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ABSTRAKT 
 

Bakgrund: Smärta är en subjektiv och individuell upplevelse, barn med smärta kan i en del 

fall bli underbehandlade i avseendet smärtbehandling. Föräldrarnas sätt att hantera barnets 

smärta är viktig för hur barnet sedan reagerar och kan hantera sin egen smärta. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka copingstrategier föräldrar till 

barn med långvarig smärta använder, samt hur föräldrarna upplevt sjuksköterskans stöd. 

 

Metod: En litteraturstudie som innehåller tio vetenskapliga artiklar publicerade i databaserna 

PubMed och Cinahl. De inkluderade studiernas resultat delades in i nio underkategorier under 

två frågeställningar. 

 

Resultat: Föräldrarna använde sig av dessa copingstrategier; målorienterad problemlösning, 

undvikande beteende, söka socialt stöd, uttrycka känslor, positivt tänkande, förskjuta känslor 

och alltid finnas till hands. Några föräldrar upplevde sjuksköterskans stöd mer negativ än 

positiv. De negativa upplevelserna grundades i bristande information, låg nivå på vården, 

bristande stöd och bemötande. Det positiva föräldrarna upplevde av sjuksköterskans stöd var 

att de fick bekräftelse, bra socialt stöd, samt snabb och tydlig information.   

 

Slutsats: Föräldrar vars barn lider av långvarig smärta använde sig av följande 

copingstrategier; målorienterad problemlösning, undvikande beteende, söka socialt stöd, 

uttrycka känslor, positivt tänkande, förskjuta känslor och att alltid finnas till hands. 

Föräldrarna upplevde sjuksköterskans stöd övervägande negativ. De positiva upplevelserna 

berodde på att de fick bekräftelse, blev erkända, fick information och snabbt fick svar på sina 

frågor. De negativa upplevelserna grundade sig i bristande information, låg nivå på vården - 

okunskap, bristande skicklighet och låg kompetens. Föräldrarna upplevde sjuksköterskorna 

som osympatiska och exkluderande.  

 
 
 
 
 
 
Nyckelord: copingstrategier, föräldrar, barn, långvarig smärta, stöd.  



ABSTRACT 
Background: Pain is a subjective and an individual experience, children with pain may be 

under-treated in the sense of pain treatment. Parents’ ways to cope with the child’s pain is 

important in terms of how the child reacts and can manage their own pain.  

 

Objective: The aim of this study was to investigate different coping strategies used by parents 

whose children suffer from chronic pain, and how parents experienced the nurses’ support. 

 

Method: A literature study including ten scientific articles, published in PubMed and Cinahl. 

The results of the included studies were categorized in nine subcategories to answer the 

resarch questions. 

 

Results: Parents used the following coping strategies; goal-oriented problem solving, 

avoidance, seeking social support, expressing emotions, positive thinking, rejecting emotions 

and always being there. Some parents experienced the support more negative than positive. 

The negative experiences were based on lack of information, low level of care and poor 

support. The positive experience in the support was that the parents got confirmation and 

social support, as well as quick response and clear information. 

 

Conclusion: Parents used the following coping strategies; goal-oriented problem solving, 

avoidance, seeking social support, expressing emotions, positive thinking, rejecting emotions 

and always being there. Parents' perception of nurse's support was predominant negative. The 

positive experience of the support was based on confirmation, recognition, information, and 

quick answers. The negative perceptions were based on lack of information, low level of care 

– ignorance, low skills. The parents experienced nurses unsympathetic and excluding. 

 

 

Keywords: Adaptation, psychological, parents, child, chronic pain, support. 
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BAKGRUND 
Smärta 

Smärta är en skyddsreflex som talar om för oss när något i kroppen inte stämmer. Hjärnan får 

signaler från vävnaderna om att det finns exempelvis en vävnadsskada, men smärta kan även 

förekomma utan att det går att påvisa en vävnadsskada. Smärta är ofta associerad med obehag 

och är en upplevelse som alla människor har erfarenheter av. Smärta efter en sårskada, en 

utdragen tand, huvudvärk eller molande smärta i magen är några exempel. Eftersom smärta är 

ett symtom och det centrala vid smärtbehandling är att diagnosticera och om möjligt åtgärda 

den bakomliggande orsaken, detta kräver att vårdpersonalen vet vad det är för typ av smärta 

det rör sig om.  

 

Olika smärttyper kan delas in under fyra huvudkategorier; intensitetsaspekt, tidsmässig 

aspekt, uppkomst och etiologi. Under intensitetsaspekten ingår lätt, moderat och svår smärta. 

Tidsmässigaspekt innebär akut, långvarig, övergående och genombrottssmärta. Där 

genombrottssmärta innebär en kortvarig ökning av smärtintensitet av grundsmärtan. Under 

uppkomst ingår smärta som uppkommer i samband operation, postoperativ smärta och 

posttraumatisk smärta. Det kan även innebära cancerrelaterad och långvarig smärta. Etiologi 

innebär fysiologisk smärta vilket innebär smärta utan vävnadsskada som är snabbt 

övergående, kroppens varningssignal. Fysiologisk inflammatorisk smärta (fysiologisk 

nociceptiv smärta) exempelvis mensvärk och förlossningssmärta. Patologisk inflammatorisk 

smärta (nociceptiv smärta), är smärta som uppkommer från en somatisk struktur, hud, muskel 

led eller ben. Det kan också komma från en visceral struktur exempelvis hjärta, gallväggar 

eller magtarmkanalen. Neuropatisk smärta definieras som smärta som uppstår som en direkt 

konsekvens av lesion eller sjukdom som påverkar det somatosensoriska systemet. 

Somatoforma smärttillstånd innebär att individen förlägger sina primära psykiska problem till 

kroppen (Werner & Leden, 2010).  

 

Barn med smärta 

Upplevelse av smärta är subjektiv och individuell, den kan förändras vid olika tidpunkter och 

vid olika åldrar (Lindemann, 1992). Smärtans natur innebär att den är plågsam och obehaglig, 

den kan oftast upplevas så pass svår att den är på gränsen till outhärdlig (Lindemann, 1992). I 

en del fall kan det vara svårt att se när barn signalerar att de upplever smärta, men det är 

viktigt att komma ihåg att barn precis som vuxna ska betraktas som experter på sin egen 
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smärta (Lindemann, 1992). En studie som undersökte diagnostisering och behandling av 

långvarig smärta hos barn och ungdomar, kom fram till att långvarig smärta vanligen är 

odiagnostiserad och underbehandlad hos pediatriska patienter (Friedrichsdorf, Giordano, 

Dakoji, Warmuth, Daughtry & Schulz, 2016).  

 

Definitionen av ett barn är enligt barnkonventionen varje människa som inte fyllt 18 år. 

Barnkonventionens syfte är att ge barn oavsett bakgrund lika rättigheter att behandlas med 

respekt och att få komma till tals. Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet i alla 

åtgärder som rör barnet (UNICEF, 2017). 

 

En del sjukdomar är kroniska och innebär ett långdraget förlopp där smärtan kan vara 

återkommande och ibland även svårbehandlad. Långvarig smärta står i motsats till den akuta, 

där smärtan är ett symtom på en akut skada eller inflammation som med läkning minskar och 

sedan försvinner. Långvarig smärta kan delas upp i om den är relaterad till en känd organisk 

sjukdom eller inte. Om en känd organisk sjukdom föreligger kan en lyckad behandling av 

grundsjukdomen leda till att smärtan lättare lindras. I många fall dominerar smärtan som 

symtom och en utredning kring smärta i sig kan behövas för att kunna ge specifik behandling 

av smärtan (Olsson, 2001).  

 

Barn som är sjuka eller lider av långvarig smärta genomgår en rad behandlingar eller 

procedurer som också orsakar smärta. Upplevelsen av medicinska procedurer upplevs starkare 

av barn eftersom de har mindre kunskap och svårare att ha en helhetsbild över situationen. 

Barn använder sig i högre grad av emotionella uttryck som copingstrategi än vuxna. Om 

barnet inte klarar av att hantera en svår situation, kommer det att påverka nästa situation som i 

sin tur kommer upplevas ännu mer besvärlig (Tamm, 2001). Enligt Rydelius (2001) är det 

därför viktigt att föräldrarna informeras ordentligt om exempelvis vilka åtgärder som ska 

vidtas så att vårdpersonal och föräldrar inte säger emot varandra och skapar förvirring hos 

barnet. Ju bättre föräldrarna är informerade desto bättre kan de stödja barnet, som i sin tur 

leder till att barnets oro minskar (Rydelius, 2001).  

