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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Föräldrar till barn med långvarig ohälsa lider av de konsekvenser som bördan av 

att vårda under lång tid ger och det sliter på föräldrarnas fysiska och känslomässiga resurser. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av att vårda och leva med ett 

barn som lider av långvarig ohälsa. 

Metod: Detta är en litteraturstudie som har baserats på elva vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats publicerade mellan 2004-2012.  

Resultat: När barnet drabbades av långvarig ohälsa påverkades även barnets föräldrar. 

Känslor av stress, depression, trötthet, oro och sorg var vanligt förekommande. Hela familjens 

liv förändrades. Föräldrarna var tvungna att lära sig att vårda sitt sjuka barn och utföra 

avancerat omvårdnadsarbete i hemmet med allt som det innebär.  

Slutsats: Föräldrar till barn med långvarig ohälsa är en utsatt grupp som lider brist på fysiska, 

känslomässiga och ekonomiska resurser. De behöver anpassad information, hjälp och stöd 

från sjukvårdens sida. Vårdpersonal behöver därför ha förståelse för hur föräldrarna mår och 

vad de går igenom för att kunna ge dem det stöd som de behöver. 
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BAKGRUND 
 

Inledning 

Författarna till denna studie anser att det behövs mer information för sjukvårdspersonal och 

för föräldrar till barn med långvarig ohälsa. Det behöver utvecklas en djupare förståelse för 

föräldrarnas livssituation och upplevelser för att möjliggöra ett bättre bemötande samt 

tillgodose föräldrarnas behov. Det är en viktig kunskap i sjuksköterskors dagliga arbete, då 

föräldrarna har regelbunden kontakt med sjukvården. Sjuksköterskor behöver därför ha 

förståelse för hur de föräldrarna mår och vad de går igenom för att kunna ge dem ett 

professionellt bemötande och det stöd de behöver. Detta i sin tur leder till att föräldrarna får 

ökat förtroende för vårdpersonalen. Det är dessutom viktigt för föräldrar att se att de inte är 

ensamma i det de upplever.  

 

Det finns idag en begränsad mängd forskning som ger en samlad bild av allt vad föräldrar till 

barn med långvarig ohälsa går igenom. Denna studie ska belysa föräldrars upplevelser av att 

vårda och leva med ett barn som lider av långvarig ohälsa och det är i fokus oavsett vad för 

slags sjukdom som barnet lider av. Enligt Svensk Ordbok (2003) är begreppet förälder en 

person som är far eller mor till ett barn. 

 

Långvarig ohälsa 

En långvarig sjukdom är en sjukdom som kan vara livet ut. Den framskrider ofta långsamt 

men kan också vara präglad av akuta försämringar. Ohälsa är ett tillstånd av sjukdom och 

försvagade kroppsfunktioner. Långvarig ohälsa kan inte alltid botas och kan leda till 

funktionsbegränsningar i det vardagliga livet (Coffey, 2006; Jahren Kristoffersen, 2005; 

Svensk Ordbok, 2003). Enligt Wiklund (2003) är ohälsa förekomst eller frånvaro av objektiva 

tecken på ohälsa, dvs. verklig eller upplevd ohälsa som leder till känsla av illabefinnande. 

Verklig ohälsa betyder att man kan se tecken på sjukdom och individen upplever sig som 

sjuk. Upplevd ohälsa betyder att det inte finns objektiva tecken på sjukdom men att individen 

upplever sig som sjuk. Detta leder ändå till begränsningar i det vardagliga livet. George, 

Vickers, Wilkes och Barton (2011) hävdar att långvarig ohälsa är ett funktionshinder eller en 

svår sjukdom med fysiska, känslomässiga eller kognitiva symtom och sjukdomen har varit 

diagnostiserad i minst sex månader. Sjukdomen kräver medicinska insatser för att behandla 

akuta episoder och/eller pågående problem. Exempel på långvarig ohälsa kan vara astma, 

cancer, diabetes och cystisk fibros. Långvarig ohälsa är vanligt. T.ex. drabbas 300 barn per år 

av cancer (Barncancerfonden, 2012). Sverige har, näst efter Finland, världens högsta frekvens 

av diabetes hos barn. Varje dag insjuknar 2 barn i Sverige i typ 1 diabetes dvs. ca 800 barn per 

år (Barndiabetesfonden, 2010). 

  

Den informella vårdaren 

Enligt George et al. (2011) är föräldrarnas kostnader för hälso- och sjukvård för barn med 

långvarig ohälsa tre gånger så stor i jämförelse med sjukvårdskostnaderna för friska barn. 

Bördan av att vårda under lång tid kan även slita på föräldrarnas fysiska och känslomässiga 

resurser (Williams et al., 2009). Föräldern blir en väsentlig samarbetspartner inom sjukvården 

då de tar ställning till och har inflytande över barnets vård. De sköter vårdandet av det sjuka 

barnet i hemmet och blir på så vis en informell vårdare (Ygge, 2004). Föräldrar till barn med 

en medfödd sjukdom ser sin roll som en vårdare i en process som börjar med att barnet föds 

och vårdandet fortsätter på obestämd tid (MacDonald & Callery, 2007). Föräldrar till barn 

som kräver en komplex vård ger en intensiv och krävande vård i sina hem. Till skillnad från 

professionell vårdpersonal som utför liknande vård på institutioner kan föräldrar inte ta 

regelbundna pauser från att ge vård. Långa sjukhusvistelser kan vara en stor börda för hela 
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familjen dvs. föräldrar, syskon och andra nära släktingar. Eftersom de flesta familjer är 

känslomässigt sammanbundna av en gemensam historia, kärlek och samhörighet, påverkas 

alla medlemmar när en familjemedlem är sjuk (Björk, 2008; Steinunn & Silnes Tandberg, 

2010) då hotas familjens fysiska existens, sociala identitet och trygghet. Deras grundläggande 

mål att söka ett tillfredsställande liv rubbas (Björk, 2008). Det är därför viktigt att veta hur 

detta påverkar föräldrarna och hur det kan vara som förälder att sköta vården av sitt barn med 

långvarig ohälsa. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Centrala vårdvetenskapliga begrepp som livsvärld, hälsa, välbefinnande, lidande, vårdande 

och vårdrelation används för att beskriva föräldrarnas upplevelser. 

 

Livsvärld 

Livsvärlden är den verklighet som människor lever i och tar för given. Med livsvärlden som 

ansats i vårdandet krävs ett förhållningssätt där individens levda och kanske komplexa 

verklighet bejakas. Livsvärlden betonar människors upplevelser och erfarenheter och omfattar 

allt som en människa kan erfara och känna i sitt dagliga liv. Livsvärlden är den levda världen 

och det är genom den som människor älskar och hatar, arbetar, leker och tänker. Vi finns till i 

världen genom vår livsvärld och så länge som vi lever kan vi inte komma ifrån den. Livsvärld 

är den vardagliga världen vi lever i, erfar, talar om och tar för given i alla våra aktiviteter. 

Livsvärlden upplevs alltid ur individens eget perspektiv. Livsvärlden är knuten till tid och rum 

då vi lever i nutiden men är medvetna om dåtiden och har önskningar och hopp inför 

framtiden. Inom vårdvetenskapen innebär livsvärldsansatsen hur patienten erfar sin hälsa, sitt 

lidande, sitt välbefinnande eller sin vård (Dahlberg, 1997, s. 57; Dahlberg, Segersten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Jahren Kristoffersen, 2005).  

 

Hälsa 

Hälsa betyder sundhetstillstånd, välbefinnande, friskhet och gott fysiskt tillstånd när den 

biologiska kroppen fungerar väl och är vid god vigör. Välbefinnande är väsentligt för 

upplevelsen av hälsa, man kan vara vid god vigör och sund, men ändå må dåligt. Enligt 

Världshälsoorganisations (WHO:s) definition från 1946 är hälsa inte enbart frihet från 

sjukdom och svaghet, det är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

(Dahlberg & Segesten, 2010; Jahren Kristoffersen, 2005). Wiklund (2003) anser att hälsa är 

en del av människans liv och är beroende av individens förhållande till världen. Hälsa 

påverkas av samspelet med den sociala och kulturella miljön samt andra faktorer som t.ex. 

stress. Målet för hälsa är individens välbefinnande, vilket är en subjektiv upplevelse (Birkler, 

2007). Att uppleva hälsa och att uppleva sig själv som en hel individ innebär att kunna känna 

vördnad för sitt eget liv och för sig själv som en unik människa (Stolt, 2007). Hälsa är inte 

bara att må bra utan även att utnyttja alla resurser man har (Jahren Kristoffersen, 2005). 

 

Välbefinnande och lidande 
Välbefinnande är ett tillstånd som präglas av välmående och subjektiva behagskänslor (Jahren 

Kristoffersen, 2005). Välbefinnande saknar objektiva bedömningsgrunder och utgår från 

personens livsvärld och det utrycker en känsla hos individen. Välbefinnande är unikt och 

personligt och har att göra med personens inre upplevelser (Wiklund, 2003). Det finns ett 

spänningsförhållande mellan lidande och välbefinnande, vilket skapar en rörelse mellan de 

båda. Lidande och välbefinnande kan förekomma samtidigt och är nödvändigtvis inte 

varandras motpoler (Dahlberg et al., 2003). Lidande beskrivs som hot, kränkning eller förlust 

hos människan själv och som en känsla av att förlora kontrollen. Lidandet leder till att 
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individen sluter sig inom sig själv (Wiklund, 2003). Livslidande utgår ifrån människans 

livsvärld, det berör hela människans liv samt vår hållning till oss själva och vår verklighet. 

