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Abstrakt 

Introduktion: Barn i ung ålder är beroende av att föräldrarna tar hand om barnets astma. 
Föräldrar ska skapa en omsorgsfull och trygg omgivning för deras barn. Ett barn med astma 
involverar oftast hela familjen vilket innebär en förändring. Syfte: Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva föräldrars erfarenheter att leva med ett barn med astma. 
Metod: I denna litteraturstudie användes 25 artiklar som analyserades och samanställdes av 
båda författarna. Resultat: Resultatet visade att barnets astma skapade många olika känslor 
hos föräldrarna, framförallt oro. Föräldrarna hade brist på kunskap och samlade därför 
information från olika källor. De skapade olika strategier för att lära sig hantera barnets astma. 
Föräldrarna hade svårt att lämna över ansvaret av sitt barns astma till andra. Föräldrarna 
kände sig utelämnade av vårdpersonalen i behandlingen av barnet och kände besvikelse över 
vårdpersonalens bristande stöd till familjen. Diskussion: Sjuksköterskan bör i mötet med 
föräldrar uppmuntra och stödja föräldrarna så deras självförtroende i vården av deras barn 
stärks och påminna dem om de resurser de har. Det är viktigt att sjuksköterskan bjuder in 
föräldrarna i vården, då de har en viktig roll i behandlingen av barnet. Slutsats: Vi skulle vilja 
se större utbud och utveckling av bra utbildning till föräldrar och barn med astma, samt vilja 
se fler studier gjorda i Sverige. 
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Introduktion 

Barn med astma, framförallt i ung ålder, är beroende av att föräldrarna tar hand om deras 

astma, att de ser astmans tecken på försämring, lär sig medicinerna och att de kan förändra 

deras livstill och omgivning (Horner, 1998). Föräldrarna ska skapa en omsorgsfull och trygg 

omgivning för barnet (Eide & Eide, 2007/2009, s. 422). Ett barn med astma involverar oftast 

hela familjen, vilket innebär en förändring där familjen måste anpassa sig till en oförutsägbar 

livsstil (Donnelly, 1994). Detta är på grund av att det vid astma pågår en ständig inflammation 

i bronkialslemhinnan vilket gör slemhinnan känslig mot olika allergen i inandningsluften. 

Allergenen kan stimmulera bronkerna till att dra ihop sig och på så sätt öka motståndet för 

luftflödet in och ut ur lungorna (Ericson & Ericson, 2008). Detta kan ske när som helst under 

dygnet vilket skapar sjukdomens oförutsägbara natur. Enligt World Health Organization 

([WHO], 2003, s. 3) uppskattas det att 150 miljoner människor världen över har astma och 

detta kräver stora resurser av sjukvården i många länder.  

Astma och liknande luftrörsbesvär är vanligt hos små barn. Undersökningar visar att upp till 

20 procent av alla barn kan ha dessa besvär (Socialstyrelsen, 2009). Det är den vanligaste 

orsaken till sjukhusvård under de första levnadsåren (Socialstyrelsen, 2009; WHO, 2003, s. 

3). På grund av sjukdomens särskilda karaktär uppstår svårigheter vid diagnostiseringen av 

astma hos barn. Diagnosen bygger till stor del på rapporterade symtom, i motsats till andra 

sjukdomar som är kopplade till organ eller sjukdomar som identifieras genom närvaron av en 

orsak, till exempel en bakterie. Trots att astma är en av de vanligast förekommande 

barnsjukdomar, är den grundläggande orsaken till den bronkiala aktivitet som kännetecknar 

sjukdomen fortfarande okänt (Baker, Brand, & Hen, 2003). Eftersom förekomsten av astma 

ökar, ökar även antalet familjer som vårdar barn med astma (Donnelly, 1994). 

Det är oftast föräldrarna som har ansvaret för den långtidsbehandling som deras barns astma 

kräver.  Därför behöver förädlarna ständigt vara uppdaterade inom området (Horner, 1998; 

Stepney, Kane, & Bruzzese, 2011), att de förstår hur och när medicinerna ska administreras 

(Farber et al., 2003) och att de vet vilka faktorer i omgivningen som kan förvärra eller utlösa 

barnets astma (Horner, 1998; Stepney et al., 2011). Det är inte alltid så lätt att se symtomen, 

inte heller om barnet inte säger till när den känner symtom, vilket medför att barnets astma 

kan få en sämre kontroll (Davis, DiSantostefano, & Peden, 2011). Barns mentala utveckling 

introducerar också utmaningar för barnet själv att bemästra, där familjens roller ofta ändras. 

Detta framträder främst i tonåren och kan vara både till nackdel och till fördel för barnets 
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egenvård av astma. Under de yngre åren har barnen liten inverkan på besluten om deras hälsa, 

men i tonåren engageras barnen mer (Stepney et al., 2011). Patientutbildning är bra för en 

optimal astmakontroll. Utbildning till både barn, föräldrar, lärare och förskolepersonal är 

viktigt för att ge en så säker omgivning som möjligt för barnet (Cicak, Verona, & Mihatov-

Stefanovic, 2008; Walker, Chim, & Chen, 2009; WHO, 2003, s. 6).  

Många föräldrar har en tendens att underskatta allvarlighetsgraden av barnets astma och 

överskatta kontrollen av astman (Davis et al., 2011; Gustafsson, Watson, Davis, & Rabe, 

2006). Behandlingsplanerna för astma har visat sig vara till god hjälp för en bra behandling 

mot astman, men användandet av dessa behandlingsplaner varierar stort runt om i världen. I 

de flesta länder är barn med astma underbehandlade med kortikosteorider som är en 

långtidsverkande medicin, men har en överanvändning av de snabbverkande medicinerna. 

Inhalation av kortikosteorider är ett effektivt och säkert sätt för långtidsbehandling mot astma 

och det finns även riktlinjer som rekommenderar regelbunden användning av dessa mediciner 

för alla patienter med astma (Gustafsson et al., 2006).  

Föräldrarna är länken mellan hälso- och sjukvården och barn med astma, de tillhandahåller 

informationen om barnets astmasymtom och därefter gör läkarna en bedömning angående 

barnets astmahantering och behov av behandling. Barnets astmabehandling påverkas av 

faktorer som ålder, kön, etnicitet och var de får sin sjukvård. Föräldrarnas attityder och 

föreställningar påverkar också användningen av barnens mediciner och nyttjandet av 

sjukvården (Gustafsson et al., 2006). Därför är det bra om föräldrarna tillsammans med 

läkaren kan utveckla en astmaplan för barnet som de lätt kan följa (Horner , 1998; Stepney et 

al., 2011). För en optimal behandling av barnets astma krävs ett bra samarbete mellan barnet, 

föräldrarna och hälso- och sjukvården (Gustafsson et al., 2006). 

Medan föräldrarna strävar efter att upprätthålla en acceptabel nivå av välbefinnande eller 

livskvalitet måste de också: övervaka barnets respiratoriska status, administrera läkemedel, 

identifiera potentiella astmautlösande faktorer, se till att de hittar möjligheter för frisläppande 

av känslomässiga påfrestningar och på olika sätt uppnå den finansiella stabilitet som krävs för 

att täcka läkemedelskostnader och utrustning (Dolinar, Kumar, Coutu-Wakulczyk, & Rowe, 

2000). Med denna litteraturstudie ville vi beskriva föräldrarnas erfarenheter av att leva med 

barn med astma. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars erfarenheter att leva med barn 

med astma.  

Metod 

I artikelsökningen använde vi oss av databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. I PubMed 

användes MeSH-termer: Asthma, Care, Children, Childhood asthma, Parents experiences, 

Parental role, Parental Attitudes, Parent, Health education, Home nursing. I Cinahl användes 

heading: Asthma, Childhood asthma, Children, Experience, Parental attitudes, Responsibility. 

I PsycInfo användes heading: Asthma, Parental experience. MeSH-termerna och heading 

kompletterades med sökord i fritext. En översikt hur söktermerna kombinerats finns i tabell 1. 

Sökningen kompletterades med manuell sökning genom referenserlistor från resultatartiklar 

för att hitta fler artiklar att berika resultatet med (tabell 2). En del artiklar var man tvungen att 

beställa, de som förkastades ansågs inte tillföra något nytt. 

Våra avgränsningar var artiklar på svenska eller engelska, de skulle handla om barn mellan 0-

18 år med astma samt vara från föräldrarnas perspektiv. 