 

Claar, Simons och Logan (2007) fann ett samband mellan barnets smärta och hur föräldrarna 

hanterade den. När föräldrar försökte förringa barnets smärta eller säga till barnet att denne 

överdrev var det associerat med ökad somatisk symtom, särskilt om barnet tidigare hade 

högre nivåer av oro eller nedstämdhet (Claar et al., 2007). Barn som var oroliga eller 
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nedstämda hade färre resurser för att hantera sin smärta, vilket gjorde att de var särskilt utsatta 

för hur deras föräldrar hanterade deras smärta (Claar et al., 2007). Vilket styrks av 

Lewandowski, Palermo, Stinson, Handley och Chambers (2010) studie som visade att konflikt 

mellan föräldrar och tonåringar kan förstärka smärtbeteendet hos tonåringen som leder till 

ökad funktionsnedsättning och större påfrestning på familjen och dess närhet. Dessutom 

påverkar individuella faktorer som coping och den psykologiska funktionen personen besitter, 

korrelationen mellan familjefaktorer, smärta och funktionsnedsättning (Lewandowski et al., 

2010).  

 

Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden, att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan har grundläggande kunskap och kompetens, dessutom ska denne uppvisa god 

samarbetsförmåga, inte bara med patienten utan även med patientens anhöriga (Sandberg, 

2014; Furåker & Nilsson, 2013). 

 

Kristensson-Hallström och Elander (2001) menar att det är viktigt att som sjuksköterska 

uppmärksamma barns smärta, se till att barnet får adekvat smärtbehandling och sedan 

utvärderar effekten av behandlingen. De menar också att som sjuksköterska har man en viktig 

funktion i detta arbete och är ansvarig för att hjälpa barnet till optimal smärtlindring. Barn kan 

ha olika egenskaper, och sådana egenskaper kan vara barnets ålder, barnets uttrycksförmåga, 

individuella egenskaper samt vilken kultur barnet kommer ifrån. Dessa egenskaper kan 

påverka sjuksköterskan i dennes beslut om smärtbehandling. Sjuksköterskor som vårdar barn 

med smärta anser att barns beteende skiljer sig från vuxna. De ser barnet som en individ med 

ett unikt sätt att reagera på smärta, men för att kunna upptäcka individuella särdrag måste en 

personlig relation uppstå. Att lära känna barnet och följa den genom hela vårdförloppet blir 

därmed en central punkt i barnets smärtbehandling (Kristensson-Hallström & Elander, 2001).  

 

Enligt Caverius (2016) kan långvarig smärta hos barn betraktas som ett folkhälsoproblem, 

eftersom det finns vetenskaplig evidens för att risken att utveckla långvarig smärta från akut 

smärta är hög även hos barn. Dessutom finns det många vuxna som redan som barn haft 

smärta. Med tanke på att det finns få barnkliniker som har personal med kompetens samt 

avsatt tid för att ta hand om barn med smärta kan det i sin tur kan leda till att kunskapen om 

barns smärta och behandling blir lidande (Caverius, 2016). Olsson (2016) menar också att det 
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viktigt att följa upp behandlingen och behandlingsresultatet av barn med långvarig smärta, då 

det förutom lidande för patienten också utgör en stor kostnad för samhället i form av 

vårdkostnader för barnet samt arbetsfrånvaro för föräldrarna (Olsson, 2016).  

 

Copingstrategier  

Coping definieras som ständiga kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera 

specifika händelser eller krav, som både kan komma utifrån och inifrån personen själv. Dessa 

händelser eller krav kan kännas tunga och ibland överstiga de resurser som personen i fråga 

besitter för att hantera detta. Coping kan begränsas till tillstånd av psykologisk stress som 

kräver någon sorts ansträngning att hantera och samtidigt utesluter automatiserade beteenden 

och tankar som inte kräver någon ansträngning (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

Föräldrar som upplever ökad stress använder sig i mindre grad av adaptiva sätt att hantera det 

(Mednick, Gargollo, Oliva, Grant & Borer, 2008). Att ge hjälp och stöd till föräldrar som tar 

hand om barn med kroniska sjukdomstillstånd är viktigt eftersom föräldrarnas välbefinnande 

har visat sig vara sammanflätade med den fysiska och sociala utvecklingen av deras barn 

(Mednick et al., 2008). Hur föräldrar hanterar sin stress kan ha en signifikant betydelse för 

barnens psykologiska välbefinnande (Mednick et al., 2008). Barn till föräldrar som undviker 

copingstrategier har svårare att anpassa sig och kan få mer ångest (Mednick et al., 2008). 

Därför är betydelsefullt för barnen om sjuksköterskan kan förse föräldrarna med information 

och utbildning om vården i ett försök att öka copingstrategier och välmående (Popp, Conway 

& Pantaleao, 2015). 

 

Studien av Aldwin (2007) anser att det går att kategorisera individer i ”dåliga” och ”bra” 

copers. Studien gjordes på detta antagande då man jämförde hur kvinnor och män hanterade 

områdena: jobbet och familjen. Männen hade generellt bra copingstrategier inom 

arbetssituationer, medan de i familjesituationer upplevde sig mindre kompetenta och sa saker 

som ”Jag tar inte hand om gråtande barn, jag låter min fru sköta det!”. Kvinnorna i studien å 

andra sidan var mer anpassade till att hantera familjeproblem. De kvinnor som arbetade i 

studien och hade jobb som sekreterare eller kontorister var mindre skickliga på att hantera 

arbetssituationer och tenderade att använda känslomässiga strategier på sitt arbete. Orsakerna 

till de olika copingstrategierna är nödvändigtvis inte bundna till kön, utan snarare till olika 

livserfarenhet inom områdena (Aldwin, 2007). Norberg, Lindblad och Boman (2004) 
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beskriver att olika copingstrategiers samband med ångest och stress även kan skilja sig 

beroende på vad för sjukdom barnet har eller vilken sorts smärta barnet upplever, vilket även 

det behövs tas i beaktning. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

I vårdandets idé presenterar Katie Erikssons fyra väsentliga begrepp: människan, hälsan, vård 

samt lidande (Kirkevold, 2000). Där människan innebär att vara en helhet av kropp, själ och 

ande (Eriksson, 1997). Att ha hälsa innebär att vara hel eller integrerad (Eriksson, 1997). 

Vårdandet innebär att åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt 

välbehag, samt en känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra hälsoprocesserna 

(Eriksson, 1997). Eriksson ser lidandet som en del av hälsan, något som ingår i livet och som 

är självklart. Sjukdomslidande anser hon vara orsakad av sjukdom, smärta, känslor av skuld 

och skam, som både kan vara av psykisk och fysisk art (Eriksson, 1997). Hennes definition 

grundar sig på människans existentiella problem mellan individen och Gud, dessutom belyser 

hon problemet mellan individen och relationen till andra människor (Kirkevold, 2000). 

Eriksson menar att det är i dessa relationer som människan och dess existens blir till. Hennes 

människosyn är också knuten till förhållandet mellan individen och ”den andra”, som 

innefattar anhöriga, vänner och professionella vårdgivare (Kirkevold, 2000).  

 

Eriksson (1997) utvecklar vidare att relationen mellan människor kan formas olika och 

innehålla vad som helst, det som är viktigt ur den naturliga vårdens synvinkel är äktheten i 

relationen. Det är i människans första och grundläggande relation till sin ”naturliga andra”, 

dvs mor, far, partner och syskon som grunden läggs för att kunna vara en ”konkret andra” i 

andra relationer (Eriksson, 1997). I den naturliga relationen mellan barn och föräldrar får 

människan genom ansning, lekande och lärande på ett konkret och påtagligt sätt uppleva tro, 

hopp och kärlek (Eriksson, 1997). Eriksson (1997) menar att detta är kärnan och att det i sin 

tur borde väga tillräckligt tungt för att yrkeskunniga vårdare ska kunna vara med och skapa de 

yttre förutsättningarna i vår kultur, vår miljö och i vårt samhälle för att den här kärnan ska 

kunna bestå och utvecklas hos individer. Då Eriksson (1997) tar upp förhållandet mellan 

individen och anhöriga som den grundläggande relationen för människan, finns det anledning 

att närmare undersöka hur föräldrar hanterar sina barns lidande av smärta. Föräldrarnas sätt att 

hantera barnets smärta påverkar barnet och barnets sätt att hantera sina egna känslor och 

upplevelser (Eriksson, 1997).  
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Problemformulering 

Att vara förälder till ett barn med långvarig smärta innebär sorg och känslor av hjälplöshet 

hos de drabbade, och det kan även innebära en stor stress för föräldrarna. Då det inte finns 

särskilt mycket forskning som belyser olika copingstrategier för föräldrar, valdes detta 

område för att djupare studera olika copingstrategier för föräldrar, samt få mer förståelse och 

kunskap om hur föräldrar upplever sjuksköterskans stöd. Det är viktigt att ha förståelse för 

föräldrarna och hur de upplever stödet de får av sjuksköterskan, för att sedan kunna göra 

förbättringar i omvårdnadsarbetet i relation till anhöriga. Sjuksköterskans roll inkluderar inte 

endast patienten utan även närstående och anhöriga. 

