
Abstrakt 

 

Bakgrund: Den tekniska och medicinska utvecklingen har medfört att allt fler 

svårt sjuka barn kan få vård i hemmet.  

Syfte: Syftet var att genom en litteraturstudie belysa föräldrars upplevelser av att 

vårda sitt svårt sjuka barn i hemmet. 

Metod: Studier söktes via databaserna PubMed och Cinahl. Sammanlagt 17 

studier låg till grund för resultatet som analyserades med en manifest 

innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet visade att det stora ansvaret för barnets vård medförde att 

föräldrarna levde under stora påfrestningar. Föräldrarna upplevde att de var i 

behov av avlastning. Det positiva som upplevdes var att barnet fick vistas i 

hemmet vilket bidrog till ett mer normalt liv för familjen. Föräldrarna upplevde 

även en positiv förändring hos sig själva, de utvecklades som människor. 

Slutsats: Föräldrarna upplevde stora utmaningar i omvårdnaden av sitt barn. Deras 

situation skulle på många sätt kunna förbättras genom bättre kommunikation, stöd 

och möjlighet till avlastning. 

Nyckelord: Barn, föräldrar, hemsjukvård, litteraturöversikt, omvårdnad, 

upplevelser. 
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Bakgrund 

Att vara anhörig till ett svårt sjukt barn och dessutom vara den som utför det mesta 

kring vårdandet är en mycket svår och tung uppgift. Denna förändring leder till att 

livet tar en helt ny riktning. Studier gjorda om hemsjukvård av barn har visat att 

både barn och föräldrar varit mer nöjda när vården bedrivits i hemmet (SBU, 1999, 

s. 16-17). 

 

Hemmet som vårdplats har kommit att få en allt större betydelse och omfattning. 

Allt fler patientgrupper har möjlighet att få vård i det egna hemmet. Den tekniska 

utvecklingen kommer att leda till ökade kommunikationsmöjligheter mellan 

vårdtagare och vårdgivare samt mellan vårdgivare och administration. Förbättrade 

övervakningsmöjligheter och ny medicinsk utrusning har lett till en allt bättre 

individanpassad sjukvård (Lindencrona, 2002).  

 

I Östergötland startade redan i slutet på 1970-talet en vårdform med avancerad 

hemsjukvård som alternativ till sjukhusvård. Tanken var att skapa en valmöjlighet 

för svårt sjuka vilket skulle kunna medföra bättre livskvalité. Det har visats sig 

vara viktigt för dessa människor att kunna vistas i sitt hem och vara nära anhöriga i 

svåra skeden av sjukdom och vid livets slut (SBU, 1999, s. 11). 

 

Hemsjukvård ska finnas som ett komplement till sjukhusvård eller ett alternativ till 

sluten eller öppen vård och bedrivas i landstingens eller kommunernas regi. Att 

jobba med Sjukvård i hemmet kräver stor flexibilitet både i organisationen och 

bland personalen för att upprätthålla service dygnet runt. (Lindencrona, 2003, s. 

15-16).  

 

Målet för avancerad hemsjukvård är att ge den sjuka människan och dess anhöriga 

förutsättningar för god vård med hög livskvalitet. Vårdpersonalens förhållningssätt 

runt patienten och de anhöriga är av stor betydelse. Inom hälso- och sjukvården 
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finns viktiga etiska principer som god vägledning i arbetet. Dessa innefattar ”att 

inte skada, att göra gott, att respektera autonomi och integritet och att vara rättvis”, 

vilka är en förutsättning vid arbete inom hemsjukvård där attityder, relationer, 

bemötanden, svåra besked o.s.v. tillhör vardagen (SBU, 1999, s. 37). 

 

Förbättrad sjukvård och medicintekniska framsteg har fört med sig att barn med 

svåra eller kroniska sjukdomar lever allt längre (Wang & Barnard, 2002). Detta 

har lett till en växande grupp barn som är i behov av medicinteknisk apparatur 

såsom respirator och parenteral nutrition. Samtidigt med den tekniska utvecklingen 

har vården av dessa barn i större utsträckning kommit att bedrivas i hemmet (Kirk, 

2004).    

 

Barnet och dess anhöriga kan uppleva situationen olika. Det man i många fall delar 

är glädjen över att den sjuke eller funktionshindrade kan bo hemma och leva ett så 

normalt liv som är möjligt trots stora hjälpbehov. Sjukdomar och handikapp hos 

barn leder ofta till stora påfrestningar på förhållandet mellan förälder och barn men 

även mellan syskonen och familjerutinerna. Den dagliga skötseln av det sjuka 

barnet är mycket tidskrävande och ansträngande. Ofta får föräldrarna sluta att delta 

i sociala aktiviteter och träffa andra människor och det blir allt svårare att träffa 

tidigare vänner och bekanta. Detta medför ofta en känsla av isolering. Det sociala 

nätverket har visat sig bli mer drabbat bland familjer som tillbringar stor tid på 

sjukhus (Kristoffersen, 1997, s.129). 

 

Inte sällan uppkommer etiska problem som är svåra att hantera, vanligt är känslor 

av maktlöshet, skuld och utanförskap. Anhöriga är rädda och oroliga och det är 

viktigt att man beaktar hela familjens behov för att inte hamna i en situation där 

familjemedlemmar blir vårdgivare mot sin vilja. Det är viktigt med ett vårdteam 

runt familjen som kan hjälpa och stödja. Vid avancerad hemsjukvård krävs även 

att det finns ett professionellt psykosocialt stöd för familjen (SBU, 1999, s. 40). 
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Mamman är den i familjen som oftast tar på sig ansvaret som primära vårdgivare 

åt sitt svårt sjuka barn. Enligt Gayer (2006) hade mödrarna det huvudsakliga 

ansvaret för vård och behandling av sitt barn, oberoende av familjestrukturen. 

Att vårda sitt svårt sjuka barn i hemmet leder ofta till att ekonomin blir ansträngd 

på grund av omkostnader som mediciner, speciell mathållning, sjukhusresor m.m. 

Dessutom försvinner ofta den inkomst man ofta tidigare haft från yrkesarbetande 

som ersätts med en lägre ersättning från Försäkringskassan. Socialtjänsten kan 

ibland behöva stödja ekonomiskt för att familjen ska kunna klara av den nya 

situationen (SBU, 1999, s. 41).  

 

En diagnos av en svår eller långvarig sjukdom hos ett barn leder till stora 

förändringar för hela barnets familj i dess dagliga liv.  I litteraturen kommer det 

fram att omvårdnadsforskningen inom detta område har bedrivits från två 

perspektiv. Det ena perspektivet är fokuserat på den specifika diagnosen, dess 

behandling samt hur detta påverkar familjen. Det andra perspektivet utgår från 

föräldrarnas upplevelse som oberoende av barnets diagnos har flera likheter. Vid 

tidpunkten för diagnosen är vanliga upplevelser hos föräldrar känsla av chock, 

misstro, ilska, skuld och maktlöshet. Hur föräldrarna klarar detta beror mycket på 

den information de erhåller från vårdpersonalen (Nuutila, 2006).   

 

Barn med kroniska sjukdomar uttrycker ofta en önskan om att vara normal och att 

bli behandlad därefter. Vårdandet av sjuka barn i hemmet leder till en tryggare och 

mer stimulerande miljö för barnet vilket bidrar till en bättre utveckling. Vård av 

barn i hemmet medför fördelar såsom en tryggare och bättre miljö för barnet men 

hur påverkas föräldrarna?  

 

När barn som behöver speciell omvårdnad bor hemma skapar det utmaningar för 

hela familjen. Detta kan påverka hälsan hos föräldrarna. Forskning antyder att de 

dagliga rutinerna och det alltid närvarande ansvaret för den medicinska vården kan 

ge både fysisk och känslomässig överbelastning hos föräldrarna  
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(Wang & Barnard, 2002). För att få en fördjupad kunskap om hur vi som 

sjuksköterskor kan ge dessa föräldrar bästa stödet vill vi ta reda på hur de upplever 

sin situation. 

 

Syfte 

Syftet var att genom systematisk litteraturöversikt belysa föräldrarnas upplevelse 

av att vårda sitt svårt sjuka barn i hemmet.  

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt. Systematisk 

litteraturöversikt innebär att utifrån en tydligt formulerad fråga systematiskt samla 

in och analyserat information om relevant forskning för att besvara en 

forskningsfråga. Enligt Forsberg och Wengström (2003) s. 26-28 bör en 

systematisk litteraturstudie grunda sig på en klart formulerad frågeställning och att 

kriterier och metoder för sökning samt urval av artiklar finns tydligt beskrivna.  

 

Inklusionskriterier: Inklusionskriterier för studien var barn med cancersjukdomar 

samt sjukdomar som kräver medicinteknisk utrustning för barnets överlevnad. 

Vården av dessa barn skulle bedrivas i hemmet av föräldrarna. Med barn avses 

ålder 0- 18 år.   

 

Exklusionskriterier: Litteraturstudier, studier utan etisk granskning eller 

resonemang samt studier som krävde betalning för att få i fulltext uteslöts från 

arbetet.  
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Litteratursökning 

Den systematiska litteraturstudien baserades på studier som genomförts med både 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Studier söktes i databaserna Cinahl och 

PubMed. En komplettering gjordes genom manuell sökning då antalet artiklar var 

för litet underlag för studien. Samtliga artiklar hämtades fram via fulltextdatabaser 

på Internet. De meshtermer och mainheading som användes vid sökningen var 

homenursing, parents, caregivers, vidare gjordes en fritextsökning på söktermen 

experiences. Sökningen gjordes under vårterminen 2008 och gjordes på sökorden 

först ett och ett och sedan i kombination med varandra för att få ett hanterbart antal 

artiklar (tabell 1). Begränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara skrivna 

på svenska eller engelska samt att barn definierades som 0-18 år. 

 

Tabell 1. Sökord och antal träffar 2008-02-21 

 

 

 

 

Dataurval  

Urvalet skedde i tre steg.  

I första steget lästes artiklarnas titel och abstrakt igenom på träfflistorna i de olika 

databaserna. Av de 49 som vi funnit i Cinahl och 45 från Pubmed var det 

sammanlagt 19 stycken vetenskapliga artiklar som verkade överensstämma utifrån 

Sökord  Cinahl PubMed 

 

 

1. Home nursing 

Antal träffar 

 

23902              

Antal träffar 

 

8252            

2. Parents OR caregivers 31299 130068 

3. Experiences 25739 75686 

1 AND 2 2444 2663 

1 AND 3 899 267 

1 AND 2 AND 3 220 176 

1 AND 2 AND 3 

Limits: Svenska/Engelska, all 

child (0-18 år) 

49 45 
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titel och abstract med syftet med studien samt var tillgängliga i fulltext. Några av 

dessa 19 gick att finna i både Cinahl och PubMed.  

