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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Fler barn än någonsin överlever med kronisk sjukdom. När ett barn får 

en kronisk sjukdom påverkar det inte bara barnet i fråga, utan hela familjen. Det 

innebär att vårdpersonal är i mer behov än någonsin att kunna behandla och bemöta 

både det sjuka barnet så väl som veta hur bästa ta hand om familjen. 

Vårdnadshavarnas känslor och upplevelser i situationer kring barnets sjukdom, 

påverkar barnets välbefinnande. Därför är det viktigt att veta om vilka dessa känslor 

och upplevelser är för att kunna bemöta dem. 

Syfte: Att beskriva vårdnadshavarnas upplevelser av att leva med ett kroniskt sjukt 

barn. 

Metod: Litteraturöversikt där 9 kvalitativa artiklar, analyserade induktivt. Analysen 

gjordes med Fribergs 5-stegsmodell. 

Resultat: Det framkom fyra huvudsakliga teman. 1. Vårdnadshavarna upplevde 

”Förändrade förhållanden i livet”. 2. Känslan av att ”Förlora kontrollen”. 3. Här 

presenteras vårdnadshavarnas upplevelser i “Det mellanmänskliga mötet”. 4. 

Vårdnadshavarna visade också “Lättnad”.  

Slutsats: Sjuksköterskans medvetenhet om vårdnadshavarnas påverkan och dennes 

förmåga att stötta dem i omvårdnaden av ett kroniskt sjukt barn är viktig. 

Familjecentrerad omvårdnad anses vara ett bra sätt för sjuksköterskan att involvera 

familjen i barnets vård. 

 

Nyckelord: Barn, kronisk sjukdom, litteraturöversikt, upplevelse, vårdnadshavare. 

 



 
 

Summary 

 

Main title: Living with a chronically ill child. 

Subtitle: A literature review. 

Background: More child than ever survive a chronical illness. A chronical illness 

impacts the child in regard and the whole family. The healthcare workers are more 

required than ever to know how to treat the ill child and take care of the family. The 

guardians feelings and experiences related to the illness, have an impact on the child's 

well being. Therefore it is important to know those feelings and experiences, in order 

to attend them. 

Aim: This literature review aims to explore the experiences of guardians living with a 

chronically ill child. 

Method: Literature review of 9 qualitative articles, with inductive analysis. The 

analysis was done using Friberg's 5-step model. 

Results: There were found four main themes. 1. The guardians experienced "Changed 

relationships in Life". 2. The feeling of "Losing control". 3. Here the experiences of the 

“Interpersonal meeting” are presented. 4. The guardians also showed experiences of 

“Relief".  

Conclusion: The nurse's awareness of the impact on the guardians and her ability to 

support them in nursing a chronically ill child is important. Family-centered nursing 

is considered a good way to involve the family in the child's care. 

 

Keywords: Child, chronic disease, literature review, experience, guardians. 
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Inledning 

Sjukvårdsforskning utvecklas ständigt vilket innebär att fler barn med en kronisk 

sjukdom överlever än tidigare. Detta leder till att antalet barn som lever med kronisk 

sjukdom ökar (Looman, O´Conner-Von & Lindeke, 2008). När ett barn drabbats av 

kronisk sjukdom påverkas familjen. Det krävs att familjen är anpassningsbar för den 

nya situationen för att kunna hantera den väl (Blazquez & Alegre, 2013). För att 

situationen skall bli så bra som möjligt för det sjuka barnet är ett familjecentrerat 

förhållningssätt viktigt (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a) där hänsyn tas till både 

den sjuka och övriga familjens upplevelser (Benzein et al., 2012a; SFS, 2014:821). 

Sjuksköterskans stöd spelar en viktig roll för hela familjen. Det är viktigt att se var varje 

familjemedlem är i utvecklingen (Blazquez & Alegre, 2013) och identifiera styrkor och 

svagheter (Looman et al., 2008) för att kunna ge adekvat stöd (Blazquez & Alegre, 

2013; Looman et al., 2008). 

Barnets sjukdom påverkar vårdnadshavarna (Muscara et al., 2017; Newton & 

Lamarche, 2012). Undersökningar visar däremot att vårdnadshavarnas reaktioner på 

barnets sjukdom inte måste påverka barnets sjukdomsförlopp (Muscara et al., 2017). 

Det finns behov av mer forskning för att ta reda på vilket stöd närstående behöver vid 

vårdandet av sin egen familjemedlem (Rigby, Gubitz & Phillips, 2009). Därför var 

syftet att beskriva vårdnadshavarnas upplevelse av att leva med ett kroniskt sjukt 

barn. 

Bakgrund 

Vårdnadshavare 

Enligt Sveriges lagstiftning gäller följande; om barnets föräldrar är gifta vid barnets 

födsel är båda vårdnadshavare. Om föräldrarna inte är gifta kan båda bli 

vårdnadshavare om sådan anmälan görs, eller föräldrarna gifter sig. Barnets mor blir 

ensam vårdnadshavare om hon är ogift, skild eller änka vid barnets födsel. Vid 

skilsmässa fortsätter båda föräldrarna vara vårdnadshavare om inte domstol beslutar 

annat (SFS 1949:381). Definitionen familj bestäms av familjen själva då de emotionella 

banden är viktigare än lagen (Wright & Leahey, 2013). Definitionen “leva tillsammans 

med” används vidare både vid delad och gemensam vårdnad.   
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Kronisk sjukdom 

I internationella sammanhang används termen ”icke smittsamma sjukdomar” mer än 

”kroniska sjukdomar”. Det läggs vikt vid hur länge patienten lider av sjukdomen, 

däremot saknas enhetlig definition av begreppet mellan World health organization 

(WHO) och Europeiska kommissionen (Socialstyrelsen, 2014a). WHO beskrev 2002 

att en kronisk sjukdom är en sjukdom som kräver vård under flera år eller decennier. 

EU nämner att det skall vara ett långsamt sjukdomsförlopp en gradvis försämring över 

tid (Socialstyrelsen, 2014a). 

 

De senaste åren har kroniska sjukdomar fått större uppmärksamhet i hela världen. 

Orsaken är att kroniska sjukdomarna ökar i takt med ett längre liv. Cancer, diabetes 

och astma är några av de vanligast förekommande kroniska sjukdomarna i hela 

befolkningen (Socialstyrelsen, 2015). Den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn är 

astma och ca 8- 10 % av barnen i skolåldern har en astmasjukdom (Wennergren, 

Hesselmar & Hedlin, 2015). Vanliga utlösare är pälsdjur, pollen (Hjern, 2009) och 

förkylning som kan förvärra besvären (Socialstyrelsen, 2013). Vårdnadshavarna 

påfrestas då ett barn har astma genom att ständigt behöva vaka över astmasymtomen. 

Sjukvården föreslår ofta att hemmet bör hållas rent från sådant som kan utlösa 

försämring. Att ha ansvaret för barnets medicinering påverkar också, speciellt vid 

direktiv om ökad dos vid behov. Arbetssituationen påverkas av att vårdnadshavare 

ständigt behöva finnas tillgänglig för sitt barn (Timmermans & Freidin, 2007). 

