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Abstrakt 
Bakgrund: Trots att Sverige i jämförelse med övriga länder i världen, inklusive andra 

välfärdsländer har goda hälsoförhållanden för barn så drabbas många barn av svåra 

sjukdomar. När ett barn drabbas av en svår sjukdom så påverkas hela dennes familj. Förutom 

att familjen utsätts för konstant rädsla över det sjuka barnet, så vänds vardagen upp och ner 

och alla familjemedlemmar måste nu anpassa sig efter vården kring det sjuka barnet. 

Familjen är en helhet där alla familjemedlemmar påverkar varandra. Familjens möte med 

vården har stor betydelse för hur familjen ska klara av livet med ett svårt sjukt barn. 

Syfte: Syftet är att beskriva familjens upplevelse av livet med ett svårt sjukt barn ur ett 

föräldraperspektiv. 

Metod: Studien grundas på en kvalitativ metod och baseras på fem självbiografier. För att 

analysera materialet användes Lundman och Hällgren-Graneheims (2017) kvalitativa 

innehållsanalys. 

Resultat: Barnets sjukdom krävde stora omställningar i vardagen och ständigt kontakt med 

vården. Familjemedlemmarna upplevde både fysiska och psykiska påfrestningar. Samtidigt 

visar resultatet hur familjen stärker varandra och hur stunder som de delar tillsammans får 

dem att klara av den svåra sjukdomstiden. Stöd och gott bemötande från närstående, skolan 

och vård har stor betydelse för familjens välbefinnande och hälsa. 

Slutsats: Familjen genomgår en svår och påfrestande tid som sätter spår i varje 

familjemedlems livsvärld. Genom att ha förståelse och se en familjs unika situation kan 

sjuksköterskan skapa en positiv utveckling för familjen. Upplever familjen välbefinnande 

stärks deras kraft att klara av livet med sitt svåra sjuka barn 
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INLEDNING 
 
Ett mardrömsscenario för många är när en familjemedlem drabbas av en svår sjukdom som 
kan hota dennes liv. I den vanliga ordningen räknar de flesta med att det är föräldrarna som 
ska gå bort före sina barn och barnen ska leva ett långt friskt liv. När det istället blir ens barn 
som drabbas av en svår sjukdom slås föräldrarnas livsvärld i spillror. Vardagen i familjen 
kraschar och allt som tidigare varit en självklarhet blir nu stora utmaningar och påfrestningar. 
Föräldrarna förväntas kunna kombinera familjelivet, sitt arbete, fritidsaktiviteter och det 
sociala nätverket med den omfattande omvårdnaden, behandlingen och långa sjukhusbesöken 
det svårt sjuka barnet behöver. Författarna var intresserade av familjers upplevelse av detta 
sett ur ett föräldraperspektiv.  
 
I studien använder författarna begreppet ”svårt sjukt” vilket innebär sjukdomar som är/var ett 
stort hot för barnets hälsa, ett överhängande hot att barnet kunde dö fanns, sjukdomen pågick 
under flera år och hela familjen blev påverkad. Författarnas intresse för systemteori och 
upplevelse av sin egen bristande kunskap av familjefokuserad omvårdnad blev startpunkten 
för denna studie. Det är viktig kunskap som alla sjuksköterskor bör ha då möten med barn och 
familjer sker i princip på alla vårdnivåer.  
 
BAKGRUND  
 
Barns hälsa i Sverige 
Sett ur ett globalt perspektiv skiljer sig barns hälsa och välbefinnande i olika länder (Wise & 
Darmstadt, 2016). I förhållande till övriga länder i världen, även andra välfärdsländer, har 
barn och unga i Sverige goda hälsoförhållanden (Socialstyrelsen, 2013). Hälso- och 
sjukvården som bedrivs kring barn och unga i Sverige handlar om att förebygga, utreda och 
behandla sjukdomar och skador (Socialstyrelsen, 2016). Till stor del rör sig vården om att 
främja god hälsa och förebygga ohälsa hos barn och ungdomar (Enskär & Golsäter, 2014).  
 
Det hälsofrämjande arbetet för barn och unga har pågått under en lång tid i Sverige. Föräldrar 
har i alla tider fått råd för hur de kan skydda sina barn mot sjukdomar och hur de kan 
behandla sina sjuka barn hemma (Hallström, 2015). Sverige har även utvecklat 
barnavårdscentraler där barn ges gratis vaccinationer och familjer kan få stöd och hjälp 
(Hallström, 2015). Det förebyggande arbetet för barns hälsa innefattar även att föräldrar får 
utbildning och hälsovägledning för att tidigt skapa goda möjligheter för barnets hälsa (Enskär 
& Golsäter, 2014). Forskning har visat att separation mellan barn och deras föräldrar kan vara 
skadlig för barnet, vilket bidragit till att föräldrar i dagens barnsjukvård ska numera ha 
möjlighet att vara närvarande och delta i barnets vård (Hallström, 2015).  
  
Det sjuka barnet 
Barn kan även drabbas av sjukdomar av olika svårighetsgrader och de flesta har under sin 
barndom någon kontakt med vården, som till exempel vårdcentralen eller BVC. 
Hälsoproblem hos barn och ungdomar varierar i olika åldrarna. Den vanligaste orsaken att 
barn dör i åldrarna 1-14 är cancersjukdomar. Den vanligaste cancerformen hos dessa barn är 
leukemi och hjärntumörer (Socialstyrelsen, 2013). De mest förekommande kroniska 
sjukdomarna hos barn är diabetes typ 1 och allergier. Sverige har i jämförelse med resten av 
världens länder den högsta frekvensen av insjuknande i diabetes typ 1 tillsammans med 
Finland. Orsaken till detta är okänt. Insjuknandet har inte ökat i antal men däremot har 
debuten av sjukdomen minskat i åldrarna (Socialstyrelsen, 2013).  
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De barn som behöver vård på sjukhus kan vidare delas in i två grupper, den ena är tillfälligt 
sjuka barn som exempelvis fått en infektion som kräver sjukvård en kortare tid. Den andra 
gruppen är de barn som har en allvarligare sjukdom som antingen är långvarig eller kronisk 
(Hallström, 2015). Omvårdnaden kring barn och ungdomar utmärker sig genom att stort fokus 
ligger på att skapa en trygg miljö för barnet då de undersökningar som behöver göras på 
barnet kan orsaka smärta, obehag, oro eller rädsla. Föräldrarnas närvaro bidrar till en trygg 
miljö för barnet (Enskär & Golsäter, 2014). Föräldrar som är aktiva i barnets vård gynnar 
både omvårdnaden av barnet men underlättar även föräldrarnas förmåga att hantera den svåra 
situationen som uppstår när ens barn blir svårt sjuk (Giambra, Stiffler & Broomes, 2017). I 
studien av Giambra et al. (2017) framkom det att föräldrar uttryckte att det var viktigt att få 
vara med i planeringen av barnets behandling och få förklarat vad som skulle göras och 
varför. Föräldrarna uttryckte också att de ville kunna komma med information om barnet som 
sedan kunde användas i praktiken av sjuksköterskan (Ibid). 
 
Barnet och familjen 
En persons identitet utvecklas genom relationer till andra människor, familjen är en stor del 
av detta. Människan föds in i en familj med en specifik historia och en förväntad framtid. 
Inom familjen antar man roller och skapar rutiner och mönster för hur livet ska levas. När en 
medlem i familjen blir sjuk så förändras hela familjens struktur och funktion vilket kräver nya 
sätt att ta sig an vardagen. Familjen måste utveckla nya funktioner eller resurser för att 
fungera som tidigare. Hur familjen upplever och hanterar livshändelser som en allvarlig 
sjukdom är också beroende på vad familjen har för resurser i form av stöd från omgivningen 
(Benzein, Hagberg och Saveman 2014). 
 
Verberne et al., (2017) visar i sin studie att föräldrar till ett svårt sjukt barn ständigt strävar 
efter att hålla sjukdomen under kontroll och skapa ett gott liv för det sjuka barnet. Föräldrar 
tar på sig ett stort vårdansvar och lär sig att själva utföra komplex vård där de ansvarar för till 
exempel medicinering och omvårdnad dygnet runt. Studien visar även att föräldrar kan ha 
svårt att släppa taget och lämna över vården till andra, då de anser att de själva känner till 
barnets behov bäst och därför ger barnet den bästa vården (Verberne et al., 2017). Rodrigues 
Gesteira, Szylit Bousso, Deguer Misko, de Faria Ichikawa och Peres de Oliveira (2016) 
skriver att många föräldrar, speciellt mammor, ofta slutar arbeta eller söker ett arbete som de 
kan sköta från hemmet för att på så sätt kunna ägna mer uppmärksamhet åt sitt sjuka barn.  
 
Verberne et al. (2017) menar att föräldrarna i familjen ständigt strävar efter att uppnå en 
balans, där alla familjemedlemmar kan fortsätta uppleva välbefinnande och utvecklas 
individuellt. Detta upplevs som en stor utmaning eftersom att föräldrarna ständigt tvingas 
anpassa och omorganisera familjelivet efter det sjuka barnets situation vilket påverkar hela 
eller delar av familjen. Årestedt, Persson och Benzein (2014) hävdar att en viktig del för 
familjen i denna process är att det finns en bra kommunikation. Genom att kommunicera 
tankar och känslor angående en livshändelse som exempelvis vårdandet av en sjuk 
familjemedlem ökar familjens välbefinnande och hälsa. Samtal om erfarenheter och 
upplevelser bidrar till en ökad förståelse för varandra och den aktuella händelsen. Årestedt et 
al., (2014) menar samtidigt att det är viktigt att det inte går till överdrift, eftersom det kan få 
familjen att fastna i den negativa situationen. 
 
Rostami, Parsa-Yekta, Najafi Ghezeljeh och Vanaki (2014) redogör i sin artikel “Supporting 
adolescentes with type 1 diabetes” för hur föräldrar försöker normalisera barnets sjukdom för 
att underlätta att det sjuka barnet känner sig så normalt som möjligt. Föräldrarna försökte 
behandla barnet på samma sätt som deras friska syskon. Studien tog också upp att det var av 
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vikt att barnet och familjen accepterade sjukdomen som en del av deras liv och inte förstorade 
upp sjukdomen (Rostami et al., 2014). 
 