Livslidandet är mer eller mindre påtagligt i människans liv, men det aktualiseras ofta vid 

sjukdom (ibid.).   

 

Vårdande 

Vårdandets syfte är att stärka individens livskraft så att denne kan återfå en balanserad tillvaro 

för att kunna fullfölja sina små eller stora livsprojekt. Vårdandet ska leda till att återställa, 

bevara, stödja och stärka den vårdtagandes hälsa och skapa en god grund för välbefinnande 

och ett gott liv. Målet med vårdandet är att lindra patientens lidande och skapa välbefinnande. 

Detta förutsätter att lidande och välbefinnande ses som unika för varje individ (Dahlberg et 

al., 2003; Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Vårdrelation och vårdande relation 

Vårdande relation kan förekomma både på och utanför vårdinstanserna och vara mellan alla 

människor. Den skiljer sig från vänskapsrelationen då den är en professionell relation.  Det är 

skillnad mellan en vårdande relation och relation mellan patient och vårdare. Det finns i den 

vårdande relationen utrymme för stöd på alla nivåer. Vårdrelationen kännetecknas av ett 

professionellt engagemang där vårdaren inte kräver att få ut något för egen vinning. Vårdaren 

använder sin kunskap och sitt engagemang för att erbjuda en absolut närvaro och att skapa ett 

vårdande möte med patienten. Det krävs en större öppenhet från vårdarens sida som ska 

präglas av reflektion, både över det som händer i relationen och i vårdandet, samt beträffande 

förförståelsen av individen. En fungerande vårdrelation skapar förutsättningar för en väl 

fungerande vårdprocess. Relationen ska präglas av tro, hopp och kärlek, det så kallade 

caritasmotivet, och värnar ständigt om individens värdighet (Dahlberg et al., 2003; Wiklund, 

2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 
Konsekvenserna av att ha ett barn med långvarig ohälsa är bland annat problem inom 

familjen, stress, socialt utanförskap och ekonomiska påfrestningar. Långa sjukhusvistelser kan 

vara en stor börda för hela familjen. Det framkommer att föräldrarna som får stöd, bekräftelse, 

information och utbildning samt upplever en god vårdrelation till sjukvårdspersonalen känner 

sig delaktiga i sitt barns vård. De kan där med lättare utveckla strategier och gå vidare med 

livet (Steinunn & Silnes Tandberg, 2011).  

 

Då föräldrarna har regelbunden kontakt med sjukvården är detta en viktig kunskap i 

sjuksköterskors dagliga arbete. För att kunna ge dessa föräldrar ett professionellt bemötande 

och adekvat stöd måste sjuksköterskor ha förståelse för hur dessa föräldrar mår och vad de går 

igenom. Det är också viktigt för föräldrar att se att de inte är ensamma i det de upplever.  

 

Det finns tillgång till forskning om följderna av att vara förälder till ett barn men långvarig 

ohälsa, men det mesta av den befintliga forskningen är begränsad till olika specifika områden, 

som till exempel de psykiska konsekvenserna eller den ekonomiska situationen för 

föräldrarna. Ofta är forskningen fokuserad på en specifik sjukdom. Det råder brist på 

forskningen som visar en mer samlad bild och talar om alla de konsekvenser och allt vad 

dessa föräldrar går igenom och hur hela deras livsvärld påverkas oavsett vad barnet har för 

sjukdom.  
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SYFTE 

 
Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av att vårda och leva med ett barn som 

lider av långvarig ohälsa. 
 

METOD   
 

Författarna valde att genom en litteraturstudie med kvalitativ ansats belysa upplevelserna hos 

föräldrar till ett barn med långvarig ohälsa. Kvalitativ ansats innebär att man fokuserar på 

individens subjektiva upplevelser av omvärlden och försöker tolka denna för att få en ökad 

förståelse (Forsberg & Wengström 2008).  

 

Datainsamling  

Författarna skapade en plan för litteratursökning enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006). Först identifierades tillgängliga resurser och en sökplan i databaserna skapades. 

Artikelsökning har gjorts via databaserna OneSerch beta, MEDLINE, Cinahl, LibHub Open, 

SweMed+ och PubMed. Dessa databaser valdes eftersom de publicerar vårdvetenskapliga 

artiklar. De sökord som använts har varit parents of chronically ill children, effects, parents, 

experiences, long-term, illness, quality of life, child, children, complex care, family, families, 

fathers, chronic, diagnosed, cancer, cost, costs, financial, caring, meaning, economic och 

impact. Sökningen har begränsats till 2004-2012. Detta för att få fram så nya eller aktuella 

artiklar som möjligt som belyser föräldrars upplevelser av att vårda och leva med ett barn som 

lider av långvarig ohälsa. För att välja artiklar som passade studiens syfte valde författarna 

först ut artiklar som hade en intressant titel. Antalet träffar skulle vara under 100 träffar för att 

författarna skulle läsa titlarna och kunna välja en studie. Sedan lästes abstract, om det visade 

sig vara passande till denna studie så lästes hela artikeln. 

 

Urvalsförfarande  

Denna studie har baserats på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats, publicerade 

mellan 2004-2012 (bil.1).  Artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext samt peer-reviewed 

vilket innebar att artiklarna var publicerade i en vetenskapligt granskad tidsskrift. Ulrich’s 

periodical directory (2012) användes för att kontrollera att tidskriften som publicerat artikeln 

var vetenskaplig. Artiklarna som har använts var skrivna på engelska. Samtliga valda artiklar 

var intervjustudier och skulle besvara denna studies syfte.  

 

Inklusionskriterier för urval av artiklar var att de skulle vara vetenskapliga. Artiklarna skulle 

beröra föräldrarnas upplevelser av att vårda och leva med ett barn som lider av långvarig 

ohälsa. Barnen skulle vara mellan 0-18 år gamla. Vilken sjukdom barnet har eller hur länge 

barnet varit sjukt var inte i fokus för denna studie. Det var förälderns upplevelse som stod i 

fokus och inte sjukdomen som barnet lider av. Barnet skulle dock ha en diagnostiserad 

långvarig sjukdom. I studien inkluderades föräldrar av båda könen från olika sociala 

bakgrunder och av olika etnicitet. Föräldrar som hade mer än ett barn, även föräldrar som 

hade mer än ett sjukt barn inkluderades. Ensamstående föräldrar inkluderades också. 

Exklussionskriterier var föräldrar till barn som inte hade en diagnostiserad långvarig sjukdom. 

Artiklar som inte genomgått etisk prövning exkluderas samt litteraturstudier och kvantitativa 

studier.  

 

Artiklarnas kvalitet bedömdes med hjälp bedömningsprotokoll av Willman et al., (2006). 

Bedömningsprotokoll användes för att bedöma kvaliteten på studier med kvalitativ metod. 
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Utifrån bedömningsprotokollens svar på frågor från där ”ja” gav ett poäng, ”nej” eller ”vet ej” 

gav noll poäng. Maxpoäng kunde vara 14 poäng. Utifrån den poäng som artikeln fick 

bedömdes kvaliteten. Enligt följande: bra kvalitet = 12-14 poäng (>80% av 14), medel 

kvalitet = 10-11(70-80% av 14), dålig kvalitet = 0-9 poäng (< 70 % av 14). De artiklar som 

användes i denna studie hade bra kvalitet (bil. 2). 

 

Analys 

Samtliga artiklar har analyserats med hjälp av Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys (2004). Författarna började analysprocessen med att upprepade gånger läsa de 

valda artiklarna för att få en uppfattning om vad de handlade om. Artiklarna lästes åter igen 

för att välja ut delar som var meningsbärande enheter. Det kunde vara ord eller meningar som 

svarar mot studiens syfte. Denna process gjorde författarna individuellt för att sedan göra 

kondensering tillsammans som innebär att texten förkortas till att bli enklare för hantering 

utan att någon viktig information försvinner. Enheterna kodades sedan till en kortfattad 

beskrivning av det viktigaste i den kondenserade texten och författarna sammanförde liknande 

koder som bildade olika kategorier. Materialet som kategoriserats utgör studiens resultat. 

Exempel på innehållsanalys finns i bilaga 3 (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Forskningsetiska aspekter 
Alla valda studier har genomgått etisk granskning och var godkända av oberoende etiska 

kommittéer. Det betyder att deltagandet i studierna har varit frivilligt och samtliga har fått 

information om studiens syfte och mål. Enligt Helsingforsdeklarationen (1964/2008) är det 

viktigt att skydda deltagarnas identitet och behandla allt material konfidentiellt. Samtliga 

valda studier till detta resultat följer Helsingforsdeklarationen. 

 

RESULTAT 

 

I innehållsanalysen framkom fem kategorier och nio underkategorier. Oro för barnets hälsa, 

Förändrad livssituation (Att förlora fotfästet i livet, Påverkan på föräldrarelationen, 

Omorganisera vardagen), Konsekvenser av vårdandet (Känslomässigt kaos, Brist på tid för 

sig själv, Ekonomiska påfrestningar), Livet måste gå vidare, behov av stöd (Behov av 

information och delaktighet, Vårdrelationens betydelse, Behov av utbildning). 

 

Oro för barnets hälsa. 