Tabell 1 Översikt av artikelsökning  

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade Antal 
utvalda 

Inkluderade 

Cinahl 
2013.01.12 

Asthma and children and 
experience 

20070101-
20121231 

65 17* 
41** 
1*** 
1**** 

5 Berg, Anderson, 
Tichacek, Tomizh och 
Rachelefsky (2007) 

PubMed 
2013.01.12 

Asthma and children and 
Parental role and Parental 
Attitudes 

 51 13* 
24** 
4**** 

10 Valerio, Cabana, White, 
Heidmann, Brown och 
Bratton (2006), Zaraket, 
A Al-Tannir, A Bin 
Abdulhak, Shatila och 
Lababidi (2011), 
Dalheim Englund, 
Rydström och Norberg 
(2001), Young , Fitch, 
Dixon-Woods, Lambert 
och Brooke (2013) 

PubMed 
2013.01.12 

Childhood asthma and 
health education and 
parents 

Published in the 
last 5 years , 
child: birth-18 
years 

31 5* 
14** 
1*** 
2**** 

9 Cashin, Small och 
Solberg (2008) 

Cinahl 
2013.01.26 

(MM 
"Asthma/NU/PC/RF") 
AND (MH "Parental 
Attitudes") 

 17 7** 
3**** 

7 Yoos, McMullen, 
Hondorf, Hondorf och 
Schwartzberg (1997), 
Smith et al. (2008) 

PubMed 
2013.01.28 

parents life experience 
having children with 
asthma 

  42 4* 
24** 
6*** 

8 Dalheim-Englund, 
Rydström, Holritz 
Rasmussen, Möller och 
Sandman (2004) 

Cinahl 
2013.01.28 

"responsibility" AND (MH 
"Asthma") AND 
"childhood asthma" 

 5 2** 
1**** 

2 Buford (2005), Peterson-
Sweeney, McMullen, 
Yoos och Kitzman 
(2003) 

PubMed 
2013.01.28 

((Asthma[MeSH Major 
Topic]) AND 

 8 5** 
1**** 

2 Koeing (2006), Trollvik 
och Severinsson (2004) 
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parents[MeSH Terms]) 
AND experience, 
life[MeSH Terms] 

PubMed 
2013.01.28 

Parents and home nursing 
and childhood asthma 

 13 3** 
1*** 
2**** 

7 Yinusa-Nyahkoon, 
Cohn, Cortes och 
Bokhour (2010) 

PubMed 
2013.01.28 

“Parents experience” and 
child with asthma 

 4 2** 2 Maltby, Kristjansson och 
Coleman (2003) 

PsycInfo 
2013.01.29 

su(asthma) AND 
su(parental experience) 

 7 1* 
3** 
1*** 

2 Finnvold (2010) 

PubMed 
2013.02.14 

parents experiences and 
asthma and care 

  43 11* 
33** 
2*** 

5 MacDonald (1996), 
Barton, Sulaiman och 
Clarke (2005) 

PubMed 
2013.02.15 

Parents experiences and 
asthma  

 68 16* 
34** 
4*** 
2**** 

12 Cheng, Chen, Liou, 
Wang och Mu (2010), 
Sullivan (2008), Horner 
(1997) 

*antal exkluderade efter lästa titlar **antal exkluderade efter lästa abstrakt ***antal dubbletter  
****antal beställningsartiklar  
 

Tabell 2 Översikt manuella sökning på referenslista 

Manuell sökning i referenslista  Inkluderade i resultatet 

Berg et al. (2007) Kieckhefer och Ratcliffe (2000) 
Finnvold (2010) Dellve et al. (2000) 
Peterson-Sweeney et al. (2003) Mansour et al. (2000) 
Trollvik och Severinsson (2004) Jerrett och Costello (1996) 

 

Urval och granskning 

I den första delen av urvalsprocessen granskades artiklarnas titlar. Sedan lästes abstrakt på de 

artiklar vars titel verkade relevant mot syftet för att få en djupare förståelse av vad artikeln 

handlade om. De artiklar som fortfarande ansågs relevanta och fanns att hämta i full text 

lästes i sin helhet. De artiklar som inte fanns i fulltext och inte ansågs tillföra något nytt 

exkluderades. Artiklarna som lästes i sin helhet och ansågs passa mot syftet granskades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativ respektive kvantitativ metod (se 

bilaga 1 och 2). Granskningsmallarna modifierades för att bättre passa mot denna 

litteraturstudies syfte genom att exkludera punkten: ”patienter med lungcancerdiagnos”. 