 
Syfte 

Syftet är att undersöka vilka copingstrategier det finns för föräldrar till barn som lider av 

långvarig smärta, samt hur föräldrarna upplever sjuksköterskans stöd. 

 

Frågeställningar 

1.!Vilka copingstrategier kan föräldrar till barn med långvarig smärta använda sig av? 

2.! Hur upplever föräldrar till barn med långvarig smärta sjuksköterskans stöd? 

 

METOD 

Design 

Den här studien utfördes som en litteraturstudie av vetenskapliga originalartiklar för att få en 

bred uppfattning om ämnet och ta del av tidigare forskning. En litteraturstudie utgår utifrån en 

tydligt formulerad fråga som sedan besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera 

och analysera relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2013), vilket passade vår studie.  

 

Etiska överväganden 

Enligt Codex (2016) finns etiska regler som ska tillämpas när man utför studier på människor. 

Det innebär att forskning endast får godkännas om den kan utföras med respekt för det 

mänskliga värdet och mänskliga rättigheter, samt att grundläggande friheter alltid ska beaktas 

vid etikprövningen. Dessutom ska människors välfärd ges företräde framför samhällets och 

vetenskapens behov. Därför kan ett samtycke att delta i en studie dras tillbaka när som helst, 

med omedelbar verkan.  
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Ett etiskt dilemma som kan förekomma i studien är att även om forskningen har utförts på 

vuxna och deras känslor inför att deras barn lider av långvarig smärta, så handlar det i 

slutändan om deras barn. Hur de hanterar känslorna kring sitt sjuka barn och det vardagliga 

livet som också måste fortgå. Enligt FN:s konvention om barns rättigheter enligt artikel 12 har 

barn rätt till att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör 

honom eller henne (UNICEF, 2017). 

 

I denna litteraturstudie användes enbart studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller 

har gjort noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklar som strider 

mot författarnas egen uppfattning har inte att uteslutits eller exkluderats från studien enligt 

Codex (2016) som beskriver att ohederlig inklusion eller exklusion av data som avsiktligt 

förvränger tolkningen, innebär förvrängning av forskningsprocessen. 

 

Sökstrategi 

Den här litteraturstudiens sökning gjordes via PubMed och Cinahl, då dessa databaser 

innehåller medicinska- och omvårdnads inriktade publikationer (Forsberg & Wengström, 

2016). Genom att använda den booleska operatorn ”AND” enligt Forsberg & Wenström 

(2016) blev sökningen mer begränsad och gav ett smalare resultat.  

 

Utifrån syftet och frågeställningarna användes sökord som ansågs vara relevanta för att 

besvara målet med studien. Innan arbetet med litteraturstudien påbörjades, gjordes det en 

preliminär sökning med “coping” AND “strategies” AND “parents” som gav ett utfall på 434 

träffar. Eftersom antalet träffar var för många för kunna granska, gjordes sökorden om till 

motsvarande MeSH-termer. Exempel på MeSH-term är “adaptation, psychological” som 

ersatte sökordet “coping”. Den första sökningen var “adaptation, psychological” AND “pain” 

AND “parents” vilket gav 202 träffar, av dessa valdes fyra artiklar till studien. Den andra 

sökningen gjordes “adaptation, psychological” AND “parents” AND “pain” AND “child” 

som gav 175 träffar, av dessa fanns en artikel med titeln “Parents' experiences of caring for a 

child with chronic pain”. Denna titel användes i en ny sökning med “similar articles”, som 

gav 113 träffar och därefter valdes tre artiklar. Den tredje sökningen som gjordes “adaptation, 

psychological” “parental attitudes” AND pain AND children” som gav 35 träffar, av dessa 

valdes en artikel. Den sista sökningen som gjordes “professional-family relations AND 

quality of health care AND parents AND pain AND children”, här användes också en titel 
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som grund för sökning med “similar articles” som gav 337 från dessa valdes två artiklar. För 

mer detaljerad sökning se tabell 1: Översikt av litteratursökningen.    

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna som användes bestod av att artiklarna skulle vara kvalitativa 

originalartiklar samt skrivna på svenska eller engelska och vara publicerade inom de senaste 

tio åren. Artiklarna skulle också finnas med fri tillgång genom Uppsala Universitet och vara 

relevanta för syftet. De artiklar som exluderades från studien var artiklar som var publicerade 

på andra språk än svenska och engelska. Artiklar som var äldre än tio år och inte uppfyllde 

kvalitetsgranskningen exkluderades också. 

 

Tabell 1: Översikt av litteratursökningen  
 
Databas Kombination av 

sökord (MeSH-

termer) 

Antal 

utfall 

Antal 

titlar 

valda 

Antal 

abstract 

valda 

Antal 

artiklar 

valda 

Artiklar valda till 

studien efter 

kvalitetsgransk-

ningen 

PubMed ”adaptation, 

psychological” AND 

”pain” AND ”parents” 

202 34 15 5 4 

PubMed “adaptation, 

psychological” AND 

“parents” AND “pain” 

AND “child”  

 

Similar articles: 

”Parents' experiences of 

caring for a child with 

chronic pain”  

175 

 

 

 

 

113 

1 

 

 

 

 

16 

1 

 

 

 

 

7 

0 

 

 

 

 

4 

0 

 

 

 

 

3 

PubMed ”adaptation, 

psychological” AND 

”parents nurse-patient 

relations” 

81 4 2 0 0 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

För att säkra kvaliteten av studien valdes SBU:s granskningsmall för kvalitativa artiklar i 

kvalitetsgranskningen, dels för att den var enkel att följa samt att de utvalda artiklarna var 

antingen kvalitativa eller kvant-kvalitativa studier som var utförda med ”mixed methods” där 

endast den kvalitativa delen användes i studien. Granskningsmallen granskade syftet med 

studien, urvalet av undersökningsgruppen, metod för datainsamling, analys och resultat (SBU, 

2014) genom att ställa frågor med alternativen: ja, nej, oklart och ej tillämplig. Om frågan 

 

 

 

 

Databas Kombination av 

sökord (MeSH-

termer) 

Antal 

utfall 

Antal 

titlar 

valda 

Antal 

abstract 

valda 

Antal 

artiklar 

valda 

Artiklar valda till 

studien efter 

kvalitetsgransk-

ningen 

Cinahl ”adaptation, 

psychological” AND 

”parental attitudes” 

AND ”pain” AND 

”children” 

35 5 3 1 1 

 

 

 

 

PubMed ”professional-family 

relations” AND 

”quality of health care” 

AND ”parents” AND 

”pain” AND ”children” 

 

“Experience and 

support need of parents 

of hospitalized children 

with multiple 

disabilities: a 

qualitative study”  

34 

 

 

 

 

 

 

337 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

 

 

 

 

 

 

2 

Tabell 1: Översikt av litteratursökningen  
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besvarades ja och kriteriet blev uppfyllt gavs ett poäng, medan svaren nej, oklart eller ej 

tillämplig gav noll poäng. Kvalitetsindelningen bestod av låg, medel och hög kvalitet och 

bestämdes genom procentuell uträkning av antal rätt. Låg kvalitet innebar att artikeln fått 40-

59% rätt, medel kvalitet 60-79% rätt och hög kvalitet 80-100% rätt.  

 

Resultatanalys 

I denna studie bestod resultatanalysen av riktlinjer som är framtagna enligt Friberg (2012) för 

innehållsanalys. Detta innebar att författarna stegvist klassificerade data för att lättare kunna 

identifiera mönster och teman, med andra ord kvantifiera specifika fenomen och upplevelser. 

Steg 1. Studierna lästes igenom flera gånger, med fokus på resultatet. Steg 2. Identifierades 

nyckelfynd i varje studies resultat. Steg 3. Sammanställdes varje studies resultat, där alla 

nyckelfynd ordnades till en lista. Exempel på nyckelfynd; ”distansera sig”, ”känsloutbrott”, 

”ta ett steg tillbaka” och ”vända sig till internet för att inte bli isolerad”. Steg 4. Relaterades 

de olika studiernas resultat till varandra som kunde inkluderas i under samma kategori. Till 

exempel ”växla mellan att stötta och att bli stöttad”, ”diskutera sin situation med andra”, 

”vända sig till internet för att inte bli isolerad” och ”ta del av andras erfarenheter”. Steg 5. 