Verberne et al., (2017) skriver även hur föräldrarna upplevde att de ofta tvingades prioritera 
sitt sjuka barns behov och att syskonen då fick komma på andra plats. Tidigare forskning 
pekar också på att syskon till ett sjukdomsdrabbat barn upplever att familjen och vardagen 
anpassas efter den sjukas behov. Syskon till de sjuka barnet upplever även att de tilldelas mer 
ansvar hemma för att underlätta och hjälpa till i vardagen (Wennick & Huus, 2012).  
 
Allmänsjuksköterskans roll  
Det finns idag barnsjukhus och barnavdelningar där personalen har den kompetens som krävs 
för att vårda barn och möta familjer, men i många fall får även barn vård eller behandling på 
samma avdelningar som vuxna (Hallström, 2015). Kelo, Eriksson och Eriksson (2013) menar 
att i arbetet med sjuka barn ingår det i sjuksköterskans kompetens att kunna ha en 
översiktsbild över hela barnets familjesituation och anpassa kunskapen och vården utefter 
detta.  
 
För många föräldrar är det smärtsamt att se sitt barn gå igenom diverse behandlingar, men att 
ha vårdpersonal som kan ge dem stöd, förklara samt förbereda dem på vad som kommer 
hända underlättar och hjälper föräldrarna i den svåra situationen (Eaton-Russell, Bouffet, 
Beaton & Lollis, 2016). Kelo et al. (2013) framhåller även i sin artikel att som sjuksköterska 
ska man kunna lugna och erbjuda stöd till drabbade familjemedlemmar, samt kunna söka 
hjälp från andra professioner, så som terapeut eller psykolog, som kan ha en betydelse för 
barnet och familjens situation. I studien av Giambra et al. (2017) framkom det att när det 
gäller barn som blir inlagda under en längre tid på sjukhus är det viktigt att en god relation 
skapas mellan föräldrarna och sjuksköterskan, för att på så sätt undvika onödigt lidande och 
optimera vården för barnet. Studien förklarade att relationen mellan föräldrar och 
sjuksköterska byggs upp av ömsesidig tillit och respekt för varandras kunskap och kompetens. 
Det är viktigt att kommunikationen mellan parterna fungerar för att inga missförstånd ska 
uppstå. För föräldrarna innebär det bland annat att ha ett tryggt klimat där de kan uttrycka sin 
oro och våga fråga saker utan att bli värderade eller dömda (Giambra et al., 2017). 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Denna studie kommer bygga på vårdvetenskapen, en vetenskap som bygger på 
evidensbaserad kunskap inom vårdandet i teori och praktik. När något är evidensbaserat 
innebär det att kunskapen är beprövad, vilket medför att vårdandet blir det bästa och säkraste 
för patienten (Dahlberg & Segesten, 2010 s.15). Vårdvetenskapen präglas av ett holistisk 
perspektiv då de problem som studeras i vårdandet ofta inte är mätbara med verktyg. Det 
innebär att för att kunna förstå och beskriva ett problem tittar man till helheten (Dahlberg & 
Segesten, 2010 s.16). 
  
Nedan följer en beskrivning av de begrepp och teorier som kommer att vara av betydelse för 
denna studie. 
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Livsvärld 
Livsvärld är den verklighet som varje människa upplever genom sig själv. Det är en personlig 
“sanning” av hur världen erfars och den är unik för varje människa, samtidigt som vi delar 
den med alla i vår omgivning. Hur vi ser på oss själva, andra och allt annat runt omkring oss 
kännetecknar livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden formas av våra 
erfarenheter, upplevelser och hör ihop med människan som ger uttryck för den och det går 
inte att separera livsvärlden från själva människan (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
För att kunna förstå familjens upplevelse av livet med ett svårt sjukt barn är det därför viktigt 
att familjernas livsvärld förmedlas då den alltid är utgångspunkten för att förstå en människas 
eller familjs upplevelse. Livsvärlden förklarar varför samma upplevelse som i detta fall, en 
sjukdom i en familj, kan upplevas på så olika sätt av varje familjemedlem (Dahlberg & 
Segesten, 2010). 
 
Hälsa och välbefinnande  
Dahlberg och Segesten (2010) förklarar hälsa som ett tillstånd där hela individen upplever sig 
vara i jämvikt, både i en känsla av inre balans och en känsla av jämvikt med livet och i 
relation till sina medmänniskor. Upplevelsen av hälsa varierar även mellan olika individer och 
olika situationer. Upplevelsen av hälsa innebär inte enbart frånvaro av sjukdom utan även en 
fysiskt ”frisk” individ kan uppleva en försämrad hälsa om livet till exempel upplevs sakna 
mening (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vidare förståelsen av hälsa som att uppleva ett 
välbefinnande samt att känna att man har möjlighet att göra det man vill i livet. När en person 
drabbas av en svår sjukdom kan det vara svårt för denne att uppleva hälsa, men med hjälp av 
personer i den sjukes omgivning, samt en god vård, är det ändå möjligt att uppleva ett 
välbefinnande. Dessa begrepp är viktiga för denna studie och behövde definieras för att vi 
enklare skulle kunna identifiera hur upplevelsen av hälsa och välbefinnande beskrevs av 
familjemedlemmarna.  
 
Lidande   
Lidande innebär de svårigheter, motgångar och besvär som upplevs i livet (Wiklund, 2014). 
För denna studie kommer lidande förklaras från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Det 
vårdvetenskapliga perspektivet förklarar att lidandet är en del av vår livsvärld, varje människa 
upplever lidande under sitt liv och vad som anses vara ett lidande är unikt för varje människa 
(Wiklund, 2014). Lidandet är inte bara något vi upplever, utan det är en något som formar oss 
och detta är viktigt att lyfta fram och förstå för att människan ska kunna utvecklas ur det.  
 
I vården talar man om livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande handlar om 
hur lidandet uppstår i det liv individen lever, hur händelser som en människa drabbas av kan 
orsaka ett lidande. Sjukdomslidandet är mer direkt kopplat till sjukdom och det lidandet denna 
sjukdom medför, som exempelvis smärta och kroppsliga förändringar. Vårdlidandet är det 
lidande som själva vårdandet orsakar och det är i relationen mellan vårdare och patient som 
detta lidande uppstår, till exempel om en patient känner sig kränkt, försummad eller 
förminskad (Wiklund, 2014). Lidandet kan precis som hälsa och välbefinnande förstås utifrån 
människans unika livsvärld. Det är en individuell upplevelse och därför kan aldrig något antas 
vara ett lidande förrän människan i fråga uttryckt det. För att förstå familjemedlemmarnas 
upplevelse av lidande så var det ett viktigt begrepp att bryta ned och definiera för allas 
förståelse. 
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Systemteori 
Ett systemperspektiv innebär att individer ses i sitt sammanhang som ett system, exempelvis 
en familj, en skolklass, en umgängeskrets eller en arbetsplats. Systemtänkandet innebär att 
alla individer i systemet hänger ihop, påverkar varandra och rör sig tillsammans. Helheten får 
fokus istället för varje del för sig. Systemteorin beskriver också hur relationer påverkar 
beteenden på sikt. System skapade av människor påverkar strukturen om hur beslut fattas och 
normer skapas (Öquist, 2008). 
  
För studiens syfte underlättar det att förstå systemteori för att kunna uppmärksamma de 
föreställningar och normer som finns hos en familj. Den är också viktig för att förstå hur de 
olika delarna (individerna i familjen) påverkar helheten (familjen) när en del av familjen 
drabbas av en stor livsförändring, vilket en svår sjukdom är. Detta är något som Öquist (2008) 
benämner som ”fjärilseffekten”,  hur en störning i ett system kan få stora effekter hos alla 
delar i systemet.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
I familjer där ett barn drabbas av en svår sjukdom påverkas alla familjemedlemmar. Familjens 
vardag kastas omkull och de måste tillsammans hitta nya rutiner och sätt att ta sig an 
vardagen. En stor del av föräldrarnas och syskonens tid tillbringas nu i kontakt med vården, 
antingen på sjukhus eller genom vård i hemmet. Detta är en stor omställning och ställer stora 
krav på familjen som helhet, men även på varje enskild individ. Möten med barn och familjer 
uppstår överallt i vården och flera avdelningar kan ibland bli inblandade i omvårdnaden. Detta 
innebär att även allmänsjuksköterskan behöver öka sin kunskap och kompetens om 
familjefokuserad omvårdnad. Tidigare forskning pekar på hur viktigt det är att 
kommunikationen och relationen mellan föräldrar och sjuksköterskan fungerar. Detta är ett 
viktigt ämne att studera för att bidra med ökad kunskap om vad som är bra kommunikation 
och var kommunikation mellan föräldrar och sjuksköterskor eventuellt brister. 
 
Stort ansvar för barnets vård faller på föräldrar och de sätter av mycket tid att bli insatta i 
sjukdomen för att på bästa sätt kunna hjälpa sitt barn. Samtidigt ska de klara av att 
upprätthålla ett normalt familjeliv, där allas behov ska tillgodoses. Föräldrarna axlar en 
mycket krävande roll som kan bli väldigt tung emellanåt. Föräldrarna bortprioriterar i många 
av dessa fall syskonens behov och känslor för det sjuka barnets skull. Syskonens upplevelse 
av välbefinnande och lidande försummas. Genom att studera familjens upplevelser av livet 
med svårt sjukt barn, uppmärksammas deras hälsa, välbefinnande och lidande. Det är ett 
viktigt ämne att förstå för att som framtida sjuksköterskor kunna hjälpa dessa familjer på 
bästa sätt genom den svåra situation ett liv med ett svårt sjukt barn är.  
 
SYFTE 
 
Syftet är att beskriva familjens upplevelse av livet med ett svårt sjukt barn ur ett system- och 
föräldraperspektiv. 
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METOD 
 
Design 
Denna studie är baserad på självbiografier. Genom att utgå från skrivna historier får man en 
god inblick i en persons livsvärld och vilka föreställningar personen har (Dahlborg-Lyckhage, 
2017). En självbiografi är en skriven berättelse som ofta har en tydlig beskrivning om 
människans vardag och hur det är att leva i en speciell situation. Självbiografier ansågs därför 
vara passande material för denna studie (Dahlborg-Lyckhage, 2017). En kvalitativ ansats 
ansågs som en lämplig metod för studien då målet med forskningen var att bidra med ökad 
förståelse och skapa ny kunskap (Friberg, 2017). Studien har en induktiv ansats, vilket 
innebär att man utgår från empiriskt material för att sedan formulera en teori (Patel & 
Davidsson, 2011). 
  