 

Diabetes hos barn är nästan alltid typ 1-diabetes, en sjukdom som Sverige har näst 

högst insjuknandefrekvens av i världen, och orsaken är okänd. Även diabetes typ 2 

ökar i världen i takt med ökad barnfetma (Socialstyrelsen, 2013). Diabetes typ 1 och 

typ 2 skiljer sig genom att kroppen slutat producera insulin vid typ 1, men producerar 

för lite vid typ 2. Oavsett typ är målet med behandlingen ett stabilt blodsocker 

(Svenska diabetesförbundet, 2017a). Sparud-Lundin och Hallström, (2016) skriver 

om behandling av diabetes och menar att kostplanering krävs för att hålla en jämn 

insulinnivå. Lågt blodsocker kan resultera i medvetslöshet eller kramper (Svenska 

diabetesförbundet, 2017b). Många föräldrar till barn med diabetes lär sig med tiden 

att hantera barnets dagliga behandlingsrutiner som en del av vardagen (Bowes, 

Lowes, Warner & Gregorys, 2009). 
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Mellan 200–300 barn i åldrarna 0–15 års får varje år cancer. Hos barn står 

leukemier och hjärntumörer för drygt 50% (Hjern, 2009). Hos unga kvinnor och män 

är hodgkins lymfom, hjärntumörer, testikelcancer och malignt melanom hos (unga 

kvinnor) vanligast. Prognosen är bättre ju tidigare upptäckten görs. Nästan alla 

tonåringar med hodgkins lymfom, testikelcancer (Lager, Berlin, Danielsson & 

Heimerson, 2009) och ca 80% av alla barn med leukemi överlever. Hjärntumörer har 

inte lika god prognos, vilket också är en av anledningarna till att cancer fortfarande är 

den största orsaken till död hos barn och ungdomar (Hjern, 2009). Barn med 

cancersjukdom kräver ofta vård dygnet runt. Föräldrarna behöver hantera vården 

hemma samt planera och ansvara för information och sjukvårdsträffar. Barnet blir 

svagare i och med sjukdomen och behandlingar, och föräldrarna kan ibland behöva 

bära fysiskt på barnet (Granek et al., 2012). 

 

Trots att stor del av Sveriges befolkning har någon kronisk sjukdom är inte sjukvården 

organiserad när det kommer till denna patientgrupp. Det saknas patientdelaktighet 

och samordning mellan olika vårdprofessioner (Socialstyrelsen, 2015). För en minskad 

risk för fysisk och psykisk ohälsa hos vårdnadshavarna är det av stor betydelse att 

förstå känslorna som uppkommer med ett kroniskt sjukt barn. Det blir många nya 

situationer och frågor och det är viktigt att hitta balansen i livet. Genom att 

upprätthålla professionella gränser mellan vårdpersonal och vårdnadshavare är detta 

enklare, samtidigt som det är viktigt att vårdnadshavarna ser partnerskapet för att 

arbeta för barnets hälsa (Newton & Lamarche, 2012). 

Sjuksköterskan och vården 

För ökad säkerhet och kvalitét inom vården menar Cronenwett et al., (2007) att 

sjuksköterskan bör arbeta efter sex kärnkompetenser; personcentrerad vård, säker 

vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap. 

Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan skall ta hela personen i beaktning när 

vården planeras och att denne ska få vara så delaktig i planeringen som önskas. För 

säker och bästa möjliga vård bör arbetet utgå ifrån evidensbaserad kunskap och 

kliniskt beprövad erfarenhet, samt att alltid jobba med kvalitetsförbättring av vården. 

Genom samverkan i team arbetar flera olika professioner tillsammans för att utifrån 

sina respektive kunskapsområden ge bästa möjliga vård till vårdsökande person. 
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Vinsten i att arbeta många professioner tillsammans är de överlappande 

kunskapsområdena (Cronenwett et al., 2007). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall vården vara lättillgänglig, av 

god kvalitet, främja god kontakt mellan vårdsökande person och sjukvårdspersonal, 

vara samordnad samt bygga på respekt för vårdsökande personens självbestämmande 

och integritet. Sjuksköterskas arbete skall vara hälsofrämjande. Hon ansvarar för att 

hjälpa människor förbättra, bevara och återfå hälsa, och även kunna uppmärksamma 

personer på hälsorisker i ett beteende (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Hälsa ses 

som en process och därför är det viktigt att sjuksköterskan stärker personens resurser, 

se det som är friskt hos vårdsökande och respektera dennes värderingar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Barnkonventionen och Nordisk standard för sjuka barns behov (NOBAB) poängterar 

vikten av barnets möjligheten att dela sina åsikter och deltagande vid beslut i 

vårdsituationen (NOBAB, 2017; Regeringskansliet, 2014). Något som även Mitchell et 

al., (2007) belyser. Detta gäller både då barnet kan ta emot informationen själv och när 

barnet inte kan det (SFS, 2014:821). Enligt barnkonventionen artikel 9 

(Regeringskansliet, 2014), samt NOBAB standard nr 4 skall barn inte hållas frånskilda 

från föräldrarna om det inte är nödvändigt. Inom pediatriken är familjefokuserad 

omvårdnad av högsta väsentlighet och kommunikationen mellan vårdnadshavare och 

vårdgivare är viktig (Jacobowski, Girard, Mulder, & Ely, 2010). Benzein et al., (2012a) 

menar att vårdsökande person och närstående fått mer inflytande och är mer delaktiga 

i vård och planering än tidigare, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) och Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad innebär fokus på familjens betydelse för individens 

upplevelse av sjukdom och ohälsa (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b). 

Familjefokuserat arbete utgår från arbetsplatsens tankesätt att omvårdnaden bedrivs 

med vårdpersonalen, vårdsökande och de närstående (Walton, 2013), och är något som 

bör eftersträvas (Mitchell et al. 2007). En persons hälsa är sammanflätad med 

familjens hälsa. Begreppet familjehälsa har skapats genom att se till hälsan både hos 
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individen och familjen som helhet. Familjen bör därför ses i ett systemiskt perspektiv 

där hälsan hos varje individ i familjen är inkluderad. Möts familjen som en helhet finns 

bästa möjlighet till att alla familjemedlemmars resurser tas omhand och detta bildar 

bästa förutsättningarna för den sjuke (Wright & Leahey, 2013). Familjefokuserad vård 

ökar välmående även hos eventuella syskon (Besier, Hölling, Schlack, West & 

Goldbeck, 2010). Det ses som positivt, både från barnets och omvårdnadspersonalens 

perspektiv, när vårdnadshavarna får vara delaktig i barnets omvårdnad, (Engström, 

Uusitalo & Engström, 2010). 

 

Det finns två delar inom familjefokuserad omvårdnad som bör ses som komplement 

till varandra. Familjecentrerad omvårdnad och familjerelaterad omvårdnad (Benzein 

et al., 2012b). Vid familjecentrerad omvårdnad vilar omvårdnaden på ett systematiskt 

förhållningssätt där familjen ses som ett system med olika delar som påverkar 

varandra. Vården fokuserar på att förstå vårdsökande och stödja övriga familjen i 

beslutsfattandet kring vårdsökande person och dess behandling (Shields, Pratt, & 

Hunter, 2006). Familjerelaterad omvårdnad i sin tur innebär att antingen den 

vårdsökande personen eller de närstående sätts i centrum och övriga ses som kontext. 

Detta förhållningssätt används vanligen vid personcentrerad vård då vårdsökande 

person är i centrum men hänsyn tas till personens sociala sammanhang (Benzein et al., 

2012b). Vårdpersonal upplever det svårt att erbjuda stöd för familjer att hantera 

situationen med ett kroniskt sjukt barn. Mycket stor del vårdpersonal upplever det 

svårt att erbjuda möjlighet för hela familjen att få information samtidigt (Miyagishima 

et al., 2017). 

  

För att integrera familjecentrerad vård krävs en miljö med möjlighet att dela med sig 

(Jacobowski et al., 2010; Subramony, Hametz, & Balmer, 2014), att vårdpersonalen 

inte använder svåra medicinska termer, att vårdpersonalen möter familjen med 

respekt (Subramony et al., 2014) och ger dem möjlighet att medverka i vården och 

planeringen (Jacobowski et al., 2010; Subramony et al., 2014). Det är viktigt att se till 

familjens styrkor och resurser för att uppnå hälsa då alla individer påverkar varandra 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2012c). Det är lättare att ge goda förutsättningar för 

hälsa i familjen om samtliga familjemedlemmar förstår vad som förväntas av dem och 

vet vad som händer med deras sjuka närstående (Wright & Leahey, 2013). Benzein et 
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al., (2012a) menar att en familjecentrerad vård främjar familjers hälsa och 

välbefinnande med relation, möte och dialog som sjuksköterskans verktyg. 

Syfte 

Syftet var att beskriva vårdnadshavarnas upplevelse av att leva med ett kroniskt sjukt 

barn. 