När barnet fick sin diagnos upplevde föräldrarna känslor som djup sorg, hopplöshet, chock 

och kaos. Föräldrar till barn med diabetes typ 1 uppgav att de fruktade framtiden. Tankarna på 

hur framtiden ska bli var skrämmande (Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2009; Nuutila & 

Salanterä, 2006). Föräldrar till barn med cancer var rädda att sjukdomen var obotlig och 

känslan av maktlöshet och hjälplöshet av att de inte kunde göra något åt den situation de 

befann sig i var överväldigande. För att klara av sin tillvaro och kunna hantera situationen 

försökte de tänka positivt. Tankarna pendlade från dag till dag, mellan positiva och negativa 

tankar (Björk, Wiebe & Hallström, 2005). Föräldrar till barn med cystisk fibros och medfött 

hjärtfel upplevde stor stress av barnets diagnos, då tankarna på barnets sjukdom alltid fanns i 

huvudet. Det fanns alltid en oro för en försämring av barnets hälsa och huruvida barnet 

kommer att svara på behandlingen. Föräldrarna till barn med cystisk fibros var väl medvetna 

om att det kommer att komma en dag när barnets hälsa försämras och att barnet kommer att 

dö i framtiden till följd av sjukdomen. Föräldrar till njursjuka barn beskrev att det var som att 

ha en tickande bomb hemma och de oroade sig för biverkningar av medicinering samt för 

barnets framtid (Moola, 2012; Swallow, Lambert, Santacroce & Macfadyen, 2010). 
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It’s [son’s condition] a bomb ticking away in the background 

. . . you wonder what he’ll be like in 10, 15, 18 years (Swallow et al., 2010 s.518). 

 

Föräldrar till barn med astma beskrev hur de ständigt vakade över sina barn, de försökte att 

inte överbeskydda dem. Men de ville skydda sina barn från situationer som kunde utlösa ett 

astma anfall och samtidigt låta dem leva ett så normalt liv som möjligt (Cashin, Small & 

Solberg, 2008).   

 

Föräldrarna beskrev en inneboende spänning mellan viljan att ge barnet frihet för att kunna ha 

en normal barndom och rädslan för att barnet ska skada sig eller få en infektion (Moffatt & 

Murray, 2010). 

 

Förändrad livssituation. 

 

Att förlora fotfästet i livet 

Föräldrar vars barn hade fått diagnosen typ 1-diabetes upplevde en första sorgreaktion när 

barnet fick diagnosen. De beskrev en mängd olika känslor vid diagnosen, såsom chock, 

förnekelse, ångest, sorg, ilska, skuld och frustration. Föräldrarna upplevde ett antal förluster 

orsakade av diagnosen, såsom förlust av spontanitet, förlust av frihet och förlust av deras 

barns hälsa, upp till 12 månader efter diagnosen. Det fanns en tidsbunden sorgeprocess som 

resulterade i en acceptans av diagnosen (Bowes et al., 2009) När ett barn i familjen fick 

diagnosen cancer upplevde föräldrarna detta som att deras livsvärld höll på att falla sönder 

och brista. Vad som tidigare upplevdes som normalt och togs förgivet försvann och hela 

familjen förlorade fotfästet i livet. Den säkra normala vardagen i livet var borta, föräldrarna 

blev medvetna om döden, och vardagen tog en annan riktning. Nästan direkt efter att barnet 

har fått diagnosen började föräldrarnas strävan för barnets överlevnad. De försökte att bygga 

upp livet igen till så som det såg ut innan diagnosen för att underlätta för barnet (Björk et al., 

2005).  

 

Påverkan på föräldrarelationen  

Föräldrar till barn med cancer upplevde att efter barnets diagnos blev deras äktenskap 

förändrat. Förhållandet var inte som det tidigare varit, de levde tillsammans men inte som 

man och hustru. Känslan av utsatthet och ensamhet var stark hos föräldrarna och de strävade 

därför efter att umgås med människor i deras omgivning som fick dem att känna sig trygga 

(Björk et al. 2005). Tröttheten och spänningarna samt hur man hanterade sina känslor ledde 

till att en del av föräldrarna tog ut sina negativa känslor på varandra vilket i sin tur ledde till 

slitningar i äktenskapet och för en del ledde det till skilsmässa. En del föräldrar fick gå i 

äktenskapsrådgivning för att kunna hantera sina relationsproblem (Fletcher, 2010). 

 

My marriage has suffered because we do not deal with this the same way. The biggest 

relationship that took a hit was my marriage. We had not had the best communication 

skills before and they got even worse as time went on. I needed someone to talk to but 

my husband deals with stress by shutting down and ignoring it. I was incredibly alone 

and felt very isolated, which led to resentment and anger. It was a very unhappy time 

for us and I was so confused. (Fletcher, 2010, s. 177). 

 

Även om vårdandet av barnet var mycket krävande för föräldrarna så var det inte 

nödvändigtvis alltid dåligt för föräldrarnas äktenskap. En del upplevde att äktenskapet blev 

starkare och att föräldrarna kom närmare varandra (Nuutila & Salanterä, 2006).  
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Omorganisera vardagen 

Vårdandet krävde mycket tid som togs från dagligt hushållsarbete. Det begränsade familjens 

tid för sociala kontakter och en känsla av att barnets sjukdom dominerade hela familjen kunde 

infinna sig (Nuutila & Salanterä, 2006).  

 

Föräldrar till barn med lymfödem var tvungna att omorganisera hela familjens vardag. På 

grund av långa sjukhusvistelser med det sjuka barnet var de andra barnen tvungna att lämnas 

hos släktingar eller vänner. Detta ledde till att föräldrarna kände att de stötte bort syskonen. 

Föräldrarna beskrev hur hela familjen ständigt lever med barnets sjukdom. En förälder 

beskrev att när de åker på familjeutflykt tog de familjen och även lymfödemet med sig. 

Föräldern menade att de måste ta hänsyn till det sjuka barnets lymfödem i allt de gör. Trots 

detta försökte föräldrarna att normalisera livet för familjen och det drabbade barnet (Moffatt 

& Murray, 2010). 

 

Föräldrar till barn med cystisk fibros sade att sjukdomen hade stulit deras tid och med det 

menade de all den tid de lägger på vårdande och behandling så som medicinering och 

fysioterapi. Vårdandet förändrade föräldrarnas tidigare möjligheter till spontanitet och frihet 

till ett mer restriktivt liv med struktur (Moola, 2012).  

 

Konsekvenser av vårdandet.  

 

Känslomässigt kaos 

Föräldrarna var tvungna att lära sig att hantera sina egna känslor som depression, ilska och 

skuld. Det krävdes mod att erkänna trötthet och betydelsen att avsätta tid för att ta hand om 

sig själv. Yrkesverksamma föräldrar var rädda att bli betraktade som dåliga föräldrar då de 

inte kunde avsätta all sin tid till att vara på sjukhuset hos sitt barn (Nuutila & Salanterä, 2006).  

 

Föräldrar till barn med cystisk fibros och medfött hjärtfel kände sig deprimerade och hade 

ångest tillföljd av vårdandet av sitt sjuka barn. Känslorna var så svåra att de tidvis hade tankar 

på att ta sitt eget liv (Moola, 2012).  

 

Föräldrar till barn med lymfödem rapporterade att personal fick dem att känna skuld att de 

hade bidragit till att barnet utvecklar lymfödem. Mödrar ifrågasattes upprepade gånger om de 

hade rökt eller druckit under graviditeten. Föräldrarna upplevde att personalen försökte lägga 

skuld på dem för att barnet var sjukt. Föräldrar med en ärftlig form av lymfödem kände skuld 

av att sjukdomen hade gått i arv till barnet (Moffatt & Murray, 2010).  

 

Föräldrar till barn med cancer berättade om hur de levde i ett känslomässigt kaos och att det 

var en av de mest stressande erfarenheter som en familj kunde utsättas för och hur varje familj 

måste konfrontera sina upplevelser. Föräldrarna berättade om hur de konstant kände sig trötta, 

stressade, deprimerade och led av mycket hög ångest (Fletcher, 2010).  

 

Brist på tid för sig själv 

Föräldrar till barn med cancer berättade om långa sjukresor och om hur de fick spendera 

veckor i sträck på sjukhus tillsammans med sitt barn. De berättade om hur lite tid de hade till 

sig själva och hur det bidrog till att de gick upp i vikt av för lite motion och för mycket 

snabbmat på restauranger och fik och hur de tröståt en chokladkaka i slutet av kvällen. När de 

väl hade tid för motion orkade de inte träna eftersom de kände sig tömda på energi. 

Föräldrarna berättade om hur deras egen hälsa fick lida och hur de levde i en känslomässig 

berg och dalbana som gjorde att de inte kunde sova, och till följd av det dräneras både 
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känslomässigt och fysiskt. Ofta hade de problem med migrän och spänningshuvudvärk 

(Fletcher, 2010). 

 

Ekonomiska påfrestningar 

Föräldrar till barn med medfödd hjärtsjukdom beskrev att de lider av psykisk stress och 

finansiella bördor. Föräldrarna hade inte bara kostnader för barnets sjukvård och medicin, de 

hade även indirekta kostnader som förlorad produktivitet, mätt i förlorade inkomster från 

löner. Beroende på svårighetsgrad av barnets hjärtsjukdom, varierade kostnaderna. 

Föräldrarna uppgav kostnader som inte är direkt relaterade till medicinska tjänster t.ex. 

kostnader för transport till och från sjukhus, dagvård och barnvakt åt syskon, ombyggnad och 

anpassning av hus. Den finansiella bördan ökade det redan stora trycket på föräldrarna 

(Connor, Kline, Mott, Harris & Jenkins, 2010).  