Datainsamling 
Libris nationella bibliotekskatalog användes för att hitta lämpliga självbiografier, detta ansågs 
vara en lämplig sökmotor då ett stort urval av böcker finns där. För att enklare hitta relevanta 
böcker användes söktermer (Kristensson, 2014). Söktermerna som användes var biografi, 
familj, förälder, sjuk, syskon, barn, svår, medicin, orden är tagna från Libris ämnesordlista 
som hittades när en testsökning gjordes på fritext. För att begränsa sökningen och få mer 
relevanta böcker valdes endast böcker som publicerades senast 2009. Sökschema med 
söktermer, träffar och valda självbiografier finns i bilaga 1. Sammanfattning och ämnesord 
lästes på de böcker där titeln matchade vårt syfte. När flera lämpliga alternativ hittats lästes 
baksidan och de första sidorna i böckerna för att snabbt avgöra om boken var relevant eller 
inte. Kvalitetén i boken och relevansen för syftet avgjorde vilka fem självbiografier som 
valdes. 
 
Urval av böcker 
För att hitta böcker som motsvarade vårt syfte så begränsades urvalet med inklusions- och 
exklusionskriterier (Kristensson, 2014). Inklusionskriterierna som valdes var att barnet skulle 
ha eller ha haft en svår sjukdom, begreppet ”svårt sjukt” innebar sjukdomar som är/var ett 
stort hot för barnets hälsa, det fanns ett överhängande hot att barnet skulle dö samt att 
sjukdomen pågick under flera år. Det sjuka barnet skulle vara i åldern 0-15 år, ha minst ett 
syskon, bo tillsammans med familjen under sin sjukdomstid. Självbiografierna skulle vara 
max 8 år gamla och skrivna av en förälder. Men då det visade sig vara svårt att hitta böcker 
skrivna av en pappa blev det enbart mammans perspektiv som fick fokus. 
Exklusionskriterierna var barn med en funktionsnedsättning och barn med en psykisk 
sjukdom. Berättelser som inte utspelar sig i Sverige valdes bort. 
 
Källkritisk och kvalitetsgranskning 
En källkritisk och kvalitetsgranskning utfördes på de valda böckerna, detta för att styrka 
trovärdigheten i resultatet. Vid granskningen användes Segestens (2017) mall för granskning 
av kvalitativa studier (se bilaga 2). Tabellen synliggör böckernas ansvariga utgivare, 
författare,  tryckning och innehåll som bidrar till akademisk utveckling i vårdvetenskap.  
Genom att böckerna är utgivna av ett förlag, innebär det att de har granskats av förlagen, en 
bedömning av manusets trovärdighet och litterära kvalitet har gjorts vilket stärker kvaliteten i 
vårt resultat (Segesten, 2017). Kvaliteten i böckerna bedöms därför vara av hög kvalitet.  
 
Analys 
Dataanalysen var av kvalitativ manifest karaktär, vilket innebär att fokus låg på att identifiera 
variationer i berättelserna för att kunna beskriva skillnader och likheter (Lundman & 
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Hällgren-Graneheims, 2012). Självbiografierna lästes först i sin helhet individuellt av båda 
författarna. Under läsningen markerades sidor i boken där det funnits meningsfulla stycken 
som var relevanta för syftet. De stycken på sidorna som ansågs värdefulla identifierades och 
antecknades, styckena lästes sedan om flera gånger för att få en känsla av helheten. Lundman 
och Hällgren-Graneheim (2017) förklarar detta som att göra grov struktur av texten och kan 
benämnas som domän; en del i texten som speglar det område studien fokuserar på. Därefter 
markerades de meningar och fraser som var meningsbärande i domänen och detta utgjorde 
grunden för analysen. De meningsbärande enheterna kondenserades därefter, vilket innebär 
att texten kortas ner för att göra den enklare att arbeta med men samtidigt bevara det centrala i 
berättelserna. Varje meningsbärande enhet fick sedan en kod som sammanfattade innehållet 
och gjorde den insamlade datan lättöverskådlig (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 
  
Koderna jämfördes med varandra för att hitta likheter och skillnader. Koder som liknade 
varandra skapade en underkategori, varje underkategori ska sträva efter att innehållet är 
samstämmigt och ska skilja sig från andra underkategorier, vilket innebar att koderna för 
denna analys i så stor utsträckning som möjligt inte fick passa in i mer än en underkategori. 
En huvudkategori skapades sedan genom att binda samman flera underkategorier som ansågs 
höra samman (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Varje underkategori och 
huvudkategori diskuterades fram gemensamt innan de bestämdes. 
 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Där och då kände 
jag tydligare än 
någonsin den 
samhörighet vi 
har, den trygghet 
vi ger varandra 
och hur 
underbart vi har 
det tillsammans, 
hela familjen 
(Västlund, 2015, 
s.150). 

Jag kände 
tydligare än 
någonsin den 
samhörighet vi 
har, den trygghet 
vi ger varandra 
och hur bra 
familjen har det 
tillsammans.  

Familjens 
betydelse för 
samhörighet 
och trygghet. 

Familjens 
samhörighet. 

Sjukdomens 
konsekvenser på 
familjelivet. 

 

Forskningsetiska aspekter 

I denna studie har de etiska aspekterna tagits i beaktande genom att utgå från 
Helsingforsdeklarationens (2013) riktlinjer för medicinsk forskning, vars syfte är att se till att 
forskningen värnar om människans värdighet och rättigheter. Helsingforsdeklarationen kan 
sammanfattas i fyra generella och viktiga principer. Autonomiprincipen, vilken innebär att 
forskningen sker utifrån samtycke och frivillighet i studien, deltagarna har rätt till information 
om studien och allt material ska hanteras med varsamhet. Nyttoprincipen och inte-skada-
principen, innebär att överväga studiens nytta med eventuella skaderisker samt säkra 
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metoderna så riskerna för fysiska eller psykiska skador minimeras. Den sista principen, 
rättviseprincipen, innebär att all medverkan i studien ska ske på rättvisa och lika villkor 
(Kristensson, 2014). 
  
Författarnas främsta etiska ställningstagande var att när sammanställningen av resultatet 
gjordes var det viktigt att inte förvränga de ord som författarna till självbiografierna använt 
samt att formulera orden med omsorg för att minimera risken att kränka någon. Eftersom den 
insamlade datan kom från självbiografier var det inte nödvändigt att ha ett informerat 
samtycke eller krav på anonymitet då böckerna är offentliga och kan läsas utav gemene man.  
 
Förförståelse 
Förförståelse är de tidigare föreställningar, fördomar och förväntningar som skapas från 
tidigare erfarenheter. Det krävs att forskaren är medveten om sin förförståelse för att dels 
kunna sätta den åt sidan så att den inte påverkar resultatet, men forskaren kan även dra nytta 
av den vid skapandet av ny kunskap (Kristensson, 2014). Innan böckerna lästes och resultatet 
sammanställdes försökte författarna identifiera sin förförståelse för ämnet vilken inte var så 
stor då ingen av författarna har mött svårt sjuka barn eller familjer till svårt sjuka barn, vilket 
underlättade processen att granska texterna på ett så objektivt sätt som möjligt. Detta är 
viktigt att göra för att undvika ett vinklat resultat.  
 
RESULTAT 
 
I nedanstående kapitel redovisas resultatet av studien. I analysprocessen framkom fyra 
huvudkategorier; Sjukdomens konsekvenser på familjelivet, Mammans upplevelse, Påverkan 
på syskonen och Familjens möte med vården. Huvudkategorierna byggdes i sin tur upp av 
tillhörande underkategorier, se tabell 2. 
 

Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Sjukdomens konsekvenser på familjelivet ● Ett vardagsliv trots sjukdom 
● Familjens samhörighet 
● Familjens upplevelser av stöd 
● Känslomässig och fysisk utmattning  

Mammans upplevelse ● Mammans hantering av sjukdomen 
● Skuldkänslor hos mamman 
● Relationen mellan föräldrarna 

Påverkan på syskonen ● Syskonen kommer i andra hand 
● Syskonens vardag  

Familjens möte med vården ● Familjens liv på sjukhuset 
● Upplevelser av bemötande i vården 

 
Sjukdomens konsekvenser på familjelivet 
Under långa perioder krävdes vård av det sjuka barnet i hemmet samtidigt som familjen 
strävade efter att kunna leva ett så “vanligt” liv som möjligt. Familjerna beskrev också sin 
upplevelse av både positivt och bristande stöd från bland annat närstående, kollegor och 
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skola. Livet med ett svårt sjukt barn ledde i många fall till psykisk och fysisk utmattning 
bland familjemedlemmarna, men samtidigt framkom det att familjens samhörighet och 
positiva upplevelser tillsammans hjälpte dem att klara av de stora påfrestningarna. 
 
Ett vardagsliv trots sjukdom 
 
Efter sjukdomsbeskedet beskriver familjerna att deras vardag kastades omkull. För att få 
vardagen med ett svårt sjukt barn ska gå ihop krävdes nya rutiner. Föräldrarna fick turas om 
genom att den ena föräldern bodde på sjukhuset med det sjuka barnet medan den andra bodde 
hemma, tog hand om syskonen och arbetade. Även när det sjuka barnet vårdades hemma så 
tvingades familjerna ständigt anpassa och planera vardagen efter det sjuka barnets behov. De 
upplevde också att deras värderingar och tankar om framtiden förändrades. Saker som de 
tidigare hade brunnit starkt för kändes inte längre lika viktigt i jämförelse med att vårda sitt 
sjuka barn.  
 

Man vet inte vad man ska tänka, vart man ska ta vägen, vad man ska säga. Det blir ett 
virrvarr, en storm av så mycket att det är svårt att sortera och hantera. Hela vardagen 
vänds upp och ner, tankar man haft om framtiden förändras, rutiner måste ändras 
(Västlund, 2015, s. 39).  