Material och metod  

Design 

Litteraturöversikt med induktiv ansats som har sammanfattat kvalitativa 

vetenskapliga artiklar till ett nytt resultat. En induktiv ansats innebär att utan teorier 

studera fenomenet och därefter formulera teori och slutsats baserat på det som kommit 

fram i datainsamlingen (Priebe & Landström, 2017). 

Urval och datainsamling 

Sökord valdes med avsikt att hitta rätt litteratur för analys. Databaserna Cumulative 

Index of Nursing (CINAHL) och medline användes som utgångsläge i enlighet med 

Karlsson (2017). CINAHL innehåller material innefattande omvårdnad och 

närområden arbetsterapi och fysioterapi. Medline innehåller medicin, omvårdnad och 

odontologi (Forsberg & Wengström, 2016). Dessa databaser valdes då deras innehåll 

passade syftet. För att underlätta sökningen användes funktionen MeSH 2017 i 

Medline och CINAHL Headings till CINAHL som är de båda databasernas 

ämnesordlistor. 

 

De använda sökorden var: caregiver, child*, chronic*, emotion*, experienc*, feeling*, 

father, guardian, mother, parent, perception* och (MH “ Chronic Disease”), (Se bilaga 

1). Booleska termer, AND och OR användes, detta för att bestämma sambandet 

sökorden skulle ha till varandra. Trunkering användes för att få med olika böjningar 

av orden och undvika en för begränsad sökning (Östlundh, 2017). Sökningarna gav 

sammanlagt 241 artiklar (se bilaga 1), 127 i Medline och 114 i CINAHL, varav nio 

hittades i båda databaserna. En sökning gjordes i Pubmed, men då detta inte 

genererade ytterligare material togs beslutet att inte presentera detta i arbetet. Nu 
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upplevdes en mättnad av information och arbetet gick vidare i nästa fas som var att få 

en helhetssyn över sökträffarna. Abstract lästes till de 66 artiklar där titeln svarade mot 

syftet. 

 

Inklusionskriterier: tydligt etiskt övervägande, det kroniskt sjuka barnet är mellan 0–

18 år, peer-review, skrivna på svenska eller engelska mellan år 2007–2017. 

Exklusionskriterier: litteraturöversikt, review-artiklar, fokus på barnets sjukdom, 

fosterföräldrar var deltagande. Där både barns och vårdnadshavares upplevelser 

presenterades exkluderades den del som presenterade barnens känslor. Kvantitativa 

artiklar exkluderades på grund av att det var vårdnadshavarnas upplevelser som 

eftersöktes (Friberg, 2017a). Efter att ha läst 66 abstract gick 32 artiklar vidare för att 

läsas hela. Efter att ha läst hela studierna kvarstod nio artiklar som gick till 

kvalitetsgranskning. För att hitta artiklar som inte framkom i den initiala sökningen 

gjordes sekundärsökning. Referenslistor i de redan funna artiklarna granskades för att 

hitta nya studier inom samma ämne (Östlundh, 2017). Resultatet diskuterades mellan 

författarna i linje med Friberg (2017b) om huruvida artiklarna skulle gå till 

kvalitetsgranskning eller inte. Genom sekundärsökning tillkom fem artiklar som gick 

till kvalitetsgranskning. De 14 artiklarna som kvarstod genomgick nu som Friberg 

(2017b) föreslår en kvalitetsgranskning, detta med Jönköping Universitys verktyg 

“Protokoll för kvalitetsbedömning för studier med kvalitativ metod” (se bilaga 2). 

Artiklarna skulle få 4/4 poäng i första delen för att gå vidare till del två. I del två gick 

de artiklar vidare som hade minst 7/8 poäng. I denna process ströks fem artiklar, två 

från huvudsökningen, och tre från sekundärsökningen, på grund av oklart etiskt 

ställningstagande och att innehållet inte svarade mot syftet. De artiklar som kvarstod 

svarade nu tydligt på syftet och följde inklusionskriterierna, i linje med Friberg 

(2017b). Totalt nio artiklar gick vidare till analysdelen (se bilaga 3). 

Dataanalys 

Att arbeta ur en induktiv ansats kräver enligt Kirkevold (2009) att förutsättningslöst 

söka svar på studiens syfte, och analysera och göra konklusioner till ny kunskap. Vid 

analysen delades studiernas resultat in i smådelar och byggdes ihop till en ny helhet 

som svarade mot syftet. Fribergs (2017a) femstegsmodell användes vid 

analysprocessen. I steg ett lästes studierna upprepade gånger, var för sig och 

tillsammans, för att få en uppfattning om innehållet. Fokus låg på studiernas resultat. 
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I den här delen av analysen var öppenhet och följsamhet viktigt för att ta reda på vad 

som stod i studierna. 

 

I enlighet med Friberg (2017a) identifierades nyckelfynden i resultaten i steg två. För 

att försäkra sig om vad artikelförfattarna menade lästes allt resultat. I steg tre gjordes 

en tydlig sammanfattning av varje enskild studies resultat. Detta kunde göras genom 

exempelvis papper och penna eller genom datorprogram. Huvudsaken var att skapa 

översikt över materialet som arbetades med (Friberg, 2017a).  Med papper och penna 

markerades vårdnadshavarnas upplevelser som hittades i artiklarnas resultatdelar. De 

olika upplevelserna fick koder, där upplevelser av samma karaktär fick samma kod. I 

steg fyra relaterades studiernas resultat till varandra. Likheter och skillnader 

identifierades (Friberg, 2017a). Upplevelser som fått koder med liknande innebörd i 

steg tre, sammanfördes i grupper, som sedan bildade subteman. Det var av stor vikt att 

gå tillbaka till ursprungstexten och minnas vad som beskrevs initialt. Teman bildades 

sedan utifrån innehållet i subtemana. Det var viktigt att minnas arbetets syfte genom 

hela processen, för att inte presentera irrelevant resultat (Friberg, 2017a). I steg fem 

sammanfördes det nya resultatet med de nya temana som grund (se figur 1) 

tillsammans med resultattext så läsaren förstod det som beskrevs. Resultatet 

presenterades på ett så tydligt sätt som möjligt i linje med Friberg (2017a). Nu togs ett 

steg tillbaka och utomstående fick läsa texten, för att se om texten var förståelig även 

för andra. 

 

De artiklar som analyserades har studerat följande kroniska sjukdomar; astma, 

kronisk lungsjukdom till följd av prematur födsel, kronisk njursvikt, cystisk fibros, 

medfödd hjärtsjukdom, kronisk smärta, kronisk ät och/eller sväljsvårigheter, diabetes, 

cancer (en artikel fokuserade på leukemi, och en skrev om cancer i stort) samt en studie 

där efterspelet av tumörsjukdom, ADHD, autism och diabetes samlats i samma 

undersökning. 
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Etiska överväganden 

Vid forskning, avsett till människor finns risker för forskningspersonernas hälsa, 

säkerhet eller integritet. I Sverige kräver sådan forskning godkännande av 

Etikprövningsnämnden (EPN) för att undersöka om riskerna uppvägs av dess 

vetenskapliga syfte. Forskning är endast accepterat om det utförs med respekt för 

människovärdet (Kjellström, 2017) och syftar till att skydda den enskilda människan 

(SFS 2003:460). Deltagande skall få information om studiens syfte, veta att de har rätt 

att bestämma över sin medverkan och har rätt att avsluta när som helst utan vidare 

förklaring. Deltagarnas uppgifter skall behandlas konfidentiellt, och får endast 

användas till studiens syfte (SOU 1999:4). Vid en litteraturöversikt krävs inget etiskt 

tillstånd då det inte förekommer direktkontakt med deltagarna i studierna. Ett 

forskningsetiskt förhållningssätt har funnits med under arbetets gång och alla de 

vetenskapliga artiklar som användes i litteraturöversikten har blivit etiskt godkända i 

enlighet med Forsberg och Wengström, (2016) och Stryhn (2007), och artiklar som 

saknade etiskt godkännande valdes aktivt bort. Förförståelsen togs i beaktning samt de 

språkliga begränsningarna av det engelska språket. Noggrannhet i referenshantering 

och redovisning av tillvägagångssätt i datainsamling och analys har tillämpats.  

