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Abstrakt 

Bakgrund: Prevalensen av atopiskt eksem har ökat under senare delen av 1900-talet. Det 

är en kronisk sjukdom med påverkan på såväl barn som familj som förutom medicinska 

aspekter även måste hantera psykosocial belastning. Då bot inte finns är det viktigt med 

förebyggande behandling genom utbildning. Syfte: Att genom en integrativ 

litteraturstudie beskriva hur barns atopiska eksem påverkar livskvaliteten för barnet och 

föräldrarna samt vilket stöd distriktssköterskan ger. Metod: Studien genomfördes som en 

integrativ litteraturstudie där 19 artiklar, 15 kvantitativa och 4 kvalitativa bedömdes och 

klassificerades. Sökningar gjordes via databaserna PubMed, Cinahl och PsykInfo under 

augusti och september 2012. Söktermer som användes var dermatitis atopic, eczema, 

family and quality of life. Syntetisering till ett nytt beskrivande innehåll har skapats 

genom sammanslagning av artiklarnas resultat och slutsatser. Resultat: Vid atopiskt 

eksem påverkades barnets och föräldrarnas livskvalitet negativt, såväl fysiskt, emotionellt 

som socialt. Föräldrarna och barnen hade omötta behov av information om sjukdom och 

eksemvård. För att kunna hantera atopiskt eksem, förhindra försämring och förbättra 

livskvalitet hade distriktssköterskan en central roll när det gällde utbildning och stöd för 

barn och föräldrar. Slutsats: Relationen mellan distriktssköterska och barn samt föräldrar 

var viktig vid atopiskt eksem, inte enbart för den fysiska läkningen utan också för deras 

psykologiska och emotionella välbefinnande. Varje diagnos av hudsjukdom kan visa sig 

på ett liknande sätt men borde ses som unik och individuell, då individer har olika 

erfarenhet av sjukdom och dess konsekvenser.  
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Abstract 

Background: The prevalence of atopic dermatitis has increased during the later 

part of the twentieth century. The chronic disease affects both child and family. 

They have to cope with medical aspects of the disease and also manage 

psychosocial stress. When no cure exists it is important with preventive treatment 

through education. Aim: The aim of this integrative literature review was to 

describe how children`s atopic dermatitis affects the child´s quality of life as well 

as the parents and what support the district nurse provide. Method: The study was 

conducted as an integrative literature review in which 19 articles, 15 quantitative 

and 4 qualitative were reviewed and classified. Searches were made using the 

databases PubMed, Cinahl and PsychInfo during august and september 2012. 

Search terms used were atopic dermatitis, eczema, family and quality of life. A 

new descriptive content has been synthesized by merging the content in the articles 

findings and conclusions. Results: When the atopic dermatitis the quality of life 

for the child and parents affected negatively, both physically, emotionally and 

socially. Parents and children had need for information about disease and eczema 

treatment. In the management of atopic dermatitis, to prevent exacerbation of the 

condition and improve quality of life the district nurse had a central role in 

education and support for children and parents. Conclusion: The relationship 

between the district nurse and the child/parents was important, not only for the 

physical healing but also for their psychological and emotional wellness. Every 

diagnosis of skin disease can manifest itself in a similar manner but should be seen 

as unique and individual, when individuals have different experience of illness and 

its consequences. 
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Inledning 

Atopiskt eksem är en kronisk sjukdom med ökande prevalens under senare delen 

av 1900-talet. Förutom att hantera de medicinska aspekterna hanterar de drabbade 

även en stor psykosocial belastning. Då detta främst är en sjukdom som drabbar 

barn tidigt i barndomen påverkas också resten av familjen, framförallt föräldrar. 

Familjen upplever att hudsjukdomen underskattas av vårdpersonal och framför allt 

underskattas psykologiska och livskvalité aspekterna d.v.s. hur det är att leva med 

atopiskt eksem. Genom denna litteraturstudie vill vi få en ökad förståelse för och 

kunskap om hur sjukdomen påverkar barns och föräldrars livskvalité och att vi 

som distriktssköterskor i vårt framtida arbete kan hjälpa dem att hantera 

sjukdomen.  

 

Bakgrund 

Vart femte barn eller 15-20 % drabbas av atopiska eksem som är den vanligaste 

formen av eksem hos barn. Det finns ofta allergi i släkten och denna typ av eksem 

har kopplingar till andra allergiska sjukdomar och beror på vissa medfödda anlag. 

Senare i livet har barn med atopiska eksem en ökad risk för luftvägsallergier. 

Spädbarn har företrädesvis atopiska eksem på kinder, bål och i blöjområdet. Äldre 

barn drabbas i första hand i glutealveck, perioralt och i böjveck. Ungdomar och 

vuxna drabbas framförallt i ansiktet, halsregionen och händer. Ofta har barnen en 

ökad känslighet för irriterande ämnen som ylle, tvål, vatten med mera samt 

generellt torr hud. Eksem och klåda medför ofta en ond cirkel där klåda är 

huvudsymtomet som ofta leder till sömnproblem och kan vara svår. En risk för 

bakteriell sekundärinfektion med framförallt stafylokocker, mer sällan 

betahemolytiska streptokocker finns då barnet river sig på grund av klådan (Cox et 

al., 2011; Edenwall, Delvert & Ekman, 2011, s. 170-171; Larkö & Bergefors, 

2011, s. 387-388; Lewis Jones, 2006; Rorsman, Björnberg och Vahlqvist, 2007, s. 

78-81). Hos små barn är eksem vanligast och av alla barneksem debuterar 80 % 

före fem års ålder. Den totala kostnaden för alla åldersgrupper med eksem ligger 

på någonstans mellan 282 och 2678 miljoner per år (Socialstyrelsen, 2009, s. 391-

392). Det är 70 % risk att barnet får atopiskt eksem om båda föräldrarna har det 

och ungefär 30 % risk om den ena föräldern har eller har haft sjukdomen (Bradley, 
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Söderhäll, Luthman, Wahlgren, Kockum & Nordenskjöld, 2002; 

Läkemedelsverket, 2012). Atopi innebär en ärftlig benägenhet att bilda antikroppar 

mot omgivningssubstanser (allergener) av typ IgE. Dermatit betyder att huden är 

inflammerad och samlingsterm för flertalet hudsjukdomar där den huvudsakliga 

processen är inflammation. Vidare definieras eksem som en långvarig hudsjukdom 

som börjar före sex månaders ålder och ger en torr samt kliande hud 

(Nationalencyklopedin, 2012). Eksem betyder att koka över på grekiska och 

atopiskt eksem är en kronisk inflammatorisk kliande hudsjukdom orsakad av en 

defekt hudbarriär. Sjukdomen är episodisk med såväl förbättringar som 

försämringar (Robinson 2011).  

 

Eksem, astma och hösnuva har blivit ett folkhälsoproblem då det har skett en 

påtaglig ökning under andra halvan av 1900-talet (Matterne, Schmitt, Diepgen & 

Apfelbacher, 2011; Socialstyrelsen, 2009, s. 391-392). Förändrad kontakt tidigt i 

livet med mikrober, framför allt parasiter och bakterier, verkar ha ett samband, 

dock inte klarlagt, med ökningen av allergier och astma (Amaral, Mars & 

Sant'anna, 2012; Socialstyrelsen, 2009, s. 391-392). Kostfaktorer av olika slag kan 

också ha betydelse. Den vanligaste kroniska sjukdomen under uppväxtåren är 

allergiska sjukdomar och astma (Socialstyrelsen, 2009, s. 391-392).  

 

Huden fungerar primärt som en barriär mot den yttre miljön och förhindrar därmed 

införsel av allergener, patogener samt minimerar vattenförlusten. I normal hud 

finns celler med naturliga fuktgivande faktorer som hjälper cellerna att svälla och 

gör hudbarriären slät men hos personer med eksem är nivåerna av de naturliga 

fuktgivande faktorerna upp till 80 % lägre vilket ökar risken för penetrering av 

irriterande ämnen, allergener samt vattenförlust (Robinson, 2011).  

 

Atopiskt eksem medför inflammation och klåda i huden som kan förvärras av 

bland annat värme, kyla, psykisk stress, svettning, torr luft, bakterier, virus eller 

svamp i eksemet, vatten, dammig miljö samt irritation både från kemikalier men 

även genom mekanisk nötning av huden (Läkemedelsverket, 2012; Robinson, 

2011, White, 2011). Då eksem är en kronisk hudsjukdom som inte går att bota blir 

syftet med behandlingen att kontrollera sjukdomen (Robinsson, 2011; White, 

2011). Behandlingsstrategin går ut på att lindra klådan vilket leder till mindre 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sant'anna%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23044564
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rivning, minskat eksem och bevara huden intakt. Oftast räcker det med 

mjukgörande salvor för lindra torrsprickigt eksem men bör kompletteras med 

glukokortikoider i salvor eller krämer när eksemen är röda och kliar. Att diskutera 

problem och ge information om sådant som hör sjukdomen till är mer viktigt än 

vid många andra sjukdomar (Edenwall, Delvert och Ekman 2011, s. 171; Rorsman, 

Björnberg och Vahlqvist, 2007, s. 86-87).  

 

Ofta underskattas eksembarns svårigheter i förskola och skola. Dåligt kontrollerad 

sjukdom med återkommande infektioner ger en störd sömn som kan leda till att 

barnet kommer för sent och prestationerna försämras. Praktiska problem kan 

uppstå när barnet måste använda mjukgörande salvor eller krämer vid till exempel 

gymnastik och simning samt vid skrivning. Det kan också påverka självkänslan 

negativt. Lärare kan behöva distrahera barnen så att de inte river och kliar i sina 

eksem. De kan också behöva ge andra barn information om sjukdomen samt vara 

uppmärksam på eventuell mobbing mot barn med eksem (Robinsson, 2011).  

 

Skolsköterskan och distriktssköterskan har en viktig roll när det gäller stöd, 

information och utbildning till barnet, föräldrar eller vårdare. Att medverka i 

stödgrupper har lett till ett ökat samarbete med läkarna och en minskad känsla av 

isolering för familjerna (Robinsson, 2011). Föräldrars oro ökar när det brister i 

information. Grundläggande i behandlingen av atopiskt eksem är därför att 

utbildning ges för alla som är involverade i vården om vad eksem är och hur den 

ska behandlas. Informationen måste vara entydig och klar för att minska de 

negativa effekterna på livskvaliteten (Lewis Jones, 2006; Staab et al., 2006)  

 

En holistisk bedömning av eksem hos barn måste finnas där hänsyn tas till 

psykosociala och fysiska faktorer. Distriktssköterskan måste vara medveten om att 

alla kategorier av atopiskt eksem, även lindrig sådan, kan ha en inverkan på 

livskvalitet och psykologiskt välbefinnande hos både barnet och dess föräldrar 

eller vårdare (White, 2011).  

 

Hansson-Scherman (2001, s. 67-69) menar att den medicinska bilden av 

sjukdomen inte självklart behöver stämma överens med patientens bild. Människor 

har olika erfarenheter och lever i olika sammanhang varför en och samma sjukdom 
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inte har någon enhetlig objektiv innebörd utan förstås på olika sätt. Patienten har 

ett inifrån perspektiv vilket innebär att den som är sjuk har fått sina erfarenheter 

genom att leva med sjukdomen medan personalen med medicinsk kunskap har 

iakttagit kroppen utifrån och fått sina sjukdomserfarenheter därigenom. Genom ett 

samtal som tillåter den sjukes erfarenheter att bli respekterade, synliga och tagna 

på allvar skulle både patientens och personalens förståelse för sjukdomssituationen 

kunna utvecklas och leda till behandlingsförslag som den sjuke kan genomföra 

som fungerar och passar honom eller henne. Motivation, självförtroende, 

problemlösande inställning, kunskap och coping resurser är faktorer av betydelse 

för en positiv anpassning till ett kroniskt tillstånd. Distriktssköterskans främsta 

syfte med undervisning är därför att stärka och stödja patientens kontroll av 

sjukdomen, behandlingen och förmågan att kunna hantera livets krav för att 

möjliggöra en optimal läkning, förhindra komplikationer, försämring eller återfall. 