Formulerades en beskrivning med nyckelorden som grund exempel på kategori på de tidigare 

nämnda nyckelorden var ”söka socialt stöd” (Friberg, 2012).  

 

RESULTAT 
Tio vetenskapliga artiklar från länderna USA, Storbritannien, Australien, Israel, Finland och 

Canada ligger till grund för den här litteraturstudien. En mer ingående sammanfattning av 

artiklarna återfinns i tabell 2: Resultatsammanställning (bilaga 2). Resultatet presenteras och 

delas upp i nio kategorier under de två frågeställningarna, se tabell 3: Frågeställning och 

kategoriindelning. 
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Tabell 3: Frågeställning och kategoriindelning 

Frågeställning Kategori 

 

1.! Vilka copingstrategier kan föräldrar 

använda sig av vars barn lider av 

långvarig smärta? 

 

o! Målorienterad problemlösning  

o! Undvikande beteende 

o! Söka socialt stöd 

o! Uttrycka känslor 

o! Positivt tänkande 

o! Förskjuta känslor 

o! Att alltid finnas till hands 

 

 

 

 

 

2.! Hur upplever föräldrar till barn med 

långvarig smärta sjuksköterskans 

stöd? 

 

o! Positiv upplevelse 

o! Negativ upplevelse 

 

Copingstrategier för föräldrarna vars barn lider av långvarig smärta  

Målorienterad problemlösning 

Föräldrar kan uppvisa problem-fokuserande och problemlösande copingstrategier i samband 

med barnets smärta (Salisbury, LaMontagne, Hepworth & Cohen, 2007). Studien som 

genomfördes av Gaughan, Logan, Sethna & Mott (2014) visade att föräldrarna lade mycket 

tid och energi på att försöka hitta botemedel och behandling till sina barn, för att hantera både 

sin stress och rädsla. På det sättet kände föräldrarna att de återfick kontroll över situationen 

(Gaughan et al., 2014). Föräldrarna lade också tid och energi på att få tillgång till resurser till 

sina barn och hitta en förklaring till smärtan (Jordan, Eccleston & Osborn, 2006). Två olika 

föräldrar beskrev att det kändes som att det var upp till dem, föräldrarna, att kämpa för att 

deras barn skulle komma någonstans, få en diagnos, få ett erkännande och få behandling 
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(Jordan et al., 2006; Gaughan et al., 2014). Några av föräldrarna menade att det var viktigt för 

dem ta kontroll över sitt barns vård för att hantera sina egna känslomässiga reaktioner av 

barnets smärta, rädsla och ångest (Maciver, Jones & Nicol, 2010). I studien som gjordes på 

föräldrar vars barn diagnostiserats med ögoncancer och senare var tvungna att genomgå en 

operation, förberedde sig föräldrarna genom att tidigt organisera och förbereda familjen 

känslomässigt inför framtidens verklighet med den postoperativa smärtan (Hamama-Raz, Rot 

& Buchbinder, 2012). Rollerna i familjen behövde också genomgå grundläggande 

förändringar, där relationen mellan föräldrarna och barnet i familjen förändrades som ett 

resultat av barnets smärta (Jordan et al., 2006).  

 

Undvikande beteende 

Att försöka förtränga och ignorera det som hänt är en strategi som en pappa beskrev i en av 

studierna, men pappan beskrev också  att det endast går att fly i några timmar och sedan 

kommer man tillbaka till verkligheten (Hamama-Raz et al., 2012). Genom att ta ett kliv 

tillbaka och distansera sig kunde föräldrarna undvika känslomässiga reaktioner som var 

baserade på rädsla, när deras barn upplevde smärta (Maciver et al., 2010). Att ta ett kliv 

tillbaka innebar också att de var tvungna att “tuffa” till sig och försöka behålla lugnet trots att 

det inte var så de i första hand ville reagera (Maciver et al., 2010; Longard, Twycross, 

Williams, Hong & Chorney, 2016). 

 

Söka socialt stöd 

Två av studierna visade att söka socialt stöd hos sin partner var ett sätt att hantera sitt barns 

smärta och sjukdom (Longard et al., 2016; Hamama-Raz et al., 2012; Bull & Grogan, 2010). 

Föräldrarna redogjorde för att en stödjande relation till sin partner ligger till grund för att 

kunna fungera i situationen med barnet, där ena parten pendlar mellan att vara den stödjande 

till att vara den som blir stöttad (Hamama-Raz et al., 2012). Att kunna hantera och bära både 

den känslomässiga och funktionella ansträngningen kunde ske genom att föräldrarna delade 

upp de känslomässiga och praktiska mellan sig (Hamama-Raz et al., 2012). I studien av 

Longard et al. (2016) återger en mamma: “Jag hade tagit ledigt från jobbet i en vecka, men 

det var långa dagar och långa nätter. När min man kom hem spenderade han tid med vår son 

och försökte distrahera honom och få en paus, för att inte bli allt för slitna” (Longard et al., 

2016). Att söka socialt stöd hos andra, till exempel hos sina egna föräldrar eller på forum på 

internet, var också en strategi föräldrarna använde sig av (Salisbury et al., 2007; Longard et 
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al., 2016; Bull & Grogan, 2010; Gaughan et al., 2014). För att hantera sin stress orsakad av 

barnets smärta, diskuterade föräldrarna sin situation med andra som hade genomgått liknande 

saker och tog del av deras erfarenhet (Bull & Grogan, 2010). En mamma berättade att hon 

kände ett starkt behov av att ta del av andras tidigare erfarenheter och diskutera sin egen 

situation och vände sig till internet för att fylla det behovet, samt lindra känslan av isolering 

(Bull & Grogan, 2010).  

 

Uttrycka känslor 

Hamama-Raz et al. (2012) beskrev att ett annat sätt att hantera föräldrarnas ångest uttrycktes i 

känsloutbrott av vrede, gråt och frustration som i en del fall kunde gå ut över partnern. 

Känslan av hjälplöshet i situationen tillsammans med känslan av att inte ha någonstans att 

vända sig till med sina känslor, skapade ytterligare oro och gjorde det svårt för maken/makan 

att vara förstående och ett stöd för sin partner (Hamama-Raz et al., 2012). Det ledde till att 

den ena parten av föräldraparet kände sig ensam och hjälplös, som i sin tur initierade 

känslomässiga reaktioner (Hamama-Raz et al., 2012). I samband med att rollerna mellan 

föräldrarna och tonåringen med kronisk smärta förändrades, tillsammans med den 

omvälvande operationen som i sin tur förändrade livet för dem, kände föräldrarna ett behov 

av att sörja det “friska barnet” som de upplevde togs ifrån dem (Jordan et al., 2006). Ett 

föräldrapar berättade om vikten av att berätta för syskonen till det sjuka barnet om det de som 

föräldrar visste och förklarade allt för syskonen, de var transparenta och uttryckte sina känslor 

(Hamama-Raz et al., 2012). 

 

Positivt tänkande 

Att träffa föräldrar som tidigare genomgått samma eller liknande situationer med sina barn 

var till hjälp för föräldrarna som själva var i situationen vid den tiden (Hamama-Raz et al., 

2012). Det gav dem en konkret bild av hur framtiden kunde komma att se ut, vilket 

möjliggjorde ett positivt perspektiv och tänkande i en svår och kaotisk tid (Hamama-Raz et 

al., 2012). Den mest använda copingstrategin som användes postoperativt i samband med 

ryggradskirurgi var positiv omvärdering (Salisbury et al., 2007). Även när ett svårt beslut 

måste tas kan en känsla av lättnad komma, beskrev Hamama-Raz et al. (2012), till följd av 

hoppet och det positiva tänkandet. 
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Förskjuta känslor 

När den ena partnern kände sig svag och saknade styrka vid omhändertagandet av sitt barn, 

fördröjde den andra partnern sina känslor och tog en fungerande roll trots att hen kände sig 

överväldigad av svåra känslor (Hamama-Raz et al., 2012). Att alltid finnas där och vara redo 

var fysiskt utmattande för föräldrarna (Maciver et al., 2010). Därför var de tvungna att 

förändra sin reaktion till sitt barns smärtprocess som innebar att distansera sig från barnets 

smärta, ta ett kliv tillbaka och vara stark, hård och tuff (Maciver et al., 2010). Genom att 

behålla lugnet när barnet upplevde smärta och inte visa barnet att de som föräldrar var 

stressade (Maciver et al., 2010) och att inte bemöta ångest med ångest (Longard et al., 2016). 