 

Denna litteraturöversikt anses etiskt försvarbar och motiverad då den kan ge ökad 

kunskap i hur vården bör bedrivas för hela familjen. Den kan öka vårdpersonalens 

kunskap, ge möjlighet för god personcentrerad omvårdnad och gott bemötande. Det 

anses också rimligt att genomföra undersökning med hjälp av kvalitativa artiklar. 
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Resultat 

Figur I, Resultatöversikt 

 

Förändrade förhållanden i livet  

Vårdnadshavarna upplevde förändrade relationer i familjen. Många menade att det 

började som en spänning mellan vårdnadshavarna, som senare blev en styrka dem 

emellan för att hantera sjukdomen. Orken fanns inte alltid för både det sjuka barnet 

och friska syskon. En känsla av isolering, förlust av egentid, och begränsat socialt 

umgänge var tydligt i studierna. 

Förändrade relationer i familjen. 

Barnets kroniska sjukdom påverkade vårdnadshavarnas förhållande, positivt eller 

negativt (Cashin, Small & Solberg, 2008; Hewetson & Singh, 2009; Maciver, Jones & 

Nicol, 2010; Tong, Lowe, Sainsbury & Craig, 2009). Påfrestning på vårdnadshavarnas 

förhållande till varandra visades (Maciver et al 2010; Tong et al. 2009), men med tiden 

blev de stärkta av varandras stöttning (Tong et al., 2009). Hewetson och Singh (2009) 

menar att förhållandet påverkades positivt eller negativt i förhållande till hur mycket 

fadern deltog i omvårdnaden samt i vilken utsträckning modern upplevde en 

uppskattning för sitt arbete. Att ta sig an den dubbla rollen som vårdnadshavare och 

vårdgivare gav upphov till utmattning, känslomässig smärta och stress. Inverkan på 

familjeplanering rapporterades också då vissa vårdnadshavare valde att inte skaffa fler 
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barn då de kände att de inte skulle klara av ett till krävande och beroende barn (Tong 

et al., 2009). 

 

Vårdnadshavarna upplevde att det krävdes stora förändringar i livet då barnet fick en 

kronisk sjukdom (Cashin et al., 2008; Cornelio, Nayak & George, 2016; Hewetson & 

Singh, 2009; Moola, 2012; Tong et al., 2009), och att sjukdomen tog mycket tid i 

vardagen (Moola, 2012; Tong et al. 2009). Det upplevdes svårt att ha ork till både det 

sjuka barnet och friska syskon (Cornelio et al., 2016; Gannoni & Shute, 2009; Tong et 

al., 2009). De behövde balansera behoven med sina egna förmågor (Gannoni & Shute, 

2009; Maciver et al., 2010; Tong et al., 2009) och flera av vårdnadshavarna löste 

tillfälliga boende för de friska syskonen (Gannoni & Shute, 2009; Tong et al., 2009). 

Andra vårdnadshavare betonade vikten av att få situationen att fungera i hemmet för 

att stärka familjebanden (Gannoni & Shute, 2009). Känslan av ilska visade sig vara 

större mot det sjuka barnet än mot friska syskon, och maktlöshet upplevdes vid 

konfrontation (Svensson, Eriksson & Janson, 2012). 

Isolering 

Isolering från omvärlden beskrevs (Cornelio et al., 2016; Gannoni & Shute, 2009; 

Hewetson & Singh, 2009; Maciver et al., 2010; Moola, 2012; Tong et al., 2009) på 

grund av barnets tidskrävande behandlingar och därför sattes socialt umgänge 

sekundärt (Moola, 2012). Begränsad frihet (Gannoni & Shute, 2009; Moola, 2012), 

svårighet att planera livet (Gannoni & Shute, 2009; Hewetson & Singh, 2009) och 

minskad möjlighet att återhämta sig (Moola, 2012; Tong et al., 2009) visades hos 

vårdnadshavarna. Detta genererade ilska mot föräldrar utan sjuka barn (Tong et al., 

2009). Det krävdes mycket planering för att få ihop vardagen och familjeaktiviteter 

(Cashin et al., 2008; Hewetson & Singh, 2009; Moola, 2012). En del vårdnadshavare 

upplevde detta som stressande, frustrerande (Moola, 2012), utmattande (Tong et al., 

2009) och kände en överväldigande känsla av isolering (Cornelio et al., 2016). Mödrar 

till barn med kronisk ät- och sväljsvårighet rapporterade sorg och förlust att gå miste 

om mycket som andra mödrar fick uppleva med sina barn. Därför valde mödrarna att 

inte delta i sociala tillställningar som involverade matsituationer (Hewetson & Singh, 

2009). Rädsla fanns att barnet skulle bli utan vänner om vetskapen om sjukdomen 

spred sig (Cornelio et al., 2016). När vårdnadshavarna fått vänner i andra föräldrar på 

sjukhuset vars barn blivit sämre eller avlidit, blev detta ett dilemma om de skulle 
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berätta för sitt barn eller inte (Gannoni & Shute, 2009). Rädsla att orsaka barnet 

infektion (Cornelio et al., 2016; Tong et al., 2009), gjorde att de isolerade sig och i 

längden innebar det förlust av kontakt med släktingar (Cornelio et al., 2016) och 

vänner (Hewetson & Singh, 2009; Tong et al., 2009). 

Förlora kontrollen 

Vårdnadshavarna upplevde maktlöshet och hjälplöshet inför barnets sjukdom. Att se 

barnets smärta och lidande var mycket påfrestande för vårdnadshavarna. Att 

överlämna ansvaret för barnets sjukdom till någon annan upplevdes svårt, och 

vårdnadshavarna satte hög press på sig själva. Det rapporterades oro gällande ekonomi 

och barnets framtid. 

Förlora kontrollen över barnet 

Vårdnadshavarna upplevde maktlöshet inför barnets kroniska sjukdom (Maciver et al., 

2010; Moola, 2012; Svensson et al., 2012) och hjälplöshet och olycka när de såg barnet 

lida och ha ont vid behandling (Tong et al., 2009). Barnens första smärtepisod var värst 

för vårdnadshavarna och en önskan att kunna skydda dom rapporterades. De upplevde 

ständigt misslyckande att inte kunna lindra barnets lidande. Barnen och tonåringarna 

kunde inte vara lika fysiskt aktiva eller självständiga som andra barn i samma ålder 

vilket också resulterade i känsla av misslyckande som förälder (Maciver et., al 2010). 

Lidandet hade stor inverkan på vårdnadshavarna (Cornelio et al., 2016), vilket visade 

sig genom rädsla att bevittna barnet i smärta (Maciver et al., 2010). De hade svårt att 

utföra behandlingar som orsakade barnet smärta (Hewetson & Singh, 2009; Tong et 

al., 2009), och kände sig tvungna att visa sig starka framför barnet för att inte orsaka 

mer lidande (Hewetson & Singh, 2009; Maciver et al., 2010). Att inte kunna skydda 

och trösta sitt barn upplevdes oroande (Maciver et al 2010). Vårdnadshavarna kände 

sig uteslutna och oförmögna att påverka barnets vård under sjukhusvistelser 

(Hewetson & Singh, 2009; Tong et al., 2009). De oroade sig även under skoldagar, för 

att vissa skolor inte lät barnen ha med mediciner under raster (Cashin et al., 2008) och 

att ansvaret för barnets eventuella medicinering låg hos någon mindre erfaren (Bray, 

Shaw & Snodin, 2015). I vissa fall förändrades sjukdomen när barnet blev äldre. Därför 

upplevde vårdnadshavarna svårighet att förmedla vad sjukdomen innebar, och att 

etiketten sjukdom fick andra att tro det var smittsamt (Bray et al., 2015). När barnet 
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inte samarbetade vid medicinering rapporterades frustration, ilska och maktlöshet 

(Svensson et al., 2012). 