 
Samtidigt så strävar familjerna efter att kunna behålla ett så “normalt” liv som möjligt för att 
sjukdomen inte helt ska ta över deras liv. De kämpar för att alla i familjen ska kunna fortsätta 
gå till skola eller arbete, umgås med vänner och få uppleva annat än sjukdom. Föräldrarna 
beskriver även glädjen över att få komma tillbaka till arbetet, att då ha möjlighet att träffa 
vanliga människor och prata om vanliga saker, inte bara träffa vårdpersonal och ständigt prata 
om sjukdomen. De beskriver det också som en möjlighet att vila upp sig och samla nya 
krafter för att ta hand om sitt sjuka barn. 
 
Stora delar av tiden vårdades de sjuka barnen i hemmet. Barnens liv krävde komplex vård 
med bland annat medicinska behandlingar, sjukgymnastik, såromläggningar, dosering av 
läkemedel samt ständig övervakning av barnet. Föräldrarna upplevde det som skrämmande att 
behöva ta ansvar för allt detta själva, men de lärde sig sedan att hitta egna sätt att anpassa 
vården efter just deras familj och rutiner. 
 

Nej, jag förstod inte hur vi ena dagen kunde bo på IVA med sjuksköterskor dygnet 
runt, med sjukgymnaster som kom varje dag och sträckte och drog i Sams ben och 
armar och hur vi nu helt plötsligt skulle sköta allt själva, ha ansvar för allt detta 
själva (Koldenius, 2014, s. 136). 

 
Familjens samhörighet 
För att klara av vardagen och sjukdomens utmaningar beskriver familjerna hur hoppet och de 
positiva stunderna i livet hjälpte dem. Små stunder av lycka, som till exempel en förbättring 
hos det sjuka barnet, att få se syskonen leka tillsammans, ett leende, kunde ge dem ny ork för 
att fortsätta. Familjerna beskrev en inställning till livet, där de valde att fokusera på det som 
fungerade och tillsammans försökte de få ut så mycket som möjligt av livet. “Det var 
mikrostunderna av total lycka som fick oss att orka, då verklighetens sjukdomar inte trängde 
igenom. När vi läste en bok för Sam. När vi såg en film tillsammans alla fyra” (Koldenius, 
2014, s. 129). 
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I självbiografierna beskrivs också betydelsen av att få uppleva saker och spendera tid 
tillsammans som en familj. Upplevelserna gav dem lycka och kraft att fortsätta sin svåra 
vardag. Alla familjer beskriver en resa som familjen har gjort tillsammans, denna resa är som 
någonting familjerna är väldigt tacksamma för. En resa kan för många vanliga familjer vara 
en självklarhet, medan för dessa familjer är det någonting som har känts som en omöjlighet. 
“Det var en toppen semester och vi kommer att leva på den länge framöver” (Västlund, 2015, 
s. 126). 
 
I böckerna beskrivs vidare tacksamheten för familjen, hur de gav varandra styrka och hjälpte 
varandra att klara sjukdomens påfrestningar. De berättar hur de hjälper varandra i vardagen 
praktiskt, men också hur de stöttar och bär upp varandra i svåra stunder. 
 

 Där brister det för Christer. Han har varit stark och orkat fram till nu. Han snyftar och 
ger sig på dörren med handkraft. Han skakar den. Sedan får den en spark. Utan 
framgång. Inte ens ett larm går igång. Han är så uppgiven. Han har kört hela vägen 
och gjort det i stor oro. Då blir Maria och jag starkare. Vi tar över och så kommer det 
att bli många gånger framöver. Vi turas om att vara starka och leda. Vi växlar 
(Bäckström, 2010, s. 39). 

 
 Den tuffa utmaningen, som att vårda ett svårt sjukt barn innebar, gjorde att 
familjemedlemmarna kände att de ville vara nära varandra, hjälpa och stötta. “Där och då 
kände jag tydligare än någonsin den samhörighet vi har, den trygghet vi ger varandra och 
hur underbart vi har det tillsammans, hela familjen” (Västlund, 2015, s. 150). 
 
Familjens upplevelse av eller brist på stöd 
Föräldrarna upplevde ett stort stöd från många släktingar, vänner och kollegor. En mamma 
beskrev hur människor i omgivningen som vågade möta dem, trots barnets sjukdom, gav 
familjen styrka och mod. Många av de närstående visste inte vad de skulle säga eller hur de 
skulle agera, men föräldrarna upplevde ett stöd trots allt, genom att de visade att de brydde sig 
och var närvarande. “Sedan sitter vi tysta. Det är en tystnad i vänskap. Den är ett stöd. Jag 
uppskattar att hon inte försöker säga att allt ska bli bra” (Bäckström, 2010, s. 37). De 
uppskattade även människor som inte var rädda för att ta upp ämnet och prata om 
sjukdomssituationen, detta i motsats till människor i deras närhet som inte visste hur de skulle 
hantera sjukdomsbeskedet eller familjens situation. Flera av deras tidigare nära vänner slutade 
höra av sig och andra vågade inte ta upp samtalsämnet när de väl sågs. 
 
Familjerna beskrev också ett stöd från föreningar, som till exempel Barncancerfonden, där de 
fick mycket information och hjälp. Föreningarna anordnar även resor, där familjerna fick 
möjlighet att dela upplevelser tillsammans, vilket var väldigt uppskattat. Via föreningarna och 
deras tid på sjukhuset kunde de även få kontakt med andra familjer i liknande situation. De 
upplevde en trygghet att samtala och dela erfarenheter med dessa familjer då de hade en större 
förståelse för vad de gick igenom.  
 

I denna situation lärde man känna varandra ganska snabbt och kände en viss trygghet 
eftersom alla var i samma situation och kunde känna igen sig i varandra samt få lite 
förståelse som man kanske inte fick på annat håll (Danielsson, 2012, s. 130). 

 
En del av föräldrarna upplevde ett stort stöd från skolan. När ett av de sjuka barnen kunde inte 
vara i skolan på grund av den stora infektionsrisken, då kom skolpersonalen på en lösning där 
en lärare och en elev från skolan skulle komma hem till det sjuka barnet 2-3 gånger i veckan 
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för att ha lektion. Föräldrarna gav uttryck för en tacksamhet när skolan engagerade sig och tog 
egna initiativ för att underlätta för familjen och det sjuka barnet.  

 
Lise-lott; elevassisten; hon, rektorn och busschauffören hade haft möte om Samanda 
och beslutat att hon skulle få en helt egen tur med bussen och att Lise-Lott skulle vara 
med. Så skulle det vara både morgon och kväll. Jag blev så glad att tårarna rann. Detta 
gjorde de helt utan min inblandning och jag blev rörd av den omsorg de visade 
(Västlund, 2015, s. 87). 

 
Skolpersonalen kunde även bidra till stöd för syskonen. Syskonen gick igenom en svår period 
vilket gjorde att de lätt blev arga eller ledsna. Genom att skolpersonalen hade förståelse för 
barnets hemsituation kunde de ge barnet det stöd som behövdes.  
 

Toste drog plötsligt Tina i håret och sa att hon luktade illa, han tvingade henne att ta på 
skorna, slog henne och sa att hon skulle städa. Tina sa ingenting hon bara höll honom, 
som om hon förstod vad han gick igenom och lät honom hållas (Skånberg-Dahlstedt, 
2010, s. 160).  

 
Det fanns även föräldrar som inte kände sig trygga med att lämna sitt sjuka barn på skolan 
och kände en ständig rädsla över att något skulle hända barnet. En mamma fick ha sin son 
hemma två dagar i veckan eftersom det inte fanns tillräckligt med personal på skolan. En 
annan anledning var att lärarna på skolan inte vågade ta ansvar för det sjuka barnet 

 
Personalen vågade inte ge honom tillräckligt med insulin eftersom de var för få. De var 
rädda för hypoglykemi. De gav inte den rekommenderade dosen som vi sa i telefon. När 
jag påpekade detta, så försiktigt det bara gick, började en av lärarna nästan gråta. De 
vågade inte ta ansvar för detta (Skånberg-Dahlstedt, 2010, s. 208). 

 
Känslomässig och fysisk utmattning 
De stora påfrestningarna som drabbar familjer med ett svårt sjukt barn påverkar alla individer 
i familjen fysiskt och psykiskt. De upplevde ständigt känslor av oro och rädsla för det sjuka 
barnet. Även känslor som ilska och frustration var vanliga. Familjerna upplevde ofta en 
känsla av orättvisa. Varför skulle detta drabba just dem? De önskade att få leva ett vanligt liv, 
som alla andra. “Nu måste det väl ändå räcka för stackars Joel och även för oss i andra i 
familjen, vi ville så gärna börja ett “vanligt liv” (Danielsson, 2012, s. 138). 
 
Att vårda ett svårt sjukt barn krävde mycket av föräldrarna. De skulle hinna med praktiska 
saker som sjukhusbesök, vård av sitt barn och samtidigt ta hand om syskon och klara av 
vardagen med skjutsning och matlagning. Föräldrarna upplevde dessutom en känsla av att 
alltid behöva vara på sin vakt och vara uppmärksamma på försämringarna hos det sjuka 
barnet, vilket skapade en ständig stress. De upplevde även en störd nattsömn, vissa på grund 
av att det sjuka barnet var oroligt eller behövde vård på natten, andra till följd av en psykisk 
stress.  
 

Några timmar senare var det dags för ytterligare ett anfall som följdes av en mardröm 
ett par timmar senare. Periodvis kunde detta ske 3-4 gånger, eller mer, varje natt. 
Resultatet blir så klart störd nattsömn för oss alla (Västlund, 2015, s. 75). 

 
Dessa fysiska och psykiska påfrestningar ledde till att många föräldrar beskrev en enorm 
utmattning. De beskrev symtom som värk i kroppen och en stor trötthet. En del beskrev också 
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känslan av ett tryck över bröstet och att inte kunna andas. De beskrev att den fysiska och 
psykiska stress de ständigt utsattes för gjorde dem sköra och att minsta ytterligare påfrestning 
kunde få allting att brista för dem. 
 
Mammans upplevelser 
Böckerna som låg till grund för resultatet var skrivna ur en mammas perspektiv, därför 
framkom mammornas upplevelser tydligt. Mammornas målfokuserade inställning till att få 
sitt barn friskt där de sätter sig själva och resten av familjen åt sidan, visar mammornas 
hantering av sjukdomen. Trots detta visades det sig att mammorna upplevde skuld över att 
inte räcka till för sitt sjuka barn och syskonen. Sorgen som upplevdes till följd av sjukdomen 
hanteras olika av föräldrarna, detta ledde i slutändan till att deras relation påverkades. 
 