En ömsesidig relation och en fungerande kommunikation mellan patient och 

vårdare är en förutsättning för detta (Klang-Söderkvist, 2001, s. 9). 

 

Problemformulering 

En kronisk och återkommande hudsjukdom som atopisk dermatit har en 

multifaktoriell etologi med samspel av flera påverkansfaktorer såsom genetiska, 

livsstil, miljömässiga och psykologiska. Den långsiktiga skötseln av huden är 

viktig då symtom som sömnlöshet, klåda och rivning kan vara frustrerande för 

såväl barnet som föräldrarna och leda till stress, oro samt irritabilitet. Deras 

vardagliga liv och livskvalité kan förändras. För att öka distriktssköterskors 

förståelse för hur barn med atopiskt eksem och deras föräldrar påverkas av 

sjukdomen genomförs denna litteraturstudie. Det är viktigt att inte sjukdomen 

förringas, att barn och föräldrar tas på allvar och bekräftas samt att livskvalité 

aspekten beaktas.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur barns och föräldrars 

livskvalitet påverkas vid atopiskt eksem samt vilket stöd distriktssköterskan ger. 
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Metod 

Design 

Denna studie genomfördes som en integrativ litteraturstudie där kvalitativ och 

kvantitativ forskning kombinerats och där artiklarnas resultat motbevisat, bekräftat 

eller förstärkt varandra. Detta ger en bredare och djupare förståelse av det område 

som undersökts med relevans för omvårdnaden (Polit & Beck, 2011, s. 673; 

Whittemore & Knafl, 2005). Tillvägagångssättet har skett enligt Whittemore och 

Knafls (2005) arbetsprocess. Litteraturstudien har en systematisk ansats och består 

av fem steg och där det femte steget består av tre delar. Första steget innebär 

formulering av syfte och problemformulering samt att finna nyckelord. Steg två 

innebär att en uttömmande litteratursökning görs, steg tre omfattar datautvärdering 

där artiklar läses för att finna studier som motsvarar inklusionskriterierna, steg fyra 

innebär kvalitetsgranskning och steg fem innebär en analys av de funna 

primärstudierna. Analysen består av tre delar. Del ett innebär att data utvinns ur 

primärstudierna. Del två att data från de olika studierna jämförs för att visa på 

likheter, skillnader och mönster samt i del tre verifieras nya slutsatser. Nitton 

artiklar inkluderades i studien som klassificerades, analyserades och 

kategoriserades. 

 

Litteratursökning och datautvärdering 

För att identifiera artiklar som stämmer överens med studiens syfte har en grundlig 

genomgång av tillgänglig litteratur i ämnet gjorts. Databassökningar gjordes i 

PubMed, Cinahl och PsykInfo. De sökord som användes vid sökningarna var 

dermatitis atopic, eczema, family, nursing, quality of life.  

 

Vid sökningen i PubMed användes Dermatitis, Atopic/nursing "[Mesh] OR 

"Dermatitis, Atopic/psychology" [Mesh] vilket resulterade i 61 artiklar. I 

kombination med de andra ämnesorden i MeSH termer framkom 11 artiklar som 

redan fanns med bland de 61. När sökordet eczema användes vid sökning i 

PubMed rekommenderade databasen att dermatitis atopic skulle användas istället, 

likaså i Cinahl. 
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När sökningen sedan gjordes i Cinahl användes Cinahl Headings för att finna 

lämpliga sökord. Begränsning gjordes genom att använda term begins with och 

subheadings som Nursing (Nu) och Psychosocial factors (PF) tillsammans med 

sökordet dermatitis atopic och då fann vi 11 artiklar. Ingen artikel valdes dock av 

dessa, då två inte fanns i fulltext, två handlade om mätinstrument eller läkemedel, 

en artikel saknade abstrakt och sex artiklar var litteraturöversikter vilket författarna 

har valt att inte använda i resultatdelen men dessa återkommer diskussionsdelen. 

Vid sökning med alla ämnesord i exact major subject heading (MM) termer, utan 

att välja någon särskild subheadings fanns endast en artikel att tillgå och den 

artikeln var en litteraturöversikt som uteslöts.  

 

I PsykInfo har sökord tagits fram genom att använda Thesaurus termer, fast när 

dessa användes hittades inga artiklar men när det gjordes fritext sökningar fann 

författarna 38 artiklar, varav sex var relevanta för studien. Sökningarna gjordes i 

olika kombinationer. En del av artiklarna var dubbletter och återfanns i de olika 

databaserna. Manuella sökningar gjordes via referenslistor i funna artiklar och då 

tillkom fyra artiklar. Sammanlagt 19 artiklar valdes att ingå i resultatet (figur 1). I 

figuren anges även inklusions och exklusions kriterier för denna studie. 
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               Figur 1. Översikt över litteratursökning och datautvärdering. 

Sökorden var: atopisk dermatit, eksem, familj, livskvalité och omvårdnad  
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PubMed (n=61) Manuell 

sökning (n=4) 

Artiklar exkluderade efter läsning av abstrakt: (n=76) 

Litteraturöversikter: 6 (PubMed), 5 (PsykInfo) 

Dubbletter: 2 (PubMed), 4 (PsykInfo)  

Ej fulltext: 2 (Cinahl), 8 (PubMed), 1 (PsykInfo) 

Handlade om mätinstrument eller läkemedel: 2 (Cinahl), 13 (PubMed), 9 (PsykInfo) 

Saknad abstrakt: 1 (Cinahl), 5 (PubMed) 

Andra sjukdomar och atopiskt eksem: 4 (PubMed), 14 (PsykInfo) 

Studier som inkluderades efter läsning hela artikeln (n=38) 

Inklusionskriterier: 

Artiklar som beskrev hur barn med atopiska eksem samt hur barnens föräldrars livskvalite 

påverkades samt vilket stöd/utbildning distriktssköterskan kunde ge. 

Peer- review 

Engelska 

Barn 0-18 år 

Vetenskapliga enligt Ulrichweb, inte ha låg impactfactor 

Publicerade mellan 2002-2012 

 

Studier som exkluderades efter läsning av hela artikeln (=19)  

 

 

Totalt 19 artiklar ingick i den integrativa litteraturstudien (15 kvantitativa och 4 

kvalitativa)som handlade om hur barn och föräldrar påverkas när barnet har atopiskt 

eksem samt vilket stöd distriktssköterskan kan ge. 

PsykInfo (n=38) 
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Under urvalsprocessen läste författarna alla abstrakt för att finna de studier som 

svarade mot syftet. Därefter lästes hela artiklar för att se om de motsvarade 

inklusionskriterierna, de övriga artiklarna exkluderades och redovisas i egen 

artikelmatris (bilaga 1). Efter att relevanta artiklar samlats in inleddes 

kvalitetsgranskningen.  

 

Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitets granskning av artiklarna använde sig författarna av SBU; s 

granskningsmall (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2005)(Hellzén, Johansson & Pejlert, 1999, s. 14-15) för bedömning av kvalitén på 

de vetenskapliga artiklarna i nivåerna hög, medel och låg (bilaga 2). 

Av de granskade studierna kom två från England, Kina och USA samt en artikel 

vardera från länderna Australien, Brasilien, Finland, Italien, Korea, Nederländerna, 

Saudi Arabien, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tjeckoslovakien, Tyskland och 

från Ukraina. Översikt av studiernas syfte, design, deltagare, analysmetod, 

huvudresultat och kvalité redovisas i artikelmatrisen (bilaga 3).  

 

 

Dataanalys 

Analysen bestod av tre delar och har utförts med inspiration från Whittmore och 

Knafls (2005) arbetsprocess. 1) Data utvanns ur primärstudierna genom att de 

sorterades på ett logiskt sätt i undergrupper vilket innebar att data reducerades. För 

att bekanta oss med och få en helhetsbild lästes primärstudierna flera gånger var 

för sig samt översattes. Var för sig och sedan gemensamt förkortades och 

sammanställdes artiklarnas resultat och skrevs ner på papper. Detta, för att hitta 

kärnan i studiernas resultatredovisning. Vi var noggranna med att inte feltolka data 

då de lyftes ut ur sitt sammanhang. Detta motverkades av att de inkluderade 

primärstudierna noga lästes igenom och analyserades individuellt och därefter 

gemensamt, samt att gul markering gjordes i marginalen på artikeln från vart 

resultaten tagits och referensen skrevs på papperet med samlad data. Därefter 

omvandlades extraherad data från artiklarna och sammanställdes med andra 

liknande variabler eller grupper som liknade varandra, för att lättare åskådliggöra 

relationer och mönster mellan och inom extraherad data. Olika färger användes för 
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att göra markeringar, grön för föräldrar, rosa för barn, orange för utbildning och 

stöd. En process fram och tillbaka från helhet till delar och vice versa.  

2) Data från de olika studierna jämfördes för att finna likheter, skillnader och 

mönster för områdena barns livskvalitet, föräldrars livskvalitet och behov av stöd 

och utbildning. Data indelades efter likheter och skillnader och sorterades i 

övergripande kategorier som fysiskt, emotionellt och socialt eftersom det återkom i 

artiklarnas resultat när det gällde föräldrar och barn. När det gällde utbildning och 

stöd fann författarna att det i artiklarna beskrevs, att det fanns omötta behov av 

information hos framförallt föräldrarna samt interaktioner mellan vårdpersonal-

patient och hur stöd kunde ges från personal inom vården. Detta ledde slutligen till 

kategorier och underkategorier som utgör rubrikerna i denna studies resultatdel 

(bilaga 4).  

3) Nya slutsatser verifierades slutligen när ett nytt resultat sammanställts utifrån 

vad som kommit fram under analysen enligt Whittemore och Knafls (2005) 

arbetsprocess.  

 

Etiskt ställningstagande 

God etik är en viktig aspekt inom all vetenskaplig forskning och ett krav som ställs 

är att etiska överväganden gjorts. Enligt Polit och Beck (2011, s. 172) är det viktigt 

att välja studier där en etisk kommitté gett godkännande eller att det har gjorts 

etiska överväganden. Författarnas strävan var att artiklarna i denna integrativa 

litteraturstudie skulle ha ett godkännande från etisk kommitté. I denna 

litteraturstudies resultatdel var 14 av 19 artiklar godkända av etisk kommitté. De 

återstående 5 artiklarna hade ett acceptabelt etiskt förhållningssätt, då vi tyckte att 

de hade följt de etiska principerna, inhämtat informerat samtycke och/eller gjort 

studien på ett etiskt tilltalande sätt.  

 

 

Resultat 

Resultatet beskriver områdena barns livskvalitet med kategorierna fysiska uttryck, 

emotionella påfrestningar och sociala relationer. Vidare området föräldrars 

livskvalitet med kategorierna fysiska uttryck och ökad belastning i vardagen, 

emotionella påfrestningar och sociala relationer samt området behov av stöd och 
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utbildning med kategorierna omötta behov samt stödjande insatser och 

interaktioner. Översikt över områden, kategorier och artiklar relaterade till varje 

kategori redovisas i bilaga 4. 

 

Barns livskvalitet 

Fysiska uttryck 

Symtom vid atopiskt eksem som påverkade livskvaliteten mest för barnen var 

klåda/rivning och sömnstörning. På grund av obehaglig och intensiv klåda, 

smärtsam och blödande hud hade barnen svårt att somna och sova hela natten 

(Chamlin, Frieden, Williams & Chren, 2004; Gore, Johnson, Caress, Woodcock & 

Custovic, 2005; Gånemo, Svensson, Lindberg & Wahlgren, 2007; Hon, Leung, 

Wong, Chow, Chuh & Ng, 2008; Jiráková, Vojácková, Göpfertová & Hercogová, 

2012; Slattery, Essex, Paletz, Vaness, Infante, Rogers & Gern, 2011). Hos barn 

med atopiskt eksem i åldern 8-18 år har den individuella upplevelsen av klåda 

betydelse för både livskvalitet och coping. Klåda var också starkt korrelerat med 

rastlöshet (Weisshaar et al., 2008). 