Oro inför framtiden 

Flertalet vårdnadshavare kände oro inför framtiden (Bray et al., 2015; Cornelio et al., 

2016; Tong et al., 2009), stress inför barnets framtida hälsa (Moola, 2012), och oro 

angående hur barnets självständighet skulle te sig (Bray et al., 2015), medan andra tog 

dagen som den kom (Tong et al., 2009). Ett samband mellan vårdnadshavarnas och 

barnens oro uppmärksammades (Gannoni & Shute, 2009). Fäderna uppgav en 

konstant oro i bakhuvudet, vilket resulterade i ständig uppmärksamhet på triggers i 

miljön som kunde förvärra barnets tillstånd (Cashin et al., 2008). Flera 

vårdnadshavare var villiga att donera organ om behovet fanns, men lika många kände 

plikt och oro för operationsprocessen (Tong et al., 2009). I samband med att 

behandlingen avslutades kvarstod skräck, oro, men även lättnad (Gannoni & Shute, 

2009). Oro att barnets tillstånd skulle bli sämre eller påverka skolgången negativt 

upplevdes stressande (Moola, 2012). Rädsla och oro sågs också hos vårdnadshavarna 

då barnen blev äldre (Bray et al., 2015; Cashin et al., 2008), dels för att barnet skrevs 

ut från specialistvården, och vårdpersonalen på vårdcentralen ansågs mindre 

kompetent (Bray et al., 2015), men också när barnen skulle träffa vårdpersonalen utan 

vårdnadshavarna. Fäderna var rädda att barnet inte skulle vara ärligt med 

informationen på grund av en önskan att kunna fortsätta med vissa aktiviteter. 

Fäderna oroade sig för att detta skulle leda till sämre vård (Cashin et al., 2008). 

Ekonomisk oro 

Vårdnadshavarna kände en ekonomisk oro som tog sig i uttryck på olika vis. De kunde 

inte arbeta lika mycket som innan (Cornelio et al., 2016; Gannoni & Shute, 2009; 

Hewetson & Singh, 2009; Tong et al., 2009), bland annat på grund av återhämtning 

efter organtransplantation (Tong et al., 2009) vilket genererade lägre inkomst 

(Cornelio et al., 2016; Gannoni & Shute, 2009; Hewetson & Singh, 2009; Tong et al., 

2009). Vårdnadshavarna talade om dyra resor till och från läkarbesöken (Gannoni & 

Shute, 2009) och det faktum att barnets tillstånd krävde viss mat som var mer kostsam 

än den familjen tidigare ätit (Tong et al., 2009). Det kunde resultera i att 

vårdnadshavarna tog lån på huset för att få pengarna att räcka (Cornelio et al., 2016). 
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Det mellanmänskliga mötet 

Vårdnadshavarna behövde stöd, något som inte alltid gavs av vårdpersonal och 

närstående, vilket ledde till stress. Vårdnadshavarna upplevde skuld på grund av 

omgivningens antagande och åsikter. På sjukhuset gavs inte alltid den information som 

behövdes, vilket gjorde att många vårdnadshavare själva tog reda på informationen. 

Vikten av att känna stöd  

Känslan av stöd (Hewetson & Singh, 2009; Tong et al., 2009), eller bristen på 

densamma (Svensson et al., 2012) påverkade vårdnadshavarna. När vårdnadshavarna 

upplevde förståelse kände de en ökad stöttning (Hewetson & Singh, 2009) men känsla 

av skuld beskrevs (Bray et al., 2015; Gannoni & Shute, 2009; Hewetson & Singh, 2009; 

Maciver et al., 2010); Moola, 2012; Tong et al., 2009) då vårdnadshavarna talade om 

omgivningen och övriga familjemedlemmars uppfattningar (Bray et al., 2015; Gannoni 

& Shute, 2009; Hewetson & Singh, 2009; Maciver et al., 2010). De kände att 

omgivningen tyckte att en bra förälder alltid skulle finnas till hands, vilket resulterade 

i att de alltid var anträffbara för barnet. När vårdnadshavarna inte var det, upplevde 

de att de ändå borde vara det (Maciver et al., 2010). Mödrar till barn med kronisk 

lungsjukdom kände sig dömda, att andra trodde att rökning under graviditeten hade 

orsakat barnets sjukdom (Bray et al., 2015). Mödrar till barn med kronisk ät- eller 

sväljsvårighet upplevde dömande från familjemedlemmar när barnet inte gick upp i 

vikt som planerat och press från familjemedlemmar och vårdpersonal att så 

småningom kunna hantera situationen (Hewetson & Singh, 2009). Vårdnadshavarna 

menade att personer utan egen erfarenhet inte kunde förstå deras situation (Moola, 

2012; Tong et al., 2009), vilket resulterade i ilska när föräldrar med friska barn 

förstorade relativt små hälsoproblem (Moola, 2012). Vårdnadshavarna upplevde stöd 

och lugn när de kände att de kunde tala med läkare och socialarbetare (Hewetson & 

Singh, 2009; Tong et al., 2009). Vårdpersonal uppskattades som var omtänksamma, 

uppmärksamma, ärliga (Tong et al., 2009), stödjande och kompetenta (Cashin et al., 

2008). 

 

Närmaste familjen bidrog ofta med emotionellt och praktiskt stöd (Hewetson & Singh, 

2009; Tong et al., 2009). Vårdnadshavarnas stress ökar med ett kroniskt sjukt barn 

(Svensson et al., 2012) och upplevdes hos många av vårdnadshavarna (Cornelio et al., 
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2016; Hewetson & Singh, 2009; Maciver et al 2010; Moola, 2012; Tong et al., 2009). 

Stress vid barnets operation (Moola, 2012), innan diagnosen ställdes (Moola, 2012), 

att se barnet ligga ohjälplig på sjukhusbädden (Tong et al., 2009), för framtiden och 

hur den skulle se ut för barnets sjukbild (Hewetson & Singh, 2009; Moola, 2012). 

Stress är en möjlig utlösare till misshandel och när vårdnadshavarna kände förhöjd 

risk för våld mot barnet krävde de sjukvårdens stöd (Svensson et al., 2012). 

  

Vårdnadshavarna upplevde att närstående och vårdpersonal inte alltid stöttade och 

förstod dem (Svensson et al., 2012; Tong et al., 2009), och ibland kände de sig 

ifrågasatta i sina val (Tong et al., 2009). Vårdnadshavarna kände sig tvungna att vara 

förespråkare för barnet (Hewetson & Singh, 2009; Tong et al., 2009). Enligt Hewetson 

och Singh (2009) var det främst mödrar som kämpade för att barn med särskilda behov 

skulle få samma vård som andra barn. Trots yttre stressorer menade vårdnadshavarna 

att de satte den främsta pressen på sig själva vilket gav känslor som depression, 

självskadebeteende (Moola, 2012) ångest (Gannoni & Shute, 2009; Moola, 2012), 

förvirring, chock, rädsla, nervositet, frustration, oro, ilska och skuld över att inte ha 

sökt hjälp tidigare (Gannoni & Shute, 2009). När närstående förstod sjukdomen och 

inverkan på familjen upplevde vårdnadshavarna emotionellt stöd (Hewetson & Singh, 

2009; Tong et al., 2009). Vårdnadshavarna upplevde frustration (Svensson et al., 

2012; Tong et al., 2009), upprördhet (Tong et al., 2009) och utmattning i kontakten 

med vårdpersonal (Svensson et al., 2012) framför allt när de uppfattade dem som 

otrevliga (Tong et al., 2009). 