Mammans hantering av sjukdomen 
När barnet i familjen blev svårt sjuk blev mammorna otroligt målfokuserad och gick in med 
inställningen ”Jag ska lösa det här, jag ska bota mitt barn”. För att klara av situationen och 
bibehålla någon känsla av makt, i ett liv som nu styrdes av sjukdomen, försökte mammorna 
skaffa sig så mycket kontroll som möjligt genom att fokusera på de saker som de kunde göra 
för barnet. Det handlade om att vara delaktig i omvårdnaden, själva hålla koll på värden 
-om de var positiva eller negativa samt skaffa så mycket kunskap och information om 
sjukdomen som möjligt. Någonstans fanns det ett hopp och en tro hos mammorna att det låg 
på deras bord att bota barnet ”Jag trodde kanske inte på allvar att jag skulle göra Egil helt 
frisk med mat, men jag hoppades hela tiden och jag ville sköta honom på bästa sätt” 
(Skånberg-Dahlstedt, 2010, s. 98).  
  
Allt annat i mammornas liv sattes åt sidan, det viktiga var att finnas där för sitt sjuka barn. 
Syskonen, mannen och dem själva fick komma i andra hand. Att ge upp sig själv och ge all 
kraft till sitt sjuka barn, fick mammorna att känna sig behövda och viktiga. Mammorna 
försökte hålla sina egna känslor under kontroll så gott det gick och satte upp en fasad för att 
inte visa sitt sjuka barn och syskonen hur rädda och ledsena de egentligen var. Att brista var 
att tappa kontroll över situationen, vilket för mammorna innebar att inse hur maktlösa de 
egentligen var över barnets öde ”Att gråta var att visa sig svag, att erkänna att något inte är 
som det ska” (Koldenius, 2014, s. 70). 
  
Mammans skuldkänslor  
En vanlig känsla mammorna upplevde var skuld. De hade dåligt samvete över se sitt barn 
genomgå svåra behandlingar, men framförallt uppkom skuldkänslor av att inte ha gjort 
tillräckligt för sitt sjuka barn och skuldkänslor över att inte hinna med de andra syskonen. En 
mamma beskrev sig som usel och värdelös som låtit sitt barn bli sjukt och tänkte att det var 
det på grund av henne som barnet blivit sjukt ”Hur hamnade vi här? Jag fick nyss två friska 
tvillingar som åt, sov och växte som de skulle, var det något jag som mamma skulle upptäckt 
tidigare? Berodde det på att vi renoverade huset kanske? Att han andats in byggdamm? Att 
jag gav tillägg till bröstmjölken? Var det något under graviditeten?” (Danielsson, 2012, s. 
29). 
  
En stor skuld låg också i att inte finnas till tillräckligt för syskonen, mammorna ville både 
finnas till hand för sitt sjuka barn och spenderade mycket av tiden på sjukhuset jämte barnet. 
Samtidigt då missade de livet som pågick där hemma med syskonen. Mammorna prioriterade 
allt som oftast det sjuka barnet och upplevde det som en svårighet att räcka till för alla barnen 
i familjen, vilket senare gav tankar om att inte gjort tillräckligt för familjen. ”Det är inte lätt 
att räcka till för syskon, det är inte lätt att räcka till för någon” (Bäckström, 2012, s. 139).  



 

 13 

 
Relationen mellan föräldrarna 
För föräldrarna var det en stor sorg att deras barn blev svårt sjukt. Sorgen hanteras på olika 
sätt av mamman och pappan, gemensamt för mammorna var att bearbeta och hantera sorgen 
genom att skriva och berätta om den. Papporna hanterade barnets sjukdom genom att försöka 
fortsätta leva precis som förut. 
  
Huruvida föräldrarna kunde förstå varandras sorg påverkade relationen. Två utfall framkom, i 
det ena fallet stärkte barnets sjukdom banden mellan föräldrarna och de upplevde en större 
samhörighet “Vi vet bara att den pågår, att vi känner lika, men att den tar sig olika uttryck” 
(Bäckström, 2010, s. 89). I andra fallet var det tufft för föräldrarna att de hade så olika sätt att 
hantera barnets sjukdom och de kunde inte nå fram till varandra och förstå hur den andra 
tänkte. ”Humöret var nattsvart, jag var förbannad på Palle som inte fattade något och som 
bara fortsatte sitt liv som om ingenting hade hänt” (Skånberg-Dahlstedt, 2010, s. 130). 
 
Kommunikationen mellan dem var bristfällig i det senare fallet och en stor del av detta 
berodde på brist på ork, båda föräldrarna upplevde sorg och förtvivlan men det tog så mycket 
kraft att hantera vardagen med barnets sjukdom så att de inte orkade tala om den. Det var 
även svårt att prata om det eftersom det då blev mer verkligt att det faktiskt handlade om liv 
och död. ”Vi har en slags ordlös förståelse, för vi orkar inte sätta ord på det” (Koldenius, 
2014, s. 54). 
 
Påverkan på syskonen 
Det framkommer att syskonens vardag förändras, de blev vana vid all vård i hemmet och 
långa sjukhusbesök. Syskonen bidrog med glädje och kraft för det sjuka barnet samtidigt  
upplever de ett lidande då de ofta blir bortprioriterade och inte får tillräckligt med 
uppmärksamhet från sina föräldrar.  
 
Syskonens vardag 
Syskonen blev vana vid att föräldrarna ständigt var på sjukhuset och det blev även en vana för 
dem själva att vara där, vissa perioder bodde hela familjen på sjukhuset och andra gånger 
turades föräldrarna om att stanna där. Syskonen vande sig vid att ständigt ha halva sin familj 
hemma, halva på sjukhuset. “Tre syskon har vant sig med att ha sin storebror hemma. Tre 
syskon har istället vant sig vid att tillbringa nästan varje helg i Göteborg på ett sjukhusrum 
eller på ett Ronald McDonaldhus eller promenera runt Härlanda tjärn” (Koldenius, 2014, s. 
25). 
 
Syskonen var ofta delaktiga på sjukhuset och bidrog med glädje för både sjuka barnet och 
föräldrarna, de kom till sjukhuset och lekte tillsammans vilket gav kraft åt det sjuka syskonet 
och föräldrarna. Syskonens vardag formades efter det sjuka barnet och trots försök från 
föräldrarna att få till ett normalt liv för dem, blev de vana vid sjukhusmiljö, vårdpersonal och 
medicinsk utrustning i hemmet. 
 
Syskonens kommer i andra hand  
Syskonen upplevde dock att de ständigt kom i andra hand. Både på ett medvetet och 
omedvetet plan var det sjuka barnet ständigt i centrum. Det medvetna syftar på att föräldrarna 
behövde ge det mesta av sin tid till det sjuka barnet, att vara med på sjukhuset och att vårda 
hemma. Syskonens aktiviteter prioriteras då bort eftersom tiden inte räckte till. På ett 
omedvetet plan innebar det att i de flesta sammanhang diskuterades det sjuka barnet och 
syskonens vardag, problem och känslor glömdes bort “Vi pratade helt över barnens huvuden 
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och allt handlade om diabetes, ingenting om det faktum att våra barn skulle börja i en ny 
klass och knappt kunde någon engelska” (Skånberg-Dahlstedt, 2010, s. 234). 
 
Syskonen behövde uppmärksamhet och egen tid med sina föräldrar, de hade en väldigt svår 
tid när deras syskon var som sjukast. Ingen frågade dem hur de mådde och ofta förblev de tyst 
lidande, kämpandes för att få uppmärksamhet “De måste sätta djupa spår, men hon kämpar 
på och klagar inte” (Bäckström, 2010, s. 140). Bristen på uppmärksamhet och bekräftelse 
från föräldrar ledde till att syskonens beteende påverkades tillslut, några upplevdes bli trotsiga 
och andra blev utåtagerande.  
 
Familjens möte med vården  
Under barnets sjukdomsperiod tillbringar familjen mycket tid i kontakt med vården. Under 
långa perioder bor hela, eller delar av familjen på sjukhuset. För familjen blev därför 
relationen med vårdpersonalen betydelsefull för deras välbefinnande. 
 
Familjens liv på sjukhuset 
Den tid familjen spenderade på sjukhuset försökte föräldrarna skapa en slags vardag för 
familjen. Något som dock upplevdes som en svårighet eftersom de dels hade vårdpersonal 
omkring sig hela tiden, men också för att de var tvungna att leva efter sjukhusets regler och 
rutiner. De kunde följaktligen inte själva bestämma över sin vardag, allt var tvunget att gå 
genom personal på sjukhuset. Trots detta kunde föräldrarna uppleva att det var befriande att 
slippa tänka på något annat än sitt sjuka barn. 
 

Det är klockslag, rutiner, fråga om lov för att duscha eller gå och handla något i 
kiosken nere vid skeppet i entrén eller ta en promenad ned till Pressbyrån vid 
spårvagnshållplatsen. Men samtidigt finns en frihet i den ofriheten. Rutinerna gör mitt 
liv fritt från krav och förväntningar bortsett från ett enda litet: håll ditt barn vid liv 
(Koldenius, 2014, s. 60).  

 
Föräldrarna upplevde sig ofta isolerade på sjukhuset. De upplevde tiden på sjukhuset som ett 
vakuumliknande tillstånd, en bubbla, där verkligheten utanför inte existerade. Detta kunde  
upplevas som påfrestande men samtidigt positivt då föräldrarna upplevde en trygghet på 
sjukhuset och känslan av att något hemskt skulle hända barnet minskade. Sjukhuset och 
vårdpersonalen stod även för mer kunskap om sjukdomen och gav föräldrarna avlastning. “På 
något sätt känns det bra att vara på avdelningen den sista tiden, då slipper vi rädslan att göra 
fel” (Bäckström, 2010, s. 235). 
 
