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Abstrakt 
Bakgrund: Varje år föds ett av hundra barn med hjärtsjukdom i Sverige. Att få ett hjärtsjukt 

barn medför ofta sorg och besvikelse, men också stora påfrestningar. Barn som behandlats 

för hjärtfel kan tvingas leva med olika besvär och behåller ofta kontakten med vårdpersonal 

långt upp i åren Syftet: Syftet med detta arbete var att belysa föräldrars erfarenheter av att få 

ett hjärtsjukt barn, med tonvikt på föräldrars informationsbehov, känsloupplevelser och 

coping. Metod: Studien utfördes som en litteraturöversikt där fem kvalitativa och fem 

kvantitativa artiklar valdes ut, granskades och kvalitetsbedömdes. Artiklarna analyserades 

med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2003). Analysmetoden 

identifierar skillnader och likheter i ett textinnehåll. Resultat: Föräldrar till hjärtsjuka barn 

hade svårt att acceptera barnets sjukdom beroende på att barnet ser friskt ut. Föräldrarna 

upplevde en enorm stress och andra mentala hälsoproblem. Att som förälder känna sig 

förstådd och trygg med den vård som ges till deras barn, kan minimera risken för 

krisreaktioner längre fram. Diskussion: Det är av betydelse att ge föräldrar till hjärtsjuka barn 

individuellt anpassad information, vilket gör att de känner trygghet i vården. Dessutom 

underlättar denna information det kliniska arbetet. 
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BAKGRUND 
Varje år föds ett av hundra barn med hjärtsjukdom, (congenital heartdisease 

[CHD]) i genomsnitt tre barn varje dygn. Ca 20 000 barn i Sverige lever med 

hjärtproblem som begränsar deras vardag på olika sätt. För några decennier sedan 

överlevde drygt hälften av de barn som föddes med svåra hjärtfel, idag är 

överlevnaden mer än 95 procent tack vara bättre operationsteknik och effektivare 

sjukvård . Barn som behandlats för medfödda hjärtfel kan tvingas leva med olika 

besvär och funktionsbegränsningar och behåller ofta kontakten med sina läkare 

och sjuksköterskor långt upp i åren [URL 1]. 

 

Hjärtsjukdomar som förekommer hos barn är: infektioner där hjärtat påverkats av 

bakterie och virus (detta är relativt ovanligt), rytmrubbningar som är vanliga men 

oftast ofarliga, men en del ger symtom och behöver behandlas. Medfödda hjärtfel 

som omfattar flera hundra olika missbildningar i hjärtat eller i de stora blodkärlen 

runt hjärtat är den vanligaste typen av hjärtsjukdom hos barn. Ungefär en 

tredjedel av hjärtmissbildningarna ger inga symtom och kräver därför ingen 

behandling. En tredjedel kräver behandling någon gång under livet medan den 

resterande tredjedelen är allvarliga, ger tidiga symtom och behöver behandlas 

under de första levnadsmånaderna. Hjärtsjukdomar kan även uppstå senare i livet 

t.ex. i samband med virus- eller bakterieinfektioner [URL 2]. 

 

Diagnostisering och behandling 

Ett sätt att tidigt upptäcka hjärtfel hos nyfödda är att använda sig av en 

pulsoxymeter redan under tiden på BB (Granelli et al, 2009). En pulsoxymeter är 

ett instrument som mäter syremättnaden i blodet, en god syremättnad skall ligga 

över 95 procent (Järhult & Offenbartl, 2006, s 98). Med hjälp av pulsoxymetern 

kan man se hur bra barnet syresätter sig och på så sätt upptäcka eventuella fel. I 

en studie från Västergötland under 2004-2007 undersökte man alla nyfödda, där 

framkom det att utan användning av pulsoxymetern så skulle flera barn ha fått åka 

hem utan diagnos (Granelli et al, 2009). 

Medfödda missbildningar i hjärtat kan oftast rättas till med kirurgi eller med olika 

varianter av kateterburna behandlingar. Operationsmetoderna för de vanligaste 

hjärtfelen genomförs med mycket goda resultat och är standardiserade. De flesta 

operationer utförs då barnet är under ett år. För de missbildningar som är så svåra 
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att de inte går att opereras återstår medicinering och transplantation. 

Transplantation är dock ovanligt i Sverige idag, främst pga. dålig organtillgång. 

 

Leva med hjärtsjukdom 

Många hjärtsjuka barn är bleka och blå om läppar, mun och händer pga. nedsatt 

syresättning i kroppen. Detta leder även till att barnen blir andfådda och ibland 

kallsvettiga vid minsta ansträngning. Barnen orkar inte gå längre sträckor åt 

gången och måste vila oftare för att orka med en hel dag. De kan även vara frusna 

och behöver mycket extra kläder. 

I skolan hoppar barnen över maten pga. att de inte orkar äta i samma tempo som 

sina vänner. De har dock ett ökat energibehov pga. hjärtfelet och många småäter 

hela dagen och äter stora mängder energirikt godis. Den stora mängd läkemedel 

som barnen måste ta påverkar salivproduktionen och detta tillsammans med 

ätbeteendet påverkar munhälsan. Barnen har svagare emalj och hög grad av 

karies. Infektioner i munhålan i kombination med lagning av tänder ökar risken 

för att bakterier tar sig in i blodet och angriper hjärtat. Barn med hjärtfel drabbas 

inte lättare av infektioner men det kan vara svårare för dem att bli av med 

infektionen. Även en lätt förkylning kan leda till följdsjukdomar som pneumoni 

och endokardit [URL 1]. 

 

Vårdpersonalens stöd 

När vårdpersonal bedömer behovet av stöd är det viktigt att se familjen som en 

helhet. Aspekter som sjuksköterskan har att ta hänsyn till är bl.a. familjens 

grundvärdering, religiösa, sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden, 

familjens livsfas och historia, viktiga händelser i livet och vardagliga aktiviteter 

(Kirkevold & Stromsnes-Ekern, 2003 s.170-171). 

Psykosociala problem är vanliga i familjer med svårt hjärtsjuka barn och 

sjukdomen leder till stora påfrestningar både för barnet och för familjen [URL3]. 

Särskilt påtagligt blir det i samband med kirurgiska ingrepp. Enligt socialstyrelsen 

bör en patient med medfött hjärtfel, eller en familj med ett sådant barn erbjudas 

psykosocialt stöd vid diagnos och behandling [URL4]. Det krävs av 

vårdpersonalen att de ser till vilka föräldrarnas förutsättningar och behov är för att 

kunna ge en individuellt anpassad information. För det krävs att vårdpersonalen 

tar hänsyn till patientens/anhörigas mognad och erfarenhet, hälsotillstånd, 
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kulturella och språkliga bakgrund. Det är därför av betydelse att personalen är 

lyhörd och kan sätta sig in i patientens/anhörigas situation [URL3]. 

 

Coping 

Coping innebär ett sätt att kunna hantera situationen och sina egna reaktioner 

vilket innebär att man ska lära sig behärska sina egna känslor och få en bättre 

förståelse. På så sätt kan man reducera emotionella spänningar och 

obehagskänslor, vilket gör att man får en ny syn på sin situation och kan bedöma 

saker och ting annorlunda. Det finns tre typer av copingstrategier: 

probleminriktade, bedömningsinriktade och känsloinriktade. De probleminriktade, 

där man i handling och beteende försöker komma tillrätta med problemet. 

Bedömningsinriktade där syftet är att ändra på den kognitiva uppfattningen. Den 

känsloinriktade syftar till att bearbeta känslor och reaktioner (Kirkevold & 

Stromsnes-Ekern, 2003, s.95-96). 

Social support kan vara till hjälp vid coping och kan delas in i olika kategorier. 

Materiell support är praktisk och ekonomisk hjälp.  Emotionell support är 

uppmuntran, tillgivenhet och ökande av självkänslan. Informationssupport är att 

ge värdefull information, problemlösning och att ge råd. Jämförande support är 

råd och uppmuntran från de föräldrar i samma situation (Logsdon & Davis, 1998). 

 

Att leva som förälder till ett hjärtsjukt barn är en stor påfrestning (Lindberg & 

Lagercrantz, 2003, s.44; [URL3]). Föräldrarnas upplevelser av att få ett hjärtsjukt 

barn anser vi vara ett mycket viktigt ämne. Hur betydelsefull är vårdpersonalens 

stöd, vård och information för föräldrarnas bearbetning och upplevelse och hur 

hanterar föräldrarna den kris det faktiskt är att få ett hjärtsjukt barn? 

 

SYFTE 
Syftet var att belysa föräldrars erfarenheter av att få ett hjärtsjukt barn med 

tonvikt på föräldrarnas informationsbehov, känsloupplevelser och hantering 

(coping). 

METOD 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt där både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar användes. En litteraturstudie har som syfte att skapa en 
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översikt av forskningsresultat inom ett specifikt kunskapsområde (Friberg, 2006 s. 

115). På ett systematiskt sätt skall man söka information, kritiskt granska den 

informationen man funnit och slutligen göra en sammanställning över det valda 

ämnet/området (Forsberg & Wengstöm, 2008). 

                  Litteratursökning 
Vi började med att söka efter artiklar som belyste familjer med hjärtsjuka barn i 

åldern 0-5 år men upptäckte att det fanns för få artiklar och utökade sökningen till 

hjärtsjuka barn i åldern 0-17 år. Sökorden var (vedertagna sökord markerade med 

*) children, congenital*, emotional, family*, family experience, heart defects*, ill 

children, nursing* och kombinationer av dessa. Review-artiklar exkluderades och 

ingen nedre gräns för publikationsår sattes. Inklusionskriterier var vetenskapliga 

artiklar som innehöll resultat om upplevelser hos familjer med hjärtsjuka eller 

kroniskt sjuka barn. Exklusionskriterier var artiklar som inkluderade barn äldre än  

17 år. I bilaga 1 framgår vilka olika databaser som utgjorde källor för 

resultatmaterialet. Även sökord och kombinationer av dessa redovisas i bilaga 1. 

På de träffar vi fick lästes samtliga titlar och utifrån dessa lästes abstraktet på de 

artiklar som verkade relevanta för studien. Efter granskning av abstrakt valdes de 

artiklar ut till helhetsläsning som var av intresse utifrån studiens syfte. De som 

valdes ut granskades och kvalitetsbedömdes enligt Carlsson och Eiman (2003) 

som utarbetat en bedömningsmall (bilaga 2) för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Artiklarna poängsattes enligt fastställda kriterier i bedömningsmallarna. 

Där 100-80% krävdes för betyg I, 79-70% för betyg II, och 69-60% för betyg III. 

Fem kvalitativa och fem kvantitativa artiklar valdes ut till studien efter 

kvalitetsbedömning. Endast de artiklar som motsvarade kvalitet av grad I eller II 

användes till resultatet i denna studie. En sammanfattning över artiklar som valdes 

ut till resultatet ses i bilaga 4. 

ANALYS 
Vid analysarbetet av de kvalitativa artiklarna användes innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2003). Denna analysmetod lägger fokus på att beskriva 

variationer genom att identifiera skillnader och likheter i ett textinnehåll. 

Analysen inleddes med en helhetsläsning av de artiklar som författarna funnit, 

detta för att få en djupare förståelse av textens innehåll. Därefter lästes artiklarna 

igen, denna gång markerade vi med färgpennor i texten det som var av intresse att 
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inkludera. Då detta var gjort så började arbetet med att ta ut de meningsbärande 

enheterna som var relevant för studien. Det bör inte vara för breda eller för små 

meningsbärande enheter enligt Graneheim och Lundman (2003) då detta kan leda 

till att man missar viktig information. Därefter kondenserades meningsenheterna, 

vilket görs i syfte att korta ned texten men ändå behålla hela innehållet 

(Graneheim & Lundman, 2003). Efter kondenseringen bildades koder, som i sin 

tur bildade fem subteman och slutligen två teman: information och 

känsloupplevelser. Under analysarbetet lät vi personer som inte läst artiklarna läsa 

innehållsanalysen, på så sätt kunde vi se om vi analyserat på ett bra sätt, då det var 

svårt att bryta ned meningsenheterna så inte viktig information försvann på vägen. 

Nedan, i figur 1, redovisas de teman och subteman vi fann och utgjorde rubriker i 

resultatet. Exempel på innehållsanalys ses i bilaga 3. Vid analys av kvantitativa 

artiklar så gör man en tolkning av innehållet (Graneheim & Lundman, 2003). De 

kvantitativa artiklarna tolkades på så sätt att vi läste igenom artikeln för att få en 

helhetsbild av textens innehåll, jämförde texten i resultatet med tabellerna, tolkade 

tabellerna för sig och plockade ut de relevanta delar som vi sedan använde oss av 

i resultatet. Även här använde vi oss av färgpennor för att markera det som var 

relevant för studien. Inom kvantitativ analys talar man om validitet och 

reliabilitet, dessa är viktiga då de är ett mått på artikelns kvalitet (Forsberg & 

Wengström, 2008, s.61). Resultaten i alla artiklarna jämfördes med varandra 

gällande likheter och olikheter. I analysen av de kvantitativa artiklarna fann vi att 

de stödjer de kvalitativa temana. Vi fann även att genomgående i resultat var 

föräldrars upplevelse av inverkan på vardagslivet som vi valt att ha som ”tema”. 

Tolkningen och resultatet stärktes då vi båda var insatta i och diskuterade 

artiklarna.           
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Inverkan på vardagslivet 
coping 

 

 

 

 

                                                             

                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Teman och subteman ur de kvalitativa artiklarna samt det genomgående 

”temat” ur de kvantitativa artiklarna. 

 

 

                  Etiska överväganden 
Vi beaktade det som står i Forsberg och Wengström att man inte får hitta på data, 

plagiera någon annans arbete, stjäla eller på annat sätt förvränga med avsikt. 

Enligt riktlinjer som Vetenskapsrådet gett ut räknas det som fusk och ohederlighet 

(Forsberg & Wengström, 2008, s.77). Vi redovisar alla artiklarna vi använt oss av 

och presenterar alla resultat som både stödjer och inte stödjer hypotesen. För att få 

en god kvalitet på vår studie hade vi för avsikt att välja artiklar som var godkända 

av etisk kommitté, men tyvärr var det några artiklar som inte innehöll etisk 

information. Trots detta tog vi med dem för att de var av intresse för studien.  

Information Känsloupplevelser 

Behov av individuell 

information. 

 

Lära sig om 

sjukdomen 

Att känna rädsla och 

oro. 

 

Avsaknad av 

kontroll. 

 

Stress. 

 

 
Coping. 
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RESULTAT 

                  Känsloupplevelser 

Att känna rädsla och oro  

Föräldrar till hjärtsjuka barn kan ha svårt att acceptera sitt barns sjukdom pga. att 

det ser friskt ut (Sparacino et al, 1997). Det finns en rädsla över att bli fäst vid 

barnet då det inte finns en säkerhet på att barnet överlever. En av fäderna sa så 

här: ”Well, I,  y´know, I just kinda wondered if he was gonna make it, or… if 

mayby that he- I knew there was a possibility he could die” (Clark & Miles, 1999, 

s.11). Oron över att de kunde mista sitt barn fanns där konstant och mödrarna 

hade svårt att lämna över barnet till andra (Lan, Mu & Hsieh 2007). 

 

En situation som upplevdes som svår var att vid skolstart berätta för lärarna om 

sjukdomen, mycket i rädsla att barnet skulle bli särbehandlat (Sparacino et al, 

1997). Föräldrarna till de äldre barnen kände oro över att barnen skulle bli utanför 

och inte ha vänner pga. att de inte kunde vara lika fysiskt aktiva och att detta i sin 

tur gjorde att de spenderade mycket tid med föräldrarna (Sparacino et al, 1997). 

Självförtroendet var signifikant lägre hos barnen med de mest allvarliga hjärtfelen 

(Mellander, Berntsson, & Nilsson, 2006). En mamma sa så här:  

 

“He`s real thin and so he feels uncomfortable running around in shorts and a T-

shirt. He´s always fully clothed becaurse, I think, you know, he dosen´t like his 

body shape very much... I feel like other boys his age, they have developed some 

real athletic skills, and they`re just really used to their bodies. They´re 

coordinated. They´re muscular. Peter just starting at the very begining” 

(Sparacino et al, 1997, s.189).  

 

Avsaknad av kontroll 

Fäder till hjärtsjuka barn känner ofta ett ansvar och stort behov av kontroll. De 

känner att de förlorat kontrollen eftersom deras barn är hjärtsjukt och de försöker 

finna kontrollen igen genom att arbeta mycket och på så vis få en struktur på 

vardagen (Clark och Miles, 1999). Fäderna kämpar med att vara starka för 

familjens skull då de känner att det är de som har huvudansvaret för familjen, men 

döljer sina egna intensiva känslor och lägger sina egna behov åt sidan ”Work 

gives me somethin`I can get into and I cannot forget it, but I can sorta push back 

a little bit of What´s going on” (Clark & Miles, 1999, s.11). 
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         En tid efter att barnet fått sin diagnos började mödrarna förstå att operation var det 

som kunde hjälpa barnet att bli återställt. Många kände sig maktlösa över beslutet 

att deras barn skulle genomgå operation (Lan et al, 2007). 

 

 

       ”Making decisions is like giving away a child. Such decision is out of our control. 

We can only rely on the fate, feeling really helpless. We had no choice if we were 

fated to leave each other. We hoped he would have a better next life” (Lan et al, 

2007, s.2327). 

 

Stress 

Att det är högre grad av separationer/skilsmässor hos föräldrar med hjärtsjuka 

barn kan bero på den stress de upplever (Sparcino et al, 1997). En pappa berättade 

”When me and my ex wife were in  therapy the therapeft said: ”You people are 

just waiting for this kid to die”, insinuating that was why the family was staing 

together” (Sparcino et al, 1997, s.192).  

 

I väntan på att barnet skulle bli stort nog att genomgå operation upplevde 

föräldrarna en enorm stress och andra mentala hälsoproblem (Lan et al, 2007; 

Menahem et al, 2008) oavsett graden av hjärtsjukdom och om operationen var 

botande eller om det behövdes fler operationer (Menahem et al, 2008). 

Stressen var inte relaterad till tiden sen den senaste operationen eller till hur sjukt 

barnet var, föräldrarna till de svåraste hjärtsjuka barnen upplevde inte mer stress 

än föräldrarna till barn med lindrigare hjärtsjukdom (Tak & McCubbin, 2002; 

Uzark & Jones, 2003). Föräldrar till äldre barn upplevde mer stress än de föräldrar 

med yngre hjärtsjuka barn och var femte förälder med hjärtsjuka barn 

rapporterade att de kände signifikant högre stress än vad föräldrarna till friska 

barn rapporterade (Uzark & Jones, 2003). I en annan studie framgår att barnets 

ålder och kön inte har någon betydelse för familjestressen (Tak & McCubbin 

2002). En betydande skillnad är att föräldrar med mer än ett barn i familjen 

upplever högre grad av stress än förstagångsföräldrar (Svavarsdottir & McCubbin, 

1996). 
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                  Information 

Behov av individuell information. 

Det är viktigt med individuell information och att vårdpersonal tänker på att 

informationsbehovet ändras över tid. Föräldrar upplever att de kan känna sig 

överösta med information men ändå stå svarslösa. Att många föräldrar upplevde 

detta kan bero på deras tidigare erfarenheter av sjukdomen, att det användes 

medicinska termer de inte förstod och mycket information på samma gång. De 

visst inte vilka frågor de skulle ställa och vilken information som fanns tillgänglig 

(Hummelink & Pollack, 2005). 

De flesta föräldrar ville bli välinformerade, lyssnade till och inkluderade i vården 

men trots detta tyckte både vårdspersonal och föräldrar att det var doktorn som 

bar ansvaret för de slutliga besluten. Viktigt var att, när informationen om att 

eventuellt avsluta behandlingen gavs, ge gott om tid till detta samtal, att 

föräldrarna kände sig inkluderade och att doktorerna gav av sin tid. Att inte bli 

tillfrågad eller informerad om vad som skall ske kan vara både en bra och dålig 

sak, en förälder säger så här: (Brinchmann, Frode & Nortvedt, 2002). 

 

”It was an awful experience, that no one asked me what I wanted to happen. I 

remember asking the doctor whether we had any say, if they were going to ask us 

what we felt. `No` they said, they never included parents in these decisions; there 

was noting to discuss...Now afterwards I can´t say more than that I think it was a 

good thing that we were spared from making decision” (Brinchmann Store et al, 

2002, s.394). 

 

 

En annan viktig del var att personalen visade empati och förståelse när 

information rörande barnet gavs. Föräldrarna ansågs inte ha varit kapabla att göra 

de rätta valen för barnet eftersom de ville göra vad som helst för att barnet skulle 

överleva.  Föräldrarna ville vara med när beslut fattades men på samma gång så 

var det bra att de blev besparade från de svåra besluten pga. att de kunde befinna 

sig i chock och om de tog ett beslut om att avsluta vården kunde det bli en tung 

börda att leva med (Brinchmann Store et al, 2002). 

 

Lära sig om sjukdomen 

Majoriteten av föräldrarna frågar sig ofta vad sjukdomen beror på och önskar en 

förklaring över vad som är fel med barnet (Lan et al, 2007, Hummelink & 

Pollack, 2005). De har behov av att få information om behandlingen och dess 
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effekt, läkemedel och bieffekter. Framförallt hur barnet skulle skötas i daglig 

basis när det gällde medicin och psykologiskt stöd (Hummelink & Pollack, 2005).  

Studier visar på tre upplevelser hos föräldrarna och det var chock vid 

diagnostillfället, drömmen om att operation inte skulle vara nödvändigt och 

acceptera att man var tvungen att operera. Efter att de fått höra om diagnosen så 

upplevde många mödrar att de inte hörde vad läkarna sa. En mor uttryckte det så 

här: We were really in pain, felling like…I was quite taken back. My ears were 

buzzing as the docktor was talking to me. I couldn`t hear anyting (Lan et al, 2007, 

s.2326). Något som de flesta föräldrar sökte svar på var varför deras barn blivit 

sjuk, om det fanns någon orsak. Men på grund av liten medicinsk kunskap 

angående sjukdomen kände de sig ångerfulla och hjälplösa: 

 

”When  the baby was just born, I coulden´t understand why. I kept asking the 

doctor who woulden`t give me any answer. She said there were many reasons. It 

might be hereditary. This and that…No conclousion. Becaurse it is very 

comlicated” (Lan et al, 2007, s.2326). 

 

Många föräldrar var rädda att operationen skulle kosta barnet livet eller att det 

skulle bli komplikationer efteråt. Detta berodde på okunskap kring sjukdomen och 

behandlingen (Lan et al, 2007). 

 

                  Inverkan på vardagslivet 
Att få ett barn med medfött hjärtfel är mycket tidskrävande och påfrestande på 

familjen. Mödrarna till barn med CHD upplevde att matning av barnet var det 

som tog mest tid i omvårdnaden, följt av blöjbyten, bad och påklädning. Att ge 

fäderna känslomässigt stöd och att hantera barnets gråtande var också betungande. 

Båda föräldrarna tyckte att det minst tidskrävande var att hantera ekonomin 

relaterat till barnets sjukdom. Fäderna menade att ekonomin och barnets gråtande 

var det svåraste att hantera (Svavarsdottir & McCubbin, 1996). Familjerna 

förändrade sitt liv och sin vardag efter sjukdomen, bland annat genom att inte resa 

som förr: ”We used to go camping before he was born. We never went again. Not 

as a family. Not like we did with the other two kids”  (Sparacino et al, 1997, 

s.191-192). 

Mödrar gick helt in i rollen att ta hand om det sjuka barnet, vilket i sin tur hade 

inverkan på resten av familjen En annan del i detta var att mödrarna hade svårt att 
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lämna över ansvaret till andra då de kände att de var de enda som visste hur man 

tog hand om det sjuka barnet (Lan et al, 2007). 

 

Låta barnen finna ett eget sätt att känna sina begränsningar när det gäller fysik 

aktivitet och att ge information om barnets sjukdom vid skolstart upplevde en del 

föräldrar som svårt (Sparacino et al, 1997). De ville och hoppades på att deras 

barn skulle växa upp i en normal miljö så att de kunde interagera med samhället, 

allt eftersom de blev äldre (Lan et al, 2007). 

 

Coping 

Att inte få det friska barnet man förväntat sig, men att det trots sin sjukdom ändå 

ser friskt ut är ett dilemma för föräldrarna. Trots detta dilemma fann föräldrarna 

sätt att hantera problemet, vissa föräldrar omvandlade rädslan över osäkerheten 

till hanterbar säkerhet genom att fokusera på det som var konkret och som man 

kunde fixa till (Sparacino et al, 1997). Föräldrarna försöker att behandla sina barn 

så normalt som möjligt och undvika speciell behandling (Lan et al, 2007). 

 

Fäder känner glädje över att barnet är fött och över att bli far men samtidigt så har 

de en sorg över att barnet är sjukt och saknad över att barnet inte blev som 

förväntat (Clark & Miles, 1999). När det gällde copingen rapporterade yngre 

fäder mer hjälpfull coping relaterad till bibehållen social support, självkänsla och 

psykologisk stabilitet (Tak & McCubbin, 2002). Föräldrarnas copingbeteende för 

att stärka familjeliv och relationer samt för att bibehålla optimism upplevdes som 

mindre hjälpfulla av äldre kvinnor jämfört med yngre (Tak & McCubbin, 2002, 

Svavarsdottir & McCubbin, 1996). Mödrar med mer allvarligt sjuka barn tyckte 

att de copingstrategier som var till hjälp var de som riktar sig till att förstå 

vårdsituationen och föräldrarnas relation till vårdpersonal och andra föräldrar till 

kroniskt sjuka barn (Svavarsdottir & McCubbin, 1996). Känslan av att förstå vad 

som händer hjälpte vissa föräldrar att hantera sjukdomen och återfå en känsla av 

kontroll (Hummelink & Pollack, 2005). 

 

Tillfredsställelsen med familjelivet var lägre hos familjer med barn med de 

allvarligaste hjärtfelen och separationer/skilsmässor var mer frekventa i de 

familjerna (Mellander et al, 2006). Andra föräldrar upplevde att de var ett viktigt 
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stöd för varandra, de anpassade deras roll och funktion i familjen så att de kunde 

leva så normalt som det var möjligt trots sjukdomen (Lan et al. 2007, Sparacino et 

al. 1997). 

DISKUSSION 

                  Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa föräldrars erfarenheter av att få ett 

hjärtsjukt barn med tonvikt på föräldrarnas informationsbehov, känsloupplevelser 

och hantering (coping). Att få ett sjukt barn kan medföra sorg och besvikelse, 

vanligt är också att föräldrarna både verbalt och i tankar anklagar sig själv eller 

sin partner för det som inträffat (Cullberg, 2006, s.129). Tankar som kan uppstå 

hos föräldrarna när de får ett hjärtsjukt barn är hur andra ska reagera, vad händer 

med syskon, hur man ska klara det ekonomiskt etc. (Cullberg, 2006, s.129). 

Eventuella slitningar i förhållandet kan förvärras då all tid läggs på det sjuka 

barnets behov och skilsmässor är vanligare hos familjer med kroniskt sjuka barn 

(Lindberg & Lagercrantz, 2003, s.44). Upplevelser hos en människa kan vara så 

mycket och så olika beroende på person, något som är viktigt att tänka på som 

vårdpersonal. Resultatet visar olikheter på föräldrarnas sätt att hantera sjukdomen. 

Fäderna tar på sig rollen som den starka som tar ansvar i familjen medans 

mödrarna fokuserar på barnet. 

 

Familjer med kroniskt sjuka barn utsätts för stora påfrestningar (Lindberg & 

Lagercrantz, 2003, s.44). Enligt resultatet framkom att föräldrar till äldre 

hjärtsjuka barn upplevde mer stress, det framkom däremot inte om dessa familjer 

hade fått fler barn och om det därför kunde orsaka att de upplevde en högre grad 

av stress. Vi kan tänka oss att det skulle kunna vara en orsak, då man som förälder 

säkert många gånger känner att tiden inte räcker till och att de friska barnen 

kommer i skymundan det sjuka barnet.Att som förälder bli ledsen och arg över att 

få ett sjukt barn är nog en helt naturlig reaktion, när man gått och väntat och burit 

på barnet under en lång tid. Först att få ett barn som ser friskt ut och sedan få reda 

på att det lider av en allvarlig sjukdom kan vara svårt att ta in. Frågor som 

föräldrarna ställer sig själv är varför just vi? Vad beror de på? Har vi gjort något 

fel? Försöka få svar på varför barnet blivit sjukt är ett sätt att hantera situationen, 
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men också att få bort känslan av skuld som vi tror många känner, att få veta att det 

inte är deras fel. 

Samtal och information bör genomföras i en lugn och trygg miljö, och vara 

anpassad så att alla förstår (Kirkevold & Stromsnes-Ekern, 2003 s.115-118, 

Upham & Medoff-Cooper, 2005). Upham och Medoff-Cooper använder sig av 

akronymet/initialordet PACE som står för Planning (planera) miljön, Assessing 

(bedömning) av familjens tidigare kunskap, Choosing (välja) strategier som 

passar familjens individuella situation, Evaluating (utvärdera) familjens grad av 

förståelse av informationen som ges (Upham & Medoff-Cooper, 2005). 

Kontinuerliga samtal bör erbjudas för frågor kring det sjuka barnet, hur familjen 

ska klara av vardagen då de känner sådan frustration och maktlöshet. Att få utlopp 

för dessa känslor kan ge kraft att orka igenom den svåra tiden. Förståelse och 

omtanke från vårdpersonal kan hjälpa till att klara de dagliga prövningarna 

(Kirkevold & Stromsnes-Ekern, 2003 s.120-122). 

 

I resultatet framkom vikten av att ge föräldrarna till ett hjärtsjukt barn individuellt 

anpassad information, se till deras känslor och upplevelser och att hjälpa dem i 

deras hantering av situation. Vi tycker därför det är viktigt att vårdpersonalen 

tänker på att när information ges till föräldrarna kan det vara bra att använda sig 

av ett enkelt språk. Då vi alla är olika och tar till oss information olika är det 

viktigt att som vårdpersonal försäkra sig om att föräldrarna tar till sig och förstår 

den information som ges. Läkarna kan gärna använda en modell av hjärtat när de 

förklarar om sjukdomen och vart felet sitter, på så sätt kan föräldrarna lättare 

förstå och ta in den information de får. Se film om sjukdomen kan hjälpa 

föräldrarna förstå sjukdomen, orsak till barnets beteende och deras behov och på 

så sätt få en mer positiv attityd gentemot sjukdomen (Upham & Medoff-Copper, 

2005). 