En annan aspekt av att förskjuta sina känslor, innebar att en förälder kunde skylla på sin 

partner för att denne drog sig undan och isolerade sig (Hamama-Raz et al., 2012). På så sätt 

kunde föräldern skydda sig själv, genom att förskjuta sina egna känslor på partnern, istället 

för att ta itu med dem själv (Hamama-Raz et al., 2012). “Du kan hantera situationen just nu 

och sparar ditt ‘sammanbrott’ till senare!” beskrev en mamma om vad hon iakttagit hos andra 

mammor till barn som också genomgått ryggradskirurgi (Bull & Grogan, 2010). 

 

Alltid finnas till hands 

Önskan att uppfylla den vårdande föräldrarollen ledde till att föräldrarna alltid fanns till hands 

även om de inte behövde det på grund av en känsla av plikt (Maciver et al., 2010). Det yttrade 

sig genom att föräldrarna fick dåligt samvete om de skulle vara ute med sina vänner en kväll 

och samtidigt veta att deras barn ligger hemma i smärta (Maciver et al., 2010). Det ledde till 

att vänner ibland ifrågasatte föräldrarna till barn med smärta och gav dem ytterligare dåligt 

samvete med kommentarer som “Varför kan du inte hänga med ut mer… Du daltar med din 

dotter för mycket.” (Gaughan et al., 2014). Att alltid finnas till hands för sitt barn ledde också 

till att föräldrarna inte kunde planera familjeaktiviteter, semester och resor (Jordan et al., 

2006; Bull & Grogan, 2010). Deras liv blev begränsat av barnets smärta, “Det känns som att 

vårt liv har pausats… Man kan inte planera, man kan inte säga att om två veckor åker vi och 

gör det här, för det kan vi inte.” (Jordan et al., 2006). Detta hindrade föräldrarna att fritt leva 

sina liv och resulterade i ett ansträngande och ständigt tillstånd av ängslig vaksamhet (Jordan 

et al., 2006). 
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Föräldrarnas upplevelse av sjuksköterskans stöd 

Positiv upplevelse 

Under kategorin socialt stöd var bekräftelse från sjuksköterskorna högst rankad inom den 

pediatriska intensivvården återger Hakio, Rantanen, Åstedt-Kurki & Suominen (2014) i sin 

studie. Vidare beskriver Hakio et al. (2014) att föräldrarna upplevde det att det sociala stödet 

de fick av sjuksköterskan som bra.  

 

Andra positiva upplevelser var att föräldrarna upplevde att de fick tydlig information och att 

de dessutom hölls uppdaterade med både bra och dålig information om barnets tillstånd 

(Sweeney, Viner, Booy & Christie, 2012). Föräldrarna upplevde att de blev erkända och 

bekräftade av sjuksköterskorna (Sweeney et al., 2012). Utöver det kände föräldrarna att de 

snabbt fick svar på de frågor som de hade (Sweeney et al., 2012).  

 

Negativ upplevelse 

Upplevelsen av bristande information var gemensamt för två av studierna (Sweeney et al., 

2012; Salisbury et al., 2007). I studien av Salisbury et al. (2007) beskrev några föräldrar att de 

var upprörda över bristande information om återhämtningsprocessen av ryggradskirurgin 

deras barn genomgått. De upplevde förvirring kring behandlingsplanen och att de inte blivit 

tillräckligt informerade om nivån på smärta som följde postoperativt (Salisbury et al., 2007). 

Ett föräldrapar var inte säkra på att deras barn fått en diagnos, eftersom vårdpersonalen inte 

uttalade det tydligt (Sweeney et al., 2012). När de sedan försökte ställa frågor blev de totalt 

ignorerade (Sweeney et al., 2012). Dessutom upplevde föräldrarna att informationen hade 

blivit tydligare om vårdpersonalen inte bara använde sig av medicinska termer när de gav 

information (Sweeney et al., 2012). Föräldrarna hade velat att en sjuksköterska i eftervården 

av hjärnhinneinflammation hade förklarat för dem vad som hade hänt under 

sjukdomsförloppet och vad det fanns för risker efteråt, det hade hjälpt och lugnat dem 

(Sweeney et al., 2012). 

  

En del föräldrar var övervägande stressade över nivån på vården deras tonåringar fick från 

sjuksköterske-personalen, att de saknade skicklighet och kompetens (Salisbury et al., 2007; 

Bull & Grogan, 2010). Okunskap hos en sjuksköterska yttrade sig genom att hon inte hade 

kunskap om sjukdomen (Mitchell, Lemanek, Palermo, Crosby, Nichols & Powers, 2007). En 

mamma berättade om sin frustration över att vårdpersonalen inte var tillräckligt utbildad “Jag 
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visste att vi var illa ute när sjuksköterskan tittade på mig och sa, ‘Så… hur länge har din 

dotter haft Sickelcellssjukdom.’ Hon visste inte ens om att det var en genetisk sjukdom.” 

(Mitchell et al., 2007).  

 

Många föräldrar upplevde att stödet av sjuksköterskan inte var tillräckligt (Sweeney et al., 

2012; Mitchell et al., 2007). De efterlyste känslomässigt stöd, uppmuntran, samt uppföljning 

som skulle lugna dem och ge dem bekräftelse på deras sätt att hantera sitt barns smärta var bra 

(Sweeney et al., 2012). I studien av Hakio et al. (2014) var konkret stöd den lägst rankade i  

stöd kategorin.  

 

Salisbury et al. (2007) beskriver par föräldrar att de upplevde sjuksköterskorna som 

osympatiska och inte verkade bry sig om dem. När läkarna och sjuksköterskorna hade sina 

ronder, kände sig föräldrarna sig exkluderade eftersom vårdpersonalen inte frågade dem om 

hur deras tonåring mådde (Salisbury et al., 2007). Några föräldrar hade upplevt att de inte 

hade blivit omhändertagna och bemötta på ett varsamt sätt och uttryckte att det var en brist i 

behov av förbättring (Mitchell et al., 2007). Föräldrar till barn som först blivit 

feldiagnostiserade innan de fått diagnosen meningit, kände att de hade velat bli lyssnade på 

och att deras oro hade blivit tagen på allvar (Sweeney et al., 2012). En mamma berättar att 

hon först blivit hemskickad med penicillin med förklaringen att det bara var vattkoppor, “Jag 

kände mig felaktigt bedömd som en kinkig ung mamma.” (Sweeney et al., 2012). En annan 

brist som belyses i studien av Hakio et al. (2014) var att föräldrar med akademisk- och 

högskoleutbildning fick mer bekräftelse av sjuksköterskorna än föräldrar med yrkesutbildning 

eller ingen utbildning alls.  

 

DISKUSSION 
Copingstrategier som föräldrar kan uppvisa i samband med deras barns långvariga smärta var 

målorienterad problemlösning, undvikande beteende, söka socialt stöd, uttrycka känslor, 

positivt tänkande, förskjuta känslor och att alltid finnas till hands.  

 

Föräldrarnas positiva upplevelse av sjuksköterskans stöd berodde på att de fick bekräftelse 

och blev erkända samt att de snabbt fick svar på sina frågor. Föräldrarna upplevde att de blev 

uppdaterade med både bra och dålig information om barnets tillstånd, vilket gjorde att 

föräldrarna kände sig inkluderade och fick en positiv upplevelse av vården.  
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Bristande information, låg nivå på vården - med okunskap, bristande skicklighet och låg 

kompetens låg till grund för de negativa upplevelserna av sjuksköterskans stöd. Föräldrarna 

upplevde sjuksköterskorna som osympatiska och exkluderande. Utöver det efterlyste 

föräldrarna bättre känslomässigt stöd, uppmuntran, bekräftelse och uppföljning, till följd av 

sin erfarenhet av stödet de tidigare fått av sjuksköterskan. 

 

Resultatdiskussion 

Copingstrategier för föräldrar vars barn lider av långvarig smärta 

De olika copingstrategierna föräldrarna vars barn lider av långvarig smärta använde sig av är 

ett resultat av deras ansträngningar att hantera känslomässiga reaktioner av deras barns 

smärta. Vilket också Lazarus och Folkmans (1984) framhåller som en copingstrategi eftersom 

känslor är subjektiva och är inte alltid något en människa kan styra över, vilket gör att den 

copingstrategi som används inte nödvändigtvis är rationell eller önskvärd. Katie Eriksson 

(1997) tar upp relationen mellan individen och anhöriga som den grundläggande relationen 

för människan och det är därför intressant att det finns många olika sätt att parera hinder och 

hantera sina känslor kring något som vi människor inte har någon kontroll över. Det framkom 

i flertalet studier att föräldrar för att skaffa sig kontroll över barnets situation gjorde detta 

genom att själva försöka hitta en behandlingsmetod, ett botemedel, resurser till sitt barn och 

källan till smärtan (Salisbury et al., 2007; Gaughan et al., 2014; Jordan et al., 2006). 