 

Barnen utvecklade även kroniska och beteendebaserade sömnproblem till följd av 

hudsjukdomen. När eksemet var i remission kunde uppvaknande på natten 

associerad med klåda kvarstå, och för att förbättra sömnen hos barnen var den 

vanligaste strategin att barnen sov hos föräldrarna. Barnens händer hölls fast eller 

täcktes över för att undvika rivning, vilket i sin tur skapade oro hos föräldrarna att 

den normala utvecklingen av handrörelser skulle påverkas (Chamlin et al., 2004). 

                                
                                 “I have to hold his hands to keep him from scratch” (Chamlin et al., 

                  2004, s. 610). 

 

Hos äldre barn var minskad dermatologisk livskvalitet förenad med både 

sömnbrist och depressiva symtom, och den kroniska sömnbristen bidrog till såväl 

emotionell som fysisk trötthet (Slattery et al., 2011). Barnen som gått eksemskola 

fick en minskad frekvens av klåda d.v.s. klådan minskade från daglig klåda till 

klåda en till två gånger per vecka. På eksemskolan fick barnen undervisning om 

sjukdomen, dess behandling samt praktisk övning i smörjteknik d.v.s. lära sig hur 

de kunde hantera symtomet och att klia utan att skada huden (Blessmann-Weber, 

de Tarso da Luz Fontes Neto, Prati, Soirefman, Mazzotti, Barzenski & Cestari, 
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2008). Problem med hudbehandling samt svårigheter att medverka i bad och 

sportaktiviteter var andra svårigheter som drabbade barnen. Barnen begränsades i 

att delta i simning eller aktiviteter utomhus på grund av föräldrarnas oro för 

faktorer som kunde förvärra eksemet (Chamlin et al., 2004; Gånemo et al., 2007; 

Hon et al., 2008). 

 

Det finns oklarheter om hur livskvalitén påverkas hos de yngre respektive äldre 

barnen. Livskvaliteten verkar påverkas mer hos de yngre barnen men att det inte 

finns några specifika könsskillnader bland de äldre barnen (Gånemo et al., 2007; 

Hon et al., 2008). Å andra sidan påverkas flickors livskvalitet mer av atopiskt 

eksem än pojkars, och att det finns även könsskillnader hos barnen yngre än 4 år. 

Även sömnstörningar var vanligare bland flickor än hos pojkar. Närvaro av 

atopiskt eksem på synliga delar av kroppen hos flickor orsakade fler problem än 

motsvarande skador på pojkar då det tycktes viktigare med ett friskt utseende, 

framförallt i ansiktet hos flickor (Chernyshov, 2012). 

 

Atopiskt eksem samtidigt med födoämnesallergi/intolerans, astma, allergisk 

rinokonjunktivit eller utslag försämrade barnens livskvalitet mer än eksemet gjorde 

ensamt (Gånemo et al., 2007; Hon et al., 2008). Ju kortare varaktighet av sjukdom 

samt mindre svårighetsgrad desto bättre motståndskraft hade barnen med atopiskt 

eksem (Im & Kim, 2011). Om barnens symtom vid atopiskt eksem inte togs på 

allvar kunde detta fördröja diagnos och behandling med allvarligare symtom som 

följd (Gore et al., 2005). 

 

Emotionella påfrestningar 

Barnen med atopiskt eksem upplevde att hela deras liv påverkades och att brist på 

information gjorde att de kände sig diskriminerade. Känslor vid atopiskt eksem 

som påverkade livskvaliteten mest för barnen i åldern 5-15 år var känsla av 

genans, upprördhet, ledsamhet samt påverkan på självkänslan (Blessmann - Weber 

et al., 2008; Chamlin et al., 2004; Dennis, Rostill, Reed & Gill, 2006; Gore et al., 

2005; Gånemo et al., 2007). I motsats till vad som beskrevs i studien av Hon et al. 

(2008) där inte känslor av genans påverkade livskvaliteten lika mycket hos barnen 

i åldern 5 till 15 år. Av de 87 barnen i åldern över tio år upplevde 72 att genans 

påverkade livskvaliteten lite eller inte alls. Vanliga emotionella symtom hos 
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spädbarnen och de mindre barnen var kinkighet, gråt, irritabilitet, rädsla samt ökat 

beroende (Blessmann - Weber et al., 2008; Chamlin et al., 2004; Dennis, Rostill, 

Reed & Gill, 2006; Gore et al., 2005; Gånemo et al., 2007). Barnen med atopiskt 

eksem var mer tillbakadragna och visade på anpassningssvårigheter på grund av 

sämre självkänsla (Dennis et al., 2006). Flickornas humör påverkades mer än 

pojkarnas i studien av Chernyshov (2012). 

 

Sociala relationer 

Barnen och ungdomarna med atopiskt eksem beskrev ofta socialt stigma och skam 

(Chamlin et al., 2004; Slattery et al., 2011). För ungdomarna var en försämring av 

social känslighet och självkänsla kännetecken för denna period av livet. Social 

känslighet och sociala relationer är centrala för en tonårings livskvalitet vilket 

påverkades negativt av kronisk sömnbrist, bidrog till emotionell och fysisk trötthet 

som kunde resultera i ökad depression (Slattery et al., 2011). 

Eksemet förvärrades av att sociala kontakter motverkades, svårigheter i skolan, 

känslomässiga förändringar i familjen och andra fysiska problem. Det fanns ofta 

svårigheter i psykosocial anpassning, känsla av förlägenhet och sorg på grund av 

eksemet som påverkade skolgången och minskade deltagandet i sport och 

fritidsaktiviteter (Blessmann-Weber et al., 2008; Jiráková et al., 2012). Barnens 

känsla för sinnesstämning ökade efter deltagande i eksemskola vilket kunde 

förbättra deras benägenhet att klara av ansiktssymtom och personliga relationer 

samt öka deras deltagande i sport och fritidaktiviteter. Detta förbättrade 

livskvaliteten och var välgörande för det sociala livet (Blessmann-Weber et al., 

2008). 

Barnen som hade goda relationer med vänner och lärare samt hade föräldrar som 

visade värme och acceptans fick bättre motståndskraft mot eksem och upprätthöll 

en bättre socioemotionell hälsa. En kronisk sjukdom som atopiskt eksem kunde 

under barndomen utgöra en stor biologisk riskfaktor som påverkade barnens 

utveckling och psykosociala anpassning. Barnens motståndskraft kunde fungera 

som en stark skyddsfaktor för att minska utsatthet och förbättra barnens normala 

utveckling men även sårbarhet. En stödjande familj var en viktig källa till socialt 

stöd, gav en miljö som främjade tillväxt, oberoende och hög självkänsla samt 

fungerade som buffert mot motgångar (Im & Kim, 2011; Dennis et al., 2006). Att 

njuta av familjeaktiviteter och måltider påverkade både flickor och pojkar, om än 
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flickor mer vilket också beskrevs av föräldrarna. Det kan bero på att flickor redan 

under yngre år var mer engagerad i familjeverksamheter. Atopiskt eksem hade 

betydligt större inverkan på hälsorelaterad livskvalitet hos flickor än bland pojkar 

(Chernyshov, 2012). 

Barn med atopiskt eksem fick sällan kontakt eller leka med andra barn eller vuxna 

på grund av rädsla för smitta vilket angavs i 12 av 23 föräldraintervjuer samt 3 av 

6 expertintervjuer (Chamlin et al., 2004). 

                                 “Strangers and relatives worry about open wounds being contagious. 

                  Even my sister worries about touching him and charring a crib with her 

                  children. “Everyone wants to play with our other child. They stay away 

                  from this infant. Parents tell their kids to stay away” (Chamlin et al., 2004, 

                  s. 608). 

Livskvalitet är en komplicerad psykologisk fråga med betydande interpersonell 

variation. Sjukdomen kan påverka personliga domäner som klåda och sömn mer 

än interpersonella frågor som vänskap och mobbing vilket bara sågs hos en 

minoritet av barnen i studien av Hon et al. (2008). 

 

Föräldrars livskvalitet 

Fysiska uttryck och ökad belastning i vardagen 

Föräldrarnas hälsa och livskvalitet påverkades negativt av sömnbrist, trötthet och 

utmattning. Att hjälpa barnet med behandlingar, finansiella påfrestningar för 

kläder, behandlingar, utrustning, att behöva ta ledigt från arbetet, utökat 

hushållsarbete samt planering och beredning av måltider innebar en ökad 

belastning och negativ påverkan på livskvaliteten. Vardagen upplevdes mer 

intensiv och en samexisterande födoämnesallergi hos barnen med atopiskt eksem 

kunde ytterligare försämra livskvaliteten för föräldrarna (Alanne, Laitinen, 

Söderlund & Paavilainen, 2011; Al Shobaili, 2010; Ben-Gashir, Seed & Hay, 

2002; Chamlin et al., 2004; Cheung & Lee, 2012; Gånemo et al., 2007; Ho et al., 

2010; Jiráková et al., 2012). 

 
                 

                “Taking care of two AE children, the burden is doubled! I have to give 

                 up my own time and social life, especially to deal with the skin 

                 regimen of my AE children, their irritation and their bad temper due 

                 to the skin itchiness; I also have to prepare special meals and clean the 

                 house twice a day“ (Cheung & Lee, 2012, s. 2250). 
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Föräldrarna angav att de fick turas om att sova hos barnet för att förhindra barnet 

från att riva sig vilket gjorde att de offrade sin egen sömn (Chamlin et al., 2004). 

Kontinuerlig nattvaka ledde till trötthet och att man inte orkade bry sig om de 

milda eksemen på barnen längre. Mödrar som drabbades av mer stress kände sig 

mycket tröttare och hade mindre personlig tid och mer arbetsrelaterade problem 

(Alanne et al., 2011). 

 

Emotionella påfrestningar 

Ökad psykologisk påfrestning och allmän börda av extra omsorg påverkade 

föräldrarnas livskvalitet negativt (Alanne et al., 2011; Al Shobaili, 2010; Ben-

Gashir, Seed & Hay, 2002; Chamlin et al., 2004; Chernyshov, 2012; Cheung & 

Lee, 2012; Gånemo et al., 2007; Ho et al., 2010; Jiráková et al., 2012). Föräldrarna 

bar på känslor av olycklighet, att inte kunna ge tröst, av skuld och personligt 

ansvar för sina barns sjukdom. De kände också ansvar för att ha utsatt sina barn för 

miljöallergener eller livsmedel som orsakat försämring av eksemet (Alanne et al., 

2011; Chamlin et al., 2004; Cheung & Lee, 2012). 

Känslomässig stress var också reaktioner från allmänhet och släktingar vilket 

framkallade känslor av besvikelse, hjälplöshet, sorg, ilska, frustration och skam 

hos föräldrarna. Rädsla för smitta gjorde att andra drog sig undan barnet, fällde 

kommentarer eller gav oönskade råd som gjorde att föräldrarna tvivlade på sitt 

föräldraskap och kände sig otillräckliga (Chamlin et al., 2004; Cheung & Lee, 

2012). Tio av 23 föräldrar angav att de kända sig ledsna (Chamlin et al., 2004). 

                    

                     “We get lots of advice from grandparents. They try to help but 

                      make me feel inadequate” (Chamlin et al., 2004, s. 609). 

 

Efter att föräldrarna deltagit i ett pedagogiskt och medicinskt utbildningsprogram 

med ett multidisciplinärt team sågs en förbättring av ångest, depression och 

somatisering, känsla av fientlighet samt att de kunde känna förnöjsamhet, 

välbefinnande, vänlighet och förmåga att koppla av. Av de 30 föräldrarna som 

deltog beskrevs en lugnare inställning till sjukdomen av 81 %, 52 % rapporterade 

en förbättrad kommunikation med partnern och 81 % angav en förbättrad relation 

till barnet vilket förbättrade livskvaliteten hos föräldrarna (Ricci, Bendandi, 

Aiazzi, Patrizi & Masi, 2009). 
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Sociala relationer 

Då atopiskt eksem drabbade ett barn i familjen var föräldrarna tvungna att dela den 

extra börda det innebar att ta hand om ett sjukt barn, vilket påverkade livet i 

allmänhet och makarnas relation. För föräldrar var behandling av atopiskt eksem 

mycket tidskrävande och påverkade den tid de hade för sig själva och övriga 

familjemedlemmar (Al Shobaili, 2010; Cheung & Lee, 2012; Ho et al., 2010). 