 

Föräldrar till barn med långvarig ohälsa var tvungna att ordna sin arbetstid och ledighet efter 

sitt barns behov. De arbetade obekväma arbetstider, offrade sina karriärer och bytte ofta jobb 

för att balansera sina dubbla roller. Dessa arbetsvillkor var extremt stressande och 

frustrerande för föräldrarna och det påverkade deras fysiska och känslomässiga 

välbefinnande. De upplevde ofta en negativ attityd från arbetsgivarna. Föräldrar till barn med 

cancer beskrev förlust av arbetsinkomst, kostnader för slitage på bilen och hur de fick extra 

kostnader för resor till andra sjukhus så att deras barn kunde få behandling t.ex. 

benmärgstransplantation. Resorna var ofta långa och tidskrävande och föräldrarna måste 

därför övernatta på dyra hotell eller sjukhushotell, ibland fanns det möjligheter till 

prisreducerat boende som t.ex. Ronald McDonald boende. Med resorna tillkom också 

kostnader för mat och telefonkostnader för kontakt med de övriga familjemedlemmarna. En 

förälder berättade om hur de var tvungna att ta alla sina besparingar för att kunna täcka sina 

kostnader, men sade att man inte kan sätta en prislapp på sitt barns liv. Vårdandet av det sjuka 

barnet samt alla sjukresor var så tidskrävande att en del föräldrar inte längre hade möjlighet 

att fortsätta arbeta, om de skulle klara av att ta hand om sitt barn. En del föräldrar fick gå ner i 

arbetstid och börja arbeta deltid och en del fick helt sluta att arbeta. Detta gav ekonomiska 

konsekvenser för familjerna (Connor et al., 2010; Fletcher, 2010; Miedema, Easley, Fortin, 

Hamilton & Mathews, 2008). Föräldrar till barn med lymfödem upplevde även de att 

resekostnader var höga då de ofta fick färdas långt till andra sjukhus. Ibland krävdes även 

övernattning beroende av vilken tid på dagen som vårdbesöket var eller om barnet behövde 

stanna över på sjukhuset. Föräldrarna var ofta omedvetna om att de skulle kunna få ersättning 

för sina resekostnader (Moffatt & Murray, 2010). 

 

Föräldrar till barn med astma berättar om hur de fick renovera huset och ta bort allt som var 

gammalt, till exempel dammiga mattor och byta till golv som var lättare att rengöra. De fick 

sätta in nya fönster och dörrar för att bli av med mögel. De hade bara två alternativ, renovera 

eller flytta (Cashin et al., 2008). 

  

Livet måste gå vidare. 

 

När föräldrarna hade tagit till sig barnets diagnos och förstått att det här ska vi leva med för 

resten av våra liv, upplevdes diagnosen som en lättnad, då det innan har varit tvivel om 

barnets hälsa. Föräldrarna samlade med tiden på sig kunskaper och erfarenheter om att vårda 

sitt barn. De skapade väl fungerande rutiner och blev experter på sitt barns vårdande. Med det 

följde nya möjligheter och resurser till att kunna tänka på och planera inför barnets och hela 

familjens framtid. Föräldrarna kunde med sina expertkunskaper delta i diskussioner och 

beslutsfattande som rörde vården av barnet (Nuutila & Salanterä, 2006). Föräldrar till barn 
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med astma upplevde lättad när barnet fick sin diagnos och över att höra att deras barns 

symptom var orsakade av astma och inte av någon annan sjukdom av mer allvarlig karaktär. 

De såg astma som en hanterbar sjukdom med god prognos. En vanlig känsla bland föräldrarna 

var att saker och ting kunde ha varit värre, med tanke på några av de andra kroniska 

sjukdomar som barn och deras familjer drabbas av (Cashin, et al., 2008). 

 

Föräldrar till njursjuka barn upplevde att dess då fortare de anpassade sig och accepterade 

barnets sjukdom och de förändringar som det medförde, dess då snabbare kunde de göra 

viktiga förändringar i tillvaron (Swallow et al., 2010). 

 

Föräldrar till barn med cancer upplevde det viktigt att finna nya rutiner för att kunna återgå till 

ett normalt liv och återfå känslan av kontroll. Det var viktigt att ta ett steg i taget och se från 

dag till dag. Föräldrarna upplevde svårigheter att planera inför framtiden då de inte viste vad 

som skulle hända (Björk et al., 2005). Föräldrar till barn med cystisk fibros fann lättnad i att 

sätta saker i perspektiv genom att inse att trots att deras barn lider av en kronisk dödlig 

sjukdom så finns det ändå de som har värre levnadsvillkor. Det finns barn med svåra 

handikapp som tvingas att sitta i rullstol, barn som tvingas leva med en sond eller en venport. 

Detta påminde dem om andras extrema lidande i förhållande till sitt eget och sitt barns lidande 

(Moola, 2012). 

 

This is the best fatal illness that you can have. Many of the elements of the illness are 

up to you. We can do them [treatments] at home. We do not have to come in for 

chemotherapy or radiation. We are not in a wheelchair. The treatments take a long 

while, but again, the fact that the only difference for my kids is that they are having 

enzymes with lunch. It is not much at all. (Moola, 2012, s.220) 

 

 

Behov av stöd och kunskap. 

 

Behov av information och delaktighet 

Behovet av information varierade kraftigt mellan föräldrarna samt över tid. De flesta upplevde 

dock att professionell kommunikation och information var otillräcklig från sjukvårdens sida 

gällande barnets sjukdom och behandling. Tillhandahållandet av information var relaterat till 

diagnosen, vårdbehovet och i vilken utsträckning föräldrarna behövdes för att ta ansvar för 

den dagliga vården av barnets tillstånd. Omedelbart efter diagnosen upplevde många föräldrar 

svårigheter i att ta till sig den informationen som presenterades för dem, t.ex. på grund av 

deras erfarenheter av offentliggörandet av diagnosen, användningen av medicinska termer och 

de stora mängder information som gavs. Samtidigt kände de sig överbelastade av vissa typer 

av information. Föräldrarna kände sig också förvirrade och rädda för att de inte kunde hitta 

svar på specifika frågor eller lösa oro som konfronterade dem. Föräldrarna ville veta hur de 

skulle ta hand om sitt barn och sköta barnets dagliga vård, både fysiskt och psykiskt, samt hur 

de skulle sköta och administrera medicinen. Föräldrarna behövde också kunskap för att kunna 

svara på barnets frågor om dess sjukdom och behandling (Hummelinck & Pollock, 2006).  

 

Föräldrar till barn med cancer som fick information av vårdpersonalen upplevde det svårt att 

ta till sig informationen eftersom situationen upplevdes som kaotisk, och de behövde höra 

samma sak flera gånger för att kunna ta det till sig. När vårdpersonalen hade bråttom eller inte 

gav en konsekvent och tydlig information upplevdes kaoset ännu starkare. När föräldrarna 

fick anpassad information kände de sig lugnare och tillvaron upplevdes mindre kaotisk (Björk 

et al., 2005). Föräldrar till njursjuka barn beskrev att de kände sig överkörda av 
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vårdpersonalen då de fick för mycket information på en gång. De upplevde att det var bättre 

att få information då de båda var tillsammans. På så vis behövde de inte överföra 

informationen till den andra föräldern, samt att de båda hörde var som sades. Föräldrarna 

önskade delaktighet och tyckte att det var bra när de fick vara med i beslutsfattandet om 

barnets vård och behandling (Swallow et al., 2010).  

 

Föräldrar till barn med lymfödem upplevde det svårt att hitta information om barnets tillstånd. 

De tillbringade mycket tid med att söka på internet. De fann sektioner i medicinska läroböcker 

och annan litteratur som hade bilder på extremt svåra och komplexa patienter vilket ledde till 

att de fruktade att det skulle bli resultatet för deras barn. Föräldrarna rapporterade att den 

professionella kunskapen hos vårdpersonalen och den information de gav var dålig. Ofta blev 

de satta i en för dem obekväm position att utbilda läkare och övrig vårdpersonal om barnets 

tillstånd för att försäkra att barnet fick korrekt behandling (Moffatt & Murray, 2010,; Nuutila 

& Salanterä, 2006). 

 

Vårdrelationens betydelse 

Under den diagnostiska fasen och den första tiden efter diagnosen var föräldrarna mottagliga 

för information och det visade sig vara viktigt för dem att få stöd, empati och respekt för sina 

känslor. Föräldrarna behövde mer information och stöd till en början när barnet nyligen hade 

fått sin diagnos och de skulle börja lära sig att ge vård och behandling till sitt barn. Senare när 

de var mer vana och hade rutin var informationsbehovet mer styrt till vem som gav 

informationen och att föräldrarna kände förtroende för den personen och hade en väl 

uppbyggd vårdrelation till den som informerade. Utan en fast vårdrelation visade det sig att 

föräldrarna saknade förtroende för den professionella kunskapen om sitt barns tillstånd och 

vård. En välfungerande vårdrelation var en resurs för föräldrarna, men en dysfunktionell 

relation kunde utgöra ett hinder för hela familjens välbefinnande. För att vårdrelationen skulle 

kunna bli bra var hälso- och sjukvårdspersonalen tvungna att ha förståelse för föräldrarnas 

utsatthet. Föräldrarna var till en början osäkra på hur barnets dagliga vård och behandling 

skulle skötas och de kände sig överväldigade av ansvaret (Nuutila & Salanterä, 2006).  

 

Behov av utbildning 

Föräldrar till njursjuka barn upplevde det obehagligt till en början att behöva utföra spolning 

av centralvenkateter, att hantera nålar och sprutor då de inte var vana vid att utföra sådant 

arbete. De upplevde även obehag av att de tvingade sitt barn till att ta medicin och att få 

sjukvårdsbehandling så som blodprover, insättning av sond i magsäcken och 

blodtrycksmätning. Barnet fick växa upp med vetskapen att det måste acceptera medicin och 

behandling annars kommer det att bli sjukt. Föräldrarna var tvungna att lära sig att utföra 

omvårdnadsarbete samt att anpassa hemmet med hjälpmedel till barnets behandling. Att ha en 

dialysmaskin i barnets sovrum var något de fick vänja sig vid (Swallow et al., 2010). 