Upplevelser av bemötande i vården 
För alla föräldrarna var det blandade upplevelser av bemötandet från vårdpersonalen, det var 
både positiva och negativa upplevelser. Det som upplevdes som negativt var när vårdpersonal 
fick föräldrarna känna sig som en belastning, någon som bara var i vägen för deras arbete och 
föräldrarna upplevde att de ibland var osynliga för vårdpersonalen. “Ronden klockan åtta på 
morgonen med invällande läkare på rummet, där ligger jag och sover på sidan i trosor med 
tröjan uppdragen och Sam bredvid med bröstet i munnen” (Koldenius, 2014, s. 33). Det var 
också svårt för föräldrarna att inte ha någon kontinuerlig kontakt bland vårdpersonalen, olika 
personal kom och gick. De upplevde att det var svårt att lita på personalen på grund av att de 
ofta var tvungna att upprepa saker om sitt sjuka barn och det uppstod en rädsla att något 
skulle falla mellan raderna eller att vårdpersonalen skulle missa att ge dem viktig information.  
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Jag frågade sjuksköterskan om han inte skulle få dextrosol. Jag hade lärt mig att han 
skulle få dextrosol om blodsockret var för lågt. Dextrosol och vatten. Därefter vänta en 
kvart med vidare födointag så det snabba sockret fick rusa till hjälp. Därefter mjölk och 
macka, vilka erbjöd långsammare och mer varaktig energi. Sjuksköterskan stirrade på 
mig. Jag kände mig besvärlig >>Det går lika bra med mjölk!<< sa hon (Skånberg-
Dahlstedt, 2010, s. 54). 

 
De positiva erfarenheterna var främst runt bemötandet av det sjuka barnet. Föräldrarna tyckte 
om att se när vårdpersonalen talade till barnet och inte över huvudet på barnet, det indikerade 
på vårdpersonalen var kompetenta och kunniga och visste hur de skulle bemöta sjuka barn. 
Detta ökade föräldrarnas förtroende för vårdpersonalen och de kunde då slappna av något och 
känna att de fick avlastning och stöd i allt ansvar.  

 
Skillnaden på bemötande var enorm. Här blev Samanda sedd, de pratade med henne 
inte över huvudet. Jag kände mig trygg och såg på avstånd hur hon var lugn, 
avslappnad och busig. Hon var som hon brukade vara hemma och bättre kunde det ju 
inte bli. Det var inte svårt för den undersökande personen att få en klar bild av 
Samanda (Västlund, 2015, s. 8). 

 
Positivt för familjen var även när vårdpersonal gjorde det lilla extra för familjen som kanske 
inte hörde till deras arbetsuppgifter. En familjs sjuka barn blev nominerade av en läkare till 
MinStoraDag och familjen fick tack vare det möjlighet att resa ut i världen, något familjen 
annars inte hade haft möjlighet till. En annan familj upplevde hur mycket det betydde att 
vårdpersonalen även gav syskonet uppmärksamhet och förstod att vad syskonet gick igenom.  
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
En kvalitativ ansats valdes för att beskriva familjens upplevelse av livet med ett svårt sjukt 
barn ur ett föräldraperspektiv. När en upplevelse ska analyseras är en kvalitativ ansats lämplig 
då intresset ligger i hur människan med egna ord beskriver sitt upplevda tillstånd. Kvantitativ 
forskning fokuserar på att mäta, jämföra eller undersöka frekvenser medan kvalitativ 
forskning strävar efter att nå en djupare kunskap och förståelse, vilket var relevant för 
studiens syfte (Kristensson, 2014). 
 
Datainsamling  
För kvalitativ forskning kan den insamlade datan komma från tre typer av källor; intervjuer, 
observationer eller litteratur. För denna studie låg valet mellan en intervjustudie eller en 
litteraturstudie. Författarna valde bort intervjustudien då de inte har någon erfarenhet av att 
intervjua samt att intervjuer är tidskrävande (Polit & Beck, 2009). Att intervjua hade även 
kunnat vara för känsligt, då ämnet hade kunnat orsaka ett lidande för familjer om det sjuka 
barnet gått bort. En litteraturstudie bedömdes därför vara lämplig och att använda 
självbiografier har styrkan att få en direkt inblick i en persons livshistoria. Segesten (2017) 
beskriver självbiografier som upplevelselitteratur där författaren skriver ned sin berättelse av 
sjukhistorien. Självbiografier är också ofta detaljrika och ger en tydlig beskrivning av hur ett 
fenomen/problem upplevs (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Det kan dock ses som en svaghet att 
självbiografier inte har samma krav på objektivitet utan grundar sig helt på författarens 
subjektiva upplevelse (Segesten, 2017). 
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Sökning efter material gjordes i Libris nationella bibliotekskatalog, databasens styrka är att 
den har ett urval på över 7 miljoner titlar samt visar alla svenska bibliotek som har böckerna, 
däribland Linnéuniversitetets bibliotek, biblioteket på Centrallasarettet i Växjö och Växjö 
stadsbibliotek. Libris uppdaterar dessutom de svenska bibliotekens gemensamma katalog 
dagligen (http://librishelp.libris.kb.se/help/about_libris_swe.jsp?open=about). En svaghet med 
att använda Libris är att det enbart går att göra fritextsökning, vilket kan bidra till att titlar 
som varit relevanta kan ha missats. För att välja sökord användes söktermer från Libris 
ämnesordslista. I bilaga 2 finns ett sökschema redovisat, vilket gör att upprepade sökningar 
kan göras och samma resultat fås. Genom att synliggöra denna process stärks studiens 
trovärdighet (Kristensson, 2014).  
 
Urval av böcker  
För att hitta självbiografier som var lämpliga för syftet avgränsades sökningen efter 
inklusionskriterier och exklusionskriterier. Genom att ha inklusion- och exklusionskriterier 
identifieras populationen som är i fokus (Kristensson, 2014). En styrka för studien är att 
datamaterialet från självbiografierna var omfångsrikt och djupt, det fanns stor tillgång på 
material som passade in på syftet (Kristensson, 2014). 
 
En nackdel för vår studie är att böckerna enbart är skrivna ur en mammas perspektiv. I en 
kvalitativ studie vill man sträva efter olika perspektiv för att se om det finns en spridning av 
upplevelsen (Kristensson, 2014). Det är möjligt att om böckerna var ur en pappas perspektiv, 
hade resultatet sett annorlunda ut. En svårighet med urvalet var att avgöra vad som anses vara 
en svår sjukdom och detta val har helt lämnats åt författarnas uppfattning. I denna studie har 
de sjuka barnen haft olika typer av svåra sjukdomar. Fördelen med detta är att det blir 
variation på upplevelsen som studeras, resultatet speglar att oavsett vad för sjukdom barnet 
har så går familjerna igenom en liknande process, vilket ökar tillförlitligheten för studien 
(Graneheim & Lundman, 2004). Den källkritiska och kvalitetsgranskningen som gjorts 
bedömmer om informationen från böckerna går att lita på och är användbar samt hur 
kvaliteten i böckerna är. Då alla böckerna är utgivna av ett förlag där manuset i böckerna 
redan genomgått en kvalitetsbedömning bedöms informationen vara pålitlig och av hög 
kvalitet (Segesten, 2017).  
 
Dataanalys 
Författarna till denna studie har redovisat sin förförståelse, vilket vid all typ av forskning är 
viktigt att synliggöra för att inte låta den allt för mycket färga resultatet (Kristensson, 2014). 
Författarna hade lite tidigare erfarenhet av familjefokuserad omvårdnad och svårt sjuka barn 
vilket dessutom var en anledning till varför detta ämnet studerades. Det kan vara en styrka i 
att inte ha så stor förförståelse om ämnet. På så sätt går författarna in med en öppen och 
objektiv syn vid analysen. Trots liten förförståelsen finns det en risk att den kan ha påverkat 
meningsbärande enheterna som valts ut av författarna, men risken för det minskar eftersom 
båda författarna tillsammans har analyserat materialet (Kristensson, 2014). 
 
Genom att båda författarna analyserat den insamlade datan minskar risken för bias och 
resultatets sanningshalt ökar, vilket stärker tillförlitligheten i studien (Polit & Beck, 2009). 
Författarna jämförde tillsammans koderna och diskuterade fram underkategorier och 
huvudkategorier noggrant och omsorgsfullt för att få fram hög kvalitet och konkreta 
kategorier (Polit & Beck, 2009). Tabell 1 ger exempel på hur analysprocessen gått till. Genom 
att vara transparent i sitt arbete ökar studiens trovärdighet och läsaren kan själv följa 
resonemanget bakom kategoriseringen. För att ytterligare stärka trovärdigheten av resultatet 
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har representativa citat använts, på så sätt synliggör författarna sin analysering av 
datamaterialet för läsaren (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Kvalitativ forskning strävar inte efter generaliserbarhet men det är fortfarande av vikt att 
resultatet är applicerbart på liknande sammanhang (Polit & Beck, 2009). Om studiens 
resultatet är överförbart till andra liknande sammanhang är upp till läsaren men om forskaren 
presenterat en tydlig beskrivning av sitt urval och metod samt använt lämpliga citat förbättras 
överförbarheten (Graneheim och Lundman, 2004). På så sätt är detta resultatet användbart att 
applicera på liknande sammanhang. Det som minskar överförbarheten är att resultatet är 
kontextbundet till allvarliga sjukdomstillstånd. 
 
Resultatdiskussion 
Familjerna upplevde att deras vardagliga liv förändrades i grunden till följd av barnets 
sjukdom. Både praktiska saker som att anpassa vardagen efter sjuka barnets behov, men även 
deras syn på framtiden och värderingar. Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att vardagen 
är den självklara bas alla människor har och vi kan genom vardagen förstå livsvärlden på en 
enklare vis. Vardagen är sällan något som uppmärksammas, det är först när något ovanligt 
händer och påverkar den, exempelvis en svår sjukdom, som det självklara ifrågasätts. 
Individens syn på världen, sig själv och vad som är viktigt i livet förändras (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Det blev viktigt för föräldrarna att försöka behålla ett normalt liv trots 
sjukdomens påverkan. Genom att få tillfälle till att uppleva vardagliga saker som att arbeta, 
träffa en vän, gå i skolan stärktes deras livskraft och livslust. Detta är något som kan relateras 
till Dahlberg och Segestens (2010) konstaterande kring att uppleva hälsa. För att känna hälsa 
behöver vi känna en lust för livet och en kraft för att klara av tuffa situationer, något som 
stärktes när föräldrarna för en stund kunde fokusera på annat än sitt sjuka barn (Dahlberg & 
Segesten, 2010).   
 