Dessutom tog de själva kontroll över vården (Maciver et al., 2010). Med andra ord arbetade 

föräldrarna målmedvetet och ibland outtröttligt för att hitta en lösning på vad de ansåg vara ett 

problem, detta är i linje med vad Norberg et al. (2004) beskriver i sin studie som en av de 

vanligaste copingstrategierna. I motsats till den tidigare nämnda copingstrategin, hanterade en 

del av föräldrarna barnens smärta genom att anamma ett undvikande beteende (Hamama-Raz 

et al., 2012; Maciver et al., 2010; Longard et al., 2016), vilket gav föräldrarna en tillfällig 

paus och en chans att närma sig situationen på ett annat sätt. 

 

Det sociala stödet var en viktig del för föräldrarna för att de i en del fall överhuvudtaget skulle 

mäkta med den stress de upplevde, framförallt stödet hos sin partner (Longard et al., 2016; 

Hamama-Raz et al., 2012; Bull & Grogan, 2010). Genom att turas om och pendla mellan att 

vara den starka och stöttande och den som blev stöttad kunde de fungera trots 

omständigheterna (Hamama-Raz et al., 2012; Longard et al., 2016). Longard et al. (2016) 
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beskriver hur ett föräldrapar avlastade varandra för att inte bli utslitna, och detta kan kopplas 

till Aldwin (2007) som beskriver att föräldrarna hanterar situationen olika sinsemellan 

eftersom de tar med sig sina respektive erfarenheter. Den här copingstrategin underlättar för 

båda föräldrarna och är viktig för att omhändertagandet av barnet ska bli så bra som möjligt 

(Mednick et al., 2008). Att förskjuta sina känslor för stunden och inta den fungerande rollen 

hjälpte också föräldrarna att inte bli utslitna (Hamama-Raz et al., 2012), samtidigt påpekar en 

mamma att “Du kan hantera situationen just nu och sparar ditt ‘sammanbrott’ till senare!” 

(Bull & Grogan, 2010). Vilket Hamama-Raz et al. (2012) bekräftar, när de beskriver att 

känslor som blir förskjutna resulterade i att den ena föräldern kunde börja skylla på sin 

partner för att denne isolerade sig. Å andra sidan visar Maciver et al. (2010) att förskjutande 

av känslor kan vara nödvändigt för att inte förvärra barnets stress och ångest, detta kunde 

föräldrarna göra genom att ta ett kliv tillbaka och inta en starkare, hårdare och tuffare 

ställning. Istället för att förskjuta sina känslor, fanns det föräldrar som uttryckte sina känslor 

och i en del fall även sörjde sitt friska barn (Hamama-Raz et al., 2012; Jordan et al., 2006). 

Där barnets sjukdom eller smärtbild har inverkan på korrelationen mellan copingstrategin och 

den stress föräldrarna kan uppleva (Norberg et al., 2004). 

 

Salisbury et al. (2007) kom fram till att den mest använda copingstrategin var positiv 

omvärdering i samband med att deras barn genomgick ryggradskirurgi, vilket är en smärtsam 

operation. Att träffa någon med tidigare erfarenhet, hjälpte föräldrarna att tänka positivt trots 

att de genomgick en svår och kaotisk tid (Hamama-Raz et al., 2012). Positivt tänkande kan ge 

en lugnande effekt på föräldrarna som i sin tur kan lugna sitt barn. Detta styrker det Mednick 

et al. (2008) menar när de beskrev att det är viktigt att föräldrarna överhuvudtaget använder 

sig av en copingstrategi. Att barnets föräldrar kan hantera sina egna känslor och ha strategier 

för detta är därför av stor vikt (Mednick et al., 2008; Claar et al., 2007).  

 

Föräldrarna till barn med långvarig smärta kände att de hamnade i en trängd situation, där de 

upplevde skuld över att inte räcka till för sina barn och sitt sociala liv med vänner och 

kompenserade detta med att alltid finnas till hands (Maciver et al., 2010). Att inte längre 

kunna leva ett “fritt” liv, där vanliga aktiviteter med familjen inte kunde planeras eftersom de 

var styrda av barnets oförutsägbara smärtutbrott var tärande (Jordan et al., 2006; Bull & 

Grogan, 2010). Utöver detta kände föräldrarna en frustration över att deras egna liv pausats 

(Jordan et al., 2006). Omgivningen la stor press på föräldrarna som redan var satta under hård 

press. Att som förälder försöka parera kraven från sig själv, att finnas för sitt barn och 
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samtidigt för sina nära är inte en lätt uppgift, det kan kopplas ihop med vad Lazarus och 

Folkman (1984) beskriver som både yttre och inre krav på en person som då måste använda 

sig av en copingstrategi. Att använda en copingstrategi som innebär att alltid finnas till hands 

för sitt barn kan blir problematiskt när det kommer till tonåringar, eftersom ständig närvaro 

eller kontroll kan medföra friktion i relationen. Då Lewandowski et al. (2010) redogör för att 

smärtbeteendet kan förstärkas vid konflikt mellan tonåringen och föräldrarna, innebär det att 

föräldrarna inte nödvändigtvist behöver finnas till hands hela tiden. 

 

Föräldrarnas upplevelse av sjuksköterskans stöd 

Den positiva upplevelsen av sjuksköterskans stöd grundade sig i många fall på att föräldrarna 

kände sig sedda och bekräftade av sjuksköterskan (Hakio et al., 2014; Sweeney et al., 2012). 

Detta visar på att sjuksköterskan har en viktig uppgift med det sociala stödet som Hakio et al. 

(2014) framhåller, då föräldrarna i större utsträckning har mer kontakt med sjuksköterskan än 

exempelvis läkaren. Tydlig information och snabba svar spelade stor roll för upplevelsen av 

sjuksköterskans stöd (Sweeney et al., 2012), så precis som Rydelius (2001) också tog upp är 

det viktigt att det finns ett samspel mellan föräldrarna och sjuksköterskan. Eftersom ju bättre 

föräldrarna är förberedda och informerade, desto bättre kan de stödja sitt barn i vården 

(Rydelius, 2001; Popp et al., 2015) och nästa vårdsituation inte behöver blir lika jobbig 

(Tamm, 2001).  

 

I studierna beskriver föräldrarna fler negativa upplevelser av sjuksköterskans stöd än positiva. 

Föräldrar till barn med långvarig smärta eller annan sjukdom som genererar smärta befinner 

sig i en utsatt position, där det inte handlar om deras eget välmående utan deras barn. Det gör 

att det kan finnas ett ännu större behov av att få bekräftelse från sjuksköterskan, vilket många 

av föräldrarna upplevde inte var tillräcklig (Sweeney et al., 2012; Mitchell et al., 2007). 

Dessutom kände föräldrarna sig osäkra på om deras sätt att hantera sitt barns smärta var rätt 

(Sweeney et al., 2012) och skulle behövt ett lugnande stöd som gjorde att de kände sig starka i 

situationen de befann sig i. Katie Eriksson (1997) belyser äktheten i relationer mellan 

människor ur ett vårdperspektiv, så när sjuksköterskorna uppvisade ett osympatiskt och 

exkluderande beteende i studien av Salisbury et al. (2007) strider det beteendet mot Erikssons 

teori. I två av studierna blev föräldrar dömda på grund av ålder och utbildningsnivå av 

sjuksköterskorna (Sweeney et al., 2012; Hakio et al., 2014), vilket går emot sjuksköterskornas 

etiska kod, som beskriver att sjuksköterskor ska arbeta för jämlikhet och med respekt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Okunskap, brist på skicklighet och kompetens bland 
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sjuksköterskorna gjorde att föräldrarna kände sig frustrerade (Salisbury et al., 2007; Bull & 

Grogan, 2010; Mitchell et al., 2007), vilket är förståeligt då en förälder vill sitt barns bästa 

och det även ingår under sjuksköterskans grundläggande färdigheter (Sandberg, 2014; 

Furåker & Nilsson, 2013). Informationsbrist från sjuksköterskornas sida var något som gjorde 

det svårt för föräldrarna att vara ett bra stöd för sina barn, detta går emot det Rydelius (2001) 

tar upp. Personcentrerad omvårdnad är något som kan ge stöd, verka lugnande och i en del 

lindra ovisshet och bör därför beaktas som en av de viktigaste arbetssätten en sjuksköterska 

har (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014).  