 

En del föräldrar till barn med diabetes typ 1 upplevde det svårt och upprörande att se på eller 

att ge sina barn injektioner. De flesta föräldrar ansåg att diabetesbehandlingen och deras 

kunskaper om konsekvenserna av dålig kontroll orsakade stress och ångest många år efter 

diagnosen. Föräldrarna utryckte ett behov av känslomässigt stöd från sjukvårdspersonalen. 

Det fanns blandade uppfattningar om när detta stöd bör erbjuds, en del tyckte att det ska 

erbjudas vid tidpunkten för diagnosen, andra tycker att det skulle vara fördelaktigt senare, och 

vissa kände att det borde vara pågående. En del föräldrar upplevde att stödgrupper kunde vara 

en bra hjälp för att utbyta erfarenheter och det gav känslan av att de inte var ensamma i den 

situation som de befann sig i (Bowes et al., 2009).  
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Föräldrar till barn med astma hade behov av kunskap om sjukdomen i sig samt hur de skulle 

sköta medicineringen. De fick lära sig om astma från vårdpersonalen som var inblandade i 

barnets omsorg, antingen en astmasköterska eller barnläkaren. Föräldrarna var mycket nöjda 

med utbildningen. De fick även lära sig att föra dagbok över barnets symtom, dokumentera 

flödesmätningar, och bedöma barnets allmänna välbefinnande. Med tiden lärde sig föräldrarna 

om deras barns astmautlösande faktorer. De blev medvetna om nödvändigheten att anpassa 

hemmiljö för att minska barnets exponering för allergener eller irriterande ämnen som kunde 

utlösa ett astma anfall (Cashin, et al., 2008). 

 

 

DISKUSSION 

 
Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av att vårda och leva med ett barn som 

lider av långvarig ohälsa. Resultatet visar att föräldrar till barn med långvarig ohälsa lever 

med oro för barnets hälsa, stor stress, djup sorg, känslor av hjälplöshet, chock och kaos. De 

får en förändrad livssituation. Vardagen måste omorganiseras. Hela familjen förlorar fotfästet 

i livet och detta påverkar föräldrarnas relation till varandra. Konsekvenserna av vårdandet för 

föräldrarna innebär att leva i ett känslomässigt kaos. Föräldrarna lider brist på tid för sig 

själva. De lider av ekonomiska problem till följd av direkta och indirekta kostnader som följer 

med barnets behandling och vårdbehov. Livet måste gå vidare. Föräldrarna utvecklar 

strategier för att klara av att hantera den nya livssituationen så att familjen kan leva ett så 

normalt liv som möjligt och de lär sig att anpassa livet till barnets sjukdom. Föräldrarna är i 

behov av stöd och kunskap samt information och utbildning från vårdpersonalen för att kunna 

hantera sin situation och klara av att ge sitt barn den vård som krävs. Det är viktigt att 

föräldrarna får känna delaktighet i beslutsfattandet kring barnets vård och behandling. 

Vårdrelationens kvalitet är av stor betydelse för att föräldrarna ska känna förtroende och få 

det stöd som de behöver. 

 

Metoddiskussion  

Författarna till denna studie valde att göra en kvalitativ litteraturstudie eftersom syftet med 

studien var att belysa föräldrars upplevelser av att vårda och leva med ett barn som lider av 

långvarig ohälsa. Författarna var under arbetets gång kritiska till det egna arbetet. Genom att 

ange utgångsperspektivet på det aktuella ämnet samt att tala om vad man undersöker och 

varför så ökar trovärdigheten för studien. Kunskap kan aldrig spegla en objektiv verklighet 

och man kan aldrig ge någon garanti för vetenskaplig sanning. Tillförlitligheten i arbetet beror 

på författarnas förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat 

(Thomsson, 2010). För att resultatet skulle bli så tillförlitligt som möjligt användes 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Fördelen med denna typ av 

analys är att texterna bearbetades grundligt och risken minskade på så vis att egna värderingar 

eller tolkningar skulle påverka studiens resultat.  

 

Lämpliga databaser inom ämnet omvårdnad valdes för att söka efter artiklar. Sökord som 

passade till syftet användes. Författarna valde elva artiklar från databaser som passade med 

studiens syfte. De valda databaserna var: Cinahl, OneSearch beta, LibHub Open och Pub 

Med. Alla artiklar var intervjustudier. Samtliga artiklar som valdes till resultatet var skrivna 

på engelska vilket var en fördel då en av författarna har engelska som andra språk. På så vis 

undveks feltolkningar. Artiklarna som användes i studien är vetenskapligt granskade vilket 

ökar studiens trovärdighet. Studierna som användes är genomförda i Sverige, Finland, USA, 

Storbritannien och Canada. Studiens överförbarhet ökar då samtliga artiklar är västerländska. 
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Resultatet är därför överförbart till Sverige. Överförbarhet innebär att resultatet kan appliceras 

till liknande grupper i länder med liknande kultur och samhällsuppbyggnad (Lundman, 

Hällgren Graneheim, 2008).  

 

De elva utvalda artiklarna till studiens resultat innehöll citat från undersökningsgruppen, 

föräldrar till barn med långvarig ohälsa. Dessa citat ökar resultatets pålitlighet och 

trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2008). Detta gör att trovärdigheten för denna studie 

ökar.  

 

En del författare har i denna studie använts flera gånger. Detta är ett medvetet val då dessa är 

experter inom sina områden, vilket höjer denna studies trovärdighet.  

Författarna kunde ha gjort en intervjustudie för att få en djupare inblick i föräldrarnas 

upplevelse. Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av att göra intervjuer och tiden var 

dessutom begränsad så valet föll där av på att göra en litteraturstudie. Ytterligare en anledning 

till att göra en litteraturstudie var att författarna inte ville ställa känsliga frågor till föräldrarna 

som redan var i en svår situation. Enligt Forsberg och Wengström (2008)beskriver en 

litteraturstudie det aktuella kunskapsläget inom ett visst område. Forskningen är i ständig 

förändring och för att få ett så aktuellt resultat som möjligt exkluderades artiklar som var 

publicerade tidigare än år 2004. Till följd av valda exkusionskriterier för denna studie föll två 

studier bort på grund av att de inte var etiskt granskade. Eftersom författarna på grund av 

kostnader endast läste studier som var tillgängliga i fulltext så kan det ha missats material som 

eventuellt kunde ha besvarat studiens syfte. Författarna fann ändå tillräckligt med material till 

denna studie. Vid artikelsökning fanns det många studier med kvantitativ ansats som var 

intressanta. Författarna kunde ha skrivit en litteraturstudie med kvantitativ ansats. Författarna 

valde inte den metoden för att de ville beskriva känslor och upplevelser och då är kvalitativ 

metod ett bättre val. Det fanns tillräckligt med material för att göra en litteraturstudie med 

kvalitativ anats, vilket var ytterligare en anledning till att författarna valde att göra en 

litteraturstudie. 

 

Författarna till denna studie har sett det som en fördel att vara två då de har kompenserat 

varandra med sina personliga kunskaper. Samarbetet har varit bra och författarna har kunnat 

utbyta tankar med varandra. 

 

Resultatdiskussion 

 

Oro för barnets hälsa. 

I denna studies resultat framkommer att när barnet får sin diagnos upplever föräldrarna sorg, 

ilska, förvirring, rädsla, skuld, hopplöshet, chock och kaos (Bowes et al., 2009; Nuutila & 

Salanterä, 2006). Detta beskriver även George, Vickers, Wilkes och Barton (2006) samt av 

Zierhut och Bartels (2012). Denna studies resultat visar att föräldrar till barn med cystisk 

fibros är väl medvetna om att det kommer att komma en dag när barnets hälsa försämras och 

att barnet kommer att dö i framtiden till följd av sjukdomen. George et al. (2006) hävdar att 

för föräldrar som har barn som lider av en dödlig sjukdom är vetskapen om att barnet kommer 

att dö den största källan till sorg. I denna studie framkommer det att föräldrarna har 

skrämmande tankar och stor oro för barnets hälsa. Föräldrarna är medvetna om barnets 

framtida försämring och beskriver det som att ha en tickande bomb hemma (Moola, 2012; 

Swallow et al., 2010). De vet att barnets hälsa kommer att försämras men inte när. Detta 

beskrivs även av Zierhut och Bartels (2012). Föräldrar till barn med en sjukdom som leder till 

döden genomgår något som ingen människa skulle behöva genomlida. Det är inte den 

naturliga gången att en förälder ska behöva begrava sitt barn. Det lidandet är en naturlig källa 
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till sorg och det är en sorg som en förälder bär med sig genom hela livet. Alla sjukdomar av 

långvarig karaktär leder som tur är inte till döden, men föräldrarna fruktar naturligt alltid för 

sitt barns liv.  

 

Förändrad livssituation. 