Det framkom i resultatet att föräldrarna upplevde en oro och rädsla över att vårda sitt barn 
själva i hemmet. Detta problem återfanns även i Hinton och Kirks (2017) studie om föräldrars 
upplevelse av att leva med barn som har multipel skleros. De beskriver att föräldrarna 
upplevde att de saknade tillgång på tillförlitlig information och professionellt stöd, vilket 
gjorde att osäkerheten kring hantering av deras barns sjukdom ökade. Föräldrarna var osäkra 
på hur de skulle identifiera förändringar i barnets tillstånd vilket gjorde att de inte i onödan 
ville söka medicinsk hjälp, för de var rädda för att bli märkta som neurotiska eller 
inkompetenta (Hinton & Kirk, 2017).  
 
Vidare uppmärksammades att föräldrarna jonglerade med flera ansvarsområden samtidigt. 
Denna stress ledde till både en fysisk och psykisk utmattning där huvudvärk, trötthet och 
orkeslöshet var ständiga inslag i vardagen. Samma utmattning fanns hos föräldrar till barn 
som genomgått en organtransplantation i en studie av Lerret, Johnson och Haglund (2017). 
Dessa föräldrar upplevde att det var svårt att skapa en balans mellan att ta hand om sig själv 
och sitt organtransplanterade barn. De upplevde en utmattning på grund av sömnbrist, 
omhändertagandet av sitt “sjuka” barn och andra familjemedlemmar samt en känslomässig 
utmattning då de kände sig stressade över den nya situationen och att framtiden nu var så 
oviss (Lerret et al., 2017). Denna svårighet, att skapa balans, kan relateras till Dahlberg och 
Segestens (2010) förklaring hur hälsa är ett tillstånd där individen känner jämvikt i livet och i 
relation till andra. Resultatet visar att föräldrarna offrar sin hälsa för sitt sjuka barn och det går 
att förstå att deras nya livssituation förorsakar att föräldrarna hade svårt att uppleva god hälsa. 
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Det framkommer vidare att kommunikationen mellan föräldrarna var bristande, de förstod 
emellanåt inte varandras sorguttryck och hantering barnets av sjukdom. Detta återfinns hos 
föräldrar till barn med en kronisk sjukdom eller handikapp i Coughlin & Sethares (2017) 
studie. Papporna hade svårare att kommunicera sina känslor men hade det enklare att 
acceptera sjukdomsdiagnosen, medan mammorna upplevde en större och mer långvarig sorg. 
Mammorna rapporterade även större hälsoproblem till följd av sorg, medan papporna snarare 
upplevde en minskning av känslor ju längre tiden gick (Coughlin & Sethares, 2017). Lidandet 
har många olika ansikten, vad som upplevs som ett lidande och hur det tar sig uttryck är unikt 
för varje individ, människan har olika sätt att förmedla sitt lidande det kan till exempel vara 
genom ord eller genom handlingar (Wiklund 2014). Detta påvisas i resultatet där föräldrarna 
upplever att de hanterar och uttrycker sin sorg på olika sätt. Det var dels ett lidande att se sitt 
barn svårt sjukt men också ett lidande att föräldrarna inte lyckades kommunicera sina känslor 
med varandra. 
 
Mammorna upplevde ofta skuldkänslor och känsla av att inte räcka till. Samma fenomen 
beskrivs i studien av da Silva Pimentel et al., (2017) där föräldrarna upplevde skuld över att 
barnet blivit sjukt och trodde att det berodde på deras kost och levnadsvanor. I studien av 
Coughlin och Sethares (2017) upplevde mammorna skuld eftersom de tvingades spendera mer 
tid med det sjuka barnet än med syskonen. Mammorna till det sjuka barnet satte sina liv åt 
sidan och blev fokuserade på att få sitt barn friskt och få så stor kontroll över sjukdomen som 
de kunde. De satte sig in i barnets vård och ville ha ständig koll på barnet och dess hälsa. I 
Jyothi Cornelio, Nayak och Georges (2016) studie om mammors erfarenheter av leukemisjuka 
barn kan man läsa om mammornas starka vilja att klara sig själva och besegra barnets 
sjukdom. De berättar att de skulle offra allt för att få sitt barn friskt igen. Mammorna 
beskriver hur de slutar umgås med sitt sociala nätverk, eftersom att de inte vill lämna sitt 
sjuka barn i rädsla att någonting ska hända barnet.  
 
När barnet blev svårt sjukt hanterade mammorna detta genom att prioritera bort allt och lägga 
all fokus på sitt sjuka barn. Detta kan förstås som Wiklund (2014) förklarar; en strategi för att 
undvika lidandet, genom att hålla sig själv upptagen undviker man tankar på det som kan 
framkalla lidande. Det framgår även i resultatet hur alla mammorna försökte trycka undan 
sina egna känslor, för att hålla den svåra situationen under kontroll och vara den starka 
pelaren i familjen för att inte låta sjukdomen bryta ned dem. Wiklund (2014) förklarar att 
undertrycka sitt lidande är en överlevnadsstrategi som är nödvändig för att hjälpa personen ta 
sig igenom det hotfulla.  
 
Syskonen i den drabbade familjen upplevde att de ständigt blev bortvalda och att deras behov 
fick komma i andra hand. Föräldrarna upplevde att detta var nödvändigt då det inte fanns 
tillräckligt med tid. Syskonen gick igenom en svår tid när deras syskon var som sjukast, dels 
var det en sorg för dem att deras syster eller bror blivit sjukt samtidigt som de led över den 
bristande uppmärksamheten och egentiden med föräldrarna. Tasker och Stonebridge (2016) 
tar i sin studie upp syskonen till cancersjuka barns perspektiv, där påvisas det att syskonen var 
i behov av uppmärksamhet och bekräftelse från sina föräldrar under det sjuka barnets 
behandling. De behövde få veta att folk fortfarande brydde sig, älskade dem och att de 
fortfarande var viktiga. Syskonen i studien upplevde att folk aldrig ville veta hur de mådde, de 
var bara intresserade av det sjuka barnet (Tasker & Stonebridge, 2016). Wiklund (2014) 
skriver att det ofta finns ett stort behov av att prata om sitt lidande att samtal hjälper till att 
sätta ord på det svåra och hur samtalet i sig kan lindra lidandet. Detta är en stor brist för 
syskonen i deras upplevelse, resultatet påvisar att de sällan gavs utrymme att kommunicera 
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sina känslor, vilket istället orsakade att en del barn blev utåtagerande medan andra led i 
tystnad.  
 
Syskonen blev vana vid sjukhusmiljön och syskonets sjukdom. De var ofta delaktiga på 
sjukhuset och bidrog med mycket glädje för familjen. Tasker och Stonebridges (2016) 
förklarar i sin studie att syskonen uttryckte ett behov av att vara nära sin familj under det 
sjuka barnets behandling och att få följa med till sjukhuset gjorde att syskonet kände sig 
fysiskt och psykiskt inkluderat. Benzein, Hagberg och Saveman (2014) uttrycker hur viktig 
familjen blir när en familjemedlem drabbas av en svår sjukdom och behöver vårdas på 
sjukhus. Familjerna i denna studie uttryckte att de ville vara samlade, de gav tröst åt varandra 
och framförallt gav trygghet och hopp åt den sjuke. Genom att vara samlad som familj under 
svåra stunder upplevdes välbefinnande. 
 
Stöd från skolan underlättade och betydde mycket för föräldrarna. Stödet innebar att 
skolpersonal engagerade sig i familjens situation och försökte på flera sätt hjälpa till så att det 
sjuka barnet kunde fortsätta gå i skolan och upprätthålla ett normalt liv. Dahlberg och 
Segesten (2010) betonar att för att en person ska kunna känna välbefinnande måste 
vardagslivet fungera trots sjukdom och vård. Genom att skolan såg till att det sjuka barnet 
kunde vara i skolan om dagarna gav det delvis välbefinnande åt det sjuka barnet, men även åt 
föräldrarna.  
 
Det framkom dock också att det fanns en oro hos några av föräldrarna att inte våga lämna sitt 
sjuka barn i skolan eftersom de upplevde att personalen inte var tillräckligt kunniga i barnets 
sjukdom. Tidigare forskning pekar på samma sak, en studie av Cederborg, Hultman och 
Magnusson (2011) visar att föräldrar till barn med glutenintolerans, en kronisk sjukdom, hade 
svårigheter att få personal på skolan att förstå allvaret i barnets sjukdom. De upplevde att 
skolpersonalen inte var tillräckligt utbildade och vågade inte lita på dem. I studien av Da Silva 
Pimentel, Targa och da Cruz Scardoelli (2017) framkommer det också att föräldrarna till det 
sjuka barnet upplevde att skolan inte ville ta emot det sjuka barnet på grund av det var ett så 
stort ansvar. 
 
Vikten av gott bemötande från vårdpersonalen framkom i studiens resultat. Föräldrarna 
upplevde ett ökat förtroende när personalen visade på goda kunskaper i barnets sjukvård, 
genom att skapa en god kontakt med det sjuka barnet kunde föräldrarna känna sig trygga att 
lämna över ansvaret. Coughlin och Sethares (2017) visar också i sin studie vikten av att 
vårdpersonalen visade ett intresse för det sjuka barnet för att öka föräldrarnas välbefinnande. I 
samma studie visades också att positivt bemötande beskrivs när vårdpersonalen visar empati, 
medlidande och tillåter föräldrarna att uttrycka sin sorg. Familjerna i denna studie upplevde 
att när vårdpersonal kunde visa empati, ge dem stöd och hade respekt för dem ökade familjens 
tillit för vården vilket i sin tur stärkte deras välbefinnande (Ibid).  Välbefinnande kan upplevas 
med hjälp av personer i den drabbades omgivning samt god vård (Dahlberg och Segesten, 
2010)  
 
Familjerna upplevde också negativt bemötande i vården när de kände sig försummade och 
som en belastning för vårdpersonalen. Coughlin och Sethares (2017) beskriver hur 
upplevelsen av dåligt samarbete mellan vårdpersonal och familj kan leda till en ökad sorg för 
familjen. Detta kan relateras till Wiklunds (2014) beskrivning av hur ett vårdlidande kan 
uppstå när patienten känner sig till exempel försummad eller förminskad i relationen mellan 
sjuksköterska och patient. När sjuksköterskan förbiser den unika människan och utgår från sitt 
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egna perspektiv istället för att förstå patientens upplevelse och hur patienten vill bli behandlad 
är risken stor att ett vårdlidande uppstår (Wiklund, 2014). 
 