 

I steg två lästes dessa 19 artiklar igenom översiktligt i fulltext och därefter kunde 

fem artiklar uteslutas. De fem artiklar som uteslöts var antingen av dålig kvalité, 

var litteraturstudie eller passade utifrån syftet med vår studie. Då 14 artiklar 

bedömdes vara för litet för vår studie söktes artiklar manuellt genom sökning i 

referenslistor och ”related articles”. Detta resulterade i ytterligare 3 artiklar som 

fanns i fulltext och var relevanta för vår studie. I den slutliga granskningen ingick 

därmed 17 stycken artiklar.  

 

I tredje steget skrevs dessa 17 artiklar ut och lästes noggrant igenom i sin helhet 

för att kvalitetsbedömas och klassificeras. Artiklarnas vetenskapliga kvalité 

bedömdes utifrån en granskningsmall utarbetad av Hellzén och Pejlert (SBU & 

SSF, 1999) (bilaga, I). Artiklarna klassificerades som retrospektiv studie(R), 

prospektiv randomiserad studie (C), eller prospektiv studie utan randomisering (P) 

eller kvalitativ studie (K) (SBU, 1999) (bilaga II). Kvalitén bedömdes utifrån en 

tregradig skala där I stod för hög kvalité, II stod för medel och III motsvarade låg 

kvalité (SBU 1999, s. 14-15) (bilaga II). Bedömningen jämfördes och diskuterades 

därefter mellan författarna. 

Studier av hög kvalité kännetecknas av att syfte och metod är väl definierade. 

Forskningsprocessen ska vara utförligt beskriven för att läsaren ska kunna 

replikera och bedöma studien. Det ska finnas ett tillräckligt antal deltagare och 

resultatet ska vara lättförståeligt och logiskt beskrivet (Polit & Beck, 2004. S. 658-

666). 

 

De 17 artiklar som kvarstod efter ganskning i steg tre kom att ingå i studien där 

analys av resultatdelen utfördes med manifest innehållsanalys. Artiklarna som 

ingick i resultatet redovisas i bilaga III samt i löpande text i resultatdelen. 
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Dataanalys 

Artiklarna som användes i resultatet analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

som är en process präglad av öppenhet, följsamhet och reflektion. Kvalitativ 

innehållsanalys innebär att på ett systematiskt och stegvist sätt klassificera data för 

att kunna identifiera mönster och teman (Forsberg & Wengström, 2003, s.146). 

Kvalitativ innehållsanalys kan vara både latent och manifest. Latent innebär att 

den underliggande meningen i en text beskrivs, och manifest innebär att det 

synliga och vad texten säger beskrivs. Både latent och manifest analys innehåller 

någon form av tolkande, men om en latent analys används så krävs en djupare 

tolkning på en högre abstraktionsnivå (Graneheim & Lundman, 2004). I denna 

litteraturstudie har manifest innehållsanalys använts. 

De 17 utvalda artiklarna lästes igenom upprepade gånger för att bli bekanta med 

texten, vilket gjorde att innehållet kunde återberättas. Texten delades upp i 

meningsenheter utifrån syftet med studien, för att få fram innehåll och kunna 

identifiera mönster och kategorier. Därefter kondenserades meningsenheterna 

genom att innehållet i texten bevarades. Koder användes för att sortera de 

kondenserade meningsenheterna. Koderna jämfördes och utifrån likheter och 

olikheter delades de in i underkategorier, för att sedan sammanföras under 

kategorier. Det manifesta innehållet kom då att bestå av 7 kategorier samt 18 

subkategorier (bilaga V). 

 

 

                  Etiska överväganden 

Författarna har använt sig av vetenskapliga material där det har gjorts etiska 

överväganden alternativt godkänts av en etisk kommitté. Artiklar utan etisk 

granskning eller etiskt resonemang uteslöts ur studien. Innehållet i valda artiklar 

redovisades i litteraturstudien även om resultatet var motsägelsefullt. Artiklar som 

valdes bort efter en första genomläsning redovisades i en separat tabell med en 

kort motivering till att de valdes bort. För att minimera risken för misstolkning har 

båda författarna valt att granska samtliga artiklar var för sig.  
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Resultat 

Till underlag för resultatet utgjordes 17 vetenskapliga artiklar varav tre 

kvantitativa och 14 kvalitativa studier, se bilaga II. Dessa var gjorda i Kanada, 

Kina, England, Finland, USA, Tyskland, Island och Japan. Översikt av 

inkluderade artiklar, författare, design, innehåll och syfte finns beskrivet i bilaga 

III. 

 

Resultatet kan sammanfattas med följande kategorier: Upplevelser av svåra 

känslor, Upplevda fördelar, Känsla av stress, Upplevelse av utanförskap, Behov av 

avlastning, Upplevda förluster, Upplevelse av personlig utveckling och Förändrad 

föräldraroll (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier som beskriver föräldrarnas 

upplevelse av att vårda sitt svårt sjuka barn i hemmet. 

Sub-Kategori Kategori 

Att känna rädsla.                                                             

Att känna oro och osäkerhet.                                     

Att känna skuld.                                                    

Upplevelser av svåra 

känslor 

 

Att leva i hemvan miljö                                                                        

Att växa som människa 

Upplevelse av vinster 

 

Att förlora kraft.           

Känna tidsbrist och otillräcklighet för 

familjen.                        

Känsla av stress 

 

Känsla av ensamhet. Upplevelse av utanförskap 

Önskan om att få vila från vårdandet. Behov av avlastning 

Förlust av ett normalt liv. 

Förlust av privatliv. 

Förlust av sociala aktiviteter. 

Förlust av umgänge med familjen. 

Förlust av egentid. 

Förlust av inkomst. 

Upplevda förluster 

Förändrad föräldraroll.                                                         

Att få rollen som advokat.                                       

Fördjupad relation .   

Uppleva en förändrad 

föräldraroll 
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Upplevelser av svåra känslor  

Svåra känslor såsom att känna rädsla, oro, osäkerhet och skuldkänslor kom fram 

under denna kategori. 

 

Känna rädsla. Att känna rädsla var en återkommande upplevelse. Vid tidpunkten 

för diagnos av barnets sjukdom genomlevde föräldrarna känslor som chock och 

förnekelse (Wong & Chan, 2005). Rädslan blev efter hand mindre påtaglig när 

föräldrarna lärde sig leva med barnets sjukdom. Att leva i omväxlande hopp och 

oro beskrevs som ”att åka berg och dalbana i rädsla” (Clarke, 2006). Kohlen, 

(2000) beskrev i sin studie rädsla tillsammans med känslor som oro, osäkerhet och 

skuld i relation till barnets sjukdom. Rädsla kunde även handla om att föräldrarna 

kände rädsla för att göra fel när de utför medicinska åtgärder och på något sätt 

skada barnet (Kirk, Glendinning & Callery, 2004).  

Att känna oro och osäkerhet. Upplevelser av oro och osäkerhet fanns beskrivet i 

ett flertal studier. Carnevale, Eren, Davis, Rennick och Troini (2005) fann att 

föräldrar upplevde oro för sitt barns hälsa och liv. Många föräldrar, framförallt 

mödrar kände sig inte trygga när andra människor, både vårdpersonal och vänner, 

hjälpte dem med barnets vård (Carnevale et al. 2005; Heaton, Noyes, Sloper & 

Shah, 2005; Saiki-Craighill, 2002). 

 

Föräldrarnas oro över vårdpersonalens kompetens nämndes i flera studier. Saiki-

Craighill (2002) beskrev i sin studie föräldrars rädsla över att någon skulle göra 

misstag och var hela tiden på vakt över sitt barn. Heaton et al. (2005) visade också 

att föräldrar vid sjukhusvistelser föredrog att själva sköta vården av sitt barn där 

eftersom de inte kände sig trygga med personalens kompetens.  
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Att känna skuld. Föräldrar upplevde skuldkänslor över att inte ha uppmärksammat 

tidiga symtom på att barnet var sjukt. Hade de observerat sjukdomstecknen 

snabbare kanske barnet fått hjälp i ett tidigare skede och därigenom en bättre 

prognos (Young, Dixon-Woods, Findlay & Heney, 2002). I Saiki-Craighills (2002) 

studie upplevde mödrarna att det på något sätt skulle vara deras eget fel att deras 

barn fått cancer. En förälder beskrev att hon fick skuldkänslor när hon tänkte på 

något hon behövde för sin egen del samtidigt som det sjuka barnet hade större 

problem (James et al. 2002). 

 

Upplevelse av vinster 

Vården i hemmet innebar upplevda vinster som att vara i en hemvan miljö och att 

föräldrarna växte som människor. 

 

Hemvan miljö.  Familjerna fick ett lite mer normalt liv genom att vårda barnet i 

hemmet. Lättanden att få vara hemma minskade stressen och hjälpte familjerna att 

anpassa sig bättre till deras nya situation. (Kohlen, 2000). Många föräldrar 

föredrog att vårda sitt barn i hemmet framför sjukhusvård eftersom barnet och 

familjen fick vistas i en hemvan miljö (Kirk & Glendinning, 2003, Wilson, 1997). 

Att växa som människa. Föräldrar som vårdat sitt svårt sjuka barn upplevde en 

förändring i sig själva, de såg nya värden i livet, såg döden på ett annat sätt och 

blev starkare som personer (Gravelle, 1996; Saiki-Craighill, 2002,). Genom att 

vårda sitt barn hemma upplevde föräldrar att de också blev mer omhändertagande, 

fann bättre förståelse av vad andra går igenom och bättre förståelse av livet 

(Gravelle, 1996). Wilson (1997)  beskrev att mödrarna upplevde att de fått en ny 

tilltro till sig själva. Att leva med påfrestningarna i samband med att vårda sitt 

sjuka barn gjorde föräldrar starkare, tuffare genom erfarenheter och barnets starka 

attityd gav föräldrarna kraft (Gravelle, 1996; Saiki-Craighill, 2002). Saiki-

Craighill (2002) beskrev också att mödrarnas upplevelse var att de fick kraft och 

en mening med livet genom att vårda sitt sjuka barn.  
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Känsla av stress 

Vårdandet av barnet innebar stora påfrestningar för föräldrarna. De upplevde olika 

former av utmattning som sammanfattats som att förlora kraft. Tiden vården av 

barnet krävde gjorde att föräldrarna kände tidsbrist och otillräcklighet för resten av 

familjen.  

 

Förlora kraft. I ett flertal studier kom det fram att föräldrarna ofta var besvärade 

av trötthet och att de hade för lite tid till sig själva (Gravelle, 1996; James et al. 

2002; Wilson, Morse & Penrod, 1997). Föräldrarna till svårt sjuka barn upplevde 

att deras hälsotillstånd försämrades (James et al. 2002; Kirk & Glendinning, 2003). 