 

Individ-, vård- och samhällsperspektiv 

Utifrån ett patientperspektiv är det grundläggande att sjuksköterskorna tar hänsyn till barnets 

smärta, samt att de tar i beaktning patientens individuella egenskaper (Kristensson-Hallstrom 

& Elander, 2001). En personlig relation mellan sjuksköterskan och barnet är betydelsefull för 

att kunna vårda barnet och barnets smärta på ett optimalt sätt (Kristensson-Hallstrom & 

Elander, 2001). När en personlig relation uppstår finns det mindre risk för att barnets smärta 

bagatelliseras (Lindemann, 1992). Ur etisk synpunkt är det väsentligt att låta barn och 

tonåringar vara delaktiga i sin egen vård. Detta även om de inte lagligt sett har åldern inne för 

att fatta betydande beslut, finns det stöd i patientlagen (SFS, 2014:821) som säger att 

patienten har rätt till att vara delaktig i sin egen vård.  

 

Om sjuksköterskan har kunskap som kan hjälpa både föräldrar och barn i olika 

vårdsituationer, samt att stödja dem på ett sätt som gör att de kan utvecklas och kan hantera 

svåra situationer, uppfyller sjuksköterskan ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 

2007). Eriksson (1997) tar även upp att sjuksköterskan har en uppgift att främja den naturliga 

relationen mellan barn och föräldrar, samt skapa de yttre förutsättningarna i vår kultur och 

vårt samhälle för att den relationen ska bestå och utvecklas hos alla individer. Eftersom 

Caverius (2016) tar upp smärta som ett folkhälsoproblem finns det anledning för samhället 

och vården att ta denna sjukdomskategori på allvar. Om de brister föräldrarna upplevde i 

stödet av sjuksköterskan förbättrades skulle samhällskostnaderna kunna minskas liksom 

lidandet för patienten som Olsson (2016) nämnt. Eriksson (1997) tar upp att vårdpersonal har 

en uppgift att främja den naturliga relationen mellan barn och föräldrar där de får uppleva tro, 

hopp och kärlek som är kärnan. Samt att skapa de yttre förutsättningarna i vår kultur, miljö 

och i vårt samhälle för att den kärnan ska kunna bestå och utvecklas hos alla individer 

(Eriksson, 1997). 
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Metoddiskussion 

I denna studie har litteraturstudie använts som metod enligt Forsberg och Wenström (2013). 

Detta för att få ett brett perspektiv av ämnet samt ta del av tidigare forsknings resultat. 

Ytterligare anledning till den valda metoden var tidsbegränsningen, då det upplevdes svårt att 

hinna förbereda, utföra samt sammanställa en empirisk studie.  

 

En av svagheterna i denna litteraturstudie var att det inte fanns mycket tidigare forskning i 

ämnet kring copingstrategier hos just föräldrarna, utan istället mer forskning om 

copingstrategier som barnen använde sig av, vilket gjorde det svårt att hitta underlag till 

litteraturstudien. Den forskning som fanns att ta del av och som användes i studien 

behandlade inte enbart långvarig smärta hos barn, utan även om andra sjukdomar med 

smärtsamma symtom eller smärtsamma medicinska procedurer till följd av grundsjukdomen. 

En annan svaghet var att många av artiklarnas studier var utförda på små grupper och därmed 

hade få deltagare. Ytterligare en svaghet med litteraturstudien var att endast en artikel med 

hög kvalitet inkluderades i studien, vilket innebär att resten endast var av medel kvalitet, detta 

medför att litteraturstudiens kvalitet blir något sämre. I många fall var anledningen till att 

artiklarna inte fick högre poäng än medel att de inte tagit upp deras förhållning till en teoretisk 

referensram, samt att de inte redovisade om det rådde datamättnad.  

 

Styrkorna med studien var att artiklarna som inkluderats var utförda i flera olika länder, vilket 

ger en bred bild av resultatet från olika länder och kulturer. Även om det tidigare beskrivits 

som en svaghet att artiklarna som är inkluderade i litteraturstudien inte enbart behandlar 

långvarig smärta, ger det även en bredd och större förståelse för hur föräldrar hanterar olika 

slags smärta som är långvarig, men som inte nödvändigtvis är kronisk. Det ger också en 

bredare bild av hur föräldrarna upplever sjuksköterskans stöd i olika sammanhang av smärta 

hos barn. Information, bemötande, bekräftelse, kunskap och nivån på vården sjuksköterskan 

ger är saker sjuksköterskan använder sig av för att kunna ge patienter och anhöriga ett bra 

stöd. En styrka var också att artiklarna som beskrev föräldrarnas upplevelse av 

sjuksköterskans stöd tog upp både positiva och negativa aspekter av stödet de fick. Trots att 

det endast var en artikel med hög kvalitet, inkluderades ingen artikel med låg kvalitet, vilket 

gör att medel kvaliteten av artiklarna var godkänd.  
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Alla artiklarna som inkluderades i litteraturstudien var antingen godkända av etisk kommitté 

eller hade gjort noggranna etiska överväganden, vilket utesluter artiklar som strider mot etiska 

dilemman. 

 

Inklusions- och exklusionskriterierna användes för att sökresultatet skulle vara relevant för 

studiens syfte och dess frågeställningar. Att avgränsa sökningarna med de valda 

exklusionskriterierna möjliggjorde att endast få fram träffar publicerade inom en tioårsperiod, 

vilket innebär att det är den senaste forskningen som inkluderats i litteraturstudien. Artiklarna 

som inkluderades var publicerade på relevant språk, med exklusionskriteriet att de skulle vara 

svenska och engelska. Dock kan relevant information gått förlorad då det med stor 

sannolikhet finns bra forskning som är gjord på andra språk än svenska och engelska. Studien 

gjord av Jordan et al. (2006) inkluderades trots inklusionskriteriet på tio år, på grund av att 

artikeln var ytterst relevant för syftet och frågeställningarna. När författarna såg att artikeln 

endast var två månader för gammal, beslutade de ändå att inkludera artikeln i studien.  

 

När kvalitetsbedömningen gjordes av artiklarna användes Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering (2014) kvalitetsgranskningsmall för kvalitativ forskningsmetodik. 

Mallen var tydlig och enkel att följa, med ett poängsystem som delade in artiklarna i låg, 

medel och hög kvalitet. Tidsbegränsningen gjorde det svårt att hinna läsa mellan raderna 

eftersom att alla artiklar inte alltid besvarade konkret på de ställda frågorna i mallen. Detta 

medförde att de allra flesta av artiklarna fick poäng som kategoriserade dem till medelkvalitet. 

Skalan låg, medel och hög kan vara missvisande eftersom några artiklar kan ha fått en poäng 

över låg och en annan en poäng under hög och ändå räknas till samma kategori, samtidigt 

måste gränsen dras någonstans för att kunna få en indelning. 

 

Denna litteraturstudie anses inte vara generaliserbar på en större population trots att de 

inkluderade studierna har en geografisk variation och bredd. Eftersom de inkluderade 

studierna utförda på små grupper som inte kan ge en bred bild och uppfattning som kan 

appliceras som en generell upplevelse. 

 

Klinisk implikation 

Bristerna och de negativa upplevelserna av sjuksköterskans stöd, kan användas som grund i 

ett eventuellt förbättringsarbete av sjuksköterskans stöd. De positiva upplevelserna som 

föräldrarna upplevde är sådant som kan förstärkas ytterligare i sjuksköterskans arbete och roll. 
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Finns det bättre information om vilka copingstrategier föräldrar använder sig av och hur 

sjuksköterskan kan stötta dem, kan det leda till att föräldrarna kan hantera sitt barns smärta på 

ett bra sätt och på så sätt kunna hjälpa sitt barn som lider av smärta ännu bättre.  

 

Vidare forskning 

Det finns anledning till vidare forskning inom detta område då det inte finns mycket tidigare 

forskning att tillgå, samt att det är ett viktigt ämne som vid vidare forskning kan leda till 

bättre upplevelse av vården för både patienten och patientens anhöriga. Utöver detta finns 

området där copingstrategiernas effekter på föräldrarna kan undersökas, om de strategier som 

de använder är främjande eller inte.  

 

Slutsats 

Föräldrar till barn som lider av långvarig smärta använder sig av följande copingstrategier; 

målorienterad problemlösning, undvikande beteende, söka socialt stöd, uttrycka känslor, 

positivt tänkande, förskjuta känslor och att alltid finnas till hands. Föräldrarnas upplevelse av 

sjuksköterskans stöd var både positiva och negativa. De positiva upplevelserna av 

sjuksköterskans stöd berodde på att de fick bekräftelse, blev erkända, information, samt att de 

snabbt fick svar på sina frågor. De negativa upplevelserna grundade sig i bristande 

information, låg nivå på vården - med okunskap, bristande skicklighet och låg kompetens. 

Föräldrarna upplevde sjuksköterskorna som osympatiska och exkluderande.  
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BILAGA 2. 
 