Systemtänkandet lyser tydligt igenom hela resultatet. När ett barn i familjen blir svårt sjukt 
påverkas familjemedlemmarna dels som individer men även genom relationerna i familjen. 
Detta syns i exempelvis relationen mellan mamman och pappan samt mellan föräldrarna och 
övriga syskon i familjen. Relationerna påverkar i sin tur hur familjemedlemmarna sedan 
agerar och beter sig (Öqvist, 2008). En stor del av resultatet visar på ett stort lidande för 
familjemedlemmarna och relationerna när något så svårt drabbar dem. Trots det upplevde 
familjen en större samhörighet med varandra och en tacksamhet att spendera tid tillsammans. 
Det fanns en glädje över att ha varandra och hjälpa varandra i svåra stunder. Föräldrarna 
omprioriterade vad som var av vikt och deras inställning i livet blev att fokusera på det 
positiva och öka familjens tid tillsammans.  
 
En viktig del i sjuksköterskan yrkesutövning är att arbeta hälsofrämjande. Hälsofrämjande 
arbete innebär att sjuksköterskan ska erbjuda stöd till patienten i den egna processen mot 
hälsa, istället för att inta en roll där sjuksköterskan själv tror sig veta vad som är bäst för 
patienten (Hadelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014). Enskär och Golsäter (2014) menar att i 
vården av sjuka barn och deras familjer ska sjuksköterskan bidra med sin kompetens samt ha 
ett fokus på barnet och familjens upplevelse av situationen. Sjuksköterskan ska hantera 
situationen så att lidandet för familjen minskar samt stärka hälsan för hela familjen så att en 
positiv utveckling uppstår. För att utföra en god omvårdnad måste det finnas en förståelse för 
barnets och familjens situation. Förståelsen bygger på teoretisk och erfarenhetsbaserad 
kunskap, men sjuksköterskan måste också ha en förmåga att möta och kommunicera med 
familjen på ett sätt som bidrar till en positiv upplevelse och en känsla av trygghet (Enskär & 
Golsäter, 2014).  
 
Vidare forskning 
Med denna studie som utgångspunkt behövs det ytterligare forskning om livet med ett svårt 
sjukt barn sett ur en pappas perspektiv. Detta är ett ämne värt att fördjupa, då det behövs 
större kunskaper och förståelse för pappans upplevelse som skiljer sig från mammans 
upplevelse. Vidare forskning hade kunnat studera om det finns skillnader mellan hur 
mamman och pappan hanterar livet med ett sjukt barn i kombination med familjelivet. Detta 
hade gett en djupare och mer korrekt bild av familjens totala upplevelse, vilket hade kunnat 
bidra till en bättre och mer familjecentrerad vård. Vidare behövs även forskning kring mötet 
mellan vårdpersonalen och familj. Det finns tidigare forskning kring detta, men i denna 
studies resultat framkommer det att det finns stora brister när kunskapen ska appliceras i det 
verkliga livet. Det hade krävts forskning som inriktar sig på professionernas perspektiv kring 
bemötandet, för att kunna främja vården kring ett sjukdomsdrabbat barn samt att minska 
vårdlidandet hos familjen. 
 
SLUTSATS 
I mötet med familjen i vården är det av stor vikt att familjen ses som en helhet. Genom att 
som sjuksköterska arbeta utifrån familjens unika livsvärld och se familjemedlemmarnas 
behov gynnas hela familjens välbefinnande och hälsa. I barns omvårdnad är föräldrarna ofta 
mycket delaktiga. Sjuksköterskan måste, istället för en belastning, se familjemedlemmarna 
som en resurs i vården av det sjuka barnet. Sjuksköterskans relation med familjen är av stor 
betydelse, genom att ha ett helhetsperspektiv kan sjuksköterskan främja hälsan hos hela 
barnets familj. 
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Litteratursökning                             Bilaga 1 

Databas Sökord Antal träffar  Utvalda böcker 

Libris  Biografi + sjukt barn 
+ <8 år  

1  Ingen 

Libris Biografi + syskon + 
sjuk* + barn + <8 år  

5 Ingen 

Libris Biografi + familj + 
sjuk* + barn + <8 år 

3 Ingen 

Libris  Biografi + föräldrar 
+ sjuk* + barn  
+ <8 år 

29  Livet är ändå värt att leva (Andrea Västlund) 
Älskade vampyr (Ami Skånberg Dahlstedt) 
Vi var alltid beredda (Annika Koldenius) 
Livsvilja (Ingegerd bäckström)  

Libris Biografi + svår* + 
sjuk* + barn* <8 år 

28  Carpe diem- himlen får vänta (Gunilla Danielsson) 

Libris biografi + sjuk* 
barn*+ <8 år + 
“medicin” 

35 Ingen 
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Källkritisk och kvalitetsgranskning av självbiografier                  Bilaga 2	s. 1(2)	
 

Titel 
Författare 
Årtal 
Land 

Litteraturform Ansvarig 
utgivare 
Ort 

Författaren Bokens 
tryckning 

Kvalitetsgransknin
g 

Bokens innehåll som bidrar 
till akademisk utveckling i 
vårdvetenskap 

Älskade vampyr 
Ami Skånberg-Dahlstedt 
2010 

Självbiografi Gothia 
 
Stock-
holm 

Författaren Ami 
Skånberg Dahlstedt 
beskriver livet efter 
att hennes son, vid 
2,5 år, drabbas av 
Diabetes typ 1. 

Boken trycktes 
2010, sju år efter 
att sonen fick 
diagnosen 
Diabetes typ 1. 

Boken är granskad�
genom bokförlaget. 

Författaren beskriver hur 
sonens sjukdom påverkar 
hela familjen samt den om 
den ständiga stressen att 
kontollera sonens blodsocker. 

Carpe Diem: himlen får 
vänta 
Gunilla Danielsson 
2012 

Självbiografi Books on 
demand 
 
Stock-
holm 

Författaren Gunilla 
Danielsson skriver 
om sin son som 
drabbades av 
leukemi i två 
omgångar, första 
gången när han är 
knappt tre år.  

Boken trycktes 
2012, tio år efter 
att sonen 
insjuknade för 
första gången. 

Boken är granskad�
genom bokförlaget. 

Författaren skriver om 
familjens omställning när det 
ena barnet akut tvingas 
genomgå cellgiftsbehandling 
och de tvingas till en ständig 
kontakt med vården. 

Livet är ändå värt att leva 
Andrea Västlund 
2015 

Självbiografi Idus 
 
Lerum 

Författaren Andrea 
Västlund skriver om 
sin dotter som får 
den ovanliga 
diagnosen 
Spielmeyer-Vogt när 
hon är fem år 
gammal. 

Boken trycktes 
2015, åtta år efter 
att dottern fått 
diagnosen. 

Boken är granskad�
genom bokförlaget. 

Författaren beskriver 
familjens nya liv efter att ha 
fått beskedet att en av 
döttrarna har en dödlig 
sjukdom som innebär en 
ständig fysisk och psykisk 
försämring. 
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Vi var alltid beredda 
Annika Koldenius 
2014 

Självbiografi Weyler 
 
Stock-
holm 

Författaren Annika 
Koldenius skriver 
om sonen Sam som 
lider av en medfödd 
organsjukdom.  

Boken trycktes 
2014, tre år efter 
att sonen 
drabbades. 

Boken är granskad�
genom bokförlaget. 

Författaren skriver om 
chocken när deras sex veckor 
gamla son måste opereras för 
att överleva. De kommande 
åren följs av flera ytterligare 
operationer. 

Livsvilja 
Ingegerd Bäckström 
2010 

Självbiografi FB 
Förlag 
AB 
 
Öster-
sund 

Författaren Ingegerd 
Bäckström skriver 
om sonen som 
drabbas av 
skelettcancer vid 13 
års ålder. 

Boken trycks 
2010,  

Boken är granskad�
genom bokförlaget. 

Författaren skriver om sin 
sons kamp mot skelettcancer 
och familjens ständiga 
kontakt med vården. 
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Analysprocessen                 Bilaga 3 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Sedan sitter vi tysta. Det är en tystnad i vänskap. Den är ett stöd. 

Jag uppskattar att hon inte försöker säga att allt ska bli bra 

(Bäckström, 2012, s. 37). 

Sedan sitter vi tysta, en tystnad i 

vänskap. Den är ett stöd. Jag 

uppskattar att min kollega inte 

försöker säga att allt ska bli bra. 

Betydelsen av stöd 

från närstående. 

Familjens 

upplevelser av stöd 

Sjukdomens konsekvenser 

på familjelivet 

Där brister det för Christer. Då blir Maria jag starkare. Vi tar 

över och så kommer det att bli många gånger framöver. Vi turas 

om att vara starka och leda (Bäckström, 2012, s. 39). 

Det brister för Christer. Då blir 

Maria jag starkare. Vi tar över och vi 

turas om att vara starka och leda. 

Betydelsen av att 

hjälpa varandra i 

familjen. 

Familjens 

samhörighet 

Sjukdomens konsekvenser 

på familjelivet 

Maria och Christer far hem till skolstart, jobb och vardag. Ingen 

ide att alla är här. Det förstärker bara känslan av kris 

(Bäckström, 2012, s. 46). 

Maria och Christer far hem till 

skolstart, jobb och vardag. Ingen ide 

att alla är här. Det förstärker bara 

känslan av kris. 

Betydelsen av att 

behålla känslan av 

ett normalt liv. 

Behålla en vardag Sjukdomens konsekvenser 

på familjelivet 

Vi lär oss vad man får och inte får. Mycket vad man inte får 

(Bäckström, 2012, s. 48). 

Vi lär oss vad man får och inte får på 

sjukhuset. 

Anpassa sig efter 

sjukhusregler och 

rutiner. 

Familjens liv på 

sjukhuset 

Familjens möte med vården 

Som förälder ser flertalet en som ett nödvändigt, men besvärligt, 

bihang till det sjuka barnet (Bäckström, 2012, s. 48). 

Som förälder ses man oftast som ett 

nödvändigt, men besvärligt bihang 

till det sjuka barnet. 

Känslan att känna 

sig som en belast-

ning på sjukhuset. 

Familjens liv på 

sjukhuset 

Familjens möte med vården 

 