I denna studie framkom att när ett barn drabbas av långvarig ohälsa så förändras det som 

tidigare varit normalt och livet för familjen tar en annan riktning. Föräldrarna blir tvungna att 

omorganisera hela familjens vardag. Föräldrarna beskriver hur hela familjen ständigt lever 

med barnets sjukdom och att de måste ta hänsyn till det sjuka barnet i allt de gör. Trots detta 

försöker föräldrarna att normalisera livet för familjen och det drabbade barnet. Föräldrarna 

känner att de underprioriterar syskonen på grund av det tidskrävande vårdarbetet med det 

sjuka barnet. På grund av långa sjukhusvistelser med det sjuka barnet så får syskonen lämnas 

bort till släktingar eller vänner. En del föräldrar upplever att efter barnets diagnos blev deras 

äktenskap förändrat. Förhållandet är inte som det tidigare varit, de lever tillsammans men inte 

som man och hustru. Vårdandet kräver mycket tid och det begränsar familjens tid för sociala 

kontakter. Föräldrarna upplever ibland att barnets sjukdom dominerar hela familjens liv 

(Björk et al., 2005; Fletcher, 2010; Moffatt & Murray, 2010; Moola, 2012; Nuutila & 

Salanterä, 2006). Enligt Björk et al. (2009) finner föräldrarna att vardagen kräver massor av 

planering och varje dag är en utmaning att hantera. Föräldrarna känner ofta att de prioriterar 

det sjuka barnet och att syskonen blir förbisedda eller ofta får lämnas bort till släktingar och 

vänner. Föräldrarna upplever att de har för lite tid för sig själva och för sin partner. Tiden för 

sociala aktiviteter är begränsad då det sjuka barnet och dess vård tar en stor del av 

föräldrarnas tid. Det blir också en social isolering för föräldern som stannar hemma och 

vårdar det sjuka barnet.  

 

Konsekvenser av vårdandet.  

I denna studie framkommer det att föräldrar till barn med långvarig ohälsa är tvungna att 

ordna sin arbetstid och ledighet efter sitt barns behov. De upplever ofta en negativ attityd från 

arbetsgivarna på grund av mycket frånvaro från sitt arbete (Connor et al., 2010; Fletcher, 

2010; Miedema et al., 2008).  Detta betonar även Björk, Wiebe och Hällström (2009). 

Föräldrarna får ibland göra stora uppoffringar beroende av hur vårdkrävande barnet är. En del 

föräldrar får offra sin karriär och på så vis också familjens ekonomi för att kunna hjälpa sitt 

barn. Barnets väl har ingen prislapp. Föräldrarna lider av de ekonomiska konsekvenser de får 

av barnets sjukvård och medicinering samt andra omkostnader som t.ex. resor, förlorad 

arbetsinkomst och övernattning i samband med vård på annan ort. Detta beskrivs även av 

Zierhut och Bartels (2012) på liknande vis om hur föräldrarna får ta till sina sista sparpengar 

och även ta lån på banken för att klara av sin finansiella situation. 

 

Resultatet i denna studie visar att föräldrarna känner sig trötta, stressade, deprimerade och 

lider av hög ångest, samt hur detta leder till slitningar i äktenskapet. Allt detta leder till 

livslidande för föräldrarna (Björk et al., 2005; Fletcher, 2010; Wiklund, 2003). Dessa 

upplevelser beskrivs på liknande vis när föräldrarna har fått reda på barnets diagnos av 

Zierhut och Bartels (2012). Det beskrivs dock i denna studies resultat att äktenskapet inte 

alltid behöver påverkas negativt. Föräldrarna kan till och med komma varandra närmare och 

få ett starkare band till varandra i äktenskapet. De kan stötta varandra (Nuutila & Salanterä, 

2006). Delad glädje blir dubbel glädje, och delad sorg blir halv sorg. 
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Livet måste gå vidare. 

Resultatet i denna studie visar att när barnet får sin diagnos upplever föräldrarna en lättnad av 

att veta vad som är orsaken till barnets ohälsa, trotts alla negativa känslor (Cashin et al., 2008; 

Nuutila & Salanterä, 2006). Även George et al. (2006) menar att det är svårt för föräldrarna 

att hantera sorgen för barnets ohälsa utan att veta en definitiv diagnos. 

 

Det framkommer även i denna studie att när föräldrarna har förstått att de ska leva med 

barnets sjukdom för resten av livet så börjar de att vänja sig vid tanken och anpassa tillvaron. 

Föräldrarna upplever det viktigt att finna nya rutiner för att kunna återgå till ett normalt liv 

och återfå känslan av kontroll. Föräldrarna samlar med tiden på sig kunskaper och 

erfarenheter om att vårda sitt barn. De skapar väl fungerande rutiner och blir experter på sitt 

barns vårdande. Med det följer nya möjligheter och resurser till att kunna tänka på och planera 

inför barnets och hela familjens framtid. Föräldrarna kan med sina expertkunskaper delta i 

diskussioner och beslutsfattande som rör vården av barnet (Björk et al, 2005; Cashin et al., 

2008; Nuutila & Salanterä, 2006; Swallow et al.). Detta har även visats av Björk et al., (2009) 

som beskriver hur föräldrarna med tiden samlar på sig expertkunskaper om barnets sjukdom 

och blir trygga i sin roll. Tro, hopp och kärlek hör samman med upplevelsen av att vara i 

utveckling (ibid.). Föräldrarna anpassar sig och omorganiserar hela sin vardag för att klara av 

alla de påfrestningar som de går igenom. Detta hjälper dem att hantera sin livsvärld.  

 

Resultatet i denna studie visar att föräldrarna försöker att se med perspektiv på sin situation. 

Genom att inse att trots att deras barn lider av en långvarig eller dödlig sjukdom så finns det 

ändå de som har det värre. Detta påminner dem om andras extrema lidande i förhållande till 

sitt eget och sitt barns lidande (Moola, 2012). Även Björk et al., (2009) beskriver hur 

föräldrarna försöker känna hopp om framtiden och att de försöker se så positivt som möjligt 

på tillvaron genom vetskapen om att det finns andra som har det värre och lever under tuffare 

förhållanden än de själva. Vikten av positivt tänkande hos föräldrarna betonas även av Zierhut 

och Bartels (2012). 

 

”Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det 

omöjliga” (Benjamin Franklin) 

 

Behov av stöd och kunskap. 

I denna studie framkom att behovet av information varierade kraftigt mellan föräldrarna samt 

över tid. En del föräldrar upplever det svårt att få tillräckligt med för dem relevant 

information och att de överöstes med viss annan information. Några föräldrar upplevde att det 

är svårt att ta till sig den information de får på grund av sitt upplevda kaos i den situation som 

de befinner sig i. När vårdpersonalen har bråttom eller inte ger en konsekvent och tydlig 

information upplevs kaoset ännu starkare. När föräldrarna får anpassad information känner de 

sig lugnare och tillvaron upplevs mindre kaotisk. Föräldrarna behöver stöd, empati och 

respekt för sina känslor samt förståelse av vårdpersonalen. En välfungerande vårdrelation är 

en tillgång för föräldrarna medan en dysfunktionell relation är till hinder (Björk et al., 2005; 

Hummelinck & Pollock, 2006; Moffatt & Murray, 2010; Nuutila & Salanterä, 2006; Swallow 

et al.). Detta påvisas även av George et al., (2006) och Capjon och Torunn Bjørk (2010) som 

beskriver hur föräldrarna upplever att de får för lite information om barnets tillstånd och om 

hur dess vård ska ges till en början och att de senare blir överösta med information. 

Föräldrarna upplever kommunikationen från vårdpersonalens sida som dålig, obetänksam och 

inte alltid till hjälp. Föräldrarna upplever sig inte lyssnade till och att de får dåligt med stöd 

från vårdpersonalen för att hantera den situation som de befinner sig i.  
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Sjuksköterskans arbete genom vårdandet är att stärka individens livskraft så att denne kan 

återfå en balanserad tillvaro för att kunna fullfölja sina små eller stora livsprojekt. Vårdandet 

ska leda till att återställa, bevara, stödja och stärka den vårdtagandes hälsa och skapa en god 

grund för välbefinnande och ett gott liv (Dahlberg et al., 2003; Dahlberg & Segesten, 2010). 

Sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med patienten och dess anhörig på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska utgå från patientens och/ eller dess 

närståendes behov. Det är sjuksköterskans ansvar att tillgodose föräldrarnas behov av 

anpassad information och undervisning gällande barnets omvårdnad, samt förvissa sig om att 

patienten och/ eller de närstående har förstått den givna informationen (Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2005). 

 

Föräldrarna upplever ett behov av kunskap om barnets sjukdom samt hur de ska sköta 

medicinering och omvårdnad. Om de får utbildning av vårdpersonalen så känner de sig 

tryggare i att själva klara av barnets vård om vården inte är av för komplex karaktär. Vid mer 

komplext vårdande upplever föräldrarna att det är svårt trots utbildning att vårda sitt barn. 

Föräldrar som utför t.ex. spolning av centralvenkateter, hanterar nålar och sprutor upplever 

det svårt till en början då de inte är vana vid att utföra sådant arbete (Bowes et al., 2009; 

Cashin et al., 2008; Swallow et al., 2010). Enligt Spiers, Parker, Gridley och Atkin (2011) 

anser föräldrarna att det är viktigt att få utbildning av vårdpersonalen. De som är tvungna att 

utföra avancerad sjukvård i hemmet känner att det trots utbildning är betungande.  

 

Fortsatt forskning  

För att vårdpersonalen ska få en ökad förståelse för föräldrar till barn med långvarig ohälsa 

behövs mer forskning inom området som visar vad dessa föräldrar går igenom och hur deras 

liv påverkas. Det är viktigt att vårdpersonalen bemöter föräldrarna på ett empatiskt sätt för att 

kunna vara ett stöd för dem. Föräldrarna ska kunna känna sig trygga med vårdpersonalen. 

Vårdrelation är av stor betydelse för föräldrarnas tillit till den som ger informationen och 

utbildar dem. För att vårdrelationen ska bli så bra som möjligt krävs en djup förståelse från 

vårdpersonalens sida om hur föräldrarnas livsvärld ser ut. Utifrån detta behövs ytterligare 

forskning inom området.  

 

Slutsats 
Föräldrar till barn med långvarig ohälsa lider av en ständig oro för sina sjuka barn. 

