 
Qualitative 
insight from the 
second Diabetes, 
Wishes and Needs 
(DAWN2) Study 

Kvalitativ 
semistrukturerade 
intervjuer/telefon 
intervjuer/enkät 
 

Syftet med studien 
var att belysa 
familjers upplevelser 
i stödjandet till vuxna 
med diabetes 

1337 
kvinnor 
720 män  

Närstående upplever vilja 
till att stödja. Behovet av 
stöd till närstående 
tydliggjordes. 
Relationerna påverkades 
positivt och negativt av 
sjukdomen. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 



 

 

Gunn, K. L., 
Seers, K., 
Posner., N., 
Coates, V. 
(2012) 
 
Health and 
Social care in 
the 
Community  
 
England 

Somebody there 
to watch over you: 
the role of the 
family in everyday 
and emergency 
diabetes care 

Kvalitativa 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Syftet var att beskriva 
familjemedlemmars 
roller vid 
diabetesvård i 
vardagliga och akuta 
situationer  
 

19 Kvinnor 
26 män 
 

Vid flera tillfällen fanns 
närstående som stöd till 
personen med diabetes  i 
akuta situationer och i 
kriser. Flera orosmoment 
upplevs över följsamma 
komplikationer till 
sjukdomen. 
Familjemedlemmar 
påverkades positivt och 
negativt när diabetes 
fanns  inom familjen. 
Närstående upplever 
anpassning i sitt 
vardagliga liv efter 
personen som är sjuk. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 

Lawton, J., 
Rankin, D., 
R. Heller, S., 
A. Rogers, 
H., De Zoysa, 
N., Amiel, S. 
(2014)  
 
Diabetes 
Care  
 
England 

Experiences, 
views and support 
of family 
members of 
people with 
hypoglycemia 
unawareness 

Kvalitativ 
ostrukturerade 
intervjuer 

Syftet var att få 
förståelse för hur 
hypoglykemisk 
omedvetenhet 
inverkar på 
familjemedlemmars 
liv och deras 
engagemang i 
förebyggandet av 
hypoglykemi 

17 kvinnor 
7 män 
 

Närstående upplever 
begränsningar i sina liv 
för att hjälpa personen 
med DM typ-1. Rädsla 
upplevs  flera gånger när 
personen med DM typ-1 
hamnade i 
hypoglykemiskt tillstånd. 
Flera upplever oro för sig 
själva och för den sjuke. 
Närstående upplever 
behovet av stöd från 
omgivningen och 
utbildning inom diabetes. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 



 

 

Ness, M. M., 
Saylor, J., & 
Selekman, J. 
(2018) 
 
The diabetes 
Educator 
 
USA 

Maternal 
Experiences of 
Transition Their 
Emerging Adult 
With Type 1 
Diabetes to 
college 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
telefonintervjuer 

Syftet med studien 
var att få en djupare 
förståelse för 
mammans upplevelse 
när hennes vuxna 
barn med DM typ-1 
flyttade och började 
på collage 

9 kvinnor Mödrar upplever ökad 
oro över deras barns 
blodglukos kontroller och 
hypoglykemi tillstånd för 
att barnen flyttade. 
Mödrar upplever sig 
kontrollerande över sitt 
barn med DM typ-1. 
Stödgrupper till mödrar 
resulterade minskad 
stress och oro. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 

Ritholz, M. 
D.,  Beste, 
M., Edwards, 
S. S., 
Beverly, E. 
A., Atakov-
Castillo, A., 
& Wolpert, 
H. A. (2014). 
 
Diabetic 
Medicine  
 
USA 
 

Impact of 
continuous 
glucose 
monitoring on 
diabetes 
management and 
marital 
relationships of 
adults with type 1 
diabetes and their 
spouses: a 
qualitative study 

Kvalitativ 
Fokusgrupper 

Att undersöka 
effekterna av 
kontinuerlig 
glukosövervakning på 
diabeteshantering 
och äktenskapliga 
relationer hos vuxna 
med typ 1-diabetes 
och hos deras makar 
 

16 kvinnor 
18 män 

Kontinuerlig 
glukosövervakning 
påverkade makarna 
positivt genom att minska 
ångest, vaksamhet och 
negativa erfarenheter. 
Därmed minskade även 
makarnas vårdande 
ansvar. Makarna 
upplevde 
blodglukoshanteringen 
för personen med DM 
typ-1 bättre vid ett 
samarbete tillsammans 
med sin partner. 
 
 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 



 

 

 