Tabell 2: Resultatsammanställning 
 

Författare, år, land Syfte Design Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet  

 
Salisbury, H. M., LaMontagne, L. L., 
Hepworth, T. J., & Cohen, F. (2007) USA 
 

 
Undersöka föräldrarnas självrapporterade 
pre- och postoperativa påfrestningar i 
samband med sin tonårings steloperation av 
ryggraden. Samt vilka copingstrategier de 
använde för att hantera dessa påfrestningar. 

 
Kvantitativ och kvalitativ design 
 

 
92 (15) 
. 

 
Föräldrarna var stressade över nivån av vård deras tonåringar fick från 
sjuksköterske-teamet postoperativt. De upplevde förvirring kring 
behandlingsplanen och brist på information om 
återhämtningsprocessen. De upplevde även att vissa sjuksköterskor 
var osympatiska. Ett par föräldrar upplevde att både sjuksköterskorna 
och läkarna under rond inte frågade hur de tyckte att deras tonåring 
mådde, de kände sig exkluderade i eftervården. 
 
De vanligaste copingstrategierna som användes både pre- och 
postoperativt var att söka socialt stöd, positiv omvärdering och 
problemlösning, samt känslofokuserad hantering. Vårdpersonal bör 
inrikta sig på insatser för att lindra stress samt stärka föräldrarnas 
copingstrategier. 
 

 
Hög 

 
Sweeney, F., Viner, M. R., Booy, R., & 
Chistie, D. (2012) Storbritannien & 
Australien 

 
Skaffa förståelse för föräldrar/vårdares 
upplevelse av stöd i samband med att deras 
barn diagnostiseras för invasiv 
meningokocksjukdom. 

 
Kvalitativ design 

 
244  

 
Föräldrarna som var nöjda med stödet av vården upplevde att de fick 
tydlig information och att de hölls uppdaterade med både bra och dålig 
information, de ficks snabba svar och kände att de blev erkända. De 
föräldrar som upplevde brist i kommunikationen, tyckte inte att de fick 
tillfälle att ställa frågor, upplevde inte att de blev tagna på allvar och 
lyssnade på. Föräldrarna hade velat få hjälp och lugnande stöd av en 
sjuksköterska. 
 

 
Medel 

 
Maciver, D., Jones, D., & Nicol, M. 
(2010) Storbrittanien 
 

 
Målet med studien var att undersöka hur 
föräldrar påverkas när de tar hand om ett 
barn med kronisk smärta och 
konsekvenserna av barns smärta för 
föräldrarna. 

 
Kvalitativ design 

 
12  

 
De flesta föräldrar gick sedan in i en hållning som gjorde de möjligt 
för dem att balansera barnets behov med sina egna. Föräldrarna 
hanterade också sitt barns kroniska smärta genom att ta ett kliv 
tillbaka och distansera sig från starka känslomässiga reaktioner genom 
att ”tuffa” till sig, behålla lugnet och agera på ett sätt som inte ökar 
barnets ångest. Samt ta kontroll över barnets vård. Viljan att uppfylla 
en vårdande föräldraroll ledde föräldrarna till att alltid vara redo. Detta 
indikerar att föräldrar kan behöva stöd för att effektivt kunna ta hand 
om sina barn. 
 
 
 
 
 

 
Medel 
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Författare, år, land Syfte Design Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet  

 
Hamama- Raz, Y., Rot, I., & Buchbinder, 
E. (2012) Israel 
 

 
Studien undersöker copingstrategier hos 
föräldrar vars barn hade en utvecklad 
ensidig retionblastom (elakartad, malign 
ögontumör).  

 
Kvalitativ design 

 
12  

 
Föräldrarna hanterade sitt barns smärta och sjukdom genom 
känsloutbrott, försöka ignorera det som har hänt, förskjuta sina känslor 
och skylla på sin partner för att denne drar sig undan. Föräldrarna 
pendlade också mellan att vara stödjande och bli stöttade, på det sättet 
kunde de dela upp den känslomässiga och den funktionella 
ansträngningen. Att möta föräldrar som tidigare gått igenom samma 
sak var till hjälp för att kunna hantera situationen och möjliggjorde ett 
positivt tänkande för framtiden. 
 
Innan operationen upplevde familjen att de kunde organisera sig och 
förbereda sig känslomässigt inför framtiden. 
 

 
Medel 

 
Hakio, N., Rantanen, A., Åstedt-kurki, P 
& Suominen, T. (2014). Finland  

 
Syftet med studien var att beskriva 
föräldrars upplevelser av familjefunktion, 
hälsa och socialt stöd från 
sjukvårdspersonal, medan deras barn var i 
intensivvård. Samt hur socialt stöd 
förknippades med familjens funktion och 
hälsa. 
 

 
Kvalitativ 

13  
Föräldrarna i allmänhet upplevde det sociala stödet som de fick av 
sjuksköterskorna som bra. Under kategorin socialt stöd från 
sjuksköterskorna var bekräftelse den högst rankade och lägst var 
konkret stöd. Föräldrar med högskola eller akademisk utbildning hade 
fått mer bekräftelse från sjuksköterskorna, än föräldrar med 
yrkesutbildning eller ingen utbildning 

 
Medel 

 
Bull, J & Grogan, S. (2010) Storbrittanien 
& USA 

 
Syftet med studien var att utveckla en 
förståelse av erfarenheterna från föräldrar 
vars barn har skolios i förhållande till 
diagnos, kirurgisk korrigering och 
återhämtning. 
 
 

 
Kvalitativ design 

 
14 (4) 

 
Föräldrarna hanterade sin stress och ångest genom att diskutera sin 
situation med andra som hade gått igenom liknande saker och ta del av 
deras erfarenheter. En av föräldrarna vände sig till internet för att 
försöka uppfylla behovet av dela sina erfarenheter med andra och 
lindra sin känsla av isolering. En mamma berättade att hon sökte stöd 
hos sin man, familj och kyrkan. 
 
En mamma upplevde att sjuksköterskan som tog hand om hennes 
dotter saknade skicklighet och kompetens. 
 

 
Medel 

 
Longard, J., Twycross, A., Williams, M. 
A., Hong, P., & Chorney, J. (2016). 
Canada  

 
Målet med denna studie var att undersöka 
föräldrars upplevelser av att hantera sitt 
barns postoperativa smärta hemma med det 
övergripande målet att stödja utvecklingen 
av effektivare familje-informerade åtgärder 
som kommer att förbättra barns 
smärtlindring. 
 

 
Kvalitativ design 

 
10 

 
Copingstrategierna föräldrarna använde var att ta hjälp av varandra 
och avlasta varandra. Samt att inte bemöta ångest med ångest, utan 
istället ta ett steg tillbaka i en svår situation och försöka behålla 
lugnet. För att hantera de känslomässiga och psykologiska effekterna 
av deras barns smärta. 
Föräldrarna upplevde ett behov av information från vården. 
 
 
 
 
 

 
Medel 
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Författare, år, land Syfte Design Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet  

 
Mitchell, J. M., Lemanek, K., Palermo, 
M.T., Crosby, E. L., Nichols, A., & 
Powers, W. A. (2007) USA 

 
Det primära målet med studien var att 
bedöma hur sjukvården kan förbättras och 
optimeras, för att förbättra patientens och 
familjens copingstrategier och 
vårdutnyttjande 

 
Kvantitativ och kvalitativ design 

 
53 

 
En förälder beskrev att hon upplevde sjuksköterskan okunnig. 
Föräldrarna upplevde att det fanns ett behov av bättre stöd, utbildning, 
förbättrad medarbetar träning och ökad känslighet mot föräldrar och 
patienter.  
 

 
Medel 

 
Jordan, L. A., Eccleston, C., & Osborn, 
M. (2006) Storbrittanien 
 

 
Undersöka föräldrars upplevelse av att ta 
hand tonåringar med kronisk smärta.  

 
Kvalitativ 

 
17  

 
För att få kontroll över barnets situation lade föräldrarna tid och energi 
för att få tillgång till resurser till sitt barn. Föräldrarna och 
tonåringarna var tvungna att förändra sina roller i relation till 
varandra. En förälder beskriver att hen sörjde förlusten av sitt friska 
barn.  
 

 
Medel 

 
Gaughan, V., Logan, D., Sethna, N., & 
Mott, S. (2014) USA 
 

 
Syftet med denna studie var att beskriva 
föräldrars uppfattning av barnets smärta 
resan från genom labyrinten av 
behandlingsalternativ.  
 

 
Kvalitativ beskrivande design 

 
18 

 
En copingstrategi föräldrarna använde för att hantera sin stress var att 
försöka hitta botemedel till sina barn. För att hantera sin rädsla 
försökte de hitta en behandling och på det sättet kände de att de 
återfick kontroll. 

 
Medel 
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