James et al. (2002) beskrev även i vår studie hur föräldrarna upplevde utmattning, 

viktförändringar, kroppsförändringar som högt blodtryck och brist på sömn. Kirk 

och Glendinning (2003)  fick i sin studie fram olika orsaker till störd nattsömn. Det 

kunde bero på apparater som larmar, administrerandet av medicin eller annan 

behandling nattetid. James et al. (2002) beskrev hur föräldrar till svårt sjuka barn 

upplevde att de förlorat kontrollen över sitt liv. Föräldrarna beskrev även att det 

var både emotionellt och fysiskt utmattande att finnas till hands för sitt barn 24 

timmar om dygnet (Gravelle, 1996). Föräldrarna upplevde det mycket stressande 

att behöva kämpa mot systemet för att få adekvat vård till sitt barn (Gravelle, 

1996). 

 

Känna tidsbrist och otillräcklighet för familjen. Svavarsdottir, (2004) beskrev i 

vår studie hur mödrarna upplevde sig otillräckliga då de hade svårt att orka stödja 

resten av familjen samtidigt som de skulle vara stöd åt det sjuka barnet. Papporna 

upplevde det som svårast att tidsmässigt hinna med att sköta sitt arbete, stödja 

familjen och orka ge emotionellt stöd till det sjuka barnet.  

 

Upplevelse av utanförskap  
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Föräldrarna till ett sjukt barn upplevde sig som annorlunda än andra föräldrar och 

känsla av ensamhet kom fram under denna kategori.  

 

Känsla av ensamhet. Föräldrar som vårdade sitt svårt sjuka barn upplevde känslor 

av ensamhet och att vara socialt isolerade (Carnevale et al. 2005; Heaton et al. 

2005; James et al. 2002; Wilson et al. 1997.). Carnevale et al. (2005) fann att det 

gemensamma temat bland dessa familjer var en djup känsla av isolering och att 

familjerna kämpade hårt för att få uppleva en känsla av gemenskap. James et al. 

(2002) beskrev hur föräldrarna upplevde ett behov av att delta i en stödgrupp med 

människor som befinner sig i liknande situationer. Wilson et al. (2005) beskrev i 

vår studie att mödrarna upplevde sig vara ensamma med ansvaret för sina barn. 

 

Uppleva en förändrad föräldraroll. 

Rollen som förälder blev förändrad i och med barnets sjukdom. Föräldrarna tog på 

sig rollen som barnets advokat genom att föra dess talan. Omvårdnaden om barnet 

ledde även till en fördjupad relation mellan mamman och barnet. 

 

Förändrad föräldraroll. Att ha ett barn med livshotande sjukdom innebar en 

förändrad föräldraroll (Kirk et al. 2003; O´Brian, 2002; Wilson, 1997; Young, 

2002). Young et al. (2002) fann att föräldrarna upplevde att de efter barnets 

diagnos fick nya förpliktelser samt nya förväntningar på sig som föräldrar. 

O´Brian & Wegner (2002) beskrev att föräldrarna upplevde en förändrad 

föräldraroll eftersom barnets medicinska behov var långt bortom vad de någonsin 

drömt om att göra som förälder. Kirk et al. (2003) fann i en studie att föräldrarna 

upplevde att rollen som förälder överskuggades av rollen som vårdare. Föräldrarna 

upplevde ett överväldigande ansvar över att få barnet att samarbeta, vilket var 

mycket utmattande (Young et al. 2002).  
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Att få rollen som advokat. Föräldrarna upplevde att de hade rollen som advokater 

för att se till att deras barn fick rätt vård. Föräldrarna kände att de använde onödigt 

mycket tid till att organisera och koordinera vården och försäkra sig om att de hade 

tillräcklig utrustning och tillbehör för att kunna vårda sitt barn. Förutom att vara en 

förälder som tog hand om och kämpade för sitt barn i alla lägen var de dessutom 

”spindeln i nätet” som höll reda på allt som hände och som alla, även 

vårdpersonal, tillfrågade. Detta ansvar upplevdes som mycket stressande (Kirk & 

Glendinning, 2003). Gravelle (1996) fann i sin studie att föräldrarna upplevde att 

de var tvungna att hela tiden förhandla med sjukvården för att barnets skulle få rätt 

vård, vid försämringar i barnets sjukdom ställdes ett ökat krav att se till att de fick 

den vård de var i behov av. 

 

Fördjupad relation. Genom omvårdnadsprocessen blev relationen mellan mamma 

och barn djupare eftersom modern tillbringade så mycket tid med barnet (Heaton 

et al. 2005; James et al. 2002; Saiki-Craighill, 2002). Vissa familjer fick starkare 

sammanhållning genom gemensamma upplevelser under barnets sjukdom (Heaton 

et al. 2005). 

 

Behov av avlastning 

Det kom fram i flera studier att föräldrarna önskade att få vila från vårdandet för 

att få lite tid för sig själva. 

 

Önskan om att få vila från vårdandet. I flera studier upplevde föräldrarna ett stort 

behov av att komma ifrån vårdandet och få lite mer ”egen tid” (James et al. 2002; 

Kirk & Glendinning, 2003; Young, 2002). I Kirk och Glendinnings (2003) studie 

upplevde föräldrarna ett behov av ”att komma ifrån vårdandet” men detta 

upplevdes som nästintill omöjligt då det inte fanns speciellt tränad personal. 

Liknande resultat fann Young (2002) i en studie där föräldrarna uttryckte ett behov 

av att få ett avbrott från vårdandet som innebar att ständigt ”hålla koll”. De 

önskade även att få lite tid till sig själva.  
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                  Upplevda förluster 

Föräldrarna upplevde en rad förluster när barnet vårdades i hemmet. Vad 

föräldrarna kände att de saknade var: Ett normalt liv, Ett privatliv, Sociala 

aktiviteter, Umgänge med övriga familjen, Egen tid och Inkomst. 

 

Förlust av normalt liv. I Clarkes (2006) studie upplevde föräldrarna sig isolerade 

och separerade från ett normalt liv. Att försöka jämföra sin egen situation med 

dem som hade det sämre eller acceptera barnets sjukdom som ödet var olika sätt 

för föräldrarna att acceptera situationen (Wong & Chan, 2005).  

 

Många föräldrar strävade efter att leva sitt liv så normalt som möjligt (Carnevale et 

al. 2005; Gravelle 1996; James et al. 2003, Kirk & Glendinning 2003). I en studie 

av James et al. (2002) beskrevs saknaden över allt som gör ett liv normalt. 

Föräldrarna försökte göra hemmet så normalt som möjligt genom att gömma 

undan och kamouflera sjukvårdsutrustning i hemmet (Carnevale, 2005).  

 

Förlust av privatliv. Att vårda sitt sjuka barn i hemmet och att ha vårdpersonal 

närvarande innebar ett intrång på privatlivet. (Fraser & Lenton, 2004; Kirk & 

Glendinning, 2003). O´Brians (2002) fann i en studie att både föräldrar och 

vårdpersonal upplevde att familjedynamiken och privatlivet påverkades av 

vårdpersonalens närvaro i hemmet. 

 

 Förlust av sociala aktiviteter. Familjerna hade ofta begränsade möjligheter att 

delta i sociala aktiviteter tillsammans som familj såsom att resa, utöva hobbies, 

sociala evenamang eller gå i kyrkan. (Heaton, 2005; James et al. 2002).  

Förlust av umgänge med familjen. Lite tid i umgänget med sina övriga barn 

upplevdes svårt (Kirk & Glendinning, 2003, Young, 2002). I Carnevales (2005) 

studie kom det fram att parförhållandet ofta påverkades negativt då man har ett 
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barn med kronisk sjukdom. Med alla påfrestningar i familjen vid barnets sjukdom 

valde många att separera. 

 

Förlust av egen tid. Många föräldrar upplevde en önskan till att få utrymme för sig 

själva (James et al. 2002, Young, 2002). 

 

Förlust av inkomst. Många föräldrar upplevde att de hade svårt att få ekonomin att 

gå ihop (Kelly J, Kirk & Glendinning, 2003). Många gav upp sitt arbete för att 

vårda sitt svårt sjuka barn vilket påverkade ekonomin negativt (Kirk & 

Glendinnig, 2003). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie för att få svar på vårt syfte och 

frågeställning (jfr. Forsberg & Wengström, 2003, s. 25-27). Till stöd för analysen 

finns 17 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 1996-2006.  Samtliga artiklar 

var skrivna på engelska. Vad som kan ha begränsat vår studie är ekonomiska 

förutsättningar eftersom inte alla artiklar gick att få ut i fulltext utan betalning. 

Även aspekter som titlar och abstraktens utformning kan ha påverkat vårt urval 

och vi kan ha missat studier som hade varit användbara. En annan svaghet är att 

det var nödvändigt att komplettera den systematiska sökningen med en manuell 

sökning för att få tillräckligt med artiklar som underlag för analysen. 

I vår studie ingick 14 kvalitativa och 3 kvantitativa artiklar. Eftersom syftet var att 

beskriva upplevelser är det naturligt att majoriteten av de inkluderade artiklarna är 

kvalitativa. Vid värderingen av de ingående artiklarna har diskussion förekommit 

mellan författarna för att ge en rättvisare bedömning. 

De olika studierna vi analyserat var från olika länder med olika kultur och att vi 

funnit liknande upplevelser från dessa är en styrka med vår studie. 

 



16 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att genom en systematisk litteraturstudie sammanställa kunskap som 

belyste föräldrarnas upplevelser av att vårda sitt svårt sjuka barn i hemmet. 

Föräldrarnas upplevelser kunde efter analysen sammanfattas i sju kategorier: 

Upplevelser av svåra känslor, Upplevelse av vinster, Känsla av stress, Upplevelse 

av utanförskap, Behov av avlastning, Upplevda förluster och Uppleva en förändrad 

föräldraroll. Föräldrarna upplevde oro, rädsla och skuld över barnets sjukdom. 

Vårdandet av barnet ställde höga krav och innebar svåra påfrestningar för 

föräldrarna jämfört till föräldrar till friska barn. Detta medförde att föräldrarna 

kände sig ensamma och fick axla ett större ansvar än andra. Föräldrarna önskade 

att ibland få lite fritid över för att kunna göra något för sig själva eller att de fick 

tillbringa mer tid med övriga familjemedlemmar. Trots den stora 

arbetsbelastningen upplevde föräldrarna det som en vinst att kunna vara i 

hemmiljö för att kunna leva så normalt som möjligt. 

 

Upplevelser av svåra känslor 

Svåra känslor beskrevs i många studier. Föräldrarna kände oro för barnets hälsa 

(Carnevale et al. 2005). I Wang och Barnards (2002) studie framkom att 

föräldrarna som vårdar sitt svårt sjuka barn i hemmet upplevde svåra känslor av 

ångest, ilska, rädsla, skuld, frustration och bedrövelse.  En viss oro måste anses 

som naturlig när barnet är sjukt, men ibland kanske bättre information om barnets 

sjukdom skulle kunna minska föräldrarnas oro. God informationsnivå och kunskap 

om sjukdomen minskar ofta rädslan hos både anhöriga och hos barnet (Jahren-

Kristoffersen, 1997, s. 133). Det har framkommit att föräldrar känt oro över 

vårdpersonalens kompetens (Carnevale, 2005; Saiki-Craighill, 2002). Behovet av 

trygghet genom att kunna lita på andra blir stort när man hamnar i en situation som 

man inte helt har kontroll över. Då är det viktigt att få hjälp från personer som har 

den nödvändiga expertkunskaper. Sättet sjuksköterskan utför tekniska uppgifter är 

en viktig trygghetsfaktor. Relationstrygghet innebär ett socialt nätverk där det är 

viktigt för patienten att uppleva kontinuitet i förhållande till sjuksköterskan 

(Jahren-Kristoffersen, 1998, s. 82-83). Detta är ett område som personal inom 

vården måste förbättra för att föräldrarna ska kunna känna förtroende. Bra 
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kommunikation mellan vårdpersonal och föräldrar krävs för att ömsesidigt 

förtroende ska kunna byggas upp mellan dessa. 

 

Upplevelse av stress 

Det framkom att föräldrar upplevde det som fysiskt och emotionellt utmattande att 

finnas till hands dygnet runt för sitt barn (Gravelle, 1996). Detta kan jämföras med 

en studie av Kirk (1997) där föräldrarna känner sig övertyngda av allt ansvar kring 

sitt svårt sjuka barn. Detta medförde även att föräldrarna blev mycket utmattande.  

Det var även jobbigt för föräldrarna att hinna med resten av familjen samt 

förvärvsarbete (Svavarsdottir, 2004). I Kirks (1997) studie finns det beskrivet om 

hur stor påverkan barnets sjukdom har på hela familjen. Äktenskapet utsätts för 

stora prövningar och syskonen till svårt sjuka barn får för lite uppmärksamhet. 

Genom att utveckla och förbättra avlastningsvården skulle dessa föräldrar kunna få 

det lättare. När det som ovan framkommit att föräldrarna har svårt att lita på 

vårdpersonalen blir den tänkta hjälpen inte avlastande. I Kirks (1997) studie tar 

föräldrarna upp oron över bristerna i vårdpersonalens kompetens och att den 

specialistkunskap som behövs på området ofta saknas. En förbättring skulle kunna 

ske genom att relationen till vårdpersonalen  förbättras samt vårdpersonalens 

kompetens säkerställas på en hög nivå så föräldrarna kan känna trygghet när de 

lämnar över barnets vård i deras händer.  

I Gravelles (1996) studie beskrivs att föräldrar fick kämpa för att barnet skulle få 

adekvat vård. Detta kan jämföras med en studie av Kirk (1997) där föräldrarna 

upplevde att de hade rollen som advokat åt sitt barn, detta var mycket tidskrävande 

och stressande för föräldrarna som redan befann sig i en mycket utsatt situation. 

Detta upplevde föräldrarna var nödvändigt för att få rätt vård åt sitt barn.  

När vårdpersonal ger god omsorg till barnet så inger det trygghet och tillit hos de 

anhöriga. Bra hjälp till anhöriga är i första hand att ge god hjälp och omsorg till 

den sjuka på ett proffessionellt och medmänskligt plan. Vårdpersonal måste 

komma ihåg att föräldrarna till det sjuka barnet är viktiga samarbetspartners och 

god omsorg av det sjuka barnet är vårt gemensamma mål (Almås, 2001, s.34-35). 
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Föräldrarna upplevde tidsbrist, försämrad hälsa och trötthet. Mycket av detta 

kommer av uppbundenheten och ansvaret dygnet runt. Även här ser vi vikten av en 

genomtänkt avlastningsvård och att vårdpersonalens insatser kan förbättras. 

Konsekvenser av sömnlöshet enligt Jahren-Kristoffersen (1998) är nedsatt förmåga 

att fatta beslut, sviktande minne och inlärningsförmåga, ökad inre oro och 

upplevelse av rädsla, fysiologiska stressliknande reaktioner och reaktioner från 

mag- tarmkanalen. 

James et al. (2002) beskrev en förälders skuldkänslor när hon önskade något för 

sin egen del samtidigt som hennes sjuka barn hade större problem. I en studie av 

McDonald och Callery, (2007) beskrevs föräldrarnas svårighet i valet mellan att 

begära den avlastning de så väl behövde och känslorna av skuld när de lämnade 

över vården på någon annan. Även i litteraturen går dessa skuldkänslor att finna 

hos anhöriga som ser fram emot stunder då de är ”lediga” från vårdandet men 

känner en skam över att vilja slippa undan ibland (Almås, 2001, s.43). Det är 

viktigt att stödja anhöriga så de vågar ta sig tid att sköta om sig själva för att inte 

bli helt utslitna. Somliga föräldrar kan uppleva det jobbigt att prioritera tid och 

krafter. En förstående och öppen sjuksköterska kan vara till god hjälp när 

föräldrarna behöver prata om sina bekymmer (Jahren-Kristoffersen, 1997, s. 134). 

Almås (2001) s. 43 beskriver också hur det har stort värde om sjuksköterskan kan 

göra det möjligt för anhöriga att få regelbundna ledigheter från vårdandet.  

Föräldrar visade sig få kämpa för att barnet skulle få adekvat vård (Gravelle, 

1996). Sjuksköterskor får ofta föra patienternas talan och här verkar det vara ännu 

viktigare att hjälpa föräldrarna. Rollen som barnets talesman kan en sjuksköterska 

som är väl insatt i familjens situation hjälpa föräldrarna med. Det är viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om sjukdomen och dess förlopp. Föräldrarna har ett 

stort omvårdnadsansvar och för att kunna hjälpa dem på bästa sätt måste 

sjuksköterskan ha insikt i vad deras vardag som vårdare av barnet innebär (Almås, 

2001, s. 41). 
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Upplevelse av personlig utveckling och upplevda fördelar 

Trots alla upplevda problem och svåra känslor med att vårda sitt sjuka barn hemma 

så visar litteraturstudiens resultat att de allra flesta att de fick massor av positiva 

upplevelser tillbaka. Detta positiva får inte försvinna i alla problem eftersom 

föräldrarna väljer att vårda barnet hemma så väger dessa positiva delar över. Vi 

som sjuksköterskor kan stärka och utveckla det positiva med hemvård genom att 

arbeta för att minska problemen. 

 

I en studie av Wang and Barnard (2002) upplevde föräldrarna tillfredsställelse över 

barnets känslomässiga och sociala utveckling när de fick vara i hemmiljö. 

 

 

Upplevelse av utanförskap och en förändrad föräldraroll 

Social isolering och ensamhet beskrivs av bl.a. Carnevale et al. (1996), Heaton et 

al. (2005) och James et al. (2002). I Wang och Barnards (2002) studie framkom att 

föräldrarna upplevde att de fick lite hjälp från hälso- och sjukvården vid vården av 

sitt sjuka barn i hemmet. Många upplevde att det blivit lämnade ensam med detta 

stora ansvar och kände sig besvikna på sjukvården.  Önskemål om att träffa andra i 

en liknande situation framkom i studien av James et al. (2002). Stöd från 

vårdpersonal och samtalsgrupper är åtgärder som skulle kunna vara  till hjälp. 

Ömsesidig tillit mellan föräldrar och vårdpersonal kan också minska föräldrarnas 

känsla av ensamhet i samband med barnets sjukdom. Bättre instruktioner och stöd 

samt uppföljning till föräldrar som genomför avancerade medicinska procedurer på 

sitt barn kan ge bättre trygghet.  

 

Olika former av arbete med anhöriga kan vara bra. Det kan vara 

utbildningstillfällen där det i tillägg till information och undervisning även finns 

tid till frågor och diskussion. Anhöriggrupper där föräldrarna får möta andra i 
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liknande situation som deras kan vara som en fristad där föräldrarna kan känna sig 

sedda och hörda (Almås, 2001, s.34). 

 

Artiklarna i litteraturstudien kommer från länder med varierande kultur. Trots detta 

är upplevelserna hos föräldrarna överensstämmande. Skillnader finns naturligtvis i 

samhällsstrukturer och sjukvårdssystem men tilliten till vårdpersonalen var dålig 

över lag. Möjligheten till avlastning verkar vara mycket begränsad. Trots alla svåra 

upplevelser återfinns positiva beskrivningar av föräldrarna att vårda sina sjuka 

barn i hemmet. 

 

Slutsats 

Litteraturstudien visade att föräldrar som vårdar svårt sjuka barn i hemmet 

upplever svåra utmaningar. Studien visar att det finns fördelar med att ha möjlighet 

att få vara i sitt hem både för barnet och föräldrarna men samtidigt är det oerhört 

stressande och svårt att leva med det enorma ansvar som ett svårt sjukt barn 

innebär. Föräldrarnas situation skulle på många sätt kunna förbättras genom 

insatser av vårdpersonal. Ett hemsjukvårdsteam som regelbundet besöker familjen 

skulle kunna ge stöd och trygghet till föräldrarna samtidigt som sjuksköterskan kan 

hjälpa till att föra barnets talan för rätt vård. Sjuksköterskan bör även föra 

föräldrarnas talan för att de ska få möjlighet till avlastning och tid över för både sig 

själva och resten av familjen. Det skulle kunna vara positivt med återkommande 

besök för att lära känna familjen på en personligare nivå för att kunna se de 

enskilda behoven och öka tilliten till vårdpersonalen. 

 

Vi kan se att det finns ett behov av ytterligare forskning inom området 

hemsjukvård. Det behövs en ökad kunskap bland vårdpersonal för att se vilka 

behov som finns bland föräldrarna och övriga familjemedlemmar. Utrymme för 

forskning och utveckling verkar även finnas inom organisationsområdet, hur 

vårdpersonalen ska arbeta för att stödet ska komma föräldrarna till godo på bästa 

sätt.  
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 I= hög II= medel III= låg 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

(C) 

Prospektiv randomiserad 

studie. 

Större väl planerad och 

genomförd 

multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av 

protokoll, material och 

metoder inklusive 

behandlingsteknik. 

Antalet patienter 

tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

 

- 

 

Randomiserad studie med 

för få patienter, och/eller 

för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. 

Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt 

beskrivet eller stort 

bortfall. 

Prospektiv 

randomiserad studie. 

 

Prospektiv studie utan 

randomisering. 

Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt 

antal patienter, adekvata 

statistiska metoder. 

- Litet antal patienter, 

brister i genomförande, 

tveksamma statistiska 

metoder 

Retroperspektiv studie 

(R) 

 

 

Retroperspektiv studie. 

Stort konsekutivt 

patientmaterial väl 

beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska 

metoder (t ex 

multivariantanalys, fall-

kontrollmetodik etc). 

Lång uppföljningstid. 

 

- 

 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, 

alltför kort uppföljning 

eller inadekvata 

statistiska metoder. 

 

Kvalitetskriterier för K reviderad av författarna till SBU [ 1999 nr 4 sid. 49] 

 I= hög II= medel III= låg 

Kvalitativ studie (K) Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl 

beskriven 

undersökningsgrupp och 

kontext. Metod och analys väl 

beskriven och genomförd, 

resultatet är logiskt och 

begripligt, god  

kommunicerbarhet. 

- Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt 

beskriven, metod/analys 

ej tillräckligt beskriven 

eller bristfällig resultat 

redovisning. 
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Årtal/ 

Land 

Studiens 
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metod 
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Clarke. 

2006. 

Kanada. 

Syftet var att undersöka hur 

mödrar till cancersjuka barn 

som vårdas i hemmet, 

upplever och hanterar sin 

situation. 

Fokusgruppsintervju 

med ostrukturerade 

frågor som 

datainsamlingsmetod

. 

N=49  

Ålder=29-50 år.  

 

Latent och manifest  

Innehållsanalys. 

7olika teman kom fram efter innehållsanalysen. 

Mödrarnas upplevelse av ha ansvaret för den 

känslomässiga biten i familjen. Känslan av att vara 

isolerad från omvärldens normalitet. Känsla av att 

leva i en känslomässig berg och dalbana av skräck, 

tillit och osäkerhet.  Genom allt detta upplevde de 

ändå en positiv utveckling av sig själva. 

K I 

 

Carnevale, Eren, 

Davies, Rennick & 

Troini. 2005. 

Kanada 

 

 

 

Syftet med studien var att 

utforska den känslomässiga 

upplevelsen hos familjer 

med ett barn som vårdas 

med respirator i hemmet. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

datainsamlingsmetod

. 

N=11 Innehållsanalys. Sex grundläggande teman kom fram. 1. konfrontera 

föräldraansvaret, 2. Söka normalitet, 3. Konflikter 

med sociala värderingar, 4. Leva i isolation, 5. 

Barnets röst och 6. Ifrågasättande av känslomässigt 

tillstånd. 

 

K II 

 

Gravelle. 

1996. 

Kanada. 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur föräldrar till 

barn med progressiva och 

livshotande sjukdomar 

upplever den dagliga vården 

i hemmet.   

Ostrukturerad 

djupintervju som 

följdes upp med 

semistrukturerad 

intervju. 

 

 

 

N=11 Fenomenologisk 

metod. 

Ett genomgående tema kom fram, ”Att 

möta/acceptera motgång”. 

Detta att möta motgången var begreppsmässigt en 

pågående process som förändrades med den 

progressiva naturen av barnets sjukdom. Föräldrarna 

upplevde att de hela tiden fick omdefiniera 

situationen för att orka hantera vardagen. Även 

begrepp som kronisk sorg, normalisering och 

utmaningar i omvårdnaden kom fram som delar i 

omvårdnadsbördan. 

 

 

K II 

 

Heaton,  Noyes, 

Sloper & Shah. 

2005. 

England 

 

Syftet var att undersöka 

familjers upplevelser av att 

vårda ett teknologi 

beroende barn utifrån ett 

temporärt perspektiv. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

datainsamlingsmetod

. 

 

N=36 Innehållsanalys. Vården av teknologi beroende barn i hemmet tar 

avsevärd tid från föräldrarna. Familjen har liten eller 

obefintlig hjälp från utbildad sjukvårds personal.  

 

 

K II 



 

 Det behövs både adekvat personal och korttids vård 

för att familjen ska kunna få avlastning från 

vårdandet. 

 James, Keegan-

Wells, Hinds, 

Kelly, Bond, Hall,  

Mahan, Roll, Lona 

& Speckhart. 

2002. 

U.S.A. 

 

 

Syftet var att identifiera 

föräldrars upplevelser 

gällande deras aktiva roll i 

behandlingen av sitt 

cancersjuka barn. Syftet är 

också att undersöka om det 

finns områden som kan 

underlätta/hindrar 

föräldrarna i den 

ansträngande situationen. 

 Frågeformulär som 

datainsamlingsmetod

. 

N=151 Innehållsanalys. Att vårda sitt cancersjuka barn innebär både 

försämrad fysisk och psykisk hälsa. Föräldrar önskar 

avlastning i den direkta skötseln av barnet, hjälp med 

hushållsarbetet som hela tiden blir eftersatt, olika 

former av bekvämligheter som skulle spara tid och 

energi. Föräldrarna önskade få lämplig utbildning 

om deras barns sjukdom från hälso- och sjukvården 

samt emotionellt stöd från familjemedlemmar och 

vänner. 

K I 

Kirk,  Glendinning 

& Callery. 

2003. 

England. 

 

 

Syftet med studien var att 

utforska föräldrars 

upplevelser att vårda ett 

barn som är beroende av 

medicinsk teknologi samt 

deras upplevelser av att 

utföra kliniska utföranden 

på sitt barn. 

Djupintervjuer som 

datainsamlingsmetod

. 

 

N=24  Grounded theory. Att vårda ett teknologi beroende barn innebär en stor 

förändring i föräldrarollen. Dessa föräldrar 

omdefinierar begreppet omvårdnad av barnet 

samtidigt som de försöker dra en gräns mellan 

”normal” omvårdnad och omvårdnad relaterad till 

sjukdom. Det upplever även att hemmet förändrats 

till ett minisjukhus. 

K I 

 

Kirk & 

Glendinning. 

2003. 

England. 

Syftet med studien var att 

undersöka föräldrars 

upplevelser att vårda ett 

teknologi beroende barn i 

hemmet. Man vill även 

undersöka föräldrars behov 

av praktiskt och socialt stöd 

och hur detta stöd har 

fungerat. 

Djupintervjuer som 

datainsamlingsmetod

. 

 

N=24 föräldrar 

samt 44 

personer inom 

hälso- och 

sjukvården. 

Grounded theory. Vården i samhället är inte tillräckligt utvecklad för 

att stödja denna grupp människor. Stora problem 

identifierades vid inköp av material, 

tillhandahållande av korttidsvård, stöd i hemmet vid 

inskaffandet av ny medicin teknisk utrustning samt 

vid olika behandlingar. Den information man fick 

från sjukvårdspersonal var bristfällig. Få personer 

hade en utnämnd nyckelperson att tillgå. Föräldrarna 

upplevde att Hälso- och sjukvårds personal inte 

insåg vilka emotionella svårigheter denna vårdform 

innebar. Man insåg heller inte vilket expertkunnande 

föräldrarna hade i vården av sitt barn.   

 

 

K I 

 

Kohlen. 

2000. 

Tyskland 

Syftet med studien var att 

beskriva de subjektiva 

erfarenheterna hos familjer 

Intervjuer som 

datainsamlingsmetod

. 

 N=5 familjer 

samt 2 

hemvårdssköter

Innehållsanalys. Baserat på erfarenheterna från året innan hade EPD 

utvecklat en mer patient orienterad förståelse av 

vården där patienten och familjen runt om spelar en 

K I 

 

 



 

 

 

 

med kroniskt sjuka barn 

samt erfarenheterna hos 

erfaren sjukvårdspersonal 

som arbetar med 

hemsjukvård för barn i 

Berlin. 

skor. viktig roll. Samband mellan hälso- och sjukvården, 

läkningsprocessen och gynnande av hälsan har stor 

betydelse vid förståelse av hur EPD sjukvård 

fungerar. Den nära kontakten med familjen medför 

även specifika problem i vårdrelationen.  

Intervjuerna med familjerna avslöjar att de 

vårdgivande insatserna från EPD är av stor betydelse 

för hela familjen och uppskattas mycket även om 

relationen till barnet och dess hälsa fortsätter att stå i 

förgrunden för EPD sjukvårdspersonal. Familjerna 

tycker allmänt att det finns mycket som skulle 

behöva förbättras inom EPD sjukvården.  

Kolbrun- 

Svarvarsdottir. 

2004. 

Island 

 

 

Syftet med studien var att 

utvärdera de vårdgivande 

krav bland föräldrar till 

cancersjuka barn. Utvärdera 

hur föräldrars hälsa upplevs 

samt hur de upplever sitt 

barns hälsotillstånd.  

Frågeformulär har 

använts som 

datainsamlingsmetod

. 

N=26  

Bortfall=5 

Deskriptiv statistik. 

ANOVA och 

Cronbachs´s  alpha-

test. 

Det som föräldrarna upplevde mest tidskrävande och 

känslomässigt svårt, var att ge stöd till sitt 

cancersjuka barn och vara ett stöd till övriga 

familjemedlemmar. Mammorna upplevde det också 

svårt och tidskrävande att klara av att uppfostra, 

strukturera upp vardagen och planera aktiviteter för 

familjen. Papporna upplevde det svårt att organisera 

vården med yrkesarbetande och samtidigt ge deras 

partner ett emotionellt stöd. 

P I 

 

 

Kolbrun- 

Svarvarsdottir. 

2004. 

Island 

 

 

Syftet med studien var att 

utvärdera om det fanns 

könsskillnader samt olika 

nivå av välbefinnande bland 

föräldrar till cancersjuka 

barn i Island. Man ville 

även utvärdera det 

vårdgivande kravet bland 

dessa föräldrar. 

Frågeformulär har 

använts som 

datainsamlingsmetod

. 

N=26 

Bortfall=0 

Deskriptiv statistik. 

Cronbachs alpha-

test, parvis t-test 

och x2-test. 

Det visade sig inte finnas några betydande 

könsskillnader mellan föräldrarnas vårdgivande krav 

eller skillnader i välmående bland föräldrarna till 

cancersjuka barn. Det är hur som helst viktigt att 

identifiera avvikelser i föräldrars emotionella och 

fysiska välbefinnande och att kunna diskutera dessa. 

Föräldrar behöver varandra allra mest som stöd. 

Genom interventioner i syfte att känna igen, få 

förståelse för, acceptera föräldrars positiva 

välbefinnande, egenkontroll, hälsa, ångestnivå, 

depression och vitalitet kan det bidra till en bättre 

anpassning och bearbetning. 

P I 

 

 

Margolan, Fraser, 

& Lenton. 

2004. 

England. 

 

 

Syftet med studien var att: 

1. Beskriva familjens 

upplevelse av den service 

de erhåller. 2. Beskriva 

vårdprogrammet som 

förknippas med långsiktig 

Intervjuer och 

frågeformulär som 

datainsamlingsmetod

. 

N=15 

Bortfall=0 

Deskriptiv statistik. 

 

 

 

 

 

Långvariga sjukhusvistelser är en opassande miljö 

för barnet och dess familj.  Detta är det dominerande 

bekymret hos föräldrarna i denna studie, eftersom att 

det har oundvikliga konsekvenser för barnets 

utveckling och för att hela familjen ska kunna 

fungera. Snabb och effektiv utskrivningsplanering är 

P III 

 

 



 

ventilation. 3. Att 

identifiera problem och 

hitta nya lösningar. 

 

 

möjlig, vanligtvis krävs 2-3 månader från det att man 

bestämt om ventilation i hemmet. Den långsamma 

processen borde vara att utbilda vårdpersonal för 

hemsjukvård men studien visar att det oftast handlar 

om att det är svårt att få fram penningmedel, brister i 

samhällets infrastruktur för att kunna organisera 

hemsjukvård. 

Noyes,  Hartmann,  

Samuels & 

Southall. 

1999. 

England. 

 

 

Syftet med studien var att ta 

reda på föräldrars 

erfarenheter och åsikter om 

den behandling och vård av 

deras ventilations beroende 

barn erhöll. 

Intervjuer och 

frågeformulär som 

datainsamlingsmetod

. 

 

 

N=7 Demografisk 

statistik samt 

innehållsanalys. 

Ventilationsberoende barn är en påminnelse om 

vilka framgångar och misslyckanden som skett inom 

modern medicin. En bestående ökning av förekomst 

och utbredning har skett. Ändå finns det inte precisa 

siffror tillgängliga för att kunna göra en omfattande 

vårdplanering för att möta det behov som finns. 

Förståelsen för och att kunna möta dessa familjers 

psykosociala frågor, har halkat efter i och med 

framgångar inom det medicintekniska området. 

K II 

 

 

 

O´Brien & 

Wegner. 

 2002.  

USA 

 

 

Syftet med studien var att ta 

reda på 

hemvårdssjuksköterskor 

och föräldrars upplevelse av 

att uppfostra ett 

teknologiberoende barn. 

Intervjuer som 

datainsamlingsmetod

. 

Sjuksköterskor 

N=15 

Föräldrar N=16 

Deskriptiv statistik 

och innehållsanalys 

Två huvudteman kom fram: 1. Att uppfostra ett barn 

som är beroende av teknologi är lika men endå olika 

jämfört med ett annat barn med den tekniska 

utrustningen som största skillnad. 2. Föräldrars 

kommunikation och förhandling med 

hemvårdssjuksköterskorna om barnets uppfostran 

var en nödvändig men ofta utmanande del av 

upplevelsen att uppfostra barnet. 

KII 

Wilson, Morse & 

Penrod. 

1997. 

Kanada. 

 

 

Syftet med denna studie var 

att ta reda på mödrars 

upplevelser av att vårda 

sina respiratorberoende 

barn i hemmet. 

Intervjuer som 

datainsamlingsmetod

. 

. 

N=16 Grounded Theory.  Total involvering (absolute involvement) kom fram 

som den grundläggande sociala processen och är 

kärnan som alla andra kategorier kan kopplas till. 

Absolute involvement visar på den hängivenheten 

mödrarna hade när de vårdade sitt sjuka barn och sin 

familj. Andra stora kategorier var mödrarnas 

egenskaper för att möta kraven av barnets behov. 

Dessa egenskaper hade betydelse för hur hon mötte 

kraven, vad hon hade för färdigheter eller verktyg. 

Värdera effekten av sina strategier var både viktigt 

och problematiskt. 

K II 

 

 

Wong,  & Chan. 

2005. 

Kina. 

 

Syftet var att beskriva 

kinesiska föräldrars 

förmåga att hantera 

situationen då deras barn 

Intervjuer som 

datainsamlingsmetod

. 

. 

N=9 Fenomenologisk 

metod. 

4 teman identifierades som beskriver föräldrarnas 

erfarenheter. Dessa är: chock och förnekelse, kunna 

se någon mening i situationen, konfrontera 

verkligheten och få ett nytt perspektiv på tillvaron. 

K I 

 

 



 

har fått diagnosen cancer. 

Studien har utförts under 

tiden för behandlingen. 

Den första reaktionen vid fastställandet av diagnosen 

var chock, förnekelse och oro. Men trots detta 

accepterades verkligheten snabbt och de kände att 

det var deras öde att ta hand om sitt svårt sjuka barn, 

det var fanns inget att göra än att acceptera detta. De 

var engagerade i vården av sitt sjuka barn och sökte 

efter information och känslomässigt stöd för at 

kunna klara av situationen. Alla medverkande i 

studien kunde identifiera positiva aspekter från 

erfarenheterna av sjukdomen och kunde känna ett 

hopp inför framtiden. Den kinesiska kulturen och 

trosuppfattningar kan kanske hjälpa dessa föräldrar 

att hantera situationen positivt och undvika negativa 

känslor. 

Young, Dixon-

Woods, Findlay  & 

Heney. 

2002. 

England. 

 

 

Syftet med studien var att 

undersöka upplevelserna 

hos mödrar som levde med 

ett barn som hade cancer. 

Intervjuer som 

datainsamlingsmetod

. 

N=20 Grounded Theory.  Mammornas liv och sociala identitet förändrades vid 

diagnosen.  Diagnosen medförde mycket ansvar och 

krav på mammarollen. Mödrarna var fysiskt mer 

bundna till barnen för att hela tiden kunna trösta och 

hålla vakt. Mammorna blev också tolkar mellan barn 

och vårdpersonal och säkerställde barnets samarbete 

med behandlingen. Dessa nya krav gjorde intrång på 

andra roller i mammornas liv som inkluderat rollen 

som mamma åt deras andra barn. 

K II 

 

 

Saiki-Craighill. 

2002. 

Japan 

 

Syftet med studien var att 

beskriva hur mödrar som 

har förlorat sina barn i 

cancer upplever att de har 

förändrats, under vårdandet 

av sitt barn och som 

slutligen har avlidit i 

cancer.  

Intervjuer som 

datainsamlingsmetod

. 

N=57 

Ålder=32-54 år 

Innehållsanalys. Dessa tre förändringar kom fram: Att man har blivit 

tuffare, fått ett nytt perspektiv på livet och döden och 

förändrade värderingar. Detta visar att mammors 

erfarenheter av att kämpa mot sjukdom och att 

förlora ett barn har stor inverkan på dem som 

människor. 

 

K II 

 

 

 

 



 

BILAGA IV 

Översikt över artiklar som exkluderats efter första genomläsningen 

Författare, år och land 

 

Titel Orsak till exkludering 

Gayer & Ganong. 

2006. 

USA. 

 

Family Structure and 

Mothers’ Caregiving of 

Children With Cystic 

Fibrosis. 

Stämmer inte överens med vårt syfte. Valdes 

att ha med i bakgrunden. 

Kirk. 

1997. 

England 

 

Families´experiences of caring at home for a 

technology-dependent child: a review of the 

literature. 

En review artikel. Valdes att ha med I 

bakgrunden. 

Kuster & Badr. 

2006. 

Libanon. 

Menthal heath of mothers caring for 

ventilator-assisted children at home. 

Stämmer inte överens med vårt syfte. 

Wang & Barnard.  

2002. 

Australien. 

Technology-dependent children and their 

families. 

En review artikel. Valdes at ha med i 

bakgrunden. 

Yantzi, Rosenberg & McKeever. 2006.Kanada.  Getting out of the house: The challenges 

mothers face when their children have log-

term cae needs. 

Dålig kvalité. 

 

 

 



 

BILAGA V 

          Tabell över analysprocessen. 

Författare  Textenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

James, K et al. 

2002. 

U.S.A. 

 

 

 

 

Föräldrarna upplever utmattning, 

viktförändringar, kroppsförändringar som 

blodtryck, förlorad sömn. 

Förlorad sömn Förlorad sömn  

 

 

 

 

 

Förlora kraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känsla av stress 

Kirk, S., 

Glendinning, C., 

& Callery, P. 

2004. 

England. 

 

Många upplever störd nattsömn på grund av 

apparater som larmar, administrerandet av 

medicin el annana behandling under natten. 

Att uppleva störd 

nattsömn. 

 

 

Sömnproblem 

 

James, K et al. 

2002. 

U.S.A. 

 

Föräldrarna upplever utmattning, 

viktförändringar, kroppsförändringar som 

blodtryck, förlorad sömn. 

Uppleva 

utmattning. 

 

Utmattning 

 

Young, B., 

Dixon-Woods, 

M., Findlay, M., 

& Heney, D. 

2002. 

England. 

”Mothers expressed an overwhelming sense of 

responsibility for ensuring their child´s 

cooperation and was exhausting”. 

Ansvaret för 

barnets vård 

upplevdes mycket 

utmattande. 

Uppleva utmattning 

 

Gravelle, A.M. 

1996. 

Föräldrar upplever det mycket stressande att 

kämpa för att få vård när man är i behov av det. 

Att kämpa för att få Att kämpa 



 

Kanada. 

 

 

 

Att behöva kämpa mot systemet och den 

medföljande byrokratin. 

vård. 

Att behöva kämpa 

mot systemet och 

byrokrati. 

 

Kirk, S., 

Glendinning, C., 

& Callery, P. 

2004. 

England. 

 

Känslor av ångest, stress och utmattning var 

vanliga känslor bland föräldrarna. 

Känslor av ångest, 

stress och 

utmattning. 

Ångest 

Stress 

Utmattning 

Wilson, S., Morse 

J-M., & Penrod, 

J. 

1997. 

Kanada. 

 

 

Mödrarna var ofta besvärade av trötthet och hade 

lite tid för sig själva.  

Att vara besvärad 

av trötthet. 

Besvärad av trötthet 

 

James, K et al. 

2002. 

U.S.A. 

 

”Det känns som om man förlorar all kontroll över 

sitt liv”. 

Att förlora 

kontrollen 

Förlorad kontroll 

Gravelle, A.M. 

1996. 

Kanada. 

 

 

Att finnas till hands 24 h om dygnet för dessa 

barn är emotionellt och fysiskt utmattande för 

föräldrarna. 

Att finnas till hands 

dygnet runt är 

psykiskt och fysiskt 

utmattande 

Att hela tiden finnas till 

hands 

Fysisk och psykisk 

utmattning 

 

Gravelle, A.M. 

1996. 

Kanada. 

 

Föräldrar upplever det mycket stressande att 

kämpa för att få vård när man är i behov av det. 

Att behöva kämpa mot systemet och den 

Att behöva kämpa 

och förhandla fram 

vad som är bäst för 

 

Utmattningsbesvär 



 

 

 

medföljande byrokratin. 

Att behöva kämpa och förhandla fram vad som är 

bäst för deras barn är mycket utmattande. 

deras barn är 

mycket utmattande. 

 

 

Young, B., 

Dixon-Woods, 

M., Findlay, M., 

& Heney, D. 

2002.England 

Eftersom att rollen som mamma är konstruerad av 

osjälviskhet är det svårt för dem att ge röst och 

lyssna till egna behov. 

Moderskapet 

innebär 

osjälviskhet. 

Svårt att lyssna till 

egna behov. 

Osjälviskhet 

Svårt att lyssna till egna 

behov 

 

Young, B., 

Dixon-Woods, 

M., Findlay, M., 

& Heney, D. 

2002.England 

Mammorna känner skyldighet att hela tiden finnas 

till hands för sitt sjuka barn. 

Att hela tiden 

finnas till hand för 

sitt barn 

Att hela tiden finnas till 

hands 

 

Känsla av att 

vara bunden. 

Clarke, J-N. 

2006. 

Kanada. 

..växlandet mellan hopp och osäkerhet,  

känsla av att åka berg och dalbana i rädsla. 

Berg och dalbana i 

rädsla 

 

 

”Åka Berg och dalbana”. 

 

 

 

Känna rädsla 

 

 

 

Kirk, S., 

Glendinning, C., 

& Callery, P. 

2004. 

England. 

 

Föräldrar upplevde rädsla för att göra fel och 

skada barnet 

Rädsla att göra fel Rädsla att göra fel 

 

Kohlen, C. 2000. 

Tyskland. 

Föräldrarna upplever rädsla , oro, osäkerhet och 

känsla av skuld i relation till barnets sjukdom. 

Upplevelse av 

rädsla, oro, 

osäkerhet och 

känslor av skuld 

Rädsla 

Oro 

Osäkerhet 



 

Skuld 

Wong, Y-F M., & 

Chan W-C S. 

2005. 

Kina. 

 

Den första reaktionen till barnets diagnos var en 

blandning av känslor som inkluderade chock, 

förnekelse, oro och en känsla av förlust. 

Att uppleva chock, 

oro och förlust 

 

Chock och förlust 

Carnevale, F.A., 

Eren, A., Davies, 

M., Rennick, J. &  

Troini, R. 2005. 

Kanada 

 

Vi lever med tanken att någon gång vaknar vi upp 

och hon (dotter) är borta. Vi lever med det och det 

är en påfrestning 

Att leva med oro 

för barnet 

 

 

Oro 

 

 

Känna oro och 

osäkerhet 

 

 

 

 

 

 

Carnevale, F.A., 

Eren, A., Davies, 

M., Rennick, J. &  

Troini, R. 2005. 

Kanada 

 

Vissa föräldrarna var oroliga över 

vårdpersonalens kompetens 
Att vara orolig över 

vårdpersonalens 

kompetens 

Oro 

 

Saiki-Craighill, S. 

2002. 

Japan 

 

Svårigheter att lita på andras hjälp. Dessa mödrar 

blev primära vårdgivare till deras sjuka barn och 

de delade inte uppgiften med någon annan 

Att inte lita på 

andras hjälp 

 

 

 

 

Misstro/osäkerhet 

 

Saiki-Craighill, S. 

2002. 

Japan 

 

När mödrarna förstod situationen bättre kände de 

mindre tillit till vårdpersonalen. De upplevde 

rädsla att någon skulle göra misstag och var hela 

tiden på vakt över sitt barn. 

Att inte lita på 

vårdpersonalen 

 

Heaton, J., Noyes, 

J., Sloper, P., & 

Shah, R. 

2005. 

England 

När barnet är på sjukhus föredrog många föräldrar 

att fortsätta vårda sitt barn där eftersom de inte 

kände sig trygga med personalens kunskaper om 

maskinerna/hjälpmedlen. 

Att inte lita på 

vårdpersonalen 

 



 

 

 

Saiki-Craighill, S. 

2002. 

Japan 

 

Många av mödrarna upplevde skuldkänslor, att 

det på något sätt skulle vara deras fel att barnet 

fått cancer. 

Att uppleva 

skuldkänslor för at 

barnet blivit sjukt 

 

Skuldkänslor 

 

Att Känna 

skuld 

Young, B., 

Dixon-Woods, 

M., Findlay, M., 

& Heney, D. 

2002.England 

Många upplever känslor av skuld, att vara 

ansvarig för barnets sjukdom. 

Känsla av skuld för 

barnets sjukdom 

James, K et al. 

2002. 

U.S.A. 

 

Upplevelser av skuld. 

 

Upplevelser av 

skuld 

Gravelle, A.M. 

1996. 

Kanada. 

 

Att finnas till hands 24 h om dygnet för dessa 

barn är emotionellt och fysiskt utmattande för 

mammorna. 

Att finnas till hands 

dygnet runt. 

Att hela tiden finnas till 

hands 

 

 

Känna sig 

bunden. 

 

Upplevelse av otillräcklighet 

som förälder. 

Kolbrun 

Svarvarsdottir, E. 

2004. 

Island 

 

Papporna upplevde det som svårt att hinna med att 

ge känslomässigt stöd till det sjuka barnet, sköta 

sitt arbete och stödja resten av familjen 

Att inte hinna med 

allt 

 

Otillräcklighet  Känna 

tidsbrist och 

otillräcklighet 

för familjen 

. 
Kolbrun 

Svarvarsdottir, E. 

2004. 

Island 

Mödrarna upplevde det som svårast att orka stödja 

resten av familjen samtidigt som de skulle ge stöd 

till det sjuka barnet 

Att räcka till åt flera  

 

Otillräcklighet 



 

 

Heaton, J., Noyes, 

J., Sloper, P., & 

Shah, R. 

2005. 

England 

 

Ensamstående föräldrar och några av mödrarna 

från etniska minoritetsgrupper blev socialt 

isolerade då de hade liten möjlighet till socialt liv 

och inget arbete 

Att bli isolerad Känna sig isolerad 

 

 

Känsla av 

ensamhet 

 

 

Känsla av utanförskap 

Carnevale, F.A., 

Eren, A., Davies, 

M., Rennick, J. &  

Troini, R. 2005. 

Kanada 

 

Ett gemensamt tema bland dessa familjer var en 

djup känsla av isolering 
Att känna sig 

isolerad 

 

Känna sig isolerad 

 

Wilson, S., Morse 

J-M., & Penrod, 

J. 

1997. 

Kanada. 

 

Mammorna känner sig ofta ensamma med 

ansvaret för sitt barn,  

Ensamma med 

ansvaret 

 

Känna ensamhet 

 

James, K et al. 

2002. 

U.S.A. 

 

Föräldrarna känner ett behov av att delta i en 

stödgrupp nära hemmet. 

Behov att delta i 

stödgrupp 

 

Kämpa för gemenskap 

 

Carnevale, F.A., 

Eren, A., Davies, 

M., Rennick, J. &  

Troini, R. 2005. 

Kanada 

Dessa familjer kämpade för att få uppleva en 

känsla av gemenskap 
Att kämpa för 

gemenskap 

 

Kämpa för gemenskap 

 

Kirk, S., 

Glendinning, C., 

& Callery, P. 

2004. 

England. 

Föräldrar upplever att de har rollen som advokater 

för att se till att deras barn får rätt vård. 

Att ha rollen som 

advokat åt sitt barn. 

Att få rollen som advokat Att få rollen 

som advokat 

 

 



 

 Förändrad föräldraroll 

Young, B., 

Dixon-Woods, 

M., Findlay, M., 

& Heney, D. 

2002.England 

Föräldrarna upplevde ett överväldigande ansvar i 

att få barnet att samarbeta, vilket upplevdes 

mycket utmattande. 

Att uppleva ett 

överväldigande 

ansvar för barnets 

vård . 

Överväldigande ansvar  

 

 

 

Förändrad 

föräldra-roll 

 

Young, B., 

Dixon-Woods, 

M., Findlay, M., 

& Heney, D. 

2002.England 

Man får efter diagnosen nya förpliktelser och nytt 

ansvar samt nya förväntningar på sig som 

förälder. Att ha ett barn med livshotande sjukdom 

leder till en förändrad föräldraroll  i många 

aspekter. 

Sjukdom leder till 

en förändrad 

föräldraroll 

 

Förändrad föräldraroll 

 

 

Wilson, S., Morse 

J-M., & Penrod, 

J. 

1997. 

Kanada. 

 

Det är svårt att vara både mamma och vårdgivare.  

 

Svårt att vara både 

mamma och 

vårdgivare 

Att vara både mamma och 

vårdgivare 

Kirk, S., 

Glendinning, C., 

& Callery, P. 

2004. 

England. 

 

Teknisk/medicinsk utrustning formade 

upplevelsen av att vara förälder. 

Att inte få vara 

förälder som 

vanligt. 

 

Förändrad föräldraroll 

 

 

O´Brien, M.E., & 

Wegner, C.B. 

2002. USA 

 

Föräldrarnas syn på sin föräldraroll förändrades 

eftersom barnets medicinska behov var långt 

bortom vad de någonsin drömt om att göra som 

förälder 

Att förändra sin syn 

på vad föräldrar 

utför för omvårdnad 

Förändrad föräldraroll 

 

Kirk, S., 

Glendinning, C., 

& Callery, P. 

2004. 

England. 

Rollen som förälder överskuggas av rollen som 

vårdare 
Att rollen som 

förälder 

överskuggas 

Förändrad föräldraroll 

 



 

Heaton, J., Noyes, 

J., Sloper, P., & 

Shah, R. 

2005. 

England 

 

Vissa familjer fick starkare sammanhållning 

genom dessa upplevelser. 

Att familjens 

sammanhållning 

stärks. 

Starkare 

familjesammanhållning 
 

 

Fördjupad 

relaltion 

 James, K et al. 

2002. 

U.S.A. 

 

Känsla av att komma närmare sitt barn.  Komma närmare 

sitt barn 

Djupare relation till barnet 

Saiki-Craighill, S. 

2002. 

Japan 

 

Genom omvårdnadsprocessen blev relationen 

mellan mamma och barn djupare genom att 

mamman tillbringade så mycket tid med barnet. 

Att få en djupare 

relation med barnet 

 

Djupare relation 

 

Saiki-Craighill, S. 

2002. 

Japan 

 

Mödrar som hade upplevt processen att vårda och 

sedan sörja sitt sjuka barn ser sig själva som 

förändrade. 

Att förändras 

genom 

sorgeprocessen 

 

Förändras som människa 

 

 

 

 

 

 

Att växa som 

människa  

 

 

 

 

 

Upplevelse av personlig 

utveckling 

Saiki-Craighill, S. 

2002. 

Japan 

 

Många mödrar lärde från sina barn. De blev 

inspirerade av barnets attityd när de kämpade mot 

sjukdomen till slutet. ”My child was strong and 

brave, so we learned from her (him) how to be 

strong in the face of hardships” 

Att lära sig av 

barnets attityd 

 

Lära sig av barnet 

 

Gravelle, A.M. 

1996. 

Kanada. 

 

 

Många föräldrar upplevde personliga förändringar 

inom sig själva.  

 

Att uppleva 

personliga 

förändringar  

inom sig själva. 

Personliga förändringar 

 

Wilson, S., Morse 

J-M., & Penrod, 

Efter att tiden går beskrev mammor att de erhållit Ny tilltro till sig Att växa som människa 



 

J. 

1997. 

Kanada. 

 

en ny tilltro till sig själva själva 

 

 

Gravelle, A.M. 

1996. 

Kanada. 

 

Att hela tiden uppleva sitt barns försämring i 

sjukdomen gjorde föräldrarna starkare och mer 

motståndskraftiga. ”Det har gjort mig starkare 

som person. 

Att bli starkare som 

människa. 

 

Starkare som människa. 

 

 

Saiki-Craighill, S. 

2002. 

Japan 

 

Upplevelserna mödrarna gick igenom orsakade 

två förändringar: Att bli tuffare och att ändra 

deras uppfattning om liv och död. Dessa 

förändringar gjorde dem medvetna om vad som 

hade verkligt värde för dem 

Att bli tuffare 

 

Att ändra 

uppfattning om liv 

och död 

 

Att bli medveten 

om sakers verkliga 

värde 

Bli tuffare 

 

Ändra uppfattning 

 

Medveten 

 

Saiki-Craighill, S. 

2002. 

Japan 

 

Många mödrar berättade att de blev tuffare än 

tidigare. Detta kom huvudsakligen från tre saker: 

ansträngning att behålla känslomässig stabilitet, 

lärdom de fått från barnet och nödvändigheten att 

förhandla med andra på sjukhuset. 

Att bli tuffare 

genom 

processen/upplevels

erna 

 

 

Bli tuffare 

 

Gravelle, A.M. 

1996. 

Kanada. 

Föräldrarna upplevde att de var mer 

omhändertagande, bättre förståelse för vad andra 

Mer omhänder-

tagande. 

Mer omhändertagande 



 

 går igenom,  

bättre förståel av livet”.  

 

Bättre förståelse för 

andra.  

Bättre förståelse av 

livet. 

 

Ökad förståelse 

 

Ökad förståelse för livet 

Saiki-Craighill, S. 

2002. 

Japan 

 

Även om det var obeskrivligt svårt att vårda sitt 

döende barn så klarade många av mödrarna detta 

genom att barnet gav dem energi att möta 

svårigheterna. Dessutom gav detta mödrarna en 

orsak att leva och en identitet. 

att få energi och 

kraft från det sjuka 

barnet 

 

Att få en identitet 

och orsak att leva 

Få kraft 

 

Orsak att leva 

 

James, K et al. 

2002. 

U.S.A. 

 

”Vi förlorade vårt hem ach blev bankrutt”. Förlora sitt hem. 

 

Ekonomiska svårigheter.  

 

Förlust av 

inkomst. 

 

 

 

Upplevda förluster 

Kirk, S., & 

Glendinning, C. 

2003. 

England. 

Många får ge upp sitt arbete för att vårda sitt svårt 

sjuka barn vilket påverkar ekonomin. 

Att ge upp tidigare 

arbete påverkar 

ekonomin. 

Ekonomiska svårigheter. 

 

Margolan, H., 

Fraser, J., & 

Lenton, S. 

2004. 

England. 

 

Flera föräldrar upplevde brist på privatliv och att 

det var en stressfaktor att ha vårdare i hemmet,  

speciellt om det var 24 timmar per dygn. 

 

 

Att uppleva brist på 

privatliv 

 

 

Litet privatliv 

 

 

 

 

 

Förlust av 

privatliv 

Kirk, S., & 

Glendinning, C. 

Hemsjukvård innebär även ett intrång på Ett intrång på 

privatlivet för hela 

 



 

2003. 

England. 

privatlivet för hela familjen.  familjen.  

Intrång på privatlivet. 

 

Kirk, S., & 

Glendinning, 

C.2003. England. 

Invasion av teknisk utrustning i hemmet. Att få hemmet 

belamrat av 

utrustning 

Mindre privatliv 

Intrång på privatlivet. 

James, K et al. 

2002. 

U.S.A. 

Känner aldrig lugn och ro i själen. 

 

Aldrig uppleva lugn 

och ro i själen 

Önskan om sinnesro Förlust av 

sinnesro 

Kirk, S., & 

Glendinning, 

C.2003. England. 

Oförmåga att hitta tid tillsammans som par ledde 

ofta till anspänningar i förhållandet 

Svårt att hitta tid 

tillsammans som 

par. 

Familjerelationerna blir 

påfrestade. 

 

 

 

 

 

 

 

Förlust av 

umgänge med 

familjen 

 

 

 

 

O´Brien, M.E., & 

Wegner, C.B. 

2002. USA. 

 

Både föräldrar och vårdpersonal kände att 

familjedynamiken och privatlivet påverkades av 

vårdpersonalens närvaro i hemmet 

Att familjen 

påverkas av 

vårdpersonals 

närvaro. 

Familjen påverkas 

av vårdpersonalens närvaro 

Carnevale, F.A., 

Eren, A., Davies, 

M., Rennick, J. &  

Troini, R. 2005. 

Kanada 

 

En mamma berättade om hur det påverkade 

relationen med hennes make att ha ett barn med 

kronisk sjukdom. De bråkade för att de var för 

trötta, de bråkade för att de var oroliga. 80% med 

ett kroniskt sjukt barn slutar separerade, det är 

tufft för förhållandet 

Att relationen med 

sin partner påverkas 

negativt, det är en 

belastning på 

förhållandet 

 

Förhållandet med partnern 

blir påfrestat. 

 

 

James, K et al. 

2002. 

U.S.A. 

Jag behöver fler timmar på dygnet. Tid att vara 

med övriga familjemedlemmar samt egentid för 

aktiviteter 

Behov av tid till sig 

själv och övriga 

familjemedlemmar. 

 

Påfrestningar på familjen 

Young, B., 

Dixon-Woods, 

…samtidigt som det krockar  med att få tid över För lite tid till 



 

M., Findlay, M., 

& Heney, D. 

2002.England 

för syskon och partner 

 

syskon och partner.  

Kirk, S., & 

Glendinning, 

C.2003. England. 

Lite tid i umgänget med sina övriga barn 

upplevdes också svårt. 

Lite tid med sina 

övriga barn. 

 

Syskon blir lidande. 

 

 

Noyes, J., 

Hartmann, H., 

Samuels, M., & 

Southall, D. 

1999. 

England. 

 

Föräldrar känner att de inte kan åka på semester 

på grund av barnets utrustning och vårdbehov 

Svårt att åka på 

semester. 

 

Svårt att åka på semester. 

 

 

 

 

Förlust av 

sociala 

aktiviteter 

 

Heaton, J., Noyes, 

J., Sloper, P., & 

Shah, R. 

2005. 

England 

 

Familjerna hade begränsade möjligheter att delta i 

sociala aktiviteter tillsammans som familj. Detta 

påverkade relationerna i familjen.  

 

Att inte kunna delta 

i sociala aktiviteter 

påverkar 

familjerelationerna 

negativt 

Socialt utanförskap 

 

 

 

 

Wong, Y-F M., & 

Chan W-C S. 

2005. 

Kina. 

 

Alla deltagare accepterade verkligheten och såg 

sjukdomen som ”ödet”.  

Att acceptera ödet 

 

Acceptera ödet 

 

Clarke, J-N. 

2006. 

Kanada. 

Upplevelse av att vara  isolerad, separerad från ett 

normalt liv.  

separerad från ett 

normalt liv 

Separerad från ett normalt 

liv 

 



 

Gravelle, A.M. 

1996. 

Kanada. 

 

Att försöka att upprätthålla ett så normalt liv som 

möjligt är en livsfilosofi för många föräldrar. 

 

Att försöka att 

upprätthålla ett så 

normalt liv som 

möjligt är en 

livsfilosofi för 

många föräldrar. 

Strävan efter normalitet  

 

 

 

Förlust av ett 

normalt liv 

 

 

 

 

 

 

Wong, Y-F M., & 

Chan W-C S. 

2005. 

Kina. 

 

Kognitiv omdefiniering och göra logiska analyser 

var två underteman. Detta innebär strategier som 

föräldrarna använde för att acceptera sitt barns 

sjukdom och att omkonstruera den  på ett sätt som 

gör den enklare att acceptera (som att jämföra 

med andra typer av cancer som har sämre 

prognoser). 

Att utarbeta 

strategier för att 

acceptera 

situationen 

 

Finna vägar att acceptera 

situationen 

 

Kirk, S., & 

Glendinning, 

C.2003. England. 

Familjerna försöker att leva så normalt som 

möjligt. 

Önskan om att leva 

så normalt som 

möjligt. 

Strävan efter att leva 

normalt. 

 

Carnevale, F.A., 

Eren, A., Davies, 

M., Rennick, J. &  

Troini, R. 2005. 

Kanada 

 

Alla familjer försökte att normalisera sitt liv så 

långt som möjligt. 

Försöken att normalisera kom ur en 

grundläggande önskan  efter stabilitet. Detta 

begränsades  ibland av familjens ekonomi, 

sammanhållning och av barnets kondition 

(tillstånd). 

Att försöka leva 

normalt 

 

Normalitetssträvan 

 

Kohlen, C. 

2000. 

Tyskland 

 

Familjen får ett lite mer normalt liv av att vårda i 

hemmet i motsats till sjukhus  

Vård. 

Ett mer normalt liv 

av att vårda i 

hemmet. 

Det ger ett mer normalt liv 

att vårda barnet hemma. 

Carnevale, F.A., 

Eren, A., Davies, 

Familjerna kämpade för att hålla hemmet så Att söka stabilitet Stabilitet/leva normalt 



 

M., Rennick, J. &  

Troini, R. 2005. 

Kanada 

 

normalt som möjligt, medicinsk utrustning 

gömdes eller kamolferades 
 

Kirk, S., & 

Glendinning, 

C.2003. England. 

Familjerna försöker att leva så normalt som 

möjligt. 

Önskan om att leva 

så normalt som 

möjligt. 

Strävan efter att leva 

normalt. 

 

James, K et al. 

2002. 

U.S.A. 

Saknaden över ”allt som gör ett normalt liv”. Saknaden över ett 

normalt liv 

Strävan efter ett normalt liv. 

Kirk, S., & 

Glendinning, 

C.2003. England. 

Men föräldrarna föredrog ändå detta framför att 

vårda sitt barn på sjukhus. Barnet får i alla fall 

vara i välkänd miljö. 

Att barnet får vara i 

välkänd miljö. 

 

Välkänd miljö. 

Young, B., 

Dixon-Woods, 

M., Findlay, M., 

& Heney, D. 

2002.England 

Många upplever en känsla av längtan till att få 

utrymme för sig själva. 

Längtan efter eget 

utrymme 

Längtan efter egentid Förlust av 

egentid 

 

 
James, K et al. 

2002. 

U.S.A. 

Upplevelse av att ha för lite tid till egna behov. 

 

För lite tid till egna 

behov 

Lite tid till egna behov 

Young, B., 

Dixon-Woods, 

M., Findlay, M., 

& Heney, D. 

2002.England 

 

Man uttryckte ett behov av att få ett avbrott från 

vårdandet som innebar att ständigt ”hålla koll”. 

 

Önskan om ett 

avbrott i vårdandet 

 

 

Önskan om  att få avlastning 

 

 

Önskan om att 

få vila från 

vårdandet 

 

 

Behov av avlastning 

James, K et al. 

2002. 

Önskan om att  få avlastning i vårdandet. Önskan om 



 

U.S.A. avlastning 

Kirk, S., & 

Glendinning, 

C.2003. England. 

Att komma ifrån vårdandet upplevs bland 

föräldrarna som önskvärt men nästintill omöjligt 

då det inte finns speciellt tränad personal. 

Önskan att få 

avlastning. 

 

 

 

 