Föräldrarna känner en stor oro inför barnets operation vilket är en vanlig reaktion, 

i en studie som genomförts i USA har man ingående förklarat hur 

operationsdagen ser ut och vad som händer både före, under och efter operation. 

Föräldrarna har också fått möjlighet att följa med sina barn till operationen, vilket 

har upplevts som mycket positivt både från föräldrarna och barn. Barnen har varit 

lugnare och tryggare då de gått in i narkosen när deras föräldrar varit närvarande 

(Odegard, Modest & Laussen, 2002). 
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Att som förälder känna sig förstådd och trygg är viktigt för att kunna hantera 

situationen vilket framgår i de artiklar vi läst. Det underlättar i det kliniska arbetet 

om föräldrarna har förtroende och känner tillit till vårdpersonalen och den vård 

som ges till deras sjuka barn. Rätt given information underlättar för familjen och 

gör även att de känner trygghet i vården. Detta kan i sin tur minimera risken för 

krisreaktioner hos föräldrarna längre fram.  

 

 Ett vanligt sätt att hantera sjukdomen är att föräldrar blir överbeskyddande mot 

sina barn. Det kan bero på lite kunskap men också på att föräldrar till hjärtsjuka 

barn många gånger har svårt att lita på att andra kan ta hand om barnet. Som 

förälder är det viktigt att våga lita på att barnen känner hur mycket de orkar och 

klarar av, då överbeskyddande föräldrar kanske kan vara ett hinder i barnets 

naturliga utveckling. 

 

I resultatet framkom även att föräldrar upplevde svårigheter som att behöva 

berätta och förklara i skolan vad det innebär med denna sjukdom och vilka 

symtom och varningstecken som kan tyda på att barnet inte mår så bra. Detta kan 

kanske leda till rädsla hos lärarna som gör att barnen inte får vara med på de 

fysiska aktiviteterna i skolan. Det sjuka barnet kan då bli ännu mera utanför. Vi 

tror det är det viktigt att tänka steget längre, att ge barnet en uppgift som inte är 

lika fysiskt krävande eller säga till dem att vila en stund när de själva känner att 

de inte orkar vara med. Detta kan göra att de får känna sig delaktiga och vara med 

i gemenskapen. 

 

                  Metoddiskussion 
Att finna material till resultatet har varit svårt. Många av artiklarna vi fann som 

enligt abstrakt var av intresse kunde vi inte komma åt i Mittuniversitetets 

databaser. Att vi inte har med fler än tio artiklar beror på att vi fann så få som 

kunde belysa vårt ämne och som vi tyckte höll en god kvalitet. Syftet ändrades 

under litteratursökningen då det inte fanns tillräckligt med vetenskapligt material 

till det ursprungliga syftet. I början av kvalitetsbedömningen av artiklarna 

användes bedömningsmallen i Forsberg och Wengström (2008) men senare 

upptäcktes att Carlsson och Eimans (2003) mall var ett bättre sätt att poängsätta 
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våra artiklar. De flesta av artiklarna har kvalitetsgrad II och dessa valde vi att ta 

med för att de svarade bra på syftet. I sökning efter nyare forskning inleddes med 

att söka artiklar från 2000, vi fann då att det fanns få artiklar och valde därför bort 

att sätta ett årtal. Vi diskuterade kring hur det skulle inverka på resultatet om äldre 

artiklar användes. Utbildningsnivån nu jämfört med ca 20 år sedan är högre och 

därmed vet vi troligen mer, vill veta mer och förväntar oss mer som anhöriga. Det 

kan ha betydelse för informationsbehovet men troligtvis inte så mycket för 

krisreaktion och coping. Arbetet med analysen var vid vissa tillfällen svår, att få 

fram teman och subteman tog tid. Artiklarna som användes i resultatet kommer 

från Sverige, Norge, Korea, Taiwan, USA, England och Australien. Om vi valt att 

avgränsa oss till bara Europa kan resultatet ha sett annorlunda ut då kultur, 

ekonomisk situation och omvårdnad kan skilja sig stort mellan de olika 

världsdelarna. 

KONKLUSION 
Att som förälder få ett hjärtsjukt barn medför många prövningar. Att som 

sjukvårdspersonal vara ödmjuk och förstående kan hjälpa föräldrarna hantera 

situationer som uppstår. Viktigt också att föräldrarna inte glöms bort utan får vara 

delaktiga så långt det är möjligt. Information ges, men viktigt att tänka på hur och 

när den ges. Detta är genomgående och viktigt tema funna i artiklarna. Behövs 

dock fler studier om livskvalitet efter barnets hjärtoperation och omvårdnaden av 

familjer med hjärtsjuka barn, då vi tycker det är brist på sådana. Att 

uppmärksamma framtida forskning om detta ämne tror vi ger en större förståelse 

för hur föräldrar till hjärtsjuka barn hanterar sina erfarenheter av denna svåra 

situation.  
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Poängsättning 0 1 2 3 

Grad II: 70%_____________ 
Grad III: 60%_____________ 
Titel___________________________________________________________________________ 
Författare_______________________________________________________________________ 

Abstract (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

 
Introduktion 

Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

 
Syfte 

Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 

 
Metod 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/ja 
Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Metod Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 
Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, kodning etc)   Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

 
Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

 
Slutsatser 

    

Överensstämmer med resultatet (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser 
 

Finns Saknas   

Total poäng (max 45 p) P P P P 
    P 

    % 

  Grad I: 80%______________    Grad 
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Bilaga 3 Exempel på innehållsanalys. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsenheter Kondensering Kod Subtema Tema 

The findings showed that 
most of them  
thought that, although 
parents should  
be well informed, consulted, 
listened  
to and included, it is the 
health professionals 
(doctors) who carry the 
responsibility (medical 
And legal), and should make 
the final decision.  

Även om 
föräldrarna 
blev 
informerade, 
konsulterade 
och lyssnad 
till, bär 
doktorn det 
medicinska 
ansvaret och 
skall fatta de 
slutliga 
besluten 

Inte ta 
ansvaret 
över de 
svåraste 
besluten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avsaknad 
av kontroll 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Känsloupplevelser 

The parents would be in 
shock or in crisis, so they 
would not be capable of 
making rational decisions. 

Chockad eller 
i kris och ej 
vara kapabel 
att fatta 
beslut. 

Att inte 
kunna 
fatta 
beslut. 

Sometimes there was no 
time for informing and 
discussing. In certain 
situations there was no 
choice; the infant was doing 
so badly that he or she was 
certain to die very soon. 

Fanns ingen 
tid för 
information 
och 
diskussion då 
barnet var så 
dåligt att de 
snart kunde 
dö. 

Att inte 
ha något 
val. 

Most parents would want 
their child to live, whatever 
the case, and would chosse 
treatment at any cost 

Vill att 
barnen skall 
leva och 
skulle välja 
behandling 
till varje pris. 

Att vilja 
att barnet 
skall 
överleva. 

 
Rädsla 
 

The parents emphasized the 
importance of humility and 
understanding on the part 
of the health professionals 
who have to present 
important information in 
these situations. 

Viktigt med 
ödmjukhet 
och 
förståelse 
hos 
personalen 
som skall 
informera. 

Att mötas 
med 
förståelse. 

Förståelse 
vid 
information 

Information 
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Bilaga 4 Artikelanalys 

Författare 

Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare Analys-

metod 

Huvudresultat Studie-

design-
kvalitet 

Store 

Brinchman, 

B., Forde, R., 

& Nortvedt, P. 

(2002) 

Norge 

Att få 

kunskap om 

föräldrars 

upplevelse av 

deltagande i 

liv-död beslut 

runt deras 

svårt sjuka 

eller mycket 

prematura 

barn. 

Kvalitativ studie 

med 20 stycken 

ostrukturerade 

djupintervjuer. 15 

av intervjuerna var 

med båda 

föräldrarna, fyra 

med endast 

modern och en 

med endast fadern. 

Det skilde ett till 

åtta år mellan 
upplevelsen och 

intervjuerna. 

Etiska 

överväganden 

finns beskrivna. 

35 

föräldrar 

till 26 svårt 

sjuka eller 

mycket 

prematura 

barn 

Ground

ed 

theory 

Studien visar att de 

flesta föräldrarna 

ville bli 

välinformerade, 

konsulterade, 

lyssnade till men att 

det var doktorn som 

bar ansvaret att fatta 

det slutgiltiga 

beslutet. 

II 

Hummelnick, 

A., & Pollack, 

K. 

(2005) 

UK 

Belysa vikten 

av god 

kommunikati

on baserad på 

proffessionell 

medvetenhet 

om föräldrars 
erfarenhet 

och förståelse 

för barnets 

sjukdom. 

Liksom 

vikten av 

individuellt 

anpassad 

information. 

Kvalitativ studie 

med 

halvstrukturerade 

intervjuer. Etiska 

överväganden 

finns beskrivna. 

27 

föräldrar ur 

20 familjer 

med 

kroniskt 

sjuka barn. 

Innehål

ls-

analys 

Studien visar att de 

flesta föräldrarna 

vill veta allt om 

barnets sjukdom 

men samtidigt vill 

en tredjedel inte ha 

någon negativ 
information. 

Resultatet kan enligt 

författarna inte 

generaliseras på en 

större population 

II 

Svavarsdottir, 

E. K, & 

McCubbin, M. 

(1996) 
USA 

Undersöka 

sambandet 

mellan 

vårdkraven, 
familjens 

krav och 

föräldrarnas 

coping hos 

familjer med 

barn under ett 

år som 

diagnostiserat

s med CHD 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Varje förälder fick 

enskilt fylla i 
frågeformulären 

som tog mellan 75 

och 90 minuter. 

Varje 

medverkande 

familj fick 25 

dollar som 

kompensering för 

deras tid och 

engagemang. 

Studien var en del 
av en större studie. 

Etiska 

överväganden är 

inte gjorda. 

71 

föräldrar 

med barn 

under ett år 
som 

diagnostise

rats med 

CHD 

Beskriv

ande 

statistik

. SPSS, 
korrelat

ion och 

t-test 

använd

es vid 

analys 

av 

datan 

Studien visar att 

mödrarna menar att 

omvårdnad som 

blöjbyte, bad och 
påklädnad tar upp 

mest tid. Det 

mödrarna tycker är 

svårast är att ge 

fadern 

känslomässigt stöd 

och att hantera 

barnets gråtande. 

Fäderna menar att 

ge känslomässigt 

stöd till sin partner 
och barnet tar upp 

mest tid och är även 

det som är svårast. 

II 



  

. 

 

Clark, S.M., & 

Shandor 

Miles., M 

(1999) 

USA 

Utforska 

erfarenheter 

hos fäder med 

nyfödda barn 

med 

diagnosen 

CHD 

Kvalitativ studie 

med 

halvstrukturerade 

intervjuer. En 

intervju gjordes på 

sjukhuset och en 

gjordes i hemmet 

12 månader efter 

hemkomst. 

Studien var en del 

av en större studie.  

Åtta fäder 

med 

spädbarn 

med 

diagnosen 

CHD 

Innehål

lsanalys 

Studien visar att 

fäderna upplever 

inre konflikter: 

glädjen att bli pappa 

samtidigt som han 

känner sorg över att 

barnet är sjukt; 

utmaningen att bli 

fäst vid barnet 

samtidigt som han 

hanterar rädslan att 

barnet löper stor risk 
att dö; känslan över 

att han måste ha 

kontroll samtidigt 

som han känner en 

avsaknad av 

kontroll; känsla av 

att behöva vara stark 

inför andra 

samtidigt som han 

gömmer intensiva 

känslor. 
 

 

 

 

II 

Mellander, M., 

Berntsson, L., 

& Nilsson, B 

(2006) 

Sverige 

 

Mäta 

livskvalitet 

hos barn med 

Hypoplastiskt 

vänsterkamm

arhjärta(HLH

S) och deras 

familjer 

Kvantitativ studie. 

Kontrollgruppens 

urval var 

slumpmässigt och 

del av en större 

studie och 

studiegruppens 

urval var 

bekvämlighetsurva
l. Frågeformuläret 

som användes var 

förberett av 

nordiska 

barnhälsospecialist

er och de frågorna 

som slutligen 

användes var 

formulerade av 

statistiska 

centralbyrån i 
Sverige. Etiska 

överväganden 

finns beskrivna. 

Studiegrup

p:18 barn, 

två år eller 

äldre med 

diagnos 

HLHS 

Kontrollgr

upp: 180 

friska barn 
som 

överensstä

mde med 

referensgru

ppens ålder 

och kön 

Statistis

k 

analys. 

Chi-

square 

test och 

SPSS/P

C 12.0 

använd
es. 

Det var ingen 

sigifikant skillnad 

på grupperna 

gällande 

socioekonomisk 

status eller att 

föräldrarna hade 

mer tid för barnen. 

Däremot hade 
barnen i 

studiegruppen lägre 

självförtroende och 

mer psykosomatiska 

symtom än barnen i 

kontrollgruppen. 

Psykologiskt sett har 

barnen med HLHS 

betydligt lägre 

livskvalitet. 

II 

Uzark, K., & 

jones, K 

(2003) 

USA 

Att fastställa 

föräldrars 

stress i rollen 

att vara 

förälder till 

barn med 

hjärtsjukdom 

Kvantitativ studie 

med 

bekvämlighetsurva

l. Studien var en 

del av en större 

studie. 

Frågeformulären 

som  användes var 

en kortare form av 

Parenting Stress 

80 

föräldrar 

(70 mödrar 

och 10 

fäder) till 

barn äldre 

än två år 

med 

hjärtsjukdo

m som 

Beskriv

ande 

statistik 

med 

korrelat

ion 

Föräldrar till barn 

med hjärtsjukdom 

rapporterade oftare 

än föräldrar till icke 

sjuka barn högre 

grad av stress 

speciellt föräldrar 

till svårhanterade 

barn. De upplevde 

det svårt att sätta 

II 



  

. 

 

Index (PSI) som 

mäter ”stress över 

föräldraansvaret”, 

”föräldra-barn 

dysfunktionella 

samspel” och 

”besvärligt barn” 

kontinuerli

gt gick till 

kardeologa

vdelning 

gränser och 

uppfostra det 

hjärtsjuka barnet. Ju 

äldre barn desto 

svårare upplevde 

föräldrarna stressen. 

Föräldrar till barn 

med de allvarligaste 

hjärtsjukdomarna 

upplevde dock inte 

mer stress än 

föräldrarna till barn 
med enklare hjärtfel. 

Menahem, S., 

poulakis, Z., 

& Prior, M 

(2008) 

Australien 

Undersöka 

föräldrars 

psykologiska 

och 

emotionella 

upplevelser 

av när deras 

hjärtsjuka 

barn 

genomgår en 

hjärtoperation 

Kvantitativ studie. 

Föräldrarna och 

barnen deltog i 

intervjuer och 

svarade på 

frågeformulär före 

barnets operation 

och igen 12-50 

månader efter 

operationen. 

Majoriteten av de 
svarande var 

mödrar. 

Studien är etiskt 

godkänd. 

39 barn i 

åldern 2,5 

till 12 år 

med 

hjärtsjukdo

m och 

deras 

föräldrar. 

Beskriv

ande 

statistik 

med 

korrelat

ion 

använd

es vid 

dataana

lys 

Studien visar en 

betydande ökning av 

den känslomässiga 

stressen hos 

mödrarna vid tiden 

för operationen, vid 

uppföljningen 12 

månader eller senare 

var stressen 

normaliserad. 

Däremot upplevde 
mödrarna känsla av 

att inte ha någon 

kontroll. 

II 

Lan, F-S., Mu, 

P-E., & Hsieh, 

K-S. 

(2007) 

Taiwan  

Att undersöka 

hur erfarenhet 

påverkar 

mödrar i 

beslutsfattnin

g processen 

när deras 

barn(under 

3år) skall 
genomgår 

hjärtoperation

. 

Kvalitativ studie. 

Oberoende öppna 

intervjuer som 

bandades. 

Deltagarna 

rekryterades från 

en pediatrisk 

kardiologklinik. 

Purposive 
sampling.  

9 mödrar 

till barn 

med 

diagnos 

CHD 

Fenome

nologis

k 

analys. 

Studien visar tydligt 

på att hela familjen 

upplever 

psykologisk smärta, 

att det blir 

omorganisation i 

rollfördelningen och 

omformning av 

familjens sätt att 
vara, när ett barn 

med CHD måste 

genomgå operation.  

II 

Tak, Y.R & 

McCubbin, M. 

(2002) 

Korea & USA 

Undersöka 

relationen 

mellan 

familjestress, 

uppfattad 

social support 

och coping 

hos familjer 

med barn 
med kronisk 

sjukdom. 

Kvantitativ studie. 

Datan var från 

familjer  med två 

föräldrar och de 

rekryterades från 

en pediatrisk 

kardiolgiklinik. 

Tre olika formulär 

användes för att 
mäta familjestress, 

upplevd social 

support och 

coping. 

92 familjer 

med barn 

under 12 år 

som var 

diagnostise

rade med 

CHD de 

senaste 3-4 

månaderna. 

Powera

nalys 

med 

korrelat

ion 

använd

es. 

Barnets ålder, kön 

och sjukdomsgrad 

hade ingen 

betydelse för 

familjestress, 

upplevelsen av 

social support och 

coping för 

mödrarna. För 
fäderna hade barnets 

ålder, kön och 

sjukdomsgrad 

betydelse för coping 

men inte för den 

upplevda sociala 

supporten eller 

familjestressen. 

I 

Sparacino, P. 

S. A., Tong, E. 

M., Messias, 

Att få en 

bättre 

förståelse av 

Kvalitativ studie. 

Semi strukturerade 

intervjuer enligt 

8 föräldrar 

(7 mödrar 

och 1 far) 

Ground

ed 

theory. 

I denna studie 

framkommer hur 

föräldrarna upplever 

II 
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D-A. K. H., 

Foote, D., 

Chesla, C. A., 

& Gilliss, C. 

L. (1997) 

USA 

föräldrars 

erfarenhet av 

att deras barn 

med CHD 

utvecklas och 

blir tonåring. 

Appendix 

användes. 

Intervjuerna 

bandades. 

Deltagarna 

rekryterades från 

pediatrisk 

kardiologklinik.   

som hade 

unga barn 

med CHD 

som är 

patient på 

kliniken.  

osäkerhet, vilken 

påverkan sjukdomen 

har på familjen, 

coping, rädsla över 

att inte barnet skall 

ha vänner och ett 

socialt umgänge.  