Utifrån artiklarnas vetenskapliga kvalitet delades de in i graderna I, II eller III. Artiklar med 

minst grad III inkluderades i resultatet. De artiklar som inte förde något etiskt resonemang 

eller var godkända av en etisk kommitté exkluderades. En sammanställning av artiklarna 

presenteras i bilaga 3.  

Artiklarna som använts i resultatet bygger på studier gjorda i: USA (n=12), Sverige (n=3), 

Kanada (n=3), Australien (n=2), Norge (n=2), England (n=1), Taiwan (n=1) och Libanon 

(n=1) 

Analys 

Resultatet består av 25 artiklar. Analysen av dessa artiklar gjordes med inspiration av 

Segesten (2012, s. 127-129). Artiklarna delades upp mellan författarna och lästes var för sig. 
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Först lästes artiklarna översiktligt för att få en känsla av innehållet. Artiklarna lästes 

upprepade gånger. En sammanställning av artiklarnas resultat gjordes, därefter plockades de 

delar av resultatet som svarade mot syftet ut. Därefter samlades likheter i artiklarnas 

resultattext som sedan sammanfördes och skapade tre teman: ”Föräldrarnas erfarenheter av 

oro och rädsla kring de förändringar som diagnosen astma medför i familjen”, ”Föräldrarnas 

samlade erfarenheter kring sina kunskaper av att hantera barnets astma” och ”Föräldrarnas 

erfarenheter av kontakten med sjukvården”. 

Etiska överväganden 

Enbart artiklar som blivit etiskt granskade, vilket antingen framkom i artikeln eller på 

tidskriftens hemsida, har använts i resultatet. Resultatpresentationen speglar det resultat som 

framkommit genom analysen av de granskade artiklarna och författarnas personliga åsikter 

har inte medvetet påverkat resultatet. 

Resultat 

Föräldrarnas erfarenheter av oro och rädsla kring de förändringar diagnosen 

astma medför i familjen 

Att deras barn fått diagnosen astma har setts som en lättnad hos föräldrarna (Cashin, Small, & 

Solberg, 2008), och en känsla av att en svår period är på väg att ta slut (Finnvold, 2010). Det 

har gjort alla tidigare besvär som barnet haft mer förståeligt och skönt att veta vad det varit 

för besvär deras barn har haft och vad det beror på. De är lättade över att få en 

behandlingsplan att följa och att de äntligen kan göra något åt barnets symtom och att kunna 

ge barnet goda förutsättningar till hälsa och livskvalitet (Cashin et al., 2008). Att vara förälder 

till ett barn med astma är en svår situation, det handlar om känslor av oro, ångest, sorg och 

maktlöshet. Men det handlar också om känslor av tillit, hopp och acceptans (Dalheim 

Englund, Rydström, & Norberg, 2001).  

Föräldrar har berättat att de haft många orosmoment som rört många sidor av deras barns 

astma. Oron har inte varit det första de haft i huvudet varje dag, men det har ständigt funnits i 

bakhuvudet (Cashin et al., 2008). Föräldrarna har även känt en psykologisk börda av att 

ständigt ha ett vakande öga över barnet på grund av astmans oförutsägbara karaktär (Mansour, 

Lanphear, & DeWitt, 2000). 
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Tiden innan barnet fått diagnosen astma har flera föräldrar haft känslor som hopplöshet, 

frustration och osäkerhet. Dessa känslor har kommit genom att se hur barnet kämpat för att få 

luft men inte veta vad man kunde göra för att barnet skulle må bättre. Föräldrarna har besökt 

sjukhuset flera gånger när barnets symtom varit som värst, men har aldrig fått något riktigt 

svar på vad som orsakar det (Finnvold, 2010; Horner, 1997; Jerrett & Costello, 1996). 

Känslan av hjälplöshet har fortsatt även efter diagnosen hos en del föräldrar och grundar sig i 

osäkerheten av att vid en astma attack inte veta vad man ska göra och att barnet kanske dör på 

grund av detta (Koenig, 2006; MacDonald, 1996; Trollvik & Severinsson, 2004). Många 

föräldrar har känt både sorg och besvikelse över att ha förlorat bilden av en normal framtid, 

självständighet, familjerutiner och förändrade roller inom familjen (Maltby, Kristjansson, & 

Coleman, 2003).  

Oro och ångest är vanliga upplevelser hos de allra flesta föräldrar som har barn med astma. 

Att inte veta när nästa astma attack ska uppstå och av vilken svårighetsgrad är ett stort 

orosmoment hos de allra flesta föräldrar (Barton, Sulaiman, & Clarke, 2005; Cashin et al., 

2008; Cheng, Chen, Liou, Wang, & Mu, 2010; Dalheim Englund et al., 2001; Dellve, 

Reichenberg, & Hallberg, 2000; MacDonald, 1996;Maltby et al., 2003). Föräldrarna är rädda 

och oroliga att deras barn ska stöta på saker när de varit ensamma som skulle framkalla en 

astma attack, tillexempel en hund eller andra astmaframkallande faktorer (Dalheim Englund 

et al., 2001; MacDonald, 1996). Föräldrarna känner rädsla då de vet att det finns många 

faktorer som kan framkalla en astma attack hos barnet och att inte veta var eller när barnet kan 

stöta på dessa faktorer (MacDonald, 1996). Känslor som dyker upp hos föräldrarna när deras 

barn drabbas av en astmaattack är både rädsla och panik (Barton et al., 2005). Tanken på att 

deras barn kan dö av astmaattacken är något som alltid finns med hos föräldrarna (Barton et 

al., 2005; Berg, Anderson, Tichacek, Tomizh, & Rachelefsky, 2007; Dalheim Englund et al., 

2001; Dellve et al., 2000; Koenig, 2006; MacDonald, 1996; Trollvik & Severinsson, 2004).  

Många föräldrar har få timmar av sömn nattetid och är trötta på dagarna på grund av att 

astmaattackerna visat sig vara mycket mer frekvent nattetid och tidigt på morgonen. Flera 

föräldrar sover dåligt på grund av att de är rädda att de inte ska vakna eller höra om barnet blir 

dålig under natten (Barton et al., 2005). En del föräldrar rapporterar dock att de sällan har 

sömnlösa nätter på grund av barnets astma och inom familjen har det framförallt varit 

mödrarna som vaknat under natten (Dalheim-Englund, Rydström, Holritz Rasmussen, Möller, 

& Sandman, 2004). 
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Ett annat orosmoment är deras föreställningar kring medicinering, om den ska ha bra effekt på 

deras barns astma. Föräldrarna oroar sig för biverkningar och hur medicineringen påverkar 

barnets hälsa på lång sikt (Cashin et al., 2008; Cheng et al., 2010; Kieckhefer & Ratcliffe, 

2000; Peterson-Sweeney, McMullen, Yoos, & Kitzman, 2003; Zaraket, A Al-Tannir, A Bin 

Abdulhak, Shatila, & Lababidi, 2011).   

Oro för barnets framtid är också en återkommande beskrivning bland föräldrarna. Oro över 

om astman kan bli värre i framtiden eller om barnet får leva ett begränsat liv. De är rädda att 

deras barn inte kan lära sig hantera sin astma när de blivit äldre (Cashin et al., 2008; Dalheim 

Englund et al., 2001). Föräldrarna har lagt märke till att barnen förlitade sig mycket på dem 

och att de blir beroende av att föräldrarna hanterar astman (Cashin et al., 2008). Sedan finns 

en rädsla och oro att som förälder inte ha förmågan att ta hand om barnets astma (Maltby et 

al., 2003). 

Oro finns hos föräldrar när de har sina barn på skolan eller hos andra föräldrar. Många 

föräldrar är nöjda med hur skolpersonal hanterar deras barns astma. Andra föräldrar är inte 

alls nöjda med skolpersonalens hantering av barnets astma, detta på grund av att 

skolpersonalen inte kan identifiera tecken på försämring i barnets astma eller inte vet hur det 

ska göra om barnet får en astma attack (Barton et al., 2005). Föräldrar är oroliga över skolans 

säkerhet som deras barn går på, på grund av att ingen av barnens olika skolor tillåter att 

barnen har sin medicin med sig eller i sitt skåp. Oro finns även om de framkallande faktorerna 

i deras skolmiljö och hur skolan ställer sig till och respekterade det (Cashin et al., 2008). I 

flera studier gjorda i USA har det varit vanligt att skolornas sjuksköterska inte funnits 

tillgänglig på heltid (Mansour et al., 2000; Valerio et al., 2006; Yinusa-Nyahkoon, Cohn, 

Cortes, & Bokhour, 2010). Detta har gjort att flera föräldrar själva åkt till skolan för att ge 

barnet sin medicin (Mansour et al., 2000) eller att de låtit barnet bryta mot skolans regler och 

bära med sig sin medicin och administrera den själv (Mansour et al., 2000; Yinusa-Nyahkoon 

et al., 2010). De har även kunnat se till att barnen varit ordentligt medicinerade innan skolan 

för att undvika problem under dagen (Valerio et al., 2006). 

Barnets astma har en stor inverkan på både barnets och föräldrarnas liv (Yoos, McMullen, 

Hondorf, Hondorf, & Schwartzberg, 1997). Förtvivlan är något som uppstår hos föräldrarna 

när deras barn är akut sjuk och hälso-och sjukvårds personal tar över ansvaret över deras barn. 

De känner sig utelämnade när sjukvårdspersonal inte frågar om deras specifika kunskaper och 

iakttagelser av deras barn (Dalheim Englund et al., 2001; Peterson-Sweeney et al., 2003). De 
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anser att hälso- och sjukvårds personal borde värdesätta deras kunskaper mer (Buford, 2005; 

Dellve et al., 2000; Jerrett & Costello, 1996). Föräldrarna känner även skuld och förtvivlan 

över att så mycket av deras tid fokuserades på det sjuka barnet och att de inte lägger ner lika 

mycket tid på det friska barnet. Föräldrarna känner även sorg med barnet, eftersom barnet inte 

kan göra alla de saker de andra barnen kan göra t.ex. gå på bio eller gå ut och äta på en 

restaurang (Dalheim Englund et al., 2001). Beskrivningar av att känna sig isolerade är också 

något som föräldrarna rapporterat. De har längtan efter ett normalt liv, de har varit ledsna över 

att de inte haft tid över till sina vänner och bekanta (Dalheim Englund et al., 2001; Dellve et 

al., 2000). De har känt sorg och skuld över att astman kan vara deras fel, det kom upp 

funderingar som, om de hade ändrat sina levnadsförhållanden tidigare, hade astman aldrig 

utvecklats då? Kunde man ha gjort något annorlunda? (Trollvik & Severinsson, 2004). 

Föräldrarnas samlade erfarenheter kring sina kunskaper av att hantera barnets 

astma 

I början kände många föräldrar att de inte kunde lita på sin egen förmåga att se faror. Detta 

har skapat känslor av tvekan på sig själv, rädsla, frustration, trötthet och förlust av sig själv. 

Upplevelsen av rädsla hos föräldrarna var stor, en rädsla för att vara ansvarig över vården av 

deras barn (MacDonald, 1996). Att vara förälder till ett barn med astma kan kännas som ett 

ansträngande liv, det är en situation som kräver ständig övervakning av barnet och det krävs 

planering av nästan allting. Vardagliga saker som att gå på ”stan”, bli hungrig och behöva gå 

någonstans för att äta är ett exempel på sådant som kan behöva planeras. Man måste tänka på 

om det finns människor som röker i barnets miljö, om ventilationen är bra, om det finns något 

barnet kan äta och om barnet har den medicinen som kan behövas om barnet skulle få en 

astmaattack. Det är ett ansvar som sträcker sig dygnet runt och som kan kännas som ett 

extrajobb (Dalheim Englund et al., 2001). Aktiviteter som familjesemestrar, skolresor och 

föräldrarnas arbete är saker som astman kan kompliceras av utan en noggrann planering 

(Barton et al., 2005; Dalheim-Englund et al., 2004; Jerrett & Costello, 1996). Det är olika 

saker man som förälder till ett barn med astma måste kolla upp och hålla reda på innan man 

åker på någon semester. Man måste försäkra sig om att astma medicinerna är med, att barnet 

är redo, att hotellrummet är rent, inte dammigt och smutsigt, ett brev från barnets läkare 

värderar vissa föräldrar som viktigt ifall barnet hamnar på ett annat sjukhus under semestern. 

Många föräldrar känner en trygghet i att hotellet ligger nära ett sjukhus, ifall barnet skulle bli 

dålig (Barton et al., 2005).  
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Att lämna ifrån sig sitt barn med astma till en annan eller ny vårdgivare kräver noggranna 

instruktioner samt kontroll av att de följs, detta gäller till exempel när föräldrar lämnar sitt 

barn på förskola, skola, bekanta eller övrig familj (Cheng et al., 2010; Dalheim Englund et al., 

2001; Mansour et al., 2000; Peterson-Sweeney et al., 2003). Det gäller att ständigt vara på sin 

vakt, vara uppmärksam och att alltid finnas tillgänglig. Det är en krävande situation och 

handlar om att ha modet att låta ett barn ta ansvar för sig själv (Yinusa-Nyahkoon et al., 2010) 

samtidigt som föräldrarna vill försäkra sig om att barnet sköter sin medicin (Peterson-

Sweeney et al., 2003). Att ställa krav på sina barn är ett sätt att ge barnen de verktyg som 

behövs för att själva lära sig hantera sitt liv. Att känna en känsla av hopp är att se 

möjligheterna och inte dramatisera den hårda verkligheten i barnets astma, även om rädsla för 

vad som kan hända barnet finns där. Det handlar om att tro på att barnet har alla 

förutsättningar att lyckas i sitt vardagliga strävande efter en välkontrollerad astma (Dalheim 

Englund et al., 2001).  

Astmaplaner kräver medicinjusteringar beroende på olika symtom, föräldrarna blir därför 

själva tvungna att ändra doser och välja bland olika mediciner utefter vilka symtom barnet 

visar. Känslor av skuld och självanklagelser har uppstått när föräldrarna tagit bort ett 

läkemedel för tidigt eller när de testat en viss medicinering men såg att deras barns hälsa 

snabbt försämrats. Att uppfylla alla dessa roller och ansvarsområden som en förälder kan 

ibland bli överväldigande och tillsynes övermänskligt, det är därför viktigt med organisation 

(Sullivan, 2008). Med längre erfarenhet vågar föräldrarna experimentera med medicinerna för 

att få en så effektiv behandling som möjligt. De kommer fram till att de kan sänka styrkan 

ibland men om de till exempel ska iväg och hälsa på vänner med djur behöver de öka dosen 

igen någon dag innan resan i förebyggande syfte (Jerrett & Costello, 1996; Peterson-Sweeney 

et al., 2003; Trollvik & Severinsson, 2004). Av oro, desperation, okunskap och kulturella 

skillnader finns det flera föräldrar som provat alternativmedicin som till exempel massage, 

fårmjölk eller att stå under ett träd med fingret i barken för att förbättra barnets astma 

framförallt i början, innan diagnosen är ställd (Cheng et al., 2010; Horner, 1997; Mansour et 

al., 2000). 

När barnen nyligen blivit diagnostiserad med astma är kunskapen om astma oftast väldigt 

begränsad och föräldrarna som primär vårdgivare till barnet ville därför lära sig mer. De vill 

lära sig mer om behandlingen och hur de kan hjälpa sina barn (Cashin et al., 2008; Valerio et 

al., 2006). En del föräldrar är nöjda med den basinformation de fått från hälso- och sjukvården 

(Cashin et al, 2008; Peterson-Sweeney et al., 2003), medan andra ansåg att de hade behövt 
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mer (Berg et al., 2007; Peterson-Sweeney et al., 2003). De har börjat samla egen kunskap 

genom hälso- och sjukvårds personal (Cashin et al., 2008; Jerrett & Costello, 1996; Peterson-

Sweeney et al., 2003), men för att utöka kunskapen förlitade sig många av föräldrarna på sina 

partners kunskap om barnets astma (Cashin et al., 2008). Flera av föräldrarna har letat 

kunskap och information från vänner och bekanta som själva har astma eller barn med astma, 

även arbetskollegor och andra föräldrar på barnets skola har använts för att samla in kunskap. 

De fortsatte kunskapsinsamlingen genom tidningar, artiklar, tv och radio. Mycket av lärandet 

kom genom att vara involverad och uppmärksam i deras barns vård (Berg et al., 2007; Cashin 

et al., 2008; Cheng et al., 2010; Dellve et al., 2000; Trollvik & Severinsson, 2004). 

Många föräldrar beskriver en känsla av osäkerhet i sin kunskap att klara av att hantera sitt 

barns astma, men de anser också att det är något de lärt sig bemästra (MacDonald, 1996). Att 

hantera ett litet barns astma kan vara svårt eftersom föräldrarna inte har tillgång till deras 

barns inre känslor av andnöd, samt att barnet inte kan prata om deras symtom eller också är 

det inte så specifikt och sammanhängande i detalj och därför inte till så mycket hjälp vid 

tolkningar av deras symtom.  Föräldrar använder därför mängder med andra strategier och 

ledtrådar för att göra egna bedömningar av de yttre tecknen på andnöd, det berör inte bara 

ljudet av barnets andnöd utan de tittar också på hur barnet ser ut och på deras beteende. För 

att göra bedömningar av barnets respiratoriska symtom använder sig föräldrarna av sina 

erfarenheter, resurser och sensoriska förmåga, men deras egna personliga kunskap om barnet 

är särskilt användbar i dessa bedömningar av normalitet hos barnet (Young , Fitch, Dixon-

Woods, Lambert, & Brooke, 2013). Föräldrarna kan urskilja olika typer av hosta hos deras 

barn, låg hosta, våt hosta och väsningar (Sullivan, 2008; Young et al., 2013). Föräldrarna lär 

sig känna igen barnets symtom och lärde sig hur barnet svarar till olika mediciner. Andra 

strategier som föräldrarna använder sig av för att hålla koll på barnets astma är dagböcker 

över barnets astma symtom, dokumentation av PEF värden och allmän koll på barnets 

välmående. De lär sig att automatiskt lyssna efter ljudet av täta luftrör som ett tecken på 

barnets astma symtom (Cashin et al., 2008). Att vara uppmärksam på barnets omgivning och 

eventuella utlösande faktorer samt nödvändighet av eventuella förändringar i hemmiljö och 

klimat är något föräldrarna ägnat mycket tid åt (Cashin et al., 2008; Sullivan, 2008). 

Föräldrarna har beskrivit att barnets medicineringsplan är något som har krävt stor 

ansträngning, och det har varit något föräldrarna jobbat med för att få in det i familjens 

vardagliga rutiner (Cashin et al., 2008).  
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Föräldrarna har gjort en förändring i sig själva, de har varit tvungna att ”ta tag i det”, ta tag i 

situationen, för att kunna få någon form av kontroll av deras liv (MacDonald, 1996). 

Föräldrarnas förtroende i att hantera barnets astma har växt med tiden de samlat på sig 

kunskap och erfarenheter. Utifrån föräldrarnas beskrivning av deras erfarenheter de samlat på 

sig har det blivit lättare att hantera (Barton et al., 2005; Jerrett & Costello, 1996). Detta på 

grund av att barnen lärt sig att bättre ta hand om sig själva genom att ta sina mediciner, förstå 

deras astma och utveckla rutiner, och om det skulle behövas, spendera tid på sjukhuset själva. 

Barnen har blivit bättre på att kommunicera med föräldrarna, tala om och beskriva vad som 

händer och hur de mår. Detta har gjort att föräldrarna lättare kan hantera astman och bli mer 

organiserade (Barton et al., 2005). För att uppnå bästa möjliga astmabehandling krävs ett bra 

samarbete mellan patient, familj, hälso- och sjukvårds personal och samhällets resurser (Yoos 

et al., 1997).  

Föräldrarnas erfarenheter av kontakten med sjukvården 

Att etablera ett förtroende för hälso- och sjukvårds personal är ett problem för många 

föräldrar (MacDonald, 1996). Föräldrarna har upplevt den bristande kontinuiteten av 

vårdgivare som en barriär till effektiv astmabehandling och tidig diagnostisering (Buford, 

2005). Föräldrarna har bytt läkare flera gånger och åkt långa vägar för att träffa den läkare 

som de känt förtroende för (Barton et al., 2005; Peterson-Sweeney et al., 2003). Olika 

vårdgivare ger ofta olika rekommendationer om olika behandlingsstrategier, detta leder till 

missförstånd hos föräldrarna i vården av deras barn (MacDonald, 1996; Sullivan, 2008; 

Trollvik & Severinsson, 2004). När föräldrarna upplevt att sjukvårdspersonalen inte har 

kunskap om astma har förtroendet sjunkit för dem (Buford, 2005). Föräldrar har känt att saker 

och ting fallit på plats och att det varit av stor vikt när de hittat en läkare de känt förtroende 

för (Finnvold, 2010; Mansour et al., 2000). En del bedömer sjukvårdspersonalens kompetens 

utifrån hur mycket utbildning och förklaring de får om astma och hur bekant vårdpersonalen 

är med barnets tidigare behandlingsplan. De är misstänksamma mot vårdgivare som 

fokuserade mer på en snabb behandling av barnets astmasymtom istället för ett mer 

omfattande handlingssätt (Buford, 2005). De föredrar att vårdpersonalen har ett mer holistiskt 

synsätt till behandlingen av barnets astma (Mansour et al., 2000). 

En del föräldrar tycker det finns svårigheter i kommunikationