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Sammanfattning 

Bakgrund: 
Tjugo procent av de som vårdar en närstående i Sverige idag är föräldrar som vårdar 

sina barn i hemmet. Vårdandet är så tidskrävande och omfattande att det innebär stor 

påfrestning för föräldrarna. Den kontinuerliga kontakten föräldrarna måste ha med 

sjukvården gör sjuksköterskan betydelsefull. I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning ingår en stödjande roll till anhöriga. 

 

Syfte: 
Syftet var att belysa föräldrars upplevelse av att vårda sitt allvarligt sjuka barn. 

Metod:  
En litteraturöversikt enligt Fribergs (2012) metod gjordes. Översikten är baserad på 

tolv vetenskapliga artiklar hämtade ur databaserna CINAHL och PubMed. Teman 

som utkristalliserade sig i artiklarnas resultat delades in i kategorier och 

subkategorier. 

 

Resultat: 
Resultatet presenteras i två huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Första 

huvudkategorin “Diagnostillfället” beskriver föräldrarnas känslomässiga upplevelser 

och sjukvårdens betydelse i samband med diagnostillfället. Andra huvudkategorin 

“Upplevelser av det konstanta vårdandet” beskriver hur föräldrarna påverkats 

känslomässigt och socialt, den påverkan vårdarrollen haft på identiteten, svårigheter i 

kontakten med sjukvården samt det behov av hjälp och stöd som framkom.  

 

Diskussion: 
Resultatet diskuteras med Betty Neumans omvårdnadsteoretiska systemmodell som 

utgångspunkt. Föräldrarna påverkades på flera plan och sjukvården visade sig ha en 

betydande roll i detta. Föräldrarna beskrev behov av hjälp och stöd som sjukvården 

inte tillgodosåg i tillräcklig utsträckning. Sjuksköterskor behöver ha en helhetssyn 

med fokus på ett individ- och grupperspektiv i både bemötande och utformning av 

hjälp och stöd. 

Nyckelord: 
Upplevelser, föräldrar, anhörigperspektiv, barn, allvarlig sjukdom 
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Abstract 

 

Background: 
Twenty procent of people giving care to a relative in Sweden today are parents 

who care for their severe ill child at home. The care is time-consuming and 

extensive and becomes a big strain for the parents. The continuous encounters 

with the health care makes the nurse’s role more significant. The nurse's 

competence description embrace a supportive attitude towards relatives.  

 

Aim: 
The aim of this study was to describe parents' experience of caring for their severe 

ill child. 

 

Method: 
A literature review in accordance to Fribergs (2012) method was carried out. The 

review is based on twelve scientific articles retrieved from the databases CINAHL 

and PubMed. Themes that emerged in the results of the articles were sorted into 

categories and subcategories. 

 

Results: 
The results is presented in two main categories with associated subcategories. The 

first main category "diagnosis" describes parents’ emotional experiences and the 

significance of the health care system associated with the occasion of the 

diagnosis. The second main category "experiences of providing constant care" 

describes how parents are affected emotionally and socially, the impact the caring 

role had on the identity, difficulties in dealing with the health care system and the 

need for help and support that were identified. 

 

Discussions: 
The results are discussed using the Neuman systems model as a framework. The 

parents were affected on several levels and in relation to this the health care 

system played a significant role. The parents described need of help and support 

was not fully provided for. To meet these parents in the best way possible, nurses 

need to have a holistic view with an individual and a group perspective both in 

approach and design of the health care. 

Keywords: 
Lived experience, parents, family perspective, children, severe illness 
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1 Inledning 

Vi har under vår utbildning läst mycket om vikten av kontakt mellan sjukvård och anhöriga i 

strävan efter att skapa en personcentrerad vård. Detta tas också upp i Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som betonar vikten av att kunna bemöta anhöriga på 

ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Under våra verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder, i kombination med tidigare yrkeslivserfarenhet, har vi noterat det 

missnöje anhöriga upplevt i relation till sjukvården. Missnöjet har tagit sig uttryck i 

frustration, ifrågasättande och klagomål gentemot vårdpersonal. De situationer vi upplever att 

det varit extra utmärkande i har varit de fall där den anhörige varit förälder till den som 

vårdats. Det väckte intresset för att få en ökad förståelse för denna anhöriggrupp och vad som 

ligger till grund för detta missnöje. I mötet med dessa föräldrar kan en fördjupad förståelse för 

deras upplevelser vara till hjälp för sjuksköterskan.  

  

2 Bakgrund 

En stor del av omsorgen i Sverige idag ges av anhöriga (Socialstyrelsen, 2014a). Det finns 

inga juridiska krav på att man ska ge omvårdnad och stöd till sina närstående, undantaget är 

att föräldrar enligt föräldrabalken (SFS 1949:381) är skyldiga att ta hand om sina barn så 

länge de är minderåriga. När ett barn blir allvarligt sjukt är det därmed föräldrarna som har det 

vårdande ansvaret. Allvarlig sjukdom kan utifrån Socialstyrelsens (2014b) definition innebära 

exempelvis hjärnskador, hjärtsjukdomar, cancersjukdomar och komplexa mag- och 

tarmsjukdomar.  

Enligt Socialstyrelsen (2012) vårdar, hjälper eller stödjer idag drygt 1,3 miljoner personer 

en närstående. Det är närmare var femte person i vuxen ålder, och av dessa omsorgsgivare 

utgör 20% föräldrar som vårdar sina sjuka barn. Omsorgens riktning skiftar i åldrarna. Den 

störst representerade åldersgruppen bland dem som vårdar en närstående är 45-64 år, men i 

kategorin föräldrar som vårdar sitt/sina barn är den dominerande åldersgruppen 30–44 år. Det 

här tros bero på att många blir och är småbarnsföräldrar i den åldern, och allt eftersom att 

barnen blir äldre tas vårdandet över av andra instanser. Barnen vårdas ofta i hemmet (Newton 

& Lamarche, 2012; Socialstyrelsen, 2012), och bidragande anledningar till detta är bland 

annat medicinska framsteg (som möjliggör vård i hemmet i större utsträckning än tidigare), 

kortare vårdtider på sjukhus samt att evidensbaserad kunskap konstaterat att barns fysiska 

hälsa främjas i högre grad vid vård i hemmet i jämförelse med på sjukhus (Newton & 

Lamarche, 2012). 
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2.1 Konsekvenser av vårdandet 

Socialstyrelsen (2012) skriver att ju mer tidskrävande och omfattande omsorgen är, desto 

sämre hälsa upplever den som vårdar. Som tidigare nämnt vårdar föräldrar till allvarligt sjuka 

barn allt oftare barnen i hemmet, vilket har en inverkan på många aspekter av deras egna liv 

(Newton & Lamarche, 2012). Flera studier har visat att föräldrar till allvarligt sjuka barn som 

långtidsvårdas i hemmet påverkas negativt både på ett psykiskt och socialt plan (Churchill, 

Villareale, Monaghan, Sharp & Kieckhefer, 2008; Eddy & Engel, 2008; Newton & Lamarche, 

2012). Socialstyrelsen (2014a) rapporterar även fysisk påverkan. En bidragande faktor till det 

är att dessa barn behöver omsorg i större utsträckning på grund av sitt hälsotillstånd och/eller 

funktionsnedsättning, vilket innebär krävande vardagliga uppgifter (Churchill et al., 2008; 

Socialstyrelsen, 2012). Föräldrarna måste lära sig om och hantera sitt barns sjukdom, ta 

medicinska beslut, kämpa för att få sitt barns behov tillgodosedda av både skola och sjukvård 

samt samordna barnets vård och omsorg. Oberoende av diagnos är dessa uppgifter något som 

föräldrar till allvarligt sjuka barn måste ta sig an och som påverkar föräldraskapet. 

Upplevelsen av att få tillräckligt med hjälp och stöd för egen del var ytterligare en faktor 

som påverkade det egna hälsotillståndet (Socialstyrelsen, 2014a). Anhörigvårdare som 

upplevde att de fick bristfälligt stöd rapporterade ett sämre hälsotillstånd och något 

överrepresenterade i denna grupp var de som ger omsorg till sin partner eller sitt barn. Den 

omfattande omsorgen och de konsekvenser för hälsan det kan innebära resulterar i att dessa 

anhörigvårdare tillhör en riskgrupp.   

 

2.2 Omvårdnad med ett familjeperspektiv 

Under stora delar av 1900-talet dominerade den patientcentrerade omvårdnaden (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2014; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Under 2000-talets första decennium myntades begreppet personcentrerad omvårdnad 

(Benzein et al., 2014). Forskare inom inriktningen för personcentrerad vård menar att ett 

användande av epitetet person istället för patient kan vara ett ställningstagande (Benzein et al., 

2014; Ekman et al., 2011). Detta för att ordet patient i högre grad anses betona sjukdom och 

den sjuka kroppen, före att se individen i sitt sammanhang med unika behov och erfarenheter. 

I viss vård och litteratur har begreppet patientcentrerad använts då man pratar om vård som 

ges på ett personcentrerat sätt, och anses därför kunna betraktas som jämförbart med uttrycket 

personcentrerad vård (Hörnsten, 2013).  

Benzein et al. (2014) hävdar att den personcentrerade omvårdnaden ökar förutsättningarna 

för familjemedlemmar att bli delaktiga i vården. En personcentrerad omvårdnad bygger bland 
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annat på ett partnerskap mellan patient/anhörigvårdare och vårdpersonal (Neuman & Fawcett, 

2011; Hörnsten; 2013). Vidare menar både Neuman och Fawcett (2011) samt Dahlberg et al. 

(2003) att när anhörigvårdaren är förälder är det nödvändigt att tillämpa ett familjeperspektiv. 

Användandet av detta familjeperspektiv kallas för familjefokuserad omvårdnad (Benzein et 

al., 2014). En personcentrerad vård utesluter således inte att omvårdnaden också är 

familjefokuserad (Benzein et al., 2014; Dahlberg et al., 2003).  

 Den familjefokuserade omvårdnaden bygger bland annat på antagandet om att 

förutsättningarna för människor att förstå varandra ökar om man kan dela varandras 

perspektiv (Benzein et al., 2014). Stuart och Melling (2014) har förklarat att en gemensam 

överenskommelse med föräldrarna om hur vårdandet ska se ut är av betydelse för patienten, 

alltså barnet. Detta perspektiv tar hänsyn till familjemedlemmarnas olika åsikter och förmågor 

samtidigt som det involverar dem i vården, och resulterar då i en positiv effekt på barnets 

omvårdnad.  

En familjefokuserad omvårdnad kan omsättas i praktiken på två sätt, genom 

familjecentrerad omvårdnad eller familjerelaterad omvårdnad. En familjecentrerad 

omvårdnad innebär att man ser familjen som en helhet, till skillnad från familjerelaterad 

omvårdnad då man sätter patienten i centrum och familjemedlemmarna ses som en kontext, 

eller vice versa (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009, 2014). Denna litteraturöversikt 

förhåller sig till ett familjeperspektiv utifrån begreppet familjecentrerad omvårdnad. 

 

2.3 Sjuksköterskans roll 

Ett barn som lider av allvarlig sjukdom behöver kontinuerlig kontakt med sjukvården. Detta 

innebär att föräldrarna till dessa barn har återkommande kontakt med olika vårdinrättningar 

som en del i vårdandeprocessen. En översikt gjord på området har visat att dessa föräldrar 

ibland upplever brister i detta möte (Newton & Lamarche, 2012).  

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) skriver hur “Vårdpersonal ansvarar för att 

föräldrar får möjlighet att närvara och vara delaktiga i sitt barns vård”. Sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) anger att en helhetssyn ska genomsyra 

sjuksköterskans samtliga kompetensområden. Vikten av dialogen sjukvård och anhöriga 

emellan är något som betonas under många punkter där hon/han ska ha förmåga att; 

kommunicera med närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt, att i dialog med 

närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och 

behandling, att informera och undervisa närstående - såväl individuellt som i grupp med 

hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll, förvissa sig om att närstående förstår given 
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information samt stödja patienter och närstående, individuellt eller i grupp, i syfte att främja 

hälsa och att förhindra ohälsa.  

Välfungerande kommunikation och information vårdgivare och föräldrar emellan förbättrar 

förutsättningarna både för föräldrarnas delaktighet och vårdandets följsamhet (Swallow, 

Lambert, Santacroce & Macfadyen, 2010). Detta främjar i sin tur hela vårdverksamheten, då 

det visat sig reducera barnens vårdtid på sjukhus både gällande längd och frekvens. Den 

välfungerande kommunikationen kan även främja en känsla av att känna sig sedd, med hjälp 

av att sjuksköterskan bemöter föräldrarna empatiskt och tillåter känslomässiga reaktioner 

(Newton & Lamarche, 2012). Detta bemötande lägger grund till en god relation och ett gott 

samarbete i den fortsatta kontakten med vården.  

Sjuksköterskan måste ha förmåga att se och förstå dessa föräldrar för att kunna möta dem 

på bästa sätt. Det kräver att sjuksköterskan har förmåga att bortse från sina egna förutfattade 

meningar om hur en individ har det för att hjälpa dem stärka sin känsla av sammanhang och 

mening i vardagen (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är av vikt att sjuksköterskan erbjuder 

hela familjen en chans att delta i vård och behandling då föräldrar till allvarligt sjuka barn har 

visat sig ha benägenhet att utveckla psykisk ohälsa (Ahlström, 2012; Melnyk, Small & Carno, 

2004). Vidare skriver Ahlström (2012) att en större förståelse för de andra 

familjemedlemmarnas upplevelse kan verka hälsofrämjande för de enskilda individerna. 

 

2.4 Definitioner 

Detta arbete förhåller sig till begreppet allvarlig sjukdom utifrån en definition Socialstyrelsen 

har utvecklat. Socialstyrelsen förklarar vad det innebär att vara allvarligt sjuk utifrån 

nedanstående beskrivning;  

Ett väl avgränsat sjukdomstillstånd eller en skada, baserat på verifierbara 

undersökningsfynd eller definitioner. Tillståndet ska ha adekvat varaktighet trots att 

behövliga insatser gjorts, samt uppfylla någon av följande kriterier: mycket omfattande 

funktionsnedsättning, betydande funktionsnedsättning och progredierande tillstånd 

med sannolik risk för omfattande försämring av funktion inom det närmsta året, att 

efter lång tids sjukdom/skada ha ett fortsatt behov av omfattande och krävande 

behandling eller att det finns en betydande risk för mycket kraftig försämring inom 5 

år. (Socialstyrelsen, 2014b) 

Utifrån denna definition används begreppet allvarlig sjukdom i denna litteraturöversikt som 

ett paraplybegrepp som innefattar en rad olika sjukdomar som uppfyller ovanstående kriterier. 



 

 

8 

Ordet förälder definieras enligt Nationalencyklopedin (NE) som “en person som är far 

eller mor till en viss person”. Då ordet förälder rent lagligt inte har en tydlig definition har 

denna studie utgått ifrån definitionen av ordet föräldraskap, och föräldraskapet ur det sociala 

perspektivet. Wiklund-Bäck och Johansson (2003) definierar det sociala föräldraskapet som 

att förälder är den som tar hand om och utgör föräldrafunktion i förhållande till barnet, och 

formas alltså utifrån situationen och vem denne sociala förälder är, oberoende av biologisk 

relation till barnet (SOU, 2007; Wiklund-Bäck & Johansson, 2003).  

Begreppen anhörig och närstående används inte synonymt i litteraturöversikten. I 

enlighet med Riksrevisionen, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga 

omnämns den som ger hjälp och stöd - alltså den person som vårdar och ger omsorg - som 

anhörig, och mottagaren av omsorgen benämns som närstående. 

 

3 Problemformulering 

I sjuksköterskans yrkesroll ingår det att möta anhöriga på ett respektfullt, lyhört och empatiskt 

sätt, samt möjliggöra deras delaktighet. Som en följd av det vårdansvar det innebär blir 

anhörigrollen både mer betydande och omfattande i de fall anhöriga är föräldrar till patienten. 

Av de som vårdar en anhörig i Sverige idag uppskattas 20 procent vara föräldrar som vårdar 

sitt allvarligt sjuka barn.  

Vårdandet har visat sig kunna påverka föräldrarnas hälsa negativt och att de därmed utgör 

en riskgrupp. Det ökar sannolikheten för att sjuksköterskan även kan komma att möta denna 

anhöriggrupp som patienter. Vidare har bakgrunden visat att föräldrarna har återkommande 

kontakt med vården, och att dessa möten upplevs som bristfälliga. Det indikerar att 

sjuksköterskan behöver en ökad förståelse i mötet med denna anhöriggrupp, vilket kräver ett 

synliggörande av deras upplevelser. Förhoppningen är att resultatet ska skapa bättre 

förutsättningar för sjuksköterskan att möta dessa föräldrar. 

 

4 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa föräldrars upplevelse av att vårda sitt 

allvarligt sjuka barn. 

  

 5 Teoretisk utgångspunkt  

 Basen inom den familjecentrerade omvårdnaden utgörs av ett systemiskt förhållningssätt, och 

Betty Neumans omvårdnadsteoretiska systemmodell är en av de teorier som använts i 
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applicerandet av detta (Benzein et al., 2009). Neumans systemmodell bygger på en teori om 

människan som en helhet med olika delar som påverkar varandra (Neuman, 2001; Neuman & 

Fawcett, 2011). Människan är också en del i ett större system vilket innebär att individen blir 

påverkad av miljö och människor runtomkring sig.  

 Teorin utgår ifrån ett perspektiv på en individ som en del av ett system, detta kan tillämpas 

på en enskild person eller en grupp (Neuman, 2001; Neuman & Fawcett, 2011). Teorin 

baseras på tanken om att individen, delen av systemet, är i ständig interaktion med miljön och 

påverkas av denna. Hur individen reagerar är beroende av fem olika variabler - fysiska, 

psykiska, sociokulturella, utvecklingsmässiga och spirituella. Målet i teorin är att möjliggöra 

ett optimalt välbefinnande för individen. Det optimala välbefinnandet förklaras som största 

möjliga grad av stabilitet hos systemet vid en specifik given tidpunkt. 

En styrka hos Neumans systemmodell ligger i hur den kan appliceras på vårdande med ett 

familjeperspektiv, då den kan tillämpas på en grupp (Neuman & Fawcett, 2011). Om delen av 

systemet definieras av en familj består den i sin tur alltså av olika delar som alla påverkar och 

påverkas av varandra, och helheten är mer än delarna. Neumans systemmodell anses 

tillämpbar i relation till syftet då den behandlar hur människan, i detta fall föräldrarna, 

påverkas av sitt barns sjukdom samt den kontinuerliga kontakten med sjukvården. 

Upplevelsen av hälsa hos varje enskild familjemedlem påverkar hälsan hos de andra 

familjemedlemmarna, likväl som den påverkar den övergripande hälsan hos familjen som 

helhet. Benzein, Hagberg och Saveman (2012) tydliggör detta genom att förklara att när en 

familjemedlem blir sjuk ändrar det familjens funktion och struktur, vilket påverkar den övriga 

familjen och förändrar vardagslivet. Resultatet kommer därför att diskuteras med ett 

familjecentrerat perspektiv utifrån Neumans systemmodell. 

 

6 Metod 

En litteraturöversikt har för avsikt att skapa en generell översikt inom ett valt 

omvårdnadsrelaterat område, samt skapa en beskrivande sammanställning av redan 

publicerade forskningsresultat relaterat till detta område (Friberg, 2012). Befintlig forskning 

inom området studeras och analyseras för att på så vis möjliggöra en djupare förståelse av det 

fenomen som litteraturöversikten har för syfte att belysa. 

 

6.1 Datainsamling 

En allmän överblick över mängden litteratur inom området har gjorts genom en övergripande 

sökning utifrån valt syfte via sökmotorn Discovery. Därefter har databaserna CINAHL, 
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PubMed och ProQuest används för fortsatt sökning. Dessa databaser har använts för att de 

innehåller vårdvetenskaplig litteratur. Sökningarna genomfördes i slutet av september och 

början av oktober 2014.  

Definitionen ”allvarlig sjukdom” hade ingen bra engelsk översättning, så sökorden fick 

varieras och testas för att söka fram artiklar som behandlade olika sjukdomstillstånd som föll 

under detta paraplybegrepp. Sökorden har anpassats efter respektive databas MeSH-

termer/Headings för att under insamlingsprocessen motsvara det tänkta området. Sökord för 

vårdvetenskaplig inriktning har också formulerats. De MeSH-termer, Headings och 

Subheadings som användes i sökningarna var: ”Parents”, ”Medically Fragile”, ”Family 

Coping”, ”Chronic Disease”, ”Critical Illness”, ”Adaption, Psychological”, ”Nursing”, 

”Psychosocial factors” och “Child”. Ytterligare har fritextsökningar använts, ensamma eller 

i kombination med tidigare nämnda MeSH-termer/Headings. Sökorden som då användes var: 

parent*, parent, coping, experience, chronic disease, child*, child, children, chronic, chronic 

illness, critical illness, complex health needs, parental experience. Efter varje sökning 

testades nya kombinationer av sökord för att se om nya eller andra resultat kunde fångas upp. 

Det gjordes även manuella sökningar utifrån artiklars referenslistor. Då söktes det på hela 

eller delar av titeln till den artikel som eftersöktes, alternativt hittades dessa i “Cited 

References”.  

Efter varje sökning lästes sökresultatens titlar igenom. Då titeln lät passande läste 

författarna artikelns abstract, för att sedan spara ner de som fortfarande verkade behandla 

syftet. Artiklarna lästes i sin helhet och de studier som fortfarande var i enlighet med syftet 

behölls för kvalitetsgranskning. 

  

6.2 Urvalskriterier 

Följande inklusionskriterier för sökning har använts: artiklarna är skrivna på engelska eller 

svenska, peer-reviewed (CINAHL), nursing journals (PubMed), publicerade mellan 2004-

2014 (högst tio år gamla), anhörigperspektiv utifrån föräldrar som vald anhöriggrupp samt att 

studierna har haft ett kvalitativt förhållningssätt. Följande exklusionskriterier för sökning av 

artiklar har använts: studien fokuserar på en specifik etnicitet/kultur annan än den 

västerländska samt att den tidskrift studien var publicerad i ej var tillgänglig för författarna. 

För att uppnå studiens syfte har resultatet utgått från kvalitativa artiklar då dessa fokuserar 

på att beskriva fenomen såsom upplevelser och erfarenheter (Segesten, 2012), vilket är 

utgångspunkten i denna litteraturöversikt. Studier som bedrivits i andra länder än 

västerländska har exkluderats då det även skulle kräva en infallsvinkel som behandlar 
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problem relaterade till utvecklingsländer. Det skulle ett innebära ett bredare resultat än denna 

litteraturöversikt haft för syfte att belysa. Sammanlagt 14 artiklar valdes ut för analys. 

  

6.3 Dataanalys 

Utifrån kvalitetsgranskande frågor för kvalitativa artiklar utarbetade av Friberg (2012) har 

artiklarna granskats och sammanfattats efter design, metod, syfte och resultat för att 

säkerställa kvalitén. Efter granskning ansågs tolv artiklar fortfarande aktuella att användas. 

Två artiklar sorterades bort, den ena för att den hade kvantitativ metod (Eddy & Engel, 2008) 

och den andra för att det var en översiktsartikel (Newton & Lamarche, 2012). Fribergs (2012) 

beskrivna metod för dataanalys har sedan använts. Arbetsgången för analysen av artiklarna 

var uppbyggd på följande vis: författarna har var för sig läst igenom artiklarna flera gånger för 

att få en opåverkad förståelse för innehåll och sammanhang. Därefter har artiklarna lästs och 

diskuterats tillsammans, så att författarna kunde uppfatta eventuella meningsskiljaktigheter 

gällande innehåll. Sammanfattningar av artiklarna skrevs ned med fokus på kärnan i 

artiklarnas resultat. I enlighet med Fribergs (2012) metod för dataanalys har sedan författarna 

sökt efter likheter respektive skillnader i sammanfattningarna av resultaten och därefter 

färgmarkerat dessa för lättare överblick. Återkommande teman relevanta för denna 

litteraturöversikts syfte utkristalliserade sig i artiklarnas resultat och delades in i kategorier 

och subkategorier. 

Eventuella tvivel angående översättning har diskuterats författarna emellan så att båda är 

ense och införstådda med översatt text. För att minimera risken för att ord feltolkas har 

Nordstedts: Engelsk-Svensk Lexikon använts konsekvent när svåröversatta ord påträffats. 

  

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Kritik har riktats mot litteraturöversikter, bland annat för att ha för begränsad mängd relevant 

forskning och för att det föreligger risk för selektivt urval från författarens sida, genom att 

författaren väljer studier som stödjer den egna ståndpunkten (Friberg, 2012). Författarna till 

denna litteraturöversikt har i den mån det gått studerat data objektivt och haft en neutral 

inställning till urvalet av studier, vilket är i enlighet med Northern Nurses' Federations 

forskningsetiska riktlinjer (2003). Utifrån Fribergs (2012) kvalitetsgranskande frågor för 

kvalitativa artiklar har författarna genomfört en djupgående granskning av studierna. I denna 

granskning ingick specifik kontroll av att etiska resonemang förts i samtliga artiklar. 
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Författarna är medvetna om de problem som kan uppstå i översättningen mellan svenska och 

engelska, på grund utav att ogenomtänkta översättningar kan riskera att fakta förvanskas. 

Därför har extra noggrannhet tagits i beaktning vid översättning. 

  

7 Resultat 

Resultatet är uppdelat i två huvudkategorier med tillhörande subkategorier för att strukturera 

resultatet och tydligare belysa de olika dimensioner som framkom. Första huvudkategorin 

Diagnostillfället är uppdelad i subkategorierna Känslomässiga upplevelser och Sjukvårdens 

betydelse vid diagnostillfället. Andra huvudkategorin Upplevelser av det konstanta vårdandet 

är uppdelad i Känslomässig påverkan, Social påverkan, Vårdarrollens påverkan på 

identiteten, Den ständiga kampen och Behov av hjälp och stöd.  

  

7.1 Diagnostillfället  

Diagnostillfället har i många studier beskrivits vara ett känsligt tillfälle där föräldern upplever 

ett brett spektrum av starka känslor (Gannoni & Shute, 2009; George, Vickers, Wilkes & 

Barton, 2006; Rodriguez & King, 2014; Whiting, 2012, 2014b). Vidare har alla studier som 

berör diagnostillfället belyst hur ett tidigt diagnostiserande är en positiv faktor rörande 

föräldrarnas meningsskapande i situationen. Samma studier betonar även hur föräldrarna 

upplevt ett bristande stöd från sjukvården vid detta tillfälle. 

 

7.1.1   Känslomässiga upplevelser 

I samband med diagnostillfället beskrivs framförallt negativa känslor såsom sorg, förvirring, 

rädsla, nervositet, frustration, ilska, oro, skuld samt känsla av avtrubbning (Gannoni & Shute, 

2009). En förälder beskrev detta tillfälle med uttrycket ”det var som att någon släckte ljuset” 

och hela vardagen vändes upp och ned på bara ett fåtal sekunder. Det var dock svårt för 

föräldrarna att ge uttryck för dessa känslor då de omedelbart åsidosattes för att fokusera på 

barnets behov.  

Känslorna av sorg och skuld har i olika studier granskats ytterligare. I studien av George et 

al. (2006) beskrivs hur känslan av sorg framförallt uppkom vid diagnostillfället och att en del 

föräldrar upplevde att de genomgick en fas av förnekelse i denna fragila period. När känslor 

som associeras med sorg såsom ledsamhet och nedstämdhet relaterat till barnets 

sjukdomstillstånd blir permanenta, återkommande eller gradvis stegrande beskriver George et 

al. (2006) detta som kronisk sorg. En annan känsla som skildras ytterligare i relation till 

diagnostillfället är känslan av skuld. Föräldrarna upplevde en känsla av skuld i samband med 
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diagnostillfället och klandrade sig själva för att inte ha sökt vård tidigare (Gannoni & Shute, 

2009), och en del föräldrar undrade om sjukdomen berodde på dem själva och något de gjort 

(Whiting, 2014b). 

Endast en studie beskriver en positiv känsla i samband med diagnostillfället. I studien av 

Rodriguez och King (2014) framkom hur barnets diagnos kunde generera en positiv känsla av 

förhoppningar om att få det förväntade stöd och hjälp de behövde, även om den resulterade i 

förvirring och förtvivlan hos föräldrarna.   

  

7.1.2   Sjukvårdens betydelse vid diagnostillfället 

Flera studier har beskrivit hur mötet med vården vid diagnostillfället har påverkat föräldrarnas 

uppfattning och meningsskapande relaterat till barnets tillstånd (Gannoni & Shute, 2009; 

George et al., 2006; Rodriguez & King, 2014; Whiting, 2012, 2014b). George et al. (2006) 

fokuserar i sin studie på sorg där föräldrarna har beskrivit hur väntan på diagnostiserandet 

bidrog till detta. Rodriguez och King (2014) har i sin studie även beskrivit hur föräldrarna 

upplevde oklarhet kring diagnosen som en stor stressfaktor.  

Förutom tidpunkten för diagnostiserandet fanns det också beskrivet hur bemötandet vid 

diagnostillfället påverkade föräldrarna. Whiting (2014b) visar på att föräldrarna upplevde att 

okänslighet från sjukvårdspersonal vid diagnostillfället skapade ilska och förvirring då de 

försökte skapa förståelse i situationen. Även Gannoni och Shute (2009) har studerat 

diagnostillfällets betydelse där föräldrarna beskrev hur de vid detta tillfälle inte kände sig 

sedda av sjukvården samt att de antingen blev överösta med information eller fick otillräcklig 

sådan. Denna upplevelse stöds även av studier gjorda av Whiting (2014b) och George et al. 

(2006).  

 

7.2 Upplevelser av det konstanta vårdandet 

Det konstanta vårdandet och att alltid ha fokus riktat på barnets behov resulterade i en rad 

upplevda känslor hos föräldrarna. Detta beskrevs vidare som att rollen som förälder även 

innefattande en vårdarroll. Ett flertal studier beskriver hur föräldrarna kände sig maktlösa i sin 

situation och att de upplevde en känsla av att inte ha kontroll (Kirk, Glendinning & Callery, 

2005; Rempel & Harrison, 2007; Rodriguez & King, 2009). Kirk et al. (2005) har beskrivit 

hur föräldrarna upplevde att nödvändiga medicintekniska moment störde familjeaktiviteter 

där de hade chans att knyta an till barnet på ett föräldramässigt sätt. 

I ett flertal studier beskrevs den kontinuerliga kontakten med sjukvården som en “kamp” 

där föräldrarna upplevde bristfälligt hjälp och stöd (Gannoni & Shute, 2009; George et al, 
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2006; Kirk et al., 2005; MacDonald & Gibson, 2010; Rodriguez & King, 2014; Whiting, 

2012, 2014b). 

 

7.2.1 Känslomässig påverkan 

Det konstanta vårdandet och att alltid ha fokus riktat på barnets behov resulterade i en rad 

känslor. Föräldrarna kände att de alltid behövde vara närvarande och om de inte var det så 

uppkom skuldkänslor gentemot barnet (Case-Smith, 2004). I många studier finns det 

beskrivet hur föräldrarna upplevde det ansvar de hade över barnets hälsa som överväldigande 

(Case-Smith, 2004; Gannoni & Shute, 2009; Lee & Rempel, 2011; Rempel & Harrison, 2007; 

Rodriguez & King, 2009, 2014). Detta stora vårdrelaterade ansvar påverkade ofta föräldrarna 

på ett negativt sätt. Det finns beskrivet hur föräldrarna kände ett ansvar att hålla alla nöjda och 

inte göra någon besviken, en rädsla för sammanbrott (Rodriguez & King, 2009) samt att de 

svåra medicinska beslut de stod inför genererade oro och tog energi (Case-Smith, 2004; 

Rodriguez & King, 2014). Även osäkerhet i vårdandet och ett ifrågasättande av sig själva 

genom frågor som “gör vi tillräckligt?”, “eller överdriver vi?” (Rempel & Harrison, 2007) 

samt rädsla och oro inför att överlåta vårdandet av barnet till någon annan för att kunna få en 

paus (Lee & Rempel, 2011) var faktorer som påverkade föräldrarna negativt. 

I Kirk et al. (2005) finns beskrivet hur det konstanta vårdandet bland annat innefattar att 

föräldrarna måste utföra medicinska procedurer vilket kunde orsaka smärta och obehag hos 

barnet. Det skapade i sin tur en upplevd stress hos föräldrarna då de var oroliga att barnen 

skulle associera dem med smärta snarare än med trygghet och tröst. Vidare beskrivs hur 

föräldrarna upplevde att vårdandet var deras plikt och att de inte hade något val vilket återigen 

resulterade i en känsla av att inte ha kontroll. I en studie av Rodriguez och King (2014) 

beskriver föräldrarna det konstanta vårdandet som en börda och som något de behövde 

avlastning från. 

Ovan beskrivs hur föräldrarna påverkas negativt av att vårda sitt allvarligt sjuka barn. 

Likväl finns det positiv påverkan beskriven, så som djupare motivation för vårdandet än plikt 

(Case-Smith, 2004; Rodriguez & King, 2009). Detta grundade sig i en vilja att ge barnet bästa 

möjliga livskvalitet. Rodriguez och King (2009) har beskrivit hur föräldrarna upplever en 

känsla av tillfredsställelse i samband med detta vårdande. Gannoni och Shute (2009) har 

också beskrivit hur föräldrarna känner sig styrkta av att få användning av sin kunskap relaterat 

till barnets sjukdomstillstånd och att lyckas med vårdrelaterade uppgifter. Vidare beskriver 

Gannoni och Shute (2009), vilket också styrkts av Lee och Rempel (2011), hur föräldrarna 

upplevde att de fått ett nytt, mer positivt, synsätt på livet där de är tacksamma för varje dag 
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och uppskattar livet mer vilket fått dem att prioritera annorlunda. Känslan av tacksamhet till 

livet och barnets överlevnad finns även beskrivet av Rempel och Harrison (2007) som 

utvecklar hur föräldrarna har accepterat känslan av hjälplöshet i sin situation genom att förlita 

sig och ha tilltro till det som passar just deras livsåskådning, vilket kan vara teknik, gud eller 

läkare. 

I ett flertal studier framkom hur föräldrarna upplevde osäkerhet i relation till barnets 

framtid (Lee & Rempel, 2011; Rempel & Harrison, 2007; Rodriguez & King, 2014; Whiting, 

2012). Osäkerheten hade ett samband med barnets bräckliga hälsotillstånd och tankar på 

försämring eller eventuellt död vilket genererade känslor hos föräldrarna såsom rädsla, oro 

och förtvivlan. Osäkerheten inför barnets framtid hade också koppling till den positiva 

upplevelsen av tacksamhet inför livet (Gannoni & Shute, 2009; Lee & Rempel, 2011; Rempel 

& Harrison, 2007). Föräldrarna upplevde en förundran och tacksamhet inför barnets 

överlevnad och att deras situation gett en förändrad syn på livet som präglades av optimism, 

positivitet och tacksamhet inför varje dag. I studien av Lee och Rempel (2011) beskriver 

föräldrarna hur de hyllade barnets minsta framsteg oberoende hur sen utvecklingen var i 

jämförelse med ett friskt barn. Detta gjorde att de normaliserade barnets sena utveckling 

vilket bidrog till ett optimistiskt synsätt. 

  

7.2.2 Social påverkan 

Det stora ansvar som följer med vårdandet och föräldraskapet resulterade i upplevelser av att 

familjelivet och dess vardag påverkades och begränsades. I två studier av Whiting (2012, 

2014a) använde föräldrarna uttrycket “funktionsnedsatt familj” för att beskriva hur det 

vårdrelaterade ansvaret påverkade på familjen. 

Flera studier (Case-Smith, 2004; Gannoni & Shute, 2009; Lee & Rempel, 2011; 

MacDonald & Gibson, 2010; Rempel & Harrison, 2007; Rodriguez & King, 2009; Whiting, 

2012, 2014a) beskrev hur föräldrarna upplevde att möjligheten för både sig själva och 

familjen att delta i aktiviteter begränsades på grund av barnets sjukdomstillstånd. Denna 

upplevelse förklarades vidare bero på att barnets tillstånd krävde stor planering (Case-Smith, 

2004; Gannoni & Shute, 2009; MacDonald & Gibson, 2010; Whiting, 2012) inför olika 

aktiviteter, då det krävdes att man skulle vara beredd på det oförutsägbara (Case-Smith, 2004) 

och säkerställa att platsen för aktiviteten skulle vara anpassat på så vis att barnet kunde delta 

(MacDonald & Gibson, 2010) vilket omöjliggjorde det att vara spontan (Gannoni & Shute, 

2009; MacDonald & Gibson, 2010). 
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Barnets förutsättningar påverkade även föräldrarna i mer vardagliga aktiviteter, så som att 

använda kollektiva färdmedel (Rempel & Harrison, 2007) eller att ta en promenad 

(MacDonald & Gibson, 2010). I två av studierna beskrevs det att barnets tillstånd även 

påverkade var man valde att bo, dels för att inte behöva känna sig annorlunda eller sticka ut i 

området (MacDonald & Gibson, 2010) och dels för att behovet av hjälp och stöd i vardagen 

fick dem att flyttade närmare mor- och farföräldrar (Rempel & Harrison, 2007). 

Föräldrarna i ett flertal studier (Kirk et al., 2005; MacDonald & Gibson, 2010; Rempel & 

Harrison, 2007) beskrev att hemmiljön förändrades, då hemmet behövde anpassas eller 

utrustas med hjälpmedel och medicinteknisk apparatur. I studien av Kirk et al. (2005) 

beskrevs hur den förändrande hemmiljön resulterade i att hemmet kändes som ett “mini-

sjukhus”, dels på grund av anpassningen och utrustningen, och dels på grund av närvaron av 

vårdpersonal på regelbunden basis, och att detta i sin tur gjorde det svårt att bjuda över vänner 

och familj. Rempel och Harrison (2007) beskriver en liknande upplevelse av att behöva 

begränsa antalet besök i hemmet, men istället på grund av infektionsrisk. 

Upplevelser av social påverkan och begränsning, isolering samt känslor av att vara 

annorlunda på grund av dessa faktorer uttrycktes av föräldrar i flera studier (Case-Smith, 

2004; Gannoni & Shute, 2009; Kirk et al., 2005; Lee & Rempel, 2011; MacDonald & Gibson, 

2010; Rempel & Harrison, 2007; Rodriguez & King, 2009, 2014; Whiting, 2012, 2014a, 

2014b). Det framkom även att ovan nämnda faktorer och resultatet av dess påverkan på 

föräldrarna gav upphov till känslor av stigmatisering (MacDonald & Gibson, 2010) och ett 

behov av normalisering för att hantera sin situation (Case-Smith, 2004; Lee & Rempel, 2011; 

MacDonald & Gibson, 2010; Rempel & Harrison, 2007; Rodriguez & King, 2009, 2014; 

Whiting, 2012). I en studie (MacDonald & Gibson, 2010) uttryckte föräldrarna att det var 

svårt att lyckas med och uppnå normaliseringen på grund av de stora skillnader som fanns i 

förutsättningarna för att uppfattas och känna sig normala i jämförelse med familjer utan 

allvarligt sjuka barn. Deltagarna i två studier (Case-Smith, 2004; Rodriguez & King, 2009) 

beskrev att normaliseringen tog sig uttryck i att dem anpassade sina sociala kontakter till 

andra föräldrar i samma situation då de hade gemensamma upplevelser, fokus, samtalsämnen, 

funderingar och kunde känna samhörighet med och stöd hos varandra. I slutändan bidrog även 

detta till upplevelser av social begränsning och isolering då det sociala umgänget reducerades. 

       

7.2.3 Vårdarrollens påverkan på identiteten 

Vårdarrollen är en mycket tidskrävande roll som gör det svårt att hinna med annat (Case-

Smith, 2004; MacDonald & Gibson, 2010) och flera studier (Case-Smith, 2004; Gannoni & 
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Shute, 2009; Kirk et al., 2005; Rempel & Harrison, 2007; Rodriguez & King, 2009, 2014; 

Whiting, 2012, 2014a) beskriver att föräldrarna upplevde att de behöver anta och växla mellan 

flertalet olika roller. En mamma beskrev att hon kände sig som mamma, vårdare och 

sjukgymnast i ett (Whiting, 2014a). Då vårdarrollen var så tidskrävande resulterade det i 

svårigheter att växla mellan och balansera de andra rollerna, som förälder (och de mindre 

roller som ingår i föräldrarollen, exempelvis att vara chaufför åt sitt barn), maka/make och 

vän, utan att konflikt uppstod (Whiting, 2012). 

Föräldrarollen och hur den påverkade relationen till barnet förklaras av Lee och Rempel 

(2011) som i sin studie har belyst svårigheten för dessa föräldrar att anta föräldrarollen 

relaterat till uppfostran. Föräldrarna ansåg att deras barns framtid var osäker och att barnen 

redan genomgått tillräckligt med lidande vilket gjorde det svårt att sätta gränser. 

En studie av Case-Smith (2004) beskrev också hur föräldrarna antog rollen som 

representant och företrädare för sitt och andras barn i samma situation, vilket ersatte tidigare 

karriärsplaner och anpassade det sociala kontaktnätet till andra i samma situation. Vidare 

redovisas i Kirk et al. (2005) att föräldrarna beskrev att de definierade sin roll som vårdare 

som en primär del av föräldraskapet. 

Svårigheterna att balansera de olika rollerna påverkade föräldrarnas identitet (Case-Smith, 

2004; Gannoni & Shute, 2009; George et al, 2006; Kirk et al., 2005; MacDonald & Gibson, 

2010; Rempel & Harrison, 2007; Rodriguez & King, 2009, 2014; Whiting, 2012; 2014a). Den 

förändrade identiteten var knuten till ett flertal faktorer. 

Flera studier tog upp faktorn att föräldrarnas relation påverkas (Case-Smith, 2004; George 

et al, 2006; Kirk et al., 2005; Rempel & Harrison, 2007; Rodriguez & King, 2009, 2014; 

Whiting, 2014a). I några studier utvecklade föräldrarna mer specifikt hur den påverkats, 

antingen genom gemensamma insikter och samarbete vilket ledde till att föräldrarna kom 

varandra närmare (Rempel & Harrison, 2007; Rodriguez & King, 2009), eller att relationen 

påverkats så negativt att det lett till uppbrott och skilsmässor (Rodriguez & King, 2009, 

2014). 

En påverkad yrkeskarriär som ett resultat av det tidskrävande vårdandet och dess 

omständigheter beskrivs i flera studier (Case-Smith, 2004; Gannoni & Shute, 2009; George et 

al, 2006; MacDonald & Gibson, 2010; Rempel & Harrison, 2007; Rodriguez & King, 2009; 

Whiting, 2012, 2014a). I några av studierna beskriver föräldrarna mer specifikt hur 

yrkeskarriären påverkades, antingen genom att de behövt anpassa sina arbetsuppgifter (Case-

Smith, 2004; Rempel & Harrison, 2007) eller arbetstider (MacDonald & Gibson, 2010; 

Rempel & Harrison, 2007), eller behövt säga upp sig för att kunna vårda barnet på heltid 
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(Case-Smith, 2004; Rodriguez & King, 2009). Vissa föräldrar hade delat upp detta, den ena 

partnern hade slutat arbeta och den andra hade istället fått gå upp i tid och jobba extra, för att 

kunna försörja familjen ekonomiskt (Case-Smith, 2004; Rempel & Harrison, 2007). Det 

framkom att det oftast var mamman som tog den vårdande rollen och gav upp sitt arbete, 

medan pappan i relationen tog rollen som familjens försörjare och istället arbetade mer än 

tidigare. Att en påverkad yrkeskarriär kan leda till ekonomiska problem beskrivs i två studier 

(Gannoni & Shute, 2009; Whiting, 2014a).  

Upplevelser av att ha behövt åsidosätta egna behov och intressen framkom i flera studier 

(Case-Smith, 2004; Gannoni & Shute, 2009; Kirk et al., 2005; MacDonald & Gibson, 2010; 

Rodriguez & King, 2009, 2014; Whiting, 2012, 2014a). I två studier (Gannoni & Shute, 2009; 

Rodriguez & King, 2009) beskriver föräldrarna hur de bytt fokus och omformat sin identitet 

för att främja och bibehålla den. Att lyckas med att vårda, skydda och kämpa för sitt barn 

kändes nu som det viktigaste i livet och blev det som all energi lades på.  

 

7.2.4 Den ständiga kampen 

I ett flertal studier beskrevs mötet med sjukvården som en “kamp” (Rodriguez & King, 2014; 

Whiting, 2012, 2014b). I Whitings (2014b) studie beskrev föräldrarna hur de kände att de 

förde en konstant kamp med vården för deras barns bästa och att de alltid var förberedda inför 

en eventuell kommande och vidare kamp. Vidare beskriver Whiting hur detta berodde på 

misstro till vården och/eller en felaktig eller utebliven diagnos som hade inneburit rättigheter 

för barnet. Även Rodriguez och King (2014) betonar i sin studie hur föräldrarna upplevde 

problem med sjukvården i relation till att barnet inte alltid uppfyllde rätt diagnoskriterier. 

Därmed försvårades byråkratin och föräldrarna blev tvungna att argumentera för sitt barns 

rättigheter. Både George et al. (2006) och Rodriguez och King (2014) redogör i sina artiklar 

för hur föräldrarna tvingas att upprepa barnets sjukdomshistorik då dem upplever att 

sjukvårdspersonal inte är pålästa om denna, vilket leder till känslor av sorg och ångest. 

Att inte känna att man blev tagen på allvar av sjukvården var också ett återkommande tema 

i artiklarna (Gannoni & Shute, 2009; George et al., 2006; Rodriguez & King, 2014; Whiting, 

2014b). Sjukvårdens bristfälliga fokus på föräldrarna resulterade också i upplevelser av 

bristande stöd (Gannoni & Shute, 2009). 

Föräldrarna upplevde att de själva var “experter” på sina barn då de vårdat dem sedan 

födseln och var väl införstådda med all sjukdomshistorik samt deras medicinska rutiner 

(George et al., 2006; Lee & Rempel, 2011; Rempel & Harrison, 2007; Rodriguez & King, 

2014; Whiting, 2012, 2014a). I samband med mötet med sjukvården upplevde föräldrarna 
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även att deras expertis inte togs tillvara på. Kirk et al. (2005) beskriver hur föräldrarna ansåg 

att sjukvården inte hade den specifika kunskap som vården av deras barn krävde och att de 

helt enkelt inte brydde sig lika mycket som dem själva, detta innebar en potentiell konflikt 

föräldrar och sjukvårdspersonal emellan. 

 

7.2.5 Behov av hjälp och stöd 

Whiting (2012) belyser i sin studie att föräldrar upplevde att det viktigaste stödet var 

avlastning för att kunna få en “paus” i vårdandet, vilket inte tillgodosågs på grund av rädslan 

att söka avlastning på fel ställe. Föräldrarna ansåg att ingen annan, varken andra 

familjemedlemmar eller vårdpersonal, var kapabla till att ta hand om eller passa deras barn, 

vilket lämnade dem oförmögna till att få en paus (George et al., 2006; Lee & Rempel, 2011; 

Rempel & Harrison, 2007; Rodriguez & King, 2014; Whiting, 2012, 2014a). I en studie av 

MacDonald och Gibson (2010) beskrev föräldrarna hur de kände att de inte räckte med att få 

avlastning i några timmar utan att de behövde “total frihet” vilket upplevdes först när barnet 

var iväg över minst en natt. Då detta var fallet kunde dem ägna sig åt saker som inte annars 

var möjliga på grund av det konstanta vårdandet, såsom att fokusera på sig själva och sina 

egna behov och inte behöva följa rutiner. 

I en studie av Kirk et al. (2005) beskrivs dock svårigheter med att få hjälp från 

vårdpersonal i hemmet. Sjukvårdspersonal vistades där i tid och otid vilket upplevdes som en 

inskränkning på den personliga sfären och gjorde att hemmet kändes mer som en offentlig 

plats där det var svårt att visa personliga angelägenheter såsom att visa ömhet eller gräla. 

Förutom det upplevda behovet av avlastning och “paus” uttryckte föräldrarna i många studier 

ett behov av bra kommunikation med lämplig och anpassad information från sjukvårdens sida 

(Gannoni & Shute, 2009; George et al, 2006; Rempel & Harrison, 2007; Rodriguez & King, 

2014). 

I en studie av Whiting (2012) framkom en rad olika personer och resurser som föräldrarna 

kände att de behövde stöd ifrån. Det behövda personstödet som de hade behov utav kom från 

familj, vänner, arbetskollegor, stödgrupper och barnvakter. De resurser som kunde 

tillhandahålla stöd på organisationsnivå var specialistvård, socialtjänst, anpassad 

utbildning/information om sjukdomstillståndet och medicinteknisk apparatur, förskrivna 

sociala organ, avlastning från vårdandet och tillgång till akutvård. Föräldrarna upplevde att 

hjälpen var tvungen att präglas av tillit för att stödet skulle fungera, detta gällde både person- 

och organisatoriskt stöd. Rodriguez och King (2014) har i sin studie beskrivit hur föräldrar 

upplevde att det bästa stödet kom från erfaren vårdpersonal med ett personcentrerat arbetssätt.  
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8 Diskussion 

I Metoddiskussionen värderas och diskuteras litteraturöversiktens tillvägagångssätt och dess 

påverkan på resultatet. Resultatdiskussionen diskuterar resultatet utifrån den teoretiska 

utgångspunkten och andra för resultatet relevanta publikationer.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Litteraturöversikten grundar sig på tolv vetenskapliga artiklar, alla med kvalitativ ansats. Den 

kvalitativa metoden har valts då denna mest fördelaktigt beskriver individers upplevelser 

(Segesten, 2012), vilket är av stor betydelse för denna litteraturöversikt vars syfte är just att 

belysa dessa. En risk med att endast använda sig av kvalitativa studier är att resultatet baseras 

på ett fåtal individers upplevelser och därför kan överförbarheten ifrågasättas. Denna 

överförbarhet motiveras av författarna då det i valda artiklar framkom en röd tråd av 

återkommande teman. Av samma anledning anses även samtliga artiklarna ha svarat till 

syftet. Detta betraktas som en styrka för resultatets trovärdighet, och förenklade även 

kategoriseringen under dataanalysen.  

Svårigheten i denna litteratursökning har varit att definiera begreppet “allvarlig sjukdom” 

för att urskilja artiklar som berör sjukdomstillstånd som innefattas av detta begrepp, då ingen 

given översättning finns. För att kontrollera huruvida artiklarna var relevanta för denna 

litteraturöversikt har metoden lästs igenom för att kontrollera att aktuella sjukdomstillstånd i 

artikeln faller under paraplybegreppet “allvarlig sjukdom” och därefter har de inkluderats eller 

exkluderats. Artiklar skrivna för mer än tio år sedan har exkluderats då författarna ville 

beskriva så aktuell forskning som möjligt.  

Peer reviewed användes som inklusionskriterie för att säkerställa den vetenskapliga 

kvalitén i artiklarna. I databasen PubMed fanns inte denna avgränsning och författarna valde 

därmed att använda sig av ”Nursing Journals” som inklusionskriterie då vårdvetenskapliga 

artiklar vanligtvis brukar vara publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter. Användandet 

av peer reviewed som avgränsning ger dock ingen garanti för att sökträffarna enbart 

innehåller originalartiklar, en mycket noggrann kvalitetsgranskning genomfördes därför av 

samtliga artiklar oberoende av vilken databas artikeln hämtades ifrån. Denna granskning 

användes både för att säkerställa artiklarnas kvalité och lämplighet för syftet. Granskningen 

innebar att samtliga delar i artiklarnas innehåll kontrollerades och följdes därefter av 

diskussion och övervägning författarna emellan vid eventuella tveksamheter. Resultatet av 

detta innebar att två artiklar exkluderades då artiklarnas design och metod inte ansågs 

uppfylla den kvalité och/eller lämplighet som författarna eftersträvade. 
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En svaghet beträffande resultatartiklarna är att några författare förkommer i flera artiklar. 

Två är skrivna av Rodriguez och King, tre är skrivna av Whiting och i två artiklar 

förekommer Rempel som författare. Av dessa artiklar är en del baserade på samma 

grundstudie. Detta har tagits i beaktning av författarna som har beslutat, att artiklarna ändå är 

relevanta för denna litteraturöversikt då det ofta är särskilda forskargrupper som genererar 

kunskap om vissa fenomen, vilket gör det nödvändigt. 

Att valda artiklar till resultatet endast kommer från två databaser anses inte som negativt 

då dessa databaser är de två största där artiklar med vårdvetenskaplig ansats publiceras. En del 

artiklar som möjligtvis kunde varit relevanta för resultatet exkluderas per automatik, då dessa 

inte tillhörde tillgängliga tidskrifter. Den begränsade tillgången i andra databaser till 

tidskrifter inom vårt valda område resulterade i att CINAHL var den databas som genererade 

flest resultatartiklar, vilket var väntat då den är den främsta för vårdvetenskapliga 

publikationer. 

Detta arbete har exkluderat forskning gjord i andra länder än västerländska på grund utav 

att författarna anser att studien hade blivit för bred då sådana studier även kan behandla 

problem relaterade till utvecklingsländer (såsom fattigdom och brist på vatten) och andra 

kulturer och normer. Vidare kan uppbyggnad av och tillgång till sjukvård se annorlunda ut. 

En inkludering av ovanstående perspektiv hade därför kunnat försvåra en tydlighet i 

resultatredovisningen. Resultatet präglas av det västerländska samhällets kultur och normer 

och anses därför med fördel vara överförbart till svensk och annan västerländsk sjukvård trots 

att resultat inte innehåller svenska studier. Ytterligare motivering för överförbarhet är att 

kärnan av det övergripande resultatet stöttas av Socialstyrelsens rapporter om anhörigvårdare 

i Sverige.  

Trots denna begränsning har valda artiklar gett ett fylligt underlag där författarna har varit 

tvungna att koncist beskriva studiernas resultat för att inte överskrida det maximala innanmäte 

litteraturöversiktens resultat får innehålla.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet går i linje med Neumans teori om att en förändring i en del av systemet - i detta fall 

barnets diagnostiserande med allvarligt sjukdomstillstånd - påverkar de andra delarna – 

föräldrarna. Utifrån detta perspektiv bör familjen ses och vårdas som en helhet trots att det 

inte är föräldrarna som är patienter, då hela familjen påverkas när ett barn är allvarligt sjukt. 

Nedan kommer de delar av resultatet som anses ha störst relevans för sjuksköterskans 

profession diskuteras mer ingående med Neumans systemmodell som utgångspunkt.  
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Resultatet visar att diagnostillfället är av stor vikt då det haft en stor känslomässig 

påverkan hos föräldrarna med en rad negativa upplevelser som följd. Det framkom även att 

sjukvården spelat en betydande roll. Studierna har visat att tidpunkten för och bemötandet 

kring diagnostiserandet har påverkat föräldrarnas upplevelse och hanterande av situationen.  

Detta beskrivs även i Socialstyrelsens (2014a) rapport där det bland annat framkom 

upplevelser av att sjukvården inte tog hand om anhörigas reaktioner vid diagnostillfället.  

I enlighet med systemteorin påverkar och påverkas variablerna vid diagnostillfället även 

utav miljön (Neuman 2001; Neuman & Fawcett 2011), som i detta fall utgörs av sjukvården. 

Utifrån Neumans teori kan man tolka det som framkommit i resultatet gällande sjukvårdens 

betydande roll vid detta tillfälle som att det behövs bättre utformade stödinsatser. Ahlström 

(2012) beskriver att stödsamtal kan vara av stor betydelse. Ett sådant tillfälle ger familjen 

chans att reflektera över sin situation tillsammans med vårdpersonal. Författarna anser att en 

sådan typ av riktad insats till föräldrarna redan vid diagnostillfället skulle kunna fånga upp 

deras känslomässiga reaktioner och fungera som ett stöd från sjukvården i föräldrarnas 

hantering av situationen. Även Tomlinson, Peden-McAlpine och Sherman (2011) menar på 

att hälsorelaterade situationer är systemiska och blir en del av familjens erfarenhet av hälso- 

och sjukvård. Målet är att stödjande insatser ska vara familjecentrerade och flerdimensionella 

då det finns ett återkommande samspel mellan familj, sammanhang och sjukvård. Utifrån 

Neumans teori och det Benzein et al. (2014) skriver gällande att en personcentrerad vård inte 

utesluter en familjefokuserad omvårdnad, kan det därför ses som ett argument till att en 

personcentrerad vård inte alltid är den mest eftersträvansvärda. I vissa kontexter behövs en 

utveckling av denna i form utav en familjecentrerad omvårdnad.  

Socialstyrelsens (2012) rapport visar att boendesituationen påverkar omfattningen av 

vårdandet, och att de som tillhör den grupp som ger mycket tidskrävande och intensiv omsorg 

i de flesta fall bor tillsammans med den de vårdar. Påfrestningen tenderar därför att bli större 

för de anhöriga som vårdar en make/maka, partner eller barn. Som resultatet visat var 

avlastning i vårdandet det stöd och den hjälp som föräldrarna uttryckt sig ha störst behov utav, 

samtidigt som det framkom att det var just detta som föräldrarna ansåg sig ha fått hjälp med i 

minst utsträckning. Helitzer, Cunningham-Sabo, VanLeit och Crowe (2002) har beskrivit hur 

föräldrar till allvarligt sjuka barn kan uppleva mer stress och sämre psykiskt välmående i 

jämförelse med föräldrar till friska barn. I Socialstyrelsens rapport (2014a) beskrivs ett 

negativt samband mellan självskattat hälsotillstånd och omsorgens omfattning. Vidare 

rapporteras både fysisk och psykisk påverkan som vårdandet haft på hälsan. De hälsoproblem 

som framkom var exempelvis depressiva symtom, muskelvärk, högt blodtryck, nedsatt aptit, 
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sömnstörningar samt fysisk och psykisk trötthet och utmattning. Denna påverkan var störst i 

åldersgruppen 30-44 år, där majoriteten av omsorgsgivarna är föräldrar som vårdar sina 

allvarligt sjuka barn.  

I en studie av Raina et al. (2005) visade minskade vårdgivaruppgifter leda till ökat 

psykiskt välmående hos den som vårdar. Detta tyder på att ökade förutsättningar för att få en 

paus i vårdandet skulle kunna förebygga de upplevelser av maktlöshet, isolering, och 

åsidosättandet av egna behov som framkom i resultatet. Författarna anser därför att avlastning 

i vårdandet skulle kunna förebygga den fysiska och psykiska påverkan som Socialstyrelsen 

(2014a) och Helitzer et al. (2002) beskrivit. Även Whiting (2014c) beskriver i sin studie hur 

avlastning är ett viktigt stöd för föräldrarna, men belyser samtidigt svårigheten kring detta då 

olika föräldrars behov och önskemål är personliga och olika faktorer påverkar när, var och hur 

avlastningen önskas. Personligheten var en viktig faktor då en del föräldrar exempelvis ansåg 

att avlastning innebar att avsäga sig ansvar. Författarna anser att denna svårighet skulle kunna 

undvikas med individuell utformning och planering. Även Hopia, Paavilainen och Åstedt-

Kurki (2004) förespråkar detta arbetssätt. De har beskrivit hur sjuksköterskan kan optimera 

föräldrars delaktighet genom att individualisera vården, och då är det användbart att arbeta 

med familjer på ett systemteoretiskt sätt.  

Resultatet visade att vårdarrollen påverkade föräldrarnas identitet, framför allt då den tog 

över andra roller och på så vis förändrade föräldraskap, karriär och relationer, men också 

genom att föräldrarna åsidosatte sina egna behov. Socialstyrelsen (2012) rapporterar att de 

som vårdar ett barn påverkas i mycket högre grad av sitt omsorgsgivande än övriga 

anhörigvårdare. De fick ofta svårt att hinna umgås med vänner, och nästan hälften uppgav att 

möjligheten att arbeta påverkats på olika sätt. Helitzer et al. (2002) har beskrivit hur föräldrar 

mist självförtroendet, livsmål och förväntan på framtiden efter barnets födsel. Vidare bygger 

studien på mödrarnas deltagande i en gruppterapeutisk behandling där de fått möjlighet att 

dela med sig av sina upplevelser. Detta visade sig bidra till att de kände sig älskade, 

respekterade, accepterade och stärkta i sin självkänsla. I Socialstyrelsens (2014a) rapport 

beskrivs det hur anhörigorganisationer skulle kunna uppfylla en liknande funktion. Deltagarna 

kan både få och bidra med stöd genom att dela med sig av sina upplevelser och det har även 

visat sig att mötet med personer i samma situation ofta skapar starka relationer. I kombination 

med vad som tidigare nämnts i diskussionen visar detta återigen att fokus bör läggas på 

riktade stödinsatser. Denna form av stöd kan även tänkas förebygga upplevelsen av social 

isolering som framkom i resultatet. Det förutsätter att det är individuellt utformat, vilket med 

fördel kan möjliggöras genom att arbeta utifrån Neumans systemmodell.  
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Det framgick i resultatet att föräldrarna upplevt interaktionen med sjukvården som 

betungande, framförallt upplevde de brister i kommunikation och information från 

vårdpersonal. Hopia et al. (2004) anser att kommunikation och information bör utformas så 

att föräldrarna förstår sina barns sjukdomsbild och kan ta adekvata beslut angående deras 

vård. Detta hjälper dem att hantera situationen och reducerar känslan av stress, och är ett 

familjecentrerat arbetssätt.  

Resultatet har också beskrivit hur föräldrar uttryckt en motivation till vårdandet som 

baseras på en vilja att ge barnet bästa möjliga livskvalité, och att de kände sig tillfredsställda 

och styrkta när de känt att dem utfört ett gott vårdande. Neumans teori beskriver hur det 

optimala välbefinnandet hos systemet och dess delar, i det här fallet familjen, förklaras som 

största möjliga grad av stabilitet i systemet vid en specifik given tidpunkt (Neuman, 2001; 

Neuman & Fawcett, 2011). För att kunna möjliggöra det krävs att man förhåller sig till 

familjen som en helhet och ett samverkande system. Det kan därför anses vara av vikt för 

vårdpersonal att sträva efter att fånga upp föräldrarna då systemet upplevs som stabilt. Det 

kan ge sjuksköterskan möjlighet att reflektera över hur systemet ser ut vid denna specifika 

tidpunkt och därmed i största möjliga mån kunna arbeta för att försöka bibehålla systemet så.  

I resultatet framkom att bäst stöd upplevdes komma från vårdpersonal som arbetade 

utifrån ett individanpassat förhållningssätt. Med utgång i Neumans teori om systemet i 

interaktion med miljön kan man argumentera för en tolkning av resultatet där alla faktorer 

hänger ihop med och påverkar varandra, och att den familjecentrerade vården med dess 

helhetssyn därför kan motiveras som det bästa sättet att möta denna anhöriggrupp. Detta 

perspektiv skulle i praktiken innebära att om det stöd och den hjälp föräldrarna är i behov utav 

tillgodoses, kan det ha en positiv påverkan på hela familjen, även barnet som i detta fall är 

patient. Då sjukvården i detta scenario utgör faktorn miljö, skulle det som Neuman och 

Fawcett (2011) förklarat samtidigt kunna optimera förutsättningarna för relationen med 

sjukvården.  

Ume-Nwagbo, DeWan och Lowry (2006) anser att sjuksköterskor bör har kunskaper 

kring basen i ett holistiskt system för att kunna planera vårdens mål och insatser, något som 

systemmodellen tillhandahåller. De har i sin artikel beskrivit hur sjuksköterskor som använder 

sig av Neumans systemmodell och dess principer om helhetssyn som teoretiskt ramverk, kan 

bedöma både en individ och familjs behov och samtidigt planera vården på ett respektfullt 

sätt. Ume-Nwagbo et al. (2006) menar att sjuksköterskan med hjälp av Neumans teori kan 

arbeta både evidensbaserat och generera vård av hög kvalitet. Vidare beskrivs teorin som en 
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optimal utgångspunkt då den fokuserar på en helhetssyn istället för att förlita sig på diagnos 

och symtom.  

Stuart och Melling (2014) har i sin studie frågat denna anhöriggrupp angående deras 

kunskap om familjecentrerad omvårdnad. Mindre än en fjärdedel hade hört talas om 

begreppet och kunde definiera dess innebörd. Inom samma område har en studie av 

Tomlinson et al. (2011) visat att få sjuksköterskor besitter de färdigheter som behövs för att 

kunna angripa vården mer familjecentrerat. Ume-Nwagbo et al. (2006) föreslår att 

sjuksköterskor som använder sig av en omvårdnadsteoretisk grund i sitt arbete i mötet med 

individer och familjer är mer sannolika att på bästa sätt utöva en mångsidig, individualiserad 

vård i praktiken. Detta kan tolkas som information om arbetssättet till både föräldrar och 

vårdpersonal skulle kunna optimera deras samarbete.  

Utifrån det resultat som framkommit i litteraturöversikten har ett utövande av 

familjecentrerad vård visat sig vara användbart i förhållande till vald anhöriggrupp. 

Författarna anser därför att Neumans systemmodell är både ett passande och applicerbart 

förhållningssätt i detta möte.  

 

8.3 Kliniska implikationer 

Resultatet visar att det är viktigt att bemötandet från sjukvården bidrar med stöd och inte 

försvårar föräldrarnas redan ansträngda situation. Att erhålla bra information, god 

kommunikation och relation till sjukvården blir därför av extra stor vikt för denna 

anhöriggrupp.  

Föräldrarna lider av ökad risk att drabbas av ohälsa och i denna situation är det 

betydelsefullt att sjuksköterskan kan ge rätt hjälp och stöd vilket underlättas ifall hon har en 

ökad förståelse för hur dessa föräldrar upplever sin tillvaro. Det är också viktigt att den 

helhetssyn som beskrivs i sjuksköterskans kompetensbeskrivning tillämpas i mötet med denna 

anhöriggrupp för att förstå hur situationen påverkar dem. De flerdimensionella upplevelser av 

vårdandet som framkom bidrar till en ökad förståelse för denna anhöriggrupp och skulle 

därför kunna skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskan att möta dem. Vidare motiverar 

bristerna i bemötande och stöd som framkommit ett fortsatt arbete för att uppnå en 

tillfredsställande helhetssyn i praktiken.  

  

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande litteraturöversikt indikerar på ett behov hos vårdpersonal av större förståelse för 

den utsatta situation föräldrar till allvarligt sjuka barn befinner sig i och de upplevelser som 
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följer. Därför anses fortsatt forskning kring familjecentrerad omvårdnad och hur denna kan 

användas vara av betydelse. Förslagsvis skulle detta mer specifikt motivera fortsatta studier 

kring de konsekvenser anhörigvårdande har för hälsan samt vilka insatser från sjukvårdens 

sida föräldrar till allvarligt sjuka barn upplever som stödjande.  

  

9 Slutsats 

Föräldrar som vårdar sina allvarligt sjuka barn påverkas både känslomässigt och socialt, 

framför allt framkom känslor av sorg, maktlöshet, oro samt upplevelser av begränsning och 

isolering. I och med detta har de även större risk att drabbas av ohälsa. Vårdarrollen tog över 

och påverkade de flesta aspekter av livet och tillvaron, som äktenskap, arbete och tid över till 

egna intressen, och i sin tur även den egna identiteten. Resultatet beskriver också betydelsen 

av mötet med sjukvården, hur bemötandet från vårdpersonal upplevdes som bristfälligt och 

hur behovet av stöd och hjälp inte tillgodosågs, vilket framförallt framkom vid 

diagnostillfället. Kontakten med sjukvården beskrevs som en ständigt pågående kamp. Det 

största behovet som uttrycktes var att få en ”paus” i vårdandet, i form utav individuellt 

utformad avlastning.  
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Design, urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Case-Smith, 

J. 

Parenting a child 

with a chronic 

medical 

condition 

2004, USA, The 

American Journal 

of Occupational 

Therapy 
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föräldragruppen. 

Design: Kvalitativ. Urval: 22 familjer, 8 

familjer valdes ut för analysering. 

Datainsamling: djupgående intervjuer 

och observationsnoteringar. Analys: 

Etnografisk innehållsanalys. 

I resultatet framkom tre teman relaterat till 

vårdande, socialt liv och familjeidentitet. Dessa 
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ständig närvaro, förändrade karriärplaner och 

kompromisser/beslutsfattande. Andra temat 

beskriver svårigheten i att få avlastning i 

vårdandet samt den stora planering som sociala 

aktiviteter kräver. Tredje temat beskriver hur 

familjen identifierade sig utifrån det sjuka barnet 

samt fick en förändrad syn på livet. 

Gannoni, A. 

F. & Shute, 

R. H. 

Parental and 

child 

perspectives on 

adaptation to 

childhood 

chronic illness: 

A qualitative 

study 

2009, Australien, 

Clinical Child 

Psychology and 

Psychiatry  

Att få en grundlig 

förståelse av 

anpassningen hos 

barn och föräldrar i 

familjer med ett 

kroniskt sjukt barn. 

Design: Kvalitativ. Urval: 18 föräldrar. 

Datainsamling: Tre fokusgrupper samt 

11 enskilda intervjuer. Uppföljning en 

vecka efteråt för kompletterande tankar. 

Analys: Hermeneutisk fenomenologisk 

innehållsanalys. 

Resultatet är uppdelat i elva huvudteman som 

beskriver föräldrars upplevelser kring sjukdomens 

påverkan på olika aspekter av livet, sjukdomens 

betydelse, stresshantering, socialt stöd, oro inför 

framtiden, psykosociala insatser, olikheter och 

likheter emellan sjukdomsgrupperna, positiva 

erfarenheter samt föräldrarnas egna förslag till 

psykosociala insatser. 

George, A., 

Vickers, M. 

H., Wilkes, L. 

& Barton, B. 

Chronic grief: 

Experiences of 

working parents 

of children with 

chronic illness 

2006, Australien, 

Contemporary 

Nurse 

Att få en ökad 

förståelse för 

heltidsarbetande 

föräldrars upplevelse 

av att leva med ett 

Design: Kvalitativ. Urval: 12 

heltidsarbetande föräldrar till barn med 

kronisk sjukdom. Datainsamling: 

Djupgående semistrukturerade 

intervjuer. Analys: Hermeneutisk 

Resultat urskiljer två huvudteman; sorg och 

kontakt med vårdpersonal. Studien visar att den 

upplevda sorgen återkommer i olika stadier av 

sjukdomen och också kan påverkas av mötet med 

vårdpersonalen. Studien beskriver också att 
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barn med kronisk 

sjukdom 

fenomenologisk innehållsanalys. föräldrarna inte kände sig sedda vid punkten för 

diagnostiserandet och att ett felaktigt bemötande 

från vårdpersonal kan återkalla känslan av sorg. 

Kirk, S., 

Glendinning, 

C. & Callery, 

P. 

Parent or nurse? 

The experience 

of being the 

parent of a 

technology-

dependent child 

2005, England, 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Att ta reda på hur 

föräldrar upplever att 

vårda ett 

medicintekniskt 

beroende barn.  

Design: Kvalitativ. Urval: 33 föräldrar 

till sammanlagt 24 barn. Datainsamling: 

24 (gemensamma i de fall då båda 

föräldrarna deltog) djupgående 

intervjuer i deltagarnas hem. Analys: 

Grounded theory. 

Resultatet beskriver upplevelsen av att 

föräldraskapet formas utifrån situation, miljö och 

vårdarroll. Vidare beskrivs upplevelsen av att anta 

dubbla roller och att vårdarrollen tog över hela 

livet. Föräldrarna anser sig vara experter på sitt 

barn. 

Lee, A. & 

Rempel, G. R. 

Parenting 

children with 

hypoplastic left 

heart syndrome: 

Finding a 

balance 

2011, Kanada, 

Journal for 

Specialists in 

Pediatric Nursing 

Att beskriva 

förhållandet mellan 

de processer hos 

föräldrar som 

uppkommer när man 

uppfattar sitt barn 

som sårbart och 

normaliseringen av 

sitt barn. 

Design: Kvalitativ. Urval: 16 föräldrar. 

Datainsamling: 30 semi-strukturerade 

intervjuer som genomfördes i 

deltagarnas hem eller över telefon. 

Analys: Deduktiv sekundäranalys 

baserad på grounded theory. 

Resultatet framkom tre huvudkategorier; 

normalisering, föräldrars upplevelse av barnens 

sårbarhet samt ett optimistiskt förhållningssätt. 

Resultatet beskriver hur föräldrarna balanserar 

känslan av oro för sitt barns sårbarhet med att 

förundras över överlevnaden, med hjälp av 

normalisering som coping-strategi.  

MacDonald, 

H. L. & 

Gibson, C. H. 

Parenting 

children 

requiring 

complex care at 

home: re-

visiting 

normalisation 

and stigma 

2010, England, 

Journal of 

Nursing and 

Healthcare of 

chronic illness 

Att få en ökad 

förståelse för 

påverkan av 

stigmatisering och 

normalisering hos 

föräldrar vars barn 

behöver komplex 

vård. 

Design: Kvalitativ. Urval: 19 mödrar, 4 

fäder, 7 mor- och farföräldrar. 

Datainsamling: Skedde via både 

observation och djupgående intervjuer 

samt dokumentgranskning. Analys: 

Etnografisk innehållsanalys. 

Resultatet beskriver att föräldrarna upplever 

stigman, bland annat genom att dra till sig 

oönskad uppmärksamhet, vilket leder till 

begränsningar och social isolering. Vidare 

beskrivs det att föräldrarnas uppfattning av barnets 

sjukdom är beroende av interaktionen med 

sjukvården. Dessa föräldrar kunde inte använda 

sig av normalisering som coping-strategi.  

Rempel, G. R. Safeguarding 2007, Kanada, Att beskriva Design: Kvalitativ. Urval: 16 föräldrar Resultatet beskriver två huvudkategorier som 



 
 

36 (34) 
 

 

 

& Harrison, 

M. J. 

precarious 

survival: 

parenting 

children who 

have life-

threatening heart 

disease 

Qualitative 

Health Research 

föräldrars upplevelse 

då deras barn 

genomgick riskabel 

kirurgi för 

hypoplastiskt 

vänsterkammarsyndr

om med Norwood-

metod strax efter 

födseln. 

till sammanlagt 9 barn. Datainsamling: 

Ostrukturerade intervjuer via telefon och 

personliga möten. Analys: Grounded 

theory. 

innefattar skyddandet av barnet och skyddandet av 

sig själv och sitt partnerskap. Dessa har i sin tur 

delats in i subkategorier som bland annat 

beskriver föräldrarnas känsla av ansvar, osäkerhet, 

behov av stöd, normalisering, tilltro och olika 

roller.  

Rodriguez, A. 

& King, N. 

The lived 

experience of 

parenting a child 

with a  

life-limiting 

condition: A 

focus on the 

mental health 

realm 

2009, England, 

Palliative and 

Supportive Care 

Att belysa hur den 

mentala hälsan 

påverkas av den 

levda erfarenheten 

hos föräldrar till ett 

barn med 

livsbegränsat 

tillstånd. 

Design: Kvalitativ. Urval: 10 föräldrar. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Analys: Hermeneutisk 

fenomenologisk innehållsanalys. 

Resultatet beskriver en ständig känslomässig 

kamp som belyses genom sex teman. Inre kraft, att 

vara ansvarig, psykisk påverkan, hotad självbild, 

social isolering och rädsla för att “gå in i väggen”. 

Vidare beskriver resultatet att dessa föräldrar 

känner sig instängda med återkommande krävande 

uppgifter i relation till barnets vård, samt 

svårigheten att balansera jobb och familjeliv med 

detta. 

Rodriguez, A. 

& King, N. 

Sharing the care: 

the key-working 

experience of 

professionals 

and the parents 

of life-limited 

children 

2014, England, 

International 

Journal of 

Palliative Nursing 

Att undersöka den 

levda erfarenheten av 

att vårda och planera 

vård till ett barn med 

livsbegränsad 

sjukdom. 

Design: Kvalitativ. Urval: 25 föräldrar 

och 35 vårdare. Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer med 

föräldrarna. Vårdarna intervjuades i 

fokusgrupper. Analys: Hermeneutisk 

fenomenologisk innehållsanalys. 

      Resultatet visar tre huvudteman som beskriver 

känslan av förlust och förtvivlan rörande barnets 

framtid, kontakten med vården och vikten av 

personcentrerad vård samt de olika roller 

föräldrarna måste anta och hantera. Resultatet 

visade att föräldrars förväntningar av 

professionellt stöd från sjukvården inte uppfylldes. 

 

Whiting, M. Impact, meaning 

and need for 

2012, England, 

Journal of Child 

Att undersöka 

påverkan, behov av 

Design: Kvalitativ. Urval: 33 familjer. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

      Resultatet visar fyra huvudteman som beskriver 

vardaglig påverkan i form av exempelvis tidsbrist 



 
 

37 (34) 
 

 

 

help and 

support: The 

experience of  

parents caring 

for children with 

disabilities, life-

limiting/life-

threatening 

illness or 

technology 

dependence 

Health Care stöd & upplevd 

mening hos föräldrar 

vars barn har 

komplexa 

hälsobehov. 

intervjuer med alla 33 familjer. 

Uppföljning med 11 familjer som var 

slumpmässigt valda från varje subgrupp. 

Analys: Grounded theory följt av mind-

mapping. 

och multipla roller, behov av stöd, upplevd 

mening utifrån personliga, kulturella och 

personlighetsmässiga faktorer, samt föräldrarnas 

misstro till vården och det trauma som barnet 

diagnostisering innebär.  

Whiting, M. Children with 

disability and 

complex health 

needs: The 

impact on 

family life 

2014a, England, 

Nursing Children 

and Young 

People 

Att undersöka 

likheter och 

skillnader i föräldrars 

upplevelser av 

påverkan, behov av 

hjälp och stöd samt 

meningsskapande 

mellan tre 

subgrupper av 

sjukdomstillstånd. 

Design: Kvalitativ. Urval: 33 familjer. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer med alla 33 familjer. 

Uppföljning med 11 familjer som var 

slumpmässigt valda från varje subgrupp. 

Analys: Deduktiv sekundäranalys 

baserad på grounded theory. 

Resultatet visar tre huvudteman. Dessa beskriver 

föräldrars upplevelse av det tidskrävande 

vårdandet, att behöva anta multipla roller och att 

barnets sjukdom påverkar familjelivet.  

Whiting, M. What it means to 

be the parent of 

a child with a 

disability or 

complex health 

need 

2014b, England, 

Nursing Children 

and Young 

People 

Att undersöka hur 

föräldrar till barn 

med komplexa 

hälsobehov och 

funktionshinder 

förstår sin situation. 

Design: Kvalitativ. Urval: 33 familjer. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer med alla 33 familjer. 

Uppföljning med 11 familjer som var 

slumpmässigt valda från varje subgrupp. 

Analys: Deduktiv sekundäranalys 

baserad på grounded theory. 

Resultatet delas in i tre kategorier som beskriver 

faktorer som påverkar föräldrarnas 

meningsskapande. Diagnostisering och diagnos, 

kulturella, personliga och personlighetsmässiga 

faktorer, samt kampen och rustningen inför 

utmaningar.  

  