Föräldrarna får en förändrad livssituation när ett barn drabbas av långvarig ohälsa och blir 

tvungna att omorganisera hela familjens vardag. Vårdandet av det sjuka barnet påverkar 

också föräldrarnas relation till varandra och till det sjuka barnets syskon och övrig familj. 

Konsekvenser av vårdandet så som brist på egen tid för föräldrarna, trötthet, depression, 

socialt utanförskap och ekonomiska konsekvenser är vanlig förekommande. Livet måste gå 

vidare och föräldrarna blir experter på sitt barns sjukdom och dess vård. Föräldrarna är i 

behov av stöd och kunskap. De blir tvungna att lära sig att ge medicin, sköta omvårdnad och 

viss form av behandling i hemmet. För att kunna klara av denna komplexa vård krävs det att 

de får vara delaktiga i beslut som rör barnets vård och att de får anpassad information och 

utbildning om hur vård och behandling ska skötas. Detta ställer stora krav på vårdpersonalens 

kompetens. För att klara av att bemöta föräldrar till barn som lider av långvarig ohälsa på ett 

professionellt sätt och vara ett stöd för dem krävs det från sjukvårdspersonalens sida 

förståelse, kunskap och empati för vad dessa föräldrar genomgår.  
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Databas Datum Sökord  Antal träffar  Utvalda 

artiklar 

Cinahl 

2004-2012 

Fulltext 

Peer reviewed 

2012-03-09  

parents of  

chronically ill children 

 

 

 

4 

 

 

1 

OneSearch beta 

2004-2012 

Fulltext 

Peer reviewed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-03-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-03-13 

 

 

 

 

 

 

2012-03-16 

parents of  

chronically ill children 

and 

effects 

 

parents* 

experience* 

long-term* 

illness* 

children* 

 

parents* 

experience* 

child* 

complex care* 

family* 

quality of life* 

 

fathers*  

experience*  

child* 

illness* 

1941 

 

265 

33 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

84 

0 

 

0 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1   

LibHub Open 

2004-2012 

Fulltext 

2012-03-09 parents 

and 

experiences 

and  

child 

and 

chronic 

 

parents 

experience* 

diagnosed cancer* 

 

meaning* 

cost*  

families* 

children* 

45581 

 

2803 

 

1258 

 

53 

 

 

 

59 

 

 

 

 

18 

0 

 

0 

 

0 

 

2  

 

 

 

1  

 

 

 

 

1  

Pub Med 2012-03-19 economic*  

impact*  

families*  

child* cancer* 

 

 

 

15 

 

 

 

1  
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Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  

Ur Willman och Stoltz (2006, s. 156-157) 

Beskrivning av studien  

Tydlig avgränsning/problemformuleringen                  Ja               Nej              Vet ej  

Patientkarakteristiska          Antal … 

                                        Ålder… 

                                      Man/kvinna… 

Är kontexten presenterad?                                            Ja               Nej               Vet ej  

Etiskt resonemang?                                                       Ja               Nej               Vet ej  

Urval  

 Relevant?                                                Ja                Nej               Vet ej  

 Strategiskt?                                             Ja                Nej               Vet ej  

 

Metod för  

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja  Nej  Vet ej  

- datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?   Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet  

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad?    Ja  Nej  Vet ej  

- Råder analysmättnad?    Ja  Nej  Vet ej  

Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja  Nej  Vet ej  

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?    Ja         Nej      Vet ej  

Genereras teori?     Ja         Nej      Vet ej 

Huvudfynd: 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

 

Bra (>80% )        Medel ( 70-80%)        Dålig (<70%) 

 

 

Kommentar:                 Granskare (sign.): 
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Meningsbärande enheter Kondensering Kod Underkategorier Kategorier 

Undre den diagnostiska fasen 

och den första tiden efter 

diagnosen var föräldrarna 

mottagliga för information 

och det visade sig vara 

viktigt för dem att få stöd, 

empati och respekt för sina 

känslor. 

Behov av kunskap och 

information samt stöd 

och respekt för sina 

känslor. 

Stöd och information. Vårdrelationens betydelse. 

 

 

Behov av stöd och 

kunskap. 

Föräldrarna var till en början 

osäkra på hur barnets dagliga 

vård och behandling skulle 

skötas och de kände sig 

överväldigade av ansvaret. 

Osäkerhet om hur vård 

och behandling ska 

skötas. 

Osäkerhet.    

Föräldrarna upplevde det 

obehagligt till en början att 

behöva utföra spolning av 

centralvenkateter, att hantera 

nålar och sprutor, då de inte 

var vana att utföra sådant 

arbete. 

Upplevt obehag till 

följd av brist på 

utbildning och kunskap. 

Brist på utbildning och 

kunskap. 

Behov av utbildning. 

 

 

 

Föräldrarna hade behov av 

kunskap om sjukdomen i sig 

samt hur de skulle sköta 

medicinering och 

omvårdnad. 

Behov av kunskap om 

sjukdomen, 

medicinering och 

omvårdnad. 
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Meningsbärande enheter Kondensering Kod Underkategorier Kategori  

När barnet fick sin diagnos 

upplevde föräldrar känslor 

som djup sorg, hopplöshet, 

chock och kaos. 

Diagnosen lede till känslor 

som djup sorg, hopplöshet, 

chock och kaos.  

Starka känslor och oro.  Oro för barnets hälsa. 

Det finns alltid oro för 

försämring av barnets 

hälsa och huruvida barnet 

kommer att svara på 

behandlingen. 

Oro för försämring av 

hälsan och effekt av 

behandling. 

   

När föräldrarna hade tagit 

till sig barnets diagnos och 

försatt att det ska vi leva 

med för resten av våra liv 

så upplevdes diagnosen 

som lättnad, då det innan 

har varit tvivel om barnets 

hälsa. 

Diagnosen lede till lättnad 

för föräldrar. 

Förklarning till barnets 

ohälsa. 

Anpassning till ny 

livssituation. 

Livet måste gå vidare. 

 

Med diagnosen följde nya 

möjligheter och resurser 

till att kunna tänka och 

planera inför barnets och 

hela familjens framtid. 

Med diagnosen följde 

möjligheter att hantera en 

ny livssituation.  

Hantering av ny 

livssituation. 
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Författare  

År  

Land  

Tidsskrift  

Titel Syfte  Metod Deltagare  Resultat  Etisk övervägande  Kvalitet 

Björk, M.,  

Wiebe, T.  

& Hallström, I.  

 

2005  

 

Sverige  

 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing 

Striving to 

Survive: 

Families' 

Lived 

Experiences 

When a 

Child Is 

Diagnosed 

With 

Cancer. 

Att klarlägga 

familjens levda 

erfarenhet när 

ett barn i 

familjen fick 

diagnosen 

cancer. 

En beskrivande 

induktiv design 

med ett 

hermeneutiskt 

fenomenologisk 

tillvägagångssätt 

som omfattar 

intervjuer. 

17 familjer 

deltog (17 

mammor, 12 

pappor och 5 

syskon), de 

cancer sjuka 

barnen var 

mellan 9 och 

11 år gamla.  

Familjer beskrev 

en krossad 

livsvärld och hur 

de kämpade för 

överlevnad. Det 

som tidigare var 

normal försvann 

och ersattes av 

kaos, osäkerhet 

och rädsla.  

Den forskningsetiska 

kommittén vid 

Medicinska fakulteten, 

Lunds universitet, 

Sverige, gav ett formellt 

godkännande 

till undersökningen. 

Alla deltagande fick 

erbjudande om stöd 

efter intervjuerna. 

Bra 

(100 %) 

Bowes, S., 

Lowes, L., 

Warner, J. & 

Gregory, J.W.  

 

2009  

 

Storbritannien  

 

Journal of 

advanced 

nursing. 

Chronic 

sorrow in 

parents of 

children 

with type 1 

diabetes. 

Att utforska 

föräldrarnas 

erfarenheter av 

att ha ett barn 

med typ 1 

diabetes. 

En studie med 

kvalitativ ansats 

med 

djupintervjuer 

enligt 

bekvämlighets 

urval. 

17 föräldrar 

deltog 

till barn med 

typ 1 diabetes, 

barnen mellan 

7 till 10 år 

gamla, 

intervjuer var 

gjorda efter 

diagnos. 

Föräldrarna hade 

anpassat sig till 

barnets behov av 

behandling. De 

flesta hade svårt 

att acceptera 

diagnosen. 

Föräldrar 

upplevde 

känslor av sorg 

ilska och skuld. 

Denna studie 

godkändes av en lokal 

etisk kommitté. 

Föräldrar informerades 

om de specifika målen 

med studien och 

skriftligt medgivande 

erhölls. 

Bra 

(85 %) 
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Författare 

År  

Land  

Tidsskrift  

Titel Syfte  Metod Deltagare  Resultat  Etisk 

övervägande  

Kvalitet 

Cashin, G. H.,  

Small, S. P. &  

Solberg, S. M.  

 

2008 

 

Kanada  

 

Journal of 

Pediatric 

Nursing. 

Lived 

Experience of 

Fathers Who 

Have Children 

With Asthma: 

A 

Phenomenolo

gical Study. 

Att undersöka 

den levda 

erfarenheten 

hos pappor 

som har ett 

barn med 

astma.  

En 

fenomenologis

k studie med 

kvalitativ 

forsknings 

metodik med 

djupintervjuer 

vid två olika 

tidspunkter.  

Åtta pappor till 

barn med astma 

deltog i studien, 

barnen var mellan 

7 och11 år gamla. 

Barnen hade haft 

sin diagnos 

mellan 2 till 6 år 

vid tidspunkten 

för intervjuerna.  