Barnens ålder var också av betydelse för i vilken omfattning föräldrars livskvalitet 

påverkades. I takt med att flickornas ålder ökar och deras svårighetsgrad av 

atopiskt eksem så påverkades relationen mellan föräldrarna allvarligt vilket kunde 

leda till separation eller skilsmässa. Hos pojkarna påverkades föräldrarnas 

livskvalitet också i takt med att sönerna blev äldre men då var det mest påverkan 

på livsstilsförändringar som matlagning, familjeaktiviteter, tid för shopping och 

utgifter (Chernyshov, 2012). 

 

Föräldrarna var rädda för att den ordinerade behandlingen inte skulle följas av 

barnomsorgen och tvekade därför över att lämna bort sina barn till en barnvakt, 

släkt eller vänner. För att undvika negativa kommentarer och ångestskapande råd 

från främlingar och släkt stannade föräldrarna hemma mer vilket de beskrev som 

en känsla av social isolering. Föräldrarna beskrev att de hade dåligt stöd från 

vänner och släkt. Anhöriga fick ofta föräldrarna att oroa sig över medicinska 

biverkningar och kost som orsak till eksemet vilket ledde till skuldkänslor samt 

konflikter angående barnens skötsel och behandling. Ett sätt att skydda sig och 

sina barn från ytterligare stressfaktorer var att begränsa kontakten med släkt och 

vänner (Chamlin et al., 2004; Cheung & Lee, 2012). 

Arbetet hade en dubbel roll i mammans liv. Det kunde bli en utmaning men också 

en spänning mellan arbete och familj. Samtidigt kunde det vara ett avbrott, att 

komma ifrån hemmet, uppleva framgång samt lite egen tid framförallt för 

mödrarna till barnen med eksem. Vänner, far- och morföräldrar som kunde bistå 

familjen gav styrka liksom kontakt med andra mödrar till barn med atopiskt eksem 

i kombination med allergi. Att vara ensamstående var en tung börda att bära men 

ett välfungerande förhållande med sambo eller make hjälpte mamman att klara av 

situationen, minska hennes trötthet och gav stöd (Alanne et al., 2011). 
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Behov av stöd och utbildning 

Omötta behov 

I eksemvård fanns det ett behov för både barnen och föräldrarna att lära sig förstå 

mer om effekterna av hudsjukdomen i varje aspekt av livet (Gånemo et al., 2007). 

Föräldrarna hade tydliga informationsbehov som ofta gick ouppfyllda. För att få 

information om barnens tillstånd och dess behandling upplevde föräldrarna att de 

måste vara aktivare än de ville. Dessa resultat pekar på behovet av förbättrad 

medvetenhet bland yrkesverksam vårdpersonal om de problem som föräldrarna till 

barnen med atopiskt eksem hade (Gore et al., 2005). 

 

Effekterna av atopiskt eksem på familjen var genomgripande och omfattande, men 

eftersom atopiskt eksem inte var livshotande upplevde föräldrarna att de inte fick 

användbar utbildning och psykosocialt stöd, vilket resulterade i ytterligare stress 

och frustration. Då atopiskt eksem hade en betydande psykosocial inverkan på 

familjen behövde barnen och föräldrarna mer än bara den fysiska behandlingen av 

symtom (Al Shobaili, 2010; Blessmann-Weber et al., 2008; Ho et al., 2010; Ricci 

et al., 2009). 

Föräldrarna uttryckte behov av detaljerad information om behandling av atopiskt 

eksem och önskade hudvårdsplaner som talade om exakt vilka behandlingar som 

skulle användas, hur man bäst använde dem samt hur man gjorde vid förbättringar 

eller för att undvika försämringar. Det fanns en brist på information om aktuella 

behandlingar och de önskade mer information om betydelsen av mat och miljö 

triggers och deras undvikande. Föräldrarna upplevde att den givna informationen 

var inkonsekvent, otillräcklig i kvantitet och saknade detaljer vilket gjorde att de 

aktivt fick söka efter information för att kunna hantera barnens tillstånd. De 

önskade demonstrationer i utvärtes behandling liksom såväl skriftlig som verbal 

information (Gore et al., 2005). 

              “I was open to any information; I was quite desperate, because, I was 

               I mean, I was a first-time mum and (he) was quite, you know, he was sore, 

              it was startlingly obvious he had problem..... (Gore et al., 2005, s. 941). 

 

Föräldrarna föredrog en samarbetande roll där vårdpersonalen och föräldrarna 

delade ansvaret för den behandling som var bäst för just deras barn men 22 av 30 

upplevde att de hade en aktivare roll. Det innebar att när vårdpersonal inte visade 
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intresse, underskattade barnens tillstånd eller inte hade tid samt gav för lite 

information fattade föräldrarna egna beslut angående behandlingens start, stopp 

eller justering samt deltagande i insatser vilket kunde ha negativa konsekvenser för 

barnens välbefinnande. För att ta informerade beslut krävs lämplig information 

(Gore et al., 2005). 

 

Stödjande insatser och interaktioner 

Att betrakta både patientens känslomässiga och fysiska aspekter samt effekter av 

sjukdom i dess personliga och välkända sammanhang var ett bra koncept för 

behandling av individer. Följsamhet till förslagna behandlingar samt vårdpersonal 

och patientförhållanden underlättades om det fanns en förståelse av individen som 

helhet (Blessmann-Weber et al., 2008; Ricci et al., 2009). Vårdpersonal som 

vårdar barnen med atopiska eksem måste vara lyhörda för individuella behov och 

problem som hör till patientens utvecklingsstadier. Oavsett svårighetsgrad av 

sjukdom bör behandling och rådgivning vara anpassad och inriktad på patientens 

ålder och kön. Då klåda och sömnstörning var de vanligaste problemen som 

påverkade livskvalitet måste dessa aspekter tas i beaktande vid klinisk bedömning 

och behandling (Hon et al., 2008). 

 

Den information som ges till föräldrarna vid kliniska undersökningar är ofta inte 

tillräcklig och ytterligare detaljer som är nödvändig för att hjälpa barnen och 

familjen att förstå sjukdomen krävs vilket utbildningsprogram verkade göra. 

Föräldrarna behövde förutom information om medicinsk behandling uppmuntran 

och få dela erfarenheter samt känna stöd av andra föräldrar till barn med atopiska 

eksem. Syftet med utbildningen var att minska familjernas oro. Tack vare 

föräldrarnas ökade kunskaper och deras minskade känsla av rädsla för sjukdomen 

observerades lägre nivåer av ångest efter utbildningen (Ricci et al., 2009). 

Föräldrarnas anpassning till barnens sjukdom främjades om de fick en empatisk 

miljö där de kunde uttrycka sin frustration, oro och eventuella skuld angående 

barnens sjukdom (Dennis et al., 2006). 

Icke farmakologiska åtgärder som stödgrupp och eksemskolor ökar förståelsen av 

sjukdom vilket förbättrar barnens kontroll av sjukdom. Om barnen har bättre 

kontroll på sitt atopiska eksem, är välinformerad leder det till bättre svar på 

behandling och färre uppblossningar av eksem. Förutom att lära sig hur mediciner 
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används korrekt och hur förvärrande faktorer känns igen måste 

omvårdnadsstrategier göra att barnen och föräldrarna kan leva ett normalt liv och 

undvika överdrivna behandlingar och restriktiva åtgärder. Ett samordnat arbete 

mellan den terapeutiska enheten och familjen leder till ett slutmål som är det bäst 

och mest effektivt för barnen med eksem (Blessmann-Weber et al., 2008). 

                ”What I want from the group is not a cure for AD. I know that it does not 

                 exist. I want my son to share experiences with other kids that carry same 

                 disease, growing up without serious traumas, knowing that he is normal 

                 and could enjoy his childhood” (Blessmann-Weber et al., 2008, s. 996). 

 

I studien av Moore, Williams, Manias, Varigos och Donath (2009) delades 

deltagarna in i en grupp som fick sjuksköterskeledd utbildning och en grupp som 

fick traditionell information av en läkare. En signifikant förbättring av eksem sågs 

hos barnen efter fyra veckors deltagande i eksemskola. Av de 49 barnen i 

eksemskolan använde 80 % mjukgörande två gånger om dagen jämfört med 62 % 

av de 50 barnen i den läkarledda gruppen. Fler utav barnen behandlades med 

antibiotika efter första besöket hos läkare, 20 %, jämfört med 3,6 % i eksemskolan. 

Förbättring till milda eksem sågs hos 73 % av barnen i eksemskolan jämfört med 

40 % hos barnen som gått till läkare. För framgångsrik förvaltning av eksem är 

demonstration av tillämpning av topikala steroider en viktig del. Från att från 

början ha använt 54,5 gram mjukgörande ökade användningen till 426 gram vid 

sista besöket i eksemskolan, med en betydande minskning av eksemet. 

Sjuksköterskorna gav mer tid för att lyssna, förklara och demonstrera 

eksemterapier jämfört med vad läkarna gjorde, 2 timmar jämfört med 6 minuter. 

En förbättrad relation mellan patient och sjuksköterska tros vara orsaken till de 

goda resultaten av eksemskolan och dess stöd till bättre vård för barnen med 

eksem och föräldrarna (Moore et al., 2009). 

Sjuksköterskeledda patient utbildningar har visat sig vara mer effektiva än de som 

läkarna har vad gäller etiologi och behandling. Patienterna upplever att de får mera 

tid för förklaring och diskussion samt demonstration av behandlingar (Moore et 

al., 2009; Schuttelaar, Vermeulen, Drukker & Coenraads, 2010). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Till denna studie har kvalitativa artiklar varit mest relevant i förhållande till syftet 

men då antalet kvalitativa artiklar var för få, inkluderades kvantitativa artiklar. En 
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integrativ litteraturstudie valdes som datainsamlings metod för att fånga helheten 

ifrån både kvalitativa och kvantitativa studier. Enligt Whittemore och Knafl (2005) 

förbättras den holistiska förståelsen av ämnet, då olika datakällor används. 

Resultatet i denna studie bygger till stor del på kvantitativa artiklar där resultaten 

beskrivs till stor del av tabeller och skattningsskalor, i dessa artiklar har även 

diskussionsdelen analyserats. Författarna har försökt följa de specifika stegen i 

Whittemore och Knafls (2005) arbetsprocess för att få en så trovärdig och 

replikerbar studie som möjligt samt för att undvika missvisning i resultatet. Enligt 

Whittemore och Knafl (2005) kan t.ex. bristfälliga sökningar leda till inkorrekta 

slutsatser p.g.a. att fel litteratur inkluderats eller att relevant litteratur inte hittats. 

Såväl kvalitetsgranskning som analys har gjorts av författarna var för sig för att 

sedan tillsammans jämföra de framkomna omdömena och resultaten samt 

diskutera fram en överenskommelse vilket ökar validiteten i studien. Då en 

variation av metoder, såväl kvantitativa som kvalitativa, inbegrips i denna 

litteraturstudie förstärks resultat sammanställningen och ger en ökad 

generaliserbarhet av resultaten (jfr Whittemore & Knafl, 2005). En nackdel med 

denna metod då den överbetonar kvantitativa studier är att det inte blir samma djup 

i omvårdnadsforskningen enligt Whittemore och Knafl (2005). Med fler 

kvalitativa studier om atopiskt eksem och dess påverkan på såväl barn som 

föräldrar, där intervjuer analyserats, hade djupare känslor och upplevelser kunnat 

fångas och beskrivas. De flesta studier i litteraturstudien bygger på svar ifrån 

mammor, varför det skulle vara intressant i framtida forskning med en kvalitativ 

studie där pappors upplevelser beskrivs, hur det är att leva med barn som har 

atopiska eksem samt hur det påverkar deras livskvalitet.  

Författarna har haft som mål att endast använda de artiklar som varit vetenskapligt 

godkända och där av har författarna vetat att studierna har gjorts enligt etiska 

riktlinjer. Då artiklar som inte gått att tillgå i fulltext via de valda databaserna 

exkluderats av författarna finns en risk att relevanta artiklar för den här studien 

missats. Att artiklarna kommit från olika länder men ändå visat på liknande 

resultat kan vara en styrka i uppsatsen. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur barns och föräldrars 

livskvalitet påverkas vid atopiskt eksem samt vilket stöd distriktssköterskan kan 
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ge. Atopiskt eksem är ett av de mest förekomna hudbesvären hos barn, 60 % börjar 

redan under det första levnadsåret och 90 % uppkommer innan barnen är fem år. 

Klåda, rivning och sömnstörningar var de mest besvärande symtomen hos barnen 

och ungdomarna i denna litteraturstudie liksom påverkan på hela familjens 

livskvalité vilket också beskrivs av Balkrishnan et al. (2003), Chamlin och Chren 

(2010) samt Ricci, Bendandi, Bellini, Patrizi och Masi (2003). Även syskon 

påverkas av störd nattsömn enligt Carroll, Balkrishnan, Feldman, Fleicher och 

Manuel (2005).  

 

Atopiskt eksem utgör den mest negativa orsaken på barnens hälsorelaterade 

livskvalité (Carroll et al., 2005) och förutom att barnens livskvalité påverkas 

generellt så påverkas även den sociala relationen eftersom dessa barn har svårare 

att vara med på olika aktiviteter. I denna studie beskrivs att barn med atopiskt 

eksem är mer sällan med i aktiviteter jämfört med friska barn vilket även påvisats 

av Engel-Yeger, Shani-Adir och Kessel (2011) och Fontes Neto, Weber, Fortes, 

Cestari, Escobar, Mazotti et al. (2005). Resultatet i denna litteraturstudie påvisade 

att barnen även hade svårigheter i skolan. Fontes Neto et al. (2005) belyser att barn 

med atopiskt eksem inte alltid behöver ha problem med skola eller att umgås med 

andra men de kunde känna en rädsla förknippad med fördomar eller att inte bli 

accepterad. De kan känna sig avvisade. I vår studie fann vi att barn och ungdomar 

med en högre motståndskraft ofta kände en högre självkänsla, bra stöd från 

familjen, goda relationer och socialt stöd vilket oftast ledde till mindre besvär från 

deras atopiska eksem. 

 

Barnen med atopiskt eksem i denna studie upplevde socialt stigma och känsla av 

skam vilket också beskrivs av vuxna som levt med eksem som barn. De beskriver 

hur de påverkades socialt under grundskole- och gymnasieåren, när de hade 

atopiskt eksem i form av upplevelse av skam, färre vänner, undvikande av 

intimitet, sociala aktiviteter samt sportaktiviteter. De hade också ett stort behov av 

stöd från sjukvårdspersonal. En majoritet ansåg att de ville ha information om 

behandlingsregim och ha förbättring av personlig vägledning samt råd under 

behandlingen. Mer än hälften ville ha kontakt med gelikar och var i behov av 

psykologiskt stöd (Benninkmeijer, Legierse, Sillevis-Smitt, Last, Grootenhuis & 
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Bos, 2009). Här har vi som blivande distriktssköterskor en viktig uppgift att 

inhämta känslor och behov som barnen bär på. 

 

Barnen med atopiskt eksem i denna studie kunde påverka familjedynamiken och 

familjelivet i allmänhet. Känslor av hjälplöshet och oro när det gällde barnens 

symtom samt högre stressnivå när det handlade om behandling och vård av barnen 

rapporterades. Makarnas relationer kunde påverkas negativt liksom 

uppmärksamhet för familjens övriga barn när bördan att ta hand om ett sjukt barn 

blev för stor vilket också beskrevs i studierna av Carroll et al. (2005) och Hawkins 

(2005). Känslomässigt påfrestande för föräldrar var också negativa reaktioner från 

vänner, släktingar och allmänhet vilket ledde till känslor av ilska, sorg, hjälplöshet, 

förlägenhet, besvikelse och frustration. Social isolering blev resultatet då familjer 

undvek interaktioner och stannade hemma mer vilket beskrevs i litteraturstudien 

liksom i en studie av Chamlin och Chren (2010). Här har vi som blivande 

distriktssköterskor en viktig uppgift att inhämta känslor och behov som föräldrar 

bär på samt sprida information till allmänheten om atopiskt eksem samt skapa 

forum där föräldrar kan mötas och delge erfarenheter. 

 

I denna litteraturstudie bygger resultatet på att det oftast är mamman som svarat på 

enkäter eller blivit intervjuade i olika studier. Den största bördan att ta hand om ett 

barn med kronisk sjukdom bär ofta mödrar som är den primära vårdgivaren. 

Vårdandet av barn med måttliga till svåra atopiska eksem motsvarar stress 

nivåerna som ses hos mödrar som vårdar barn med svåra funktionshinder såsom 

Retts syndrom. När mamman inte klarar av att hantera bördan upplever hon stress, 

hjälplöshet, inkompetens i förvaltning av sjukdom och barnets beteende. Brist på 

känslomässigt stöd samt kritik från maken bidrar till förhöjd nivå av stress enligt 

Faught, Bierl, Barton och Kemp (2007) vilket också beskrevs i denna 

litteraturstudie. När distriktssköterskan träffar mammorna på BVC är det viktigt att 

vara lyhörd för oro, smärta och uppgivenhet men också att ha förmåga att 

kommunicera, inspirera och trösta. 

 

Barnen och deras föräldrar i litteraturstudien hade psykiska och fysiska 

svårigheter, minskad livskvalitet, socioekonomiska problem samt påverkat socialt 

liv på grund av den kroniska sjukdomen. De hade problem som var specifika för 
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deras individuella sjukdom men också behov som var gemensamma. T.ex. ville de 

veta hur akuta attacker och försämringsperioder hanterades, hur man kände igen 

och agerade på symtom, vilka behandlingar och läkemedel som var mest effektiva 

samt utvecklande av strategier för att kunna hantera de psykologiska 

konsekvenserna av sjukdom vilket också belystes i en studie av Lawton, Roberts 

och Gibb (2005). Påverkan av atopiskt eksem på föräldrar och barn måste erkännas 

empatiskt, inte enbart ses som eksem, vilket också beskrevs i litteraturstudien. 

Sjukdomens oförutsägbarhet och kroniska art, sociala stigma och avbrutna sömn 

samt klåda bör kvantifieras och bedömas. Med jämna mellanrum bör livskvalitet 

problem tas upp för att identifiera och hantera psykosociala och fysiska 

stressfaktorer som barn och föräldrar uthärdar. En grundlig anamnes som 

inkluderar hereditet, hudvårds-, miljö-, kost- och social historia bör tas innan 

behandling sätts in (Findlay, 2007). Att distriktssköterskan tillsammans med 

barnen och deras föräldrar upprättar hudvårds/omvårdnadsplaner förstärker 

möjligheten till långsiktiga relationer och delaktighet i vård och behandling. 

 

Litteraturstudien visade att minskad tillit till det medicinska systemet kan bli 

resultatet om föräldrarna upplever brist på stöd från vårdpersonal vilket i sin tur 

kan resultera i minskad följsamhet till behandling och optimala psykosociala, 

medicinska och ekonomiska resultat. Såväl psykologiskt stöd som motivation och 

utbildning behövs (Caroll et al., 2005; Grillo, Gassner, Mashman, Dunn & 

Hudson, 2006; Staab et al., 2002). Beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad, 

familjens sociala stöd och deras coping strategier kommer familjens behov att 

variera varför en holistisk bedömning är viktig (Hawkins, 2005), vilket även 

bekräftades i denna studie. Otillräcklig information och brist på förtroende för den 

traditionella vården gör att många föräldrar till barn med atopiskt eksem väljer att 

vända sig till den icke konventionella medicinen. Efter utbildning ökar 

självförtroendet när det gäller förmåga att klara av behandlingen. Staab et al. 

(2002) beskrev att föräldrarna blev mer handlingskraftiga från att tidigare varit 

grubblande, tillbakadragna och undvikit problem. Utifrån eksemets karaktär hade 

de efter utbildningen självförtroende att själva modulera behandlingsintensitet 

samt mer förtroende för den medicinska behandlingen, vilket även beskrevs i 

denna litteraturstudie.  
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Då botemedel inte finns bör behandlingen centreras till kontroll av symtom och att 

identifiera utlösande faktorer. Distriktssköterskan kan ha en central roll i att 

säkerställa en god följsamhet till behandling av atopiskt eksem genom stöd och 

utbildning. Genom att visa empati med dagliga problem, diskutera behandlings 

alternativ och utvärdera samt förklara aktuella behandlingar kan behandlingen 

skräddarsys efter varje individ. Behandlingen kan upplevas tidskrävande, 

komplicerad och ge känsla av frustration, varför en viktig del i processen är att ge 

tydliga och konsekventa råd samt demonstrationer till barn och föräldrar. Det 

dagliga livet och rutiner bör tas i beaktande i behandlingsplanen (Carr, 2009; 

Lawton, 2009). Författarna i denna litteraturstudie liksom Lawton, Roberts och 

Gibb (2005) tycker att barn och föräldrar skall uppmuntras till att delta i 

behandlingsbeslut och erkännas som experter med unik kunskap om sin sjukdom 

och behandling. 

 

En grundläggande omsorg om huden i form av mjukgörande behandling kan 

förhindra skov vid kroniska tillstånd, uppkomst av akuta tillstånd, bevara 

hudbarriärfunktionen och förbättra patientens livskvalitet. Barnet måste få 

möjlighet att prova olika produkter. Om de själva fått prova och välja blir det en 

mjukgörare som de kommer att använda regelbundet och som passar deras hud 

varpå hudbarriärfunktionen återställs och klådan minskar. För att 

distriktssköterskan ska kunna göra välgrundade förskrivningsbeslut måste hon 

känna till patientens behov samt vara medveten om skillnader mellan salvor, 

krämer och lotioner så att hon också kan förklara användningsområden (Lawton, 

2009). Hawkins (2005), Grillo et al. (2006) och Staab et al. (2002) beskriver att det 

kan finnas en rädsla och oro för behandling med steroider, vilken effekt de har på 

lång sikt såväl på huden som för tillväxt och utveckling vilket också beskrevs i 

litteraturstudien. För att dämpa sådan rädsla är det viktigt att distriktssköterskor 

ger information och utbildning samt stöd. 

 

Slutsats 

Vid hudsjukdom var relationen mellan distriktssköterska och barn samt föräldrar 

viktig, inte enbart för den fysiska läkningen utan också för deras psykologiska och 

emotionella välbefinnande. Om distriktssköterskan möter barnen och föräldrarna 

med empati, ger information om sjukdom, behandlingsalternativ, biverkningar och 
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uppmärksammar den underliggande emotionella kampen känner de sig mer styrkta 

att hantera sjukdomen. Då eksemskola visat goda resultat kan det vara ett sätt för 

distriktssköterskan att arbeta på. Varje diagnos av hudsjukdom kan visa sig på ett 

liknande sätt men borde ses som unik och individuell, då individer har olika 

erfarenhet av sjukdom och dess konsekvenser.  

Inom medicinen leder den traditionella uppdelningen mellan kropp och själ samt 

mellan samhälle och kropp till behandlingsalternativ som enbart inkluderar 

behandling av fysiska symtom (Klopstad-Wahl, Gjengerdal & Rokne-Hanestad, 

2002). Men fysiska sjukdomar påverkar mer än den fysiska kroppen vilket måste 

beaktas i omvårdnaden av distriktssköterskan.  
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                                                                                                                                  Bilaga 1          
                      Tabell 1. Översikt över exkluderade artiklar i resultatet. 

Författare 
Årtal 
Land 

Uteslutnings 
orsak 

Alvarenga, T. M. M., & Caldeira, A. P. 
2009, Brasilien 

Låg impactfactor och inte  
vetenskaplig (Ulrich). 

Brenninkmeijer, E., Legierse, C. M., Smitt, J. 

H. S., Last, B. F., Grootenhuis, M. A., & Bos, 

J. D. 
2009, Holland  

Åldern på deltagarna i studien var för 

hög. 

Chisholm, S. S., Taylor, S. L., Gryzwactz, J. 

G., O´Neill, J. L., Balkrishnan, R. R., & 

Feldman, S. R. 
2009, USA 

Handlar om en hälsobeteende modell för 

barn med atopisk dermatit. 

Engel-Yeger, B., Mimouni, D., Rozeman, D., 

& Shanin-Adir, A. 
2011, Israel  

Åldern på deltagarna i studien var för 

hög. 

Leibovisi, V., Magora, F., Cohen, S., & 

Ingber, A. 
2009, Israel 

Handlar om olika behandlingsmetoder. 

LeBovidge, J. S., Kelly, S. D., Lauretti, A., 

Bailey, E. P., Timmons, K. G., Timmons, A. 

K. et al. 
2007, USA 

Handlar mer om psykologens arbete.  

Magin, P., Adams, J., Heading, G., & Pond, 

D. 
2011, Australien  

Åldern på deltagarna i studien var för 

hög. 

Maksimovic, N., Jankovic, S., Marinkovic, 
J., Sekulovic, L., & Spiric, V. T. 
2012, Serbien 

Mer än hälften av deltagarna var vuxna. 

McLeod, R. P. 
2004a, USA 

Endast en deltagare. 

McLeod, R. P. 
2004b, USA 

Endast en deltagare. 

Monti, F., Agostini, F., Gobvi, F., Neri, E.,  
Schianchi, S., & Arcangeli, F. 
2011, Italien. 

Låg impactfactor och inte vetenskaplig 

(Ulrich). 

Norreslet, M., Bisell, P., & Traulsen, J. M. 
2010, Danmark 

För gamla deltagare och artikeln tar upp 

läkemedelsbehandling.  

Papoiu, A. D., Wang, H., Coghill, R. C., 

Yosipovitch, G. 
2011, Australien 

Äldre deltagare. 

Potocka, A., Turcyzyn-Jabloriska, K., & Kiec- 

swiercyriska, M. 
Äldre deltagare. 
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2008, Polen  

Ricci, G., Bendandi, B., Pagliara, L., Patrizi, 

A., & Masi, M. 
2006, Italien 

Enkäten var inte prövad tidigare varför 

giltighet och tillförlitlighet var osäker. 

Rodríguez-Orozco, A. R., Cedeno-Kanán. E. 

G., Guillén Martinez, E., & Campos Garibay, 

M. J. 
2010, Mexico  

Låg impactfactor och inte vetenskaplig 

(Ulrich) 

Stein, T. R., Sonty, N., & Saroyan, J. M. 
2012, Syd Afrika 

Handlar om endast en patient, för litet 

urval.  

Tran, B. W., Papoiu, A. D. Russoniello, C. V., 

Wang, H., Patel, T. S., Chan, Y.-H., & 

Yosipovitch, G. 
2010, Singapore 

Åldern på deltagarna i studien var för 

hög 

Van Valburg, R. W., Willemsen, M. G., 

Driven-Meijer, P. C., Oranje, A. P., Van Der 

Wouden, J. C., & Moed, H. 
2011, Holland 

Handlar om mätinstrument 
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Artikelgranskningsmall 

 

Artikel nr:…………. Granskare:………………………………………….. 

 

Författare:………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………… 

Titel:……………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………..……………… 

Årtal:………..Tidskrift:…………………………………………………………… 

 

Land där studien utfördes: ………………………………………………………… 

 

Typ av studie: Original  _    Review  _      Annan  _………….. 

                         Kvantitativ  _           Kvalitativ  _ 

Område: 

1…………………………………….                                    _ 

2……………………………………..                                   _ 

3……………………………………..                                   _ 

4……………………………………..                                   _ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  _ Medel (II)  _ Låg (III)  _ 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

………….………………………………………………………………………… 

……………………….…………………………………………………………… 

 

Fortsatt bedömning: Ja _ Nej _ 

Motivering:………………………………………………………………………… 
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KVALITETSBEDÖMNING 

 

Frågeställning/hypotes:…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ: Deskriptiv    _    Intervention   _ 

                  Annan   _.............................................................. 

Kvantitativ: Retrospektiv        _      Prospektiv      _ 

                    Randomiserad     _      Kontrollerad    _ 

                    Intervention          _      Annan    _................... 

 

Studiens omfattning: Antal försökspersoner (N):……….. Bortfall (N)……… 

Tidpunkt för studiens genomförande?............................ Studiens längd……… 

 

Beaktas:   Könsskillnader?   Ja _ Nej _          Åldersaspekter? Ja _  Nej _ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?                                          Ja _   Nej _ 

Är perspektiv/kontext presenterade?                                                 Ja _   Nej _ 

Finns ett etiskt resonemang?                                                            Ja _    Nej _ 

Urval relevant?                                                                                  Ja _    Nej _ 

Är försökspersonerna väl beskrivna?                                                Ja _    Nej _ 

Är metoden tydligt beskriven?                                                           Ja _    Nej _ 

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?                             Ja _    Nej _ 

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i 

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?                     Ja _    Nej _ 
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Kvantitativa studier 

Urval:  Förfarandet beskrivet                                                          Ja _   Nej _ 

           Representativt                                                                      Ja _   Nej _ 

            Kontext                                                                                Ja _   Nej _ 

Bortfall:   Analysen beskriven                                                         Ja  _   Nej _ 

                 Storleken beskriven                                                        Ja _    Nej _ 

Interventionen beskriven                                                                 Ja _    Nej _ 

Adekvat statistisk metod                                                                 Ja _    Nej _ 

Vilken statistisk metod är använd? 

……………………………………………………………………………………… 

…………..……………………………………………………………………… 

Etiskt resonemang                                                                          Ja _     Nej _ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten -valida                                                                   Ja _     Nej   _ 

                           -reliabla                                                                Ja  _    Nej  _ 

Är resultatet generaliserbart?                                                         Ja _     Nej _ 

Huvudfynd: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Bedömningskriterier för studier med kvalitativ metod. 

Låg kvalitet innebar bristfälligt formulerade undersökningsgrupper, analys, metod 

och frågeställningar samt en resultatredovisning som var otillräckligt beskriven 

eller bristfällig. Medelkvalitet innebar att en del brister fick förekomma som inte 

ansågs ha större betydelse för helhetsbedömningen. Vid hög bedömning av studien 

fanns en väldefinierad frågeställning, välbeskrivet sammanhang och 

undersökningsgrupp samt ett relevant urval. En väl beskriven och genomförd 

metod samt analys och resultaten skulle vara begripliga, logiska och ha god 

kommunicerbarhet. 

Bedömningskriterier av studier med kvantitativ metod.  

Den prospektiva randomiserade studien ska vid hög bedömning ha tillräckligt stort 

antal patienter för att frågeställningen skall kunna besvaras. Det ska finnas en 

adekvat beskrivning av metoder, material och protokoll inklusive 

behandlingsteknik samt större i hög grad planerad och genomförd 

multicenterstudie. Låg kvalitet innebär att studien har bristfälligt beskrivet eller 

stort bortfall samt otillräckligt antal patienter. Otillräcklig statistisk styrka blir 

effekten av för många delstudier och/eller för få patienter i den randomiserade 

studien. Hög kvalitet i en prospektiv studie utan randomisering innebär tillräckligt 

antal patienter, adekvata statistiska metoder och väldefinierad frågeställning samt 

låg bedömning det motsatta, det vill säga tveksamma statistiska metoder, brister i 

genomförande och litet antal patienter. Hög kvalitet på den retrospektiva studien 

innebär att det ska finnas en lång uppföljningstid, ett väl beskrivet och analyserat 

stort konsekutivt patientmaterial med adekvata statistiska metoder (till exempel 

fall-kontroll metodik). Låg kvalitetsbedömning innefattar allt för kort uppföljning, 

otillräckligt beskrivet eller inadekvata statistiska metoder samt begränsat 

patientmaterial.  

Bedömningskriterier av litteraturöversikter 

Vid litteraturöversikt innebär hög kvalitetsbedömning att lärobokskapitel är 

väldokumenterade, att litteraturgenomgången är noggrann samt att patientmaterial 

ofta är redovisat väl i tabellform. Låg kvalitetsbedömning innebär ofullständigt 

underbyggda slutsatser och utan källhänvisning i redovisningen (SBU, 

2005)(Hellzén, Johansson & Pejlert, 1999, s. 14-15). 
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Tabell 2 Översikt av utvalda och analyserade artiklar (n= 19) som ingick i litteraturstudien 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Klassificering 

K= kvalitativ 

studie 

DS= 

deskriptiv 

studie 

RCT= 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

I= hög 

kvalitet 

II= medel 

kvalitet 

III= låg 

kvalitet 

Alanne, S., 

Laitinen, 

K., 

Söderlund, 

R., & 

Paavilainen, 

E. 

2011 

Finland 

Att identifiera 

mammors 

uppfattning om 

stödjande och 

ansträngande 

faktorer i 

moderskapet i 

allmänhet och i 

relation till 

barnets 

atopiska eksem 

och matallergi 

i åldern 1-2 år 

Kvalitativ studie 

Semistrukturerade 

intervjuer 

n = 32 

mammor 

26-41 år 

Deduktiv 

Innehålls-

analys 

Utmattning, 

trötthet, 

sömnbrist, 

besvikelse, 

frustration och 

skuldkänslor 

fanns hos 

mammorna. 

Begränsningar 

bestod av bl.a. 

finansiell 

påfrestning och 

begränsningar 

inom familjen. 

Arbete sågs 

både som 

belastning och 

resurs. 

Stödjande 

faktorer var 

egen 

kompetens, 

kapacitet och 

egenmakt samt 

familjeresurser 

som bl.a. 

familjeharmoni, 

ekonomisk 

förvaltning och 

kommunika-

tion. 

K I 

Al Shobaili, 

H. A. 

2010 

Saudi 

Arabien 

Kartlägga 

effekterna av 

barns atopiska 

eksem på 

familjelivet 

och att 

korrelera 

Kvantitativ studie 

SCORAD (Score 

Atopisk Dermatit) 

för att mäta 

svårighetsgrad av 

eksem. DFI 

(Dermatitis Family 

n = 447 

barn i 

åldern 1,5 

år till 11 

år och 

deras 

föräldrar 

Parametriska 

metoder. 

(Oberoende t-

test, chi - två 

test) 

Livskvalitén för 

kvinnliga 

familje-

medlemmar 

drabbades 

hårdare än de 

manliga. Tiden 

DS I 



 8 

svårighetsgrad 

av atopiskt 

eksem med 

familjeliv. 

Impact) för att mäta 

inverkan av eksem 

på familjen 

57 % 

pojkar 

och 43 % 

flickor 

för sömn, 

månatliga 

utgifter och 

matlagning 

påverkades 

mest. Flickor 

var mer 

drabbade än 

pojkar. 

Ben-Gashir, 

M.A., Seed, 

P. T., & 

Hay, R. J. 

2002 

Stor- 

britannien 

Att 

dokumentera 

familjens 

livskvalitet och 

relatera det till 

allvarlighets-

grad av 

atopiskt eksem 

hos barnen, 

från en 

tidpunkt och 

sex månader 

framåt. 

Kvantitativ studie 

DFI frågeformulär 

som mäter påverkan 

på familj. 

SCORAD dokument 

som svarar på 

svårighetsgrad av 

atopiskt eksem 

n= 137 

föräldrar 

65 män 

och 72 

kvinnor 

Endast 

106 

kunde 

utvärderas 

efter 6 

månader. 

Deras 

barn var 

5-10 år 

Icke 

parametriska 

metoder 

(Wilcoxon 

signed rank 

test, Multipel 

regressions- 

analys) 

Studien visade 

att kvalitén på 

familjelivet var 

signifikant 

relaterat till 

graden av 

atopiskt eksem 

hos barnet. 

Atopiska eksem 

påverkade 

sömn, 

hushållsarbete, 

gav trötthet och 

känslomässigt 

lidande samt 

påverkade livet i 

allmänhet för 

familjerna. 

DS I 

Blessmann-

Weber, M., 

de Tarso da 

Luz Fontes 

Neto, P., 

Prati, C., 

Soirefman, 

M., 

Mazzotti, 

N. G., 

Barzenski, 

B., & 

Cestari, T. 

F. 

2008 

Brasilien 

Att utvärdera 

klåda och 

livskvalitet hos 

atopiska barn 

och deras 

familjer efter 

att ha deltagit i 

stödgrupp. 

Kvantitativ studie 

CDLQI (Children´s 

dermatology Life 

Quality Index) 

användes för att 

mäta livskvalité hos 

barnen. FDI (Family 

Dermatitis impact) 

användes för att 

mäta livskvalité hos 

föräldrarna. 

Yosipovitch´s 

dokument användes 

för att utvärdera 

klådan. 

En jämförelse 

gjordes mellan en 

interventions- och 

kontrollgrupp 16 

barn ingick i varje 

grupp. 

Interventionsgruppen 

fick information om 

sjukdom och 

behandling samt tid 

till diskussioner om 

ämnet samt dela 

upplevelser. 

n = 32 

barn 

under 16 

år samt 

deras 

föräldrar. 

Parametriska 

metoder 

(Medelvärden, 

Standardav-

vikelser (SD), 

frekvens och 

%) 

T-test, chi - 

två test 

Stödgruppen 

förändrade 

mönstret av 

klåda hos 

interventions-

gruppen och 

därmed 

förbättrades 

även deras 

humör. Det 

fanns en 

förbättring av 

kvalitet på livet 

vad gällde fritid, 

personliga 

relationer/socialt 

liv. Livskvalitén 

blev bättre men 

inga signifikanta 

skillnader vad 

gällde kvalitén 

på livet hos 

föräldrarna efter 

stödgrupp kunde 

ses. 

DS I 

Chamlin, Att Kvalitativ studie n = 23 Innehålls- Atopiskt eksem K I 
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S., Frieden, 

I. J., 

Williams, 

M. L., & 

Chren, M. –

M. 

2004 

San 

Francisco, 

USA 

dokumentera 

psykiska, 

fysiska och 

sociala effekter 

av atopiskt 

eksem hos 

barn och deras 

familjer 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

föräldrar 

till 26 

barn 

Barnen 

var yngre 

än 6 år. 

analys påverkade 

fysisk och 

emotionell hälsa 

samt fysiska och 

sociala 

funktioner hos 

barnen och 

deras föräldrar. 

Effekterna på 

emotionell hälsa 

var den 

dominerande. 

Sammanlagt 

nämnde 

föräldrar och 

experter 181 

effekter på 

livskvalitén. 

Cheung, W. 

K. H & 

Lee, R. L.T. 

2012 

Kina 

Beskriva 

kinesiska 

mödrar 

erfarenheter att 

ta om sina barn 

som lever med 

AE 

Kvalitativ studie 

Hermeneutisk 

tolkande med 

fenomenologisk 

metod. Intervjuer. 

n= 9 

mödrar 

till barn 

mellan 2-

14 år. 

Cirkulär 

process (Crist 

& Tanners, 

2003) 

Hermeneutiska 

cirklar 

(Packer & 

Addisson, 

1989). 

Mammorna 

rapporterade att 

barnens liv 

påverkades 

allvarligt både 

fysiskt och 

psykosocialt vid 

atopiskt eksem. 

Även relationen 

till de andra 

syskonen och 

fäderna 

påverkades. 

K I 

Cherny- 

shov, P. V. 

2012 

Ukraina 

Att undersöka 

om det finns 

könsskillnader 

när det gäller 

hälsorelaterad 

och livskvalitet 

hos familjen 

när barnet har 

atopiskt 

eksem. 

Kvantitativ studie 

SCORAD dokument 

som svarar på 

svårighetsgrad av 

atopiskt eksem. DFI 

och IDQL(Infant´s 

Dermatitis Quality of 

Life) frågeformulär 

använd för att 

utvärdera hälso-

relaterad livskvalité 

hos barn och familj 

n = 50 

barn 

25 flickor 

och 25 

pojkar  

< 4 år 

Icke 

parametriska 

metoder 

(Spearman´s 

rang-

korrelation) 

Parametriska 

metoder 

(Medelvärde, 

Standard-

avvikelse 

(SD), oparade 

t-test) 

Påverkan av 

atopiskt eksem 

på livskvalitet 

och på familjens 

kvalitet på livet 

var mer allvarlig 

för flickor. 

Relationen 

mellan föräldrar 

påverkades mer 

ju äldre 

flickorna blev. 

DS I 

Dennis, H., 

Rostill, H., 

Reed, J., & 

Gill, S. 

2006 

England 

Att utvärdera 

förhållandet 

mellan barns 

föräldrars och 

familjens 

psykologiska 

anpassning 

inom stress 

och coping 

Kvantitativ studie 

CBCL (Child 

Behaviour Checklist) 

för att betygsätta 

barns beteende 

GHQ-28 

(General Health 

Question- 

naire Version 28) för 

att mäta själv-

n = 74 

barn i 

åldern 5-

11 år och 

deras 

föräldrar. 

38 pojkar 

och 36 

flickor  

Parametiska 

metoder. 

(standard-

avvikelse 

(SD), %, 

medelvärden 

och frekvens) 

Oberoende 

t-test 

Familjer som 

sköter de 

svårare 

symtomen har 

färre resurser för 

att vara 

psykologiskt 

stöd eftersom 

deras energi går 

åt att klara de 

DS I 
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rapporterade 

svårigheter med 

föräldrars 

psykologiska 

anpassning. 

DFIQ (Dermatitis 

Family Impact 

Questionnair)för att 

mäta effekt av 

atopiskt eksem på 

familjen. 

FES (Family 

Environment Scale) 

användes för att 

mäta familjefunktion 

och kvalitet på 

hemmiljö 

fysiska kraven 

av atopiskt 

eksem. När 

familjemiljön 

var icke- 

stödjande och 

fylld med 

konflikter och 

överbeskydd 

upplevde barnen 

anpassnings- 

svårigheter 

Gore, C., 

Johnson, R. 

J., Caress, 

A.-L., 

Woodcock, 

A., & 

Custovic, 

A. 

2005 

England 

Utforska vilka 

symptom 

föräldrarna 

tyckte var mest 

besvärande, 

vilken 

information de 

helst önskade, 

vilka faktorer 

som förhindrar 

dem att delta i 

behandlings-

beslut samt 

identifiera hur 

engagerad de 

känner sig och 

vill vara i deras 

barns atopiska 

eksem 

behandling. 

Kvalitativ studie 

Intervjuer. 

n = 31 

mödrar, 

21-40 år 

(2 pappor 

närvarade, 

bidrog 

ibland) 

Barnen 

var 3-12 

månader 

Tematisk 

analys 

De tyckte att 

deras barns 

sjukdom inte 

togs på allvar, 

att behandling 

och diagnos 

fördröjdes vilket 

ledde till 

förvärrade 

symtom. De 

hade önskemål 

om information 

om 

medicinering, 

behandling, 

orsak till 

atopiska eksem, 

förvärrande 

faktorer, dieter 

med mera. De 

ville dela beslut 

och önskade 

verbal/skriftlig 

information 

samt 

demonstrationer 

K I 

Gånemo, 

A., 

Svensson, 

Å., 

Lindberg, 

M., & 

Wahlgren, 

C.-F. 

2007 

Sverige 

Att studera 

barns 

livskvalitet 

relaterat till 

eksem. 

Kvantitativ studie 

IDQOL, CDLQI, 

DFI formulär 

användes för att 

bedöma livskvalitet 

och inverkan av 

eksem på familjen. 

n = 78 

barn 

mellan 2- 

15 år 

 

Icke 

parametriska 

metoder 

(Wilcoxon 

signed rank 

test, 

Spearman´s 

rang-

korrelation, 

Mann-

Whitney u-

test) 

Barns eksem 

försämrar 

livskvalitén för 

svenska barn 

och deras 

familjer. Det 

fanns ingen 

signifikant 

könsskillnad 

men ju yngre 

barnen var desto 

mer nedsatt var 

familjens 

livskvalité. 

DS I 
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Eksem med 

samtidig annan 

allergisk 

sjukdom 

försämrade 

livskvalitén mer 

än eksem 

ensamt. 

Ho, R. C. 

M., Giam, 

Y. C., Ng, 

T. P., Mak, 

A., Goh, D., 

Zhang, M. 

W. B., 

Cheak, A., 

& Van – 

Bever, H. P. 

2010 

Asien 

Att undersöka 

mödrars 

uppfattning om 

påverkan av 

atopiskt eksem 

under 

barndomen på 

familjen och 

fastsälla 

riskfaktorer 

inklusive 

svårighetsgrad 

av atopiskt 

eksem, 

inverkan på 

mödrars 

fysiska och 

psykiska hälsa. 

Kvantitativ studie 

DFI, HRQOL 

(Health-related 

Quality of Life), 

CDQOL, SCORAD 

för att mäta effekt på 

familjen, 

svårighetsgrad av 

eksemet, hälso-

relaterad livskvalitet 

hos spädbarnen och 

livskvalitet hos 

barnen. 

En kort hälso-

undersökning (SF-

12) av mödrarna för 

att bedöma fysisk 

och mental hälsa hos 

dem. 

n = 104 

barn i 

åldern 0-

16 år (57 

% pojkar 

och 43 % 

flickor) 

och deras 

mödrar 21 

år eller 

äldre 

Parametriska 

metoder. 

(Pearsons 

korrelations-

kofficient, 

standard-

avvikelse 

(SD), %, 

medelvärden 

och frekvens) 

Atopiskt eksem 

gav klåda, 

påverkade 

barnens sömn, 

humör, 

idrottsaktiviteter 

och 

behandlingar 

upplevdes 

besvärande. 

Aktiviteter i det 

dagliga livet 

påverkades hos 

mödrarna 

liksom deras 

fysiska och 

känslomässiga 

hälsa. De kände 

sig mer 

isolerade, fick 

ökad belastning 

och ökade 

omkostnader för 

familjen. 

DS I 

Hon, K. L. 

E., Leung, 

T. F., 

Wong, K. 

Y., Chow, 

C. M., 

Chuh, A., & 

Ng, P. C. 

2008 

Kina 

Att se om ålder 

och kön 

påverkade 

vissa aspekter 

av livskvalitet 

hos barn med 

atopiska 

eksem. 

Kvantitativ studie 

CDLQI användes för 

att mäta livskvalité 

hos barn. SCORAD 

och Ness mätte 

svårighetsgrad av 

eksem. 

n = 133 

barn 

70 pojkar 

och 63 

flickor i 

åldern 5-

16 år 

Icke 

parametriska 

metoder 

(Spearman´s 

rang-

korrelation, 

Mann-

Whitney u-

test) 

Parametriska 

metoder 

(frekvens, %, 

chi - två test) 

Sömnstörning, 

klåda, 

behandling samt 

minskat 

deltagande i bad 

och sport 

aktiviteter hade 

störst påverkan 

på livskvalitet. 

Betydande klåda 

och 

sömnstörning 

påverkade båda 

könen lika men 

var vanligare 

hos yngre barn. 

Flickor hade 

mer problem 

med kläder och 

skor än pojkar. 

DS I 

Im, Y. J., & 

Kim, D. H. 

2011 

Sydkorea 

Att identifiera 

de faktorer 

som förknippas 

med 

Kvantitativ studie 

Koreanskt 

frågeformulär 

användes för att 

n = 102 

barn 

48 pojkar 

och 54 

Parametriska 

metoder. 

(Pearsons 

korrelations-

Skolbarn med 

kortare tid och 

svårighetsgrad 

av atopiskt 

DS I 
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motstånds-

kraft hos 

skolbarn med 

atopiskt 

eksem. 

mäta motståndskraft 

hos barnet (32 

frågor), Childrearing 

Behavior 

Questionaire för att 

mäta båda föräldrars 

föräldraskaps praxis 

och Personal 

Relationship 

Measurement för att 

mäta barns relation 

till lärare och vänner. 

flickor i 

åldern 7-

15 år 

kofficient, 

Standard-

avvikelser 

(SD), %, 

medelvärden 

och frekvens) 

Icke 

parametriska 

metoder 

(Multipel 

regressions-

analys) 

eksem samt med 

bättre relationer 

visade högre 

motståndskraft 

än sina 

motsvarigheter. 

Insatser för barn 

med atopiskt 

eksem bör 

främja 

utvecklingen av 

goda relationer 

dvs. förbättra 

skyddsfaktorer 

och upprättande 

av 

omvårdnadsplan 

bör ske för att 

minska negativa 

effekter på deras 

kroniska 

hudsjukdom. 

Jiráková, 

A., 

Vojácková, 

N., Göpfer-

tová, D., & 

Herco-

gová, J. 

2012 

Tjeko- 

slovakien 

Att utvärdera 

livskvaliteten 

för barn med 

atopiskt eksem 

för olika 

åldersgrupper 

och deras 

familjer. 

Kvantitativ studie 

CDLQI användes för 

att mäta livskvalité 

hos barn i åldern 7-

13 år samt barn i 

åldern 14-18 år. 

IDQOL användes för 

att mäta livskvalité 

hos barn i åldern 0-6 

år. DFI formulär 

användes för att 

bedöma inverkan av 

eksem på familjen 

n = 203 

barn 0-18 

år och 

deras 

föräldrar. 

Parametriska 

metoder. 

( medelvärde, 

standard- 

avvikelse 

(SD), frekvens 

och %, chi två 

test) 

Icke 

parametriska 

metoder 

(Spearman´s 

rang- 

korrelation, 

Mann- 

Whitney u-

test) 

Klåda, rivning 

och sömn 

påverkade 

livskvaliteten 

mest bland 

barnen i alla 

åldersgrupper. 

Ju äldre barnen 

blev ju mer 

påverkades 

känslor av 

förlägenhet och 

sorg p.g.a. 

hudsjukdom 

samt ju mer 

begränsades de i 

träning och 

fritids-

aktiviteter 

samt negativ 

påverkan på 

skolgång. 

Föräldrarnas 

livskvalitet 

påverkades 

också. 

DS I 

Moore, E. 

J., 

Williams, 

A., Manias, 

E., Vargios, 

G., & 

Donath, S. 

2009 

Att se om 

sjuksköterske-

ledd 

eksemwork-

shop kunde 

minska graden 

av atopiskt 

eksem hos 

spädbarn, barn 

Kvantitativ studie 

SCORAD formulär 

användes för att 

mäta svårighetsgrad 

av eksem. 

Utbildnings 

intervention 

n = 99 

barn i 

ålder < 16 

år 

Parametriska 

metoder. 

(frekvens och 

%) 

Linjär 

regressions 

analys. 

I den 

sjuksköterske-

ledda 

utbildningen 

sågs en 

signifikant 

förbättring av 

atopiskt eksem 

hos patienterna. 

DS I 
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Australien och ungdomar. 

Att undersöka 

hur svårighets-

grad av 

atopiskt eksem 

påverkade 

dessa som 

deltog i 

sjuksköterske-

ledd jämfört 

med dem som 

deltog i 

läkarledda 

besök. 

Läkarna gav inte 

tillräckligt med 

tid för 

förklaring av 

sjukdom eller 

behandling. 

Ricci, G., 

Bendandi, 

B., Aiazzi, 

R., Patrizi, 

A., Masi, 

M. 

2009 

Italien 

Att se om 

utbildning till 

föräldrar med 

små barn med 

atopiska eksem 

kan få en 

förbättrad 

livskvalitet och 

hjälpa 

föräldrarna att 

hantera sitt 

barns sjukdom. 

 

Kvantitativ studie 

SCORAD dokument 

som svarar på 

svårighets- 

grad av atopiskt 

eksem. DFI och 

IDQL dokument 

användes före och 

efter programmet för 

att utvärdera 

hälsorelaterad 

livskvalité hos barn 

och familj. Fava-

Kellner Symtom 

dokument användes 

för att mäta 

psykologiskt lidande 

före och efter 

utbildningen. 

n = 30 

barn och 

deras 

föräldrar 

Barnen 

var 5 

månader 

till 5 år 

Parametriska 

metoder. 

(Medelvärde, 

Standard 

avvikelse 

(SD), frekvens 

och %) 

85 % av 

deltagarna 

tyckte att 

utbildningen var 

tillfredställande, 

81 % fick en 

bättre relation 

till barnet, 52 % 

en förbättrad 

kommunikation 

med partnern, 

43 % 

observerade 

mindre frekvent 

klåda hos barnet 

och 57 % en 

stabilare 

sömnrytm. Data 

visade på 

förbättrad 

livskvalitet för 

både barn och 

föräldrar. 

DS I 

Schuttelaar, 

M. L., 

Vermeulen, 

K. M., 

Drukker, 

N., & 

Coenraads, 

P. J. 

2010 

Neder- 

länderna 

Att jämföra 

sjuksköterske- 

ledd och 

läkarledd 

utbildning till 

barn med 

eksem 

Kvantitativ studie 

IDQOL användes för 

att mäta livskvalitet 

hos spädbarn och 

CDLQI för barn 4-

16 år. 

SCORAD för att 

mäta svårighetsgrad 

av eksem 

DFI för att mäta 

effekt på familjen av 

atopiskt eksem. 

SCORAD för att 

mäta svårighets- 

grad av atopiskt 

eksem 

CSQ för att mäta 

tillfredställelse med 

utbildning/besöket 

Utbildnings- 

n = 160 

barn, 80 i 

åldern 4 

år eller 

yngre och 

80 i 

åldern 4-

16 år och 

deras 

föräldrar. 

Parametiska 

metoder. 

(standard-

avvikelse 

(SD), %, 

medelvärden 

och frekvens) 

Oberoende 

och beroende 

t-test. 

Icke 

parametriska 

metoder 

(Mann- 

Whitney u-

test) 

Sjuksköterske-

ledd utbildning 

var när det 

gällde 

förbättring av 

eksemets 

svårighetsgrad 

och livskvalitet 

jämförbar med 

den som ges av 

läkare. Föräldrar 

var dock nöjdare 

med den vård 

som ges av 

sjuksköterskor 

RCT I 
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intervention av 

sjuksköterska eller 

besök hos läkare. 

Av de 160 barnen 

träffade 81 barn 

sjuksköterska och 79 

barn läkare. 

Slattery, M. 

I., Essex, 

M. J., 

Paletz, E. 

M., Vaness, 

E. R., 

Infante, M., 

Rogers, G. 

M., & Gern, 

J. E. 

2011 

USA 

Att undersöka 

samband av 

atopiska eksem 

svårighetsgrad 

med depressiva 

och ångest 

symtom. 

Kvantitativ studie 

SCORAD för att 

mäta svårighetsgrad 

av eksem. CDLQI 

användes för att 

mäta livskvalité hos 

barn. Symtom på 

depression mättes 

med CDI (Children 

Depression 

Inventory) och 

symtom på ångest 

bedömdes med 

MASC 

(Multidimentional 

Anxiety scale for 

Children) 

n = 36 

ungdomar 

13-17 år 

Parametiska 

metoder. 

(Pearsons 

korrelations-

kofficient, 

Standard-

avvikelse 

(SD), %, 

medelvärden, 

frekvens) 

Parametriska 

metoder. 

(Oberoende 

t-test) 

Minskad 

dermatologisk 

livskvalité var 

förenad med 

både sömnbrist 

och depressiva 

symtom, men 

inte ångest. 

Kronisk 

sömnbrist bidrar 

till emotionell 

och fysisk 

trötthet som 

negativt 

påverkar den 

befintliga 

sociala 

känsligheten 

och sociala 

relationer. 

DS I 

Weisshaar, 

E et al., 

2008 

Tyskland 

Att utveckla 

standardiserade 

insatser för 

atopisk eksem 

självförvalt-

ning och ta itu 

med dess 

effekter med 

särskild 

inriktning mot 

klåda. 

Kvantitativ studie 

Utbildnings 

intervention 

SCORAD för att 

mäta svårighetsgrad 

av eksem. FEN 

(Coping for parents 

of AD 

infants/children) 

används för att mäta 

coping beteende hos 

föräldrar, föräldra 

QOL(Quality of 

Life) används för att 

mäta livskvalité, 

JUCKKI, JUCKJU 

(Itching behaviour 

for children with 

AD) användes för att 

mäta klådbeteende 

hos barn och 

ungdomar 

n = 823 

barn i 

åldern 0-

18 år och 

deras 

föräldrar. 

Parametriska 

metoder 

(Spearman´s 

rang-

korrelation, 

standard-

avvikelse 

(SD), %, 

medelvärden 

och frekvens) 

Klåda och 

sömnstörning 

korrelerade 

signifikant. 

Mellan klåda, 

coping beteende 

och att hantera 

klåda fanns 

höga och 

signifikanta 

korrelationer. 

Vid jämförelse 

mellan utbildade 

och icke 

utbildade 

patienter med 

atopiskt eksem i 

alla 

åldersgrupper 

inklusive 

föräldrar visade 

signifikant 

förbättring av 

alla fysiska och 

psykologiska 

parametrar. 

RCT I 
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                  Tabell 3 Översikt över områden, kategorier och artiklar relaterade till varje kategori. 

Områden Kategorier Artiklar relaterade till varje 

kategori 

Barns livskvalitet Fysiska uttryck Blessmann-Weber et al., 2008; 

Chamlin et al., 2004; Chernyshov, 

2012; Gore et al., 2005; Gånemo et 

al., 2007; Hon et al., 2008; Im & 

Kim, 2011; Jiráková et al., 2012; 

Slattery et al., 2007; Weisshaar et 

al., 2008 

 Emotionella påfrestningar Blessmann-Weber et al., 2008; 

Chamlin et al., 2004; Chernyshov, 

2012; Dennis et al., 2006; Gore et 

al., 2005; Gånemo et al., 2007; 

Hon et al., 2008 

 Sociala relationer  Blessmann-Weber et al., 2008; 

Chamlin et al., 2004; Chernyshov, 

2012; Dennis et al., 2006; Hon et 

al., 2008; Im & Kim, 2011; 

Jiráková et al., 2012; Slattery et al., 

2007 

Föräldrars livskvalitet Fysiska uttryck och ökad 

belastning i vardagen 

Alanne et al., 2011; Al Shobaili, 

2010; Ben Gashir, Seed & Hay, 

2002; Chamlin et al., 2004; 

Cheung & Lee, 2012;Gånemo et 

al., 2007; Ho et al., 2010; Jiráková 

et al., 2012 

 Emotionella påfrestningar Alanne et al., 2011; Al Shobaili, 

2010; Ben Gashir, Seed & Hay, 

2002; Chamlin et al., 2004; 

Chernyshov, 2012; Cheung & Lee, 

2012;Gånemo et al., 2007; Ho et 

al., 2010; Jiráková et al., 2012; 

Ricci et al., 2009 

 Sociala relationer Alanne et al., 2011; Al Shobaili, 

2010; Chamlin et al., 2004; 

Chernyshov, 2012; Cheung & Lee, 

2012; Ho et al., 2010 

Behov av stöd och 

utbildning 

Omötta behov Al Shobaili, 2010, Blessmann-

Weber et al., 2008; Gore et al., 

2005; Gånemo et al., 2007; Ho et 

al., 2010; Ricci et al., 2009 

 Stödjande insatser och 

interaktioner 

Blessmann-Weber et al. 2008; 

Dennis et al., 2006; Moore et al., 

2009; Ricci et al., 2009; 

Schuttelaar et al., 2010). 

 

 