 

 Brist på information 

Flertalet vårdnadshavare upplevde informationen från vårdpersonal som bristfällig 

(Cashin et al., 2008; Hewetson & Singh, 2009; Svensson et al., 2012) och önskade mer 

information. (Tong et al., 2009; Hewetson & Singh, 2009), Även information om 

barnets psykiska påverkan önskades (Tong et al., 2009). Vårdnadshavarna ställde inte 

alla frågor de ville på grund av rädsla att uppfattas som besvärlig av vårdpersonalen 

(Tong et al., 2009). Andra kände att det var tabu att prata med vårdpersonalen om 

tankar att skada barnet (Svensson et al., 2012). Vårdnadshavarna upplevde en 

maktlöshet (Hewetson & Singh, 2009) och flera tog reda på informationen själva 

(Hewetson & Singh, 2009; Svensson et al., 2012) genom hjälp från exempelvis 
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släktingar och vänner med erfarenhet, stödgrupper eller internet (Cashin et al., 2008; 

Hewetson & Singh, 2009; Svensson et al., 2012). Vårdnadshavarna upplevde att de 

möttes med skeptiska frågor när de sökte vård för barnet, ibland fick de också höra att 

oron var obefogad (Moola, 2012). Ibland kände vårdnadshavarna press från 

vårdpersonalen att utföra omvårdnaden av barnet (Hewetson & Singh, 2009), men 

kände sig obekräftade (Gannoni & Shute, 2009) när vårdpersonalen ignorerade deras 

förvärvade kompetens. I dessa situationer upplevdes rädsla, ilska och osäkerhet (Bray 

et al., 2015). I praktiska situationer kring barnets behandling eller information mellan 

sjukhus och skola upplevde vårdnadshavarna sig utlämnade till sig själva (Gannoni & 

Shute, 2009; Svensson et al., 2012). Det påverkade förmågan att vara vårdnadshavare, 

minskade deras tillit till och förmåga att vara ärlig mot vårdpersonal (Gannoni & Shute, 

2009; Svensson et al., 2012). Andra uppgav hög känsla av att bli lyssnade till, vilket 

gjorde situationen mer hanterbar, kontrollerbar och stressen minskade (Hewetson & 

Singh, 2009).  

Lättnad 

Vårdnadshavarna upplevde lättnad när diagnosen ställdes. Stressen var svårast i 

början och minskade sedan vid perspektiv på situationen. Vårdnadshavarna lärde sig 

hantera barnets sjukdom, vilket bidrog till ökad självkänsla. Rutiner kring barnets vård 

gjorde att vårdnadshavarna upplevde kontroll över situationen. Många började 

prioritera annorlunda i livet. 

Lättare med tiden 

Barnets sjukdomstillstånd blev lättare att hantera med tiden (Bray et al., 2015; Cashin 

et al., 2008; Gannoni & Shute, 2009; Hewetson & Singh, 2009; Maciver et al 2010; 

Moola, 2012; Svensson et al., 2012; Tong et al.; 2009) och vårdnadshavarna fick en 

ökad självkänsla (Cashin et al., 2008; Gannoni & Shute, 2009; Hewetson & Singh, 

2009; Tong et al., 2009) som gav större bestämdhet i barnets behandling (Tong et al., 

2009). Detta berodde på ökat ansvar (Svensson et al., 2012) och större kunskap (Bray 

et al., 2015; Cashin et al., 2008; Hewetson & Singh, 2009; Moola, 2012), men också för 

att vissa symtom blev mindre med tiden (Bray et al., 2015). Vårdnadshavarna belyste 

att stressen var värst i början av sjukdomsförloppet, för att senare bli något mer 

hanterbart (Cornelio et al., 2016; Maciver et al., 2010; Moola, 2012; Tong et al., 2009). 



17 
 

Då diagnosen ställdes beskrevs chock (Cornelio et al., 2016; Gannoni & Shute, 2009; 

Maciver et al 2010; Moola, 2012), misstro (Cornelio et al., 2016) och ilska (Gannoni & 

Shute, 2009). Både vid tillfället för diagnos och en tid in i sjukdomsförloppet visades 

sorg (Cornelio et al., 2016; Gannoni & Shute, 2009; Hewetson & Singh, 2009; Maciver 

et al 2010; Moola, 2012), oro (Gannoni & Shute, 2009; Moola, 2012), frustration 

(Svensson et al., 2012; Gannoni & Shute, 2009), hjälplöshet, rädsla (Gannoni & Shute, 

2009; Maciver et al 2010;), fruktan (Maciver et al 2010) och ångest (Bray et al., 2015; 

Maciver et al 2010; Moola, 2012). När vårdnadshavarna hade levt med ett kroniskt 

sjukt barn en tid fanns utmattning (Svensson et al., 2012; Tong et al., 2009), 

hopplöshet (Gannoni & Shute, 2009) och känsla av förlust (Hewetson & Singh, 2009), 

men med rutiner och planering upplevde vissa vårdnadshavare lättnad (Cashin et al., 

2008) och andra kontroll över situationen (Hewetson & Singh, 2009). Upplevelsen av 

att ta sig an barnets sjukdom som ett team var mycket positiv. Fädernas oro sjönk då 

barnet svarade bra på behandlingen. Det upplevdes då som att ansträngningarna hade 

givit resultat (Cashin et al., 2008). 

 

Vårdnadshavarna upplevde att de behövde förändra sitt tankesätt (Gannoni & Shute, 

2009; Hewetson & Singh, 2009) om vad det innebar att vara vårdnadshavare 

(Hewetson & Singh, 2009; Maciver et al., 2010), allt eftersom de tog mer ansvar för 

vårdandet (Hewetson & Singh, 2009). De upplevde att de behövde sätta den egna 

smärta i perspektiv till barnets. Insikten att barnets smärta var större än den egna 

bidrog till bättre förståelse för barnets sjukdom (Moola, 2012). Med tiden integrerades 

rollen vårdnadshavare med rollen vårdgivare och då kunde båda rollerna utföras 

(Hewetson & Singh, 2009). Vårdnadshavarna var i början av sjukdomsförloppet 

mycket känsliga för barnets smärta men med tiden blev de härdade och blev tuffare 

mot barnet (Maciver et al., 2010). Trots att vårdnadshavarna lärde sig balansera det 

känslomässiga livet (Gannoni & Shute, 2009; Hewetson & Singh, 2009; Maciver et al., 

2010;) menade somliga ändå att känslorna ibland (Gannoni & Shute, 2009), eller alltid 

(Hewetson & Singh, 2009) tog överhanden (Gannoni & Shute, 2009; Hewetson & 

Singh, 2009). 
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Det kunde vara värre 

Vårdnadshavarnas stress minskade vid tankesättet att det kunde vara värre och de såg 

sin situation i kontrast till andra familjer med, vad de ansåg, ett barn med svårare 

sjukdomsbild (Cashin et al., 2008; Hewetson & Singh, 2009; Moola, 2012; Tong et al., 

2009). Vårdnadshavarna upplevde att den egna stressen minskade och att de fick 

perspektiv på situationen genom att umgås med dessa familjer (Moola, 2012), men 

andra upplevde att det var mentalt påfrestande (Gannoni & Shute, 2009). 

 

Även vårdnadshavare vars stress inte minskade med tiden jämförde sitt egets barns 

situation med andras (Moola, 2012). Vårdnadshavarna utvecklades och fick ett nytt 

sätt att prioritera i livet genom att lägga vikt vid vad barnet kunde, istället för tvärtom 

(Cashin et al., 2008; Gannoni & Shute, 2009; Hewetson & Singh, 2009; Moola, 2012). 

De upplevde att de ville utnyttja tiden de hade med barnet på bästa sätt eftersom de 

inte visste hur länge barnet skulle leva. Därför prioriterades gemensamma aktiviteter 

(Moola, 2012). Vissa vårdnadshavare upplevde lättnad när diagnosen fastställdes 

(Cashin et al., 2008; Moola, 2012), för att de nu visste vad barnet led av och att 

sjukdomen därmed kunde behandlas (Cashin et al., 2008; Gannoni & Shute, 2009; 

Moola, 2012). Vårdnadshavarna upplevde hopp om botande i framtiden genom 

optimistiska tankar (Cashin et al., 2008; Cornelio et al., 2016). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt baserad på kvalitativ forskning gjordes, då det riktar sig till att 

beskriva upplevelser och känslor (Segesten, 2017). En induktiv ansats valdes så 

materialet skulle analyseras förutsättningslöst utan någon teoretisk modell som 

utgångspunkt (Priebe & Landström, 2017). Detta gjorde att vårdnadshavarnas 

upplevelser kunde granskas utan förutbestämda ramar, vilket ansågs vara en styrka. 

Databaserna CINAHL och MEDLINE användes för att söka artiklar. Att använda fler 

databaser stärker trovärdigheten i resultatet, eftersom chansen ökar att relevanta 

studier hittas (Henricson, 2017). Samtliga rubriker lästes i den slutgiltiga sökningen 

och abstract lästes där rubrik stämde överens med syftet (Östlundh, 2017). Rubrikerna 

kunde vara missvisande om studiens innehåll, och därför kan relevanta artiklar ha 

uteslutits. Alla sökord som användes ansågs var relevanta för syftet. Beslut togs att 

arbeta utifrån kronisk sjukdom oavsett vilken, för att få ett brett spektrum. Därför 

valdes att söka artiklar som fokuserade på den kroniska sjukdomen som sådan, istället 

för de specifika kroniska sjukdomarna. En fördel var att sökningen blev begränsad, och 

gav resultat som fokuserade på den generella uppfattningen att leva med ett kroniskt 

sjukt barn. En del relevanta artiklar försvann på grund av detta och gav något spretigt 

resultat i och med en icke-homogen grupp deltagare. Tidsspannet begränsades i linje 

med Östlundh (2017), för att mycket forskning bedrivs inom vårdämnet och det 

önskades presentera aktuell forskning. Artiklar skrivna mellan 2007–2017 söktes. 

 

Studierna kvalitet granskades kritiskt (Karlsson, 2017). Artiklarna granskades i 

huvudsak av en författare, men kontrollgranskades av den andre, något som enligt 

Henricson (2017) stärker trovärdigheten. En artikel var skriven av en ensam författare. 

Risken fanns att resultatet blivit vinklat på grund av en eventuell förförståelse som inte 

presenterats tydligt (Henricson, 2017). En tydlig beskrivning fanns i artikeln att detta 

diskuterades med handledare, därför inkluderades artikeln till resultatet efter 

kvalitetsgranskning. Enligt Priebe och Landström (2017) är förförståelse en 

uppfattning eller kunskap om det valda ämnet, genom erfarenheter eller värderingar, 

innan påbörjat arbete. En otydlig medvetenhet om förförståelsen kan påverka studiens 

resultat. I linje med Henricson (2017) har samtal förts under arbetets gång kring 
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förförståelse. Båda är föräldrar, men inte till något kroniskt sjukt barn, och det har 

reflekterats kring hur livet då hade påverkats. En av artiklarna hade inte redovisat sitt 

etiska godkännande på ett tydligt sätt. Tidskriftens hemsida visade däremot ett tydligt 

ställningstagande för det etiska arbetssättet, och därför valdes att inkludera artikeln. 

 

Vid dataanalysen användes Fribergs (2017a) femstegsmodell. Modellen uppfattades 

lättförståelig och underlättade arbetsprocessen då erfarenhet av liknande arbete 

saknades. Arbetet genomfördes till stor del individuellt på grund av begränsad 

möjlighet att träffas fysiskt mer än en dag i veckan. Detta försvårade processen, men 

vid fysiska träffar diskuterades och bearbetades texten gemensamt. Diskussioner hölls 

kring innebörden av artiklarnas text eftersom de var skrivna på engelska och detta inte 

var modersmålet. Bedömningarna av artiklarna diskuterades och tolkningarna av 

texten överensstämde i de flesta fall. I de fall då oenighet rådde fördes diskussion till 

samförstånd fanns, detta för att arbeta utifrån ett etiskt försvarbart perspektiv 

(Kjellström, 2017). De inkluderade studierna utfördes i Australien, Indien, Kanada, 

Storbritannien, Sverige och Sydafrika. Detta gav bredd på vårdnadshavarnas 

upplevelser utifrån olika kulturer.  Önskan fanns om jämn representation mellan fäder 

och mödrar. Artiklarna presenterade en homogen grupp vårdnadshavare, då de flesta 

deltagare var mödrar, detta trots att en artikel inkluderades där enbart fäder fanns 

representerade. 

 

Det upplevdes svårt att hitta namn till teman och subteman. Det fanns många 

upplevelser presenterade som i vissa fall var svåra att sammanfatta och kombinera på 

ett tillfredsställande sätt. Handledare och kurskamrater har under arbetets gång 

granskat litteraturöversikten kritiskt, vilket stärker trovärdigheten. I enlighet med 

Mårtensson och Fridlund (2017) granskade två utomstående personer texten. Detta för 

att säkerställa en förståelig text även för personer med mindre erfarenhet av ämnet. 

Överförbarheten av resultatet diskuterades och det upplevdes troligt att 

generaliserbarheten är stark när det gäller att alla kroniska sjukdomar påverkar 

familjen då det på något sätt framkom i samtliga artiklar. Det anses vara en styrka att 

resultatet baseras på olika kroniska sjukdomar och flertalet känslor återkommer i flera 

artiklar. Däremot innefattar översikten ett begränsat antal vetenskapliga artiklar och 

deltagare vilket gör det svårt att generalisera till en större massa (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). 
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Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen lyfter fram olika delar av vårdnadshavarnas upplevelser av att 

leva med ett kroniskt sjukt barn. Många faktorer påverkar varandra och några av de 

intressanta fynden diskuteras nedan, så som att vårdnadshavarna upplevde att de 

friska syskonen kom i kläm. De upplevde även en känsla av isolering samt bristande 

information och stöd. Maktlöshet, stress och ekonomisk oro diskuteras, samt att det 

blev lättare att hantera barnets sjukdom med tiden. 

 

Resultatet visade att de friska syskonen kom i kläm då vårdnadshavarnas ork inte 

räckte till. Newton och Lamache (2012) uppmärksammar att friska syskon inte alltid 

får samma uppmärksamhet som det sjuka barnet och även att de behandlas 

annorlunda. De nämner också att syskonen är medvetna om att det sjuka barnet kräver 

mer av föräldrarna men att de ändå känner avundsjuka och utanförskap. Även Björk, 

Jenholt Nolbris och Hedman Ahlström (2012) menar att syskonen kan känna sig 

ensamma och utanför. Samtliga som bor tillsammans med ett kroniskt sjukt barn 

påverkas, därför är det viktigt att sjuksköterskan jobbar familjecentrerat för att även 

syskonens välmående ska tas i beaktning. Newton och Lamache (2012) menar att 

föräldrarnas energi och tid tar slut efter behandling och hantering av sjukdomen och 

resultatet påpekar att vårdnadshavarna upplevde en stark känsla av isolering. Beeton, 

Neal, Watson och Lee (2007) säger att föräldrarna kan känna sig isolerade just på 

grund av den tidskonsumerande behandlingen. Geense, van Gaal, Knoll, Cornelissen 

och van Achterberg (2017) menar också att det var svårt att behålla vänskapsrelationer, 

på grund av trötthet och brist på förståelse bland vännerna. Cederborg, Hultman och 

Magnusson (2011) å andra sidan, menar i sin artikel om celiaki, att föräldrarna oftast 

blev bemötta med sympati när de talade om sjukdomen. Vårdnadshavarnas 

förhållande påverkades av att ha ett kroniskt sjukt barn. Både litteraturstudien och 

Beeton et al., (2007) lyfte att förhållandet mellan vårdnadshavarna kunde stärkas av 

utmaningarna. Men den extra påfrestning det innebar att ha ett kroniskt sjukt barn 

kunde leda till konflikter och även separation mellan föräldrarna (Beeton et al., 2007). 

Inom familjecentrerad omvårdnad ses familjen ur ett systemiskt förhållningssätt där 

fokus ligger på gruppen och relationer i stället för individen och symtomen (Benzein et 

al., 2012c). Därför är det viktigt att se till alla familjemedlemmarnas känslor för att 

kunna bemöta dem. 
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Resultatet visar att vårdnadshavarna upplevde sig uteslutna under sjukhusvistelser 

och en oförmögenhet att påverka barnets vård. Vårdnadshavarna upplevde att 

vårdpersonalen inte räknade in deras kunskap om barnets sjukdom, vilket gav känsla 

av att bli förbisedd som förälder. Detta nämndes också av Geense et al., (2017) som 

även säger att föräldrarna inte upplevde delaktighet i barnens vård och önskade vara 

med i fler beslut kring behandling. Coyne (2013) menar att tydlighet kring föräldrarnas 

roll är viktig vid familjecentrerad vård. Enligt vårdpersonal ska det vara föräldrarnas 

beslut hur involverade de vill vara och deras kunskap ska tas i beaktning vid 

familjecentrerad omvårdnad. Föräldrarna räknar ofta med att vara delaktiga och ser 

det som en möjlighet att stödja upptagna sjuksköterskor samtidigt som barnet får 

trygghet, blir mer bekväma och fria från oro (Coyne, 2013).  

 

I litteraturöversikten upplevde flertalet vårdnadshavare att de inte fick det stöd som 

behövdes och att informationen från vårdpersonal var bristfällig. Även Bowes et al., 

(2009) menar att föräldrarna upplevde bristande stöd. Saknaden av information ledde 

enligt Geense et al., (2017) till maktlöshet och många tog reda på informationen själva. 

Flertalet läkare och annan vårdpersonal i Timmermans och Freidins (2007) artikel 

talar om deras ständiga arbete för att stödja och informera föräldrar om barnets 

sjukdom och dess behov. De påpekar att flera föräldrar inte upplever astma som något 

stort och därför läggs inte tyngd på behandlingen. Vårdpersonalen menar att de 

ständigt får förklara att medicineringen är livslång och att den är viktig att komma ihåg 

även när barnet synes friskt. Trots att barnet är symtomfritt går sjukdomen inte bort 

och detta var något som merparten av sjukvårdspersonalen betonade. Skolsköterskor 

i artikeln påpekade också styrkan i att vara lyhörd och ha en god kommunikation med 

föräldrarna. De nämnde att de påminde om att hämta nya recept på mediciner, tider 

för läkarbesök och kommunicerade med föräldrarna om barnet behövde hämtas från 

skolan. Föräldrar i samma studie påpekade nyttan i den nära kontakten och att 

skolsköterskans sätt att informera och stödja gav föräldrarna ökad vetskap om att 

astmabehandlingen var ett viktigt ansvar (Timmermans & Freidins, 2007). Likt 

litteraturöversiktens resultat menar Geense et al., (2017) att föräldrar sökte och fick 

stöd, förståelse, sympati och möjlighet att dela känslor hos familj och vänner. För god 

familjecentrerad omvårdnad krävs att både föräldrar och omvårdnadspersonalen 

kommunicerar, och att vårdpersonalen inte kräver för mycket av föräldrarna (Coyne, 
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2013). Inom familjecentrerad vård inkluderas familjen i vårdplanering och 

sjuksköterskan får möjlighet att ge information samt skapa en god relation (Benzein et 

al., 2012a). Den goda relationen mellan vårdnadshavare och vårdgivare kan öka 

vårdnadshavarnas känsla av stöd. 

  

Litteraturöversikten belyste att vårdnadshavarna upplevde maktlöshet då 

vårdpersonal inte tog deras oro på allvar men även en lättnad när diagnosen ställdes.  

En kamp för föräldrarna beskrivs innan diagnosen ställdes, att få vårdpersonalen att 

förstå dem och tro på deras oro, och att en lättnad upplevdes när de fick förklaring till 

varför barnet inte mått bra (Cederborg et al., 2011). Andra föräldrar upplevde 

diagnostillfället som det svåraste de varit med om då tillfället präglades av sorg, ångest, 

förtvivlan och lidande (da Silva Pimentel et al., 2017). Framtidsoron visade sig vara 

större ju mer omfattande och komplex barnets sjukdom var (Smith, Cheater & Bekker, 

2015). Det skulle kunna tänkas att föräldrar har nära till oro även om ett barn är 

friskt.  Att inte bli tagen på allvar av vårdpersonalen då barnet är sjukt leder till att oron 

troligtvis blir mer påtaglig vilket skulle kunna leda till stress och ohälsa hos 

föräldrarna. Stress visades i litteraturstudien och Pinquart (2017) menar att den 

hälsorelaterade stressen ökar vid dysfunktionella relationer i familjen, men att stressen 

blir ännu tydligare hos föräldrar som lever med ett kroniskt sjukt barn. Föräldrarnas 

mentala hälsa sjönk i samband med stress.  

 

Ekonomin var stor orsak till oro hos vissa vårdnadshavare. da Silva Pimentel et al., 

(2017) visar i en artikel om diabetes och Ablett och Thompson (2016) framhåller i sin 

litteraturöversikt visar att föräldrarnas missade arbetstillfällen eller valde att inte 

arbeta alls, på grund av barnets sjukdom vilket resulterade i stress över ekonomin. 

Timmermans och Freidins (2007) artikel om astma talar om att föräldrarna många 

gånger valde att arbeta olika skift för att en förälder ständigt skulle vara hemma med 

det sjuka barnet, vilket resulterade i att föräldrarna nästan aldrig sågs. Vidare nämner 

de att någon förälder i de familjer där barnet hade en svår astma ofta valde att sluta 

arbeta helt, vilket resulterade i en ansträngd ekonomi. Litteraturöversikten menar att 

föräldrarna började prioritera annorlunda i livet, något som även Beeton et al., (2007) 

och Kratz, Udin, Trahms, Villareale och Kieckhefer, (2009) uttrycker i sin artikel om 

föräldrarnas copingstrategier. Vidare menar Kratz et al., (2009) att föräldrarna 

började Kratz et al., (2009) belyste att föräldrarna började se vad som var verkligt 
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viktigt i livet och såg på livet med annan klarhet. Litteraturöversikten visade att 

föräldrarna upplevde situationen lättare med tiden genom ökad kunskap och 

självkänsla och tog ett ökat ansvar för barnets behandling. Newton och Lamache 

(2012) stödjer att vårdnadshavarnas självkänsla steg med ökad kunskap. Kratz et al., 

(2009) beskriver att föräldrarna växte med uppgiften att ta hand om det sjuka barnet 

och det fanns en inre styrka som visade sig i situationen. Föräldrarna fick anpassa sig 

till en ny verklighet (da Silva Pimentel et al., 2017) och Beeton et al., (2007) menar att 

det blir lättare med tiden när föräldrarna lärde sig handskas med behandling och 

prevention av barnets sjukdom. 

Slutsatser 

Resultatet i denna litteraturöversikt fyller ett kunskapsglapp då det är en 

sammanställning av upplevelser som uppkom i samband med kronisk sjukdom som 

brett spektra och inte enbart vid en specifik kronisk sjukdom. Att leva med ett kroniskt 

sjukt barn påverkar vårdnadshavarna på många olika sätt, både fysiskt och psykiskt. 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om detta och att hon ser till 

vårdnadshavarnas upplevelser och stöttar dem i omvårdnaden av barnet. 

Familjecentrerad omvårdnad anses vara ett bra tillvägagångssätt för sjuksköterskan 

att involvera familjen i barnets vård samt att det hjälper sjuksköterskan att se helheten. 

Sjuksköterskan bör arbeta aktivt för att minska risken att även de friska syskonen och 

föräldrarna blir lidande. Önskvärt vore om familjecentrerad vård fick större utrymme 

i vården än vad den har idag. Ett samarbete mellan familj och sjukvårdspersonal är av 

stor vikt och mer forskning behövs för att få djupare förståelse för sjuksköterskans roll 

i mötet med familjer som drabbats av kronisk sjukdom. 

 

 

 

 

 

Författarnas tack till handledare Ingalill Gimbler Berglund och våra familjer för all 

hjälp och stöttning under arbetets gång.  
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