Studien beskrev känslor 

och tankar som 

papporna hade om 

astma. Deras deltagande 

i vården av sina barn 

och de strategier som de 

använde för att komma 

förbi de utmaningar de 

ställs inför.  

Den 

forskningsetiska 

kommittén vid, 

Memorial 

Universitet i 

Newfoundland, 

St. Johns. 

Bra 

(85 %) 

Connor, J. A., 

Kline, E., Mott, 

S., Harris K. & 

Jenkins, K. J.  

 

USA 

 

2010 

 

Journal of 

Pediatric 

Health Care 

The Meaning 

of Cost for 

Families of 

Children With 

Congenital 

Heart Disease. 

Att undersöka 

föräldrarnas 

uppfattning om 

kostnadsbördor  

förknippade 

med att ha ett 

barn med 

medfött 

hjärtfel.  

 

Studie med 

kvalitativ 

ansats med 

semi 

strukturerade 

intervjuer. 

20 familjer till 

barn med medfött 

hjärtfel deltog. 

Barnen var 

mellan 1 och 5 år 

gamla.  

Familjerna hade direkta 

medicinska kostnader. 

De hade även indirekta 

kostnader som behov av 

ombyggnad av hus, 

resekostnader, mat och 

parkering vid sjukhus 

vistelser. De levde i 

ständigt finansiell 

osäkerhet.  

Sjukhusets 

etiska kommitté 

godkände 

studien. 

Bra 

(85 %) 
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Författare  

År  

Land  

Tidsskrift  

Titel  Syfte  Metod Deltagare Resultat  Etisk 

övervägande  

Kvalitet 

Fletcher, P.  

 

2010  

 

Kanada 

 

Issues in 

Comprehensive 

Pediatric Nursing 

My child has a 

cancer: the 

costs of 

mothers 

‘experiences of 

having a child 

with pediatric 

cancer. 

Att undersöka 

levda erfarenheter 

hos mammor till ett 

barn med cancer, 

under diagnos, 

behandling och 

tiden därefter. 

Studie med 

kvalitativ 

ansats med 

semi 

strukturerade 

intervjuer 

enligt 

snowball 

urval. 

Nio mammor till 

cancer sjuka barn 

deltog i studien. 

Barnens ålder vid 

diagnos var 

mellan 9 månader 

och 16 år gamla. 

Resultatet visar 

finansiella problem 

till följd av barnets 

sjukvård och 

omkostnader samt 

problem som 

uppkom på arbetet 

till följd av mycket 

frånvaro från arbetet 

och förlorad 

arbetsinkomst. 

Resultatet visar även 

på förändrad 

livssituation för 

familjen. 

Denna studie 

godkändes av 

en etisk 

kommitté vid 

Universitet i 

södra 

Ontario. 

Bra 

(85 %) 

Hummelinck, A. 

& Pollock, P.  

 

2006  

 

Storbritannien  

 

Patient Education 

and 

Counseling. 

Parents’ 

information 

needs about 

the treatment  

of their 

chronically ill 

child: A 

qualitative 

study. 

Att undersöka 

föräldrarnas 

informationsbehov 

och hur detta 

utvärderas. 

Studie med 

kvalitativ 

ansats med 

semi 

strukturerade 

intervjuer.  

20 föräldrar till 

kroniskt sjuka 

barn deltog. 

Barnen hade haft 

diagnos mellan 7 

månader till 10 år 

vid tidspunkten 

för intervjuer. 

Barnen var 

mellan 0 och 15 

år gamla.  

Behovet av 

information 

varierade kraftigt 

mellan individer. 

Föräldrar upplevde 

att kommunikationen 

och informationen 

var otillräckligt.  

Denna studie 

godkändes av 

en lokal etisk 

kommitté. 

Bra 

(85 %) 
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Författare  

År  

Land  

Tidsskrift  

Titel  Syfte  Metod Urval Resultat  Etisk övervägande  Kvalitet 

Miedema, B.,  

Easley, J., 

Fortin, P., 

Hamilton, R. & 

Mathews, M.  

 

2008  

 

Kanada 

 

Current 

oncology. 

The 

economic 

impact on 

families when 

a child is 

diagnosed 

with cancer. 

Att undersöka 

ekonomiska 

konsekvenserna 

hos familjer som 

vårdar ett barn 

med cancer. 

Studie med 

kvalitativ ansats 

med semi 

strukturerade 

intervjuer.  

 

28 familjer till 

cancer sjuka 

barn deltog i 

studien.  

Barnen hade 

diagnosen 

cancer under 

de senaste 10 

åren. 

Familjer som 

vårdar ett barn 

med cancer har 

betydande 

kostnader under 

diagnostisering, 

behandling och 

uppföljningsvård. 

Studien granskades 

och godkänts av  

en etisk kommitté och 

forskningsetik 

styrelse vid 

Memorial Universitet 

i Newfoundland och 

Universitet 

de Moncton. Alla 

deltagare 

undertecknade sitt 

samtycke. 

Bra 

(85 %) 

Moffatt, C.J.  

& Murray S.G.  

 

2010 

 

Storbritannien 

 

 

International 

Wound Journal. 

The 

experience of 

children 

and families 

with 

lymphoedema 

– a journey 

within a 

journey. 

Att undersöka 

erfarenheter hos 

barn med 

lymfödem och 

påverkan på 

deras familjer. 

Studie med 

kvalitativ ansats 

med semi 

strukturerade 

djupintervjuer.   

20 föräldrar 

och 20 barn 

deltog i 

studien. 

Barnen var 

mellan 6 till 

17 år gamla 

med diagnosen 

lymfödem. 

Resultatet 

beskrev hur 

familjerna 

ständigt lever 

med barnets 

sjukdom och hur 

sjukdomen 

påverkar hela 

familjens liv. 

Studien var godkänd 

av en lokal forsknings 

etiska kommitté. 

Bra  

(85 %) 
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Författare  

År  

Land  

Tidsskrift  

Titel  Syfte  Metod Deltagare  Resultat  Etisk 

övervägande  

Kvalitet 

Moola, F. 

 

2012 

 

 

Kanada  

 

Qualitative 

Health Research 

 

''This is the 

Best Fatal 

Illness That 

You Can 

Have'‘: 

Contrasting 

and Comparing 

the 

Experiences of 

Parenting 

Youth With 

Cystic Fibrosis 

and Congenital 

Heart Disease 

Att undersöka hur 

det är att vårda ett 

barn med en 

kronisk sjukdom 

som cystisk fibros 

eller 

hjärtsjukdom.  

Studie med 

kvalitativ 

ansats med 

semi 

strukturerade 

intervjuer.  

20 föräldrar 

deltog, 16 

föräldrar till barn 

med cystisk 

fibros 

13 föräldrar till 

hjärtsjuka barn. 

Barnen var 

mellan 10 och 18 

år gamla.  

Föräldrarna 

upplevde hur barnets 

sjukdom stal deras 

tid. Det var viktigt 

för dem att sätta 

saker i sitt perspektiv 

och se att det finns 

andra som har det 

värre. De levde 

under stor stress.  

Studien 

godkändes av en 

forskningsetisk 

styrelse vid 

barnsjukhuset i 

Toronto. 

Bra  

(93 %) 

Nuutila, L. & 

Salanter. S. 

 

2006 

 

 

Finland  

 

Journal of 

Pediatric Nursing 

Children with a 

Long-Term 

Illness: 

Parents’ 

Experiences of 

Care. 

Att beskriva 

föräldrars 

erfarenheter 

av barnets 

behandling, 

relationer med 

vårdpersonal samt 

läroprocessen att 

ta hand om sitt 

barn. 

Studie med 

kvalitativ 

ansats med 

öppna 

intervjuer.  

Elva föräldrar 

deltog. Barnen 

hade haft en 

långvarig 

sjukdom i minst 

1 år.  

Föräldrarnas behov 

av information och 

stöd varierade 

beroende på vilken 

diagnostisk fas deras 

barn befann sig i.   

 

Studien 

godkändes av 

sjukhusets etiska 

kommitté.  

Bra  

(93 %) 
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Författare  

År  

Land  

Tidsskrift  

Titel  Syfte  Metod Urval Resultat  Etisk 

övervägande  

Kvalitet 

Swallow, V., 

Lambert, H., 

Santacroce, S. 

& Macfadyen, 

A.  

 

2010 

 

Storbritannien 

 

Child: care, 

health and 

development. 

Fathers and 

mothers 

developing skills 

in managing 

children’s long-

term medical 

conditions: how 

do their  

qualitative 

accounts 

compare? 

Att undersöka 

mammor och 

pappor 

individuella 

och 

gemensamma 

erfarenheter 

av sin egen 

och sin 

partners roll 

samt ansvar 

för att vårda 

ett njursjukt 

barn. 

Studie med 

kvalitativ 

ansats med 

semi 

strukturerade 

intervjuer.  

14 föräldrar par 

till njursjuka 

barn deltog. 

Barnen var 

mellan 0 och 

17 år gamla.  

Föräldrarna har 

anpassat livet efter 

barnets behandling. De 

upplevde stor stress av 

vetskapen att de ska 

leva med sjukdomen för 

resten av sina liv. De 

lärde sig att 

kommunicera med 

sjukvårdspersonalen för 

att få den information 

som de behövde. De 

lärde sig hur de ska 

utföra barnets 

behandling i hemmet. 

Studien 

godkändes av en 

lokal 

forskningsetisk 

kommitté. 

Deltagate 

informerades att 

data skulle 

avidentifieras 

och förvaras på 

ett säkert ställe 

och vara bara 

tillgänglig 

endast för 

författare. 

Bra 

(93 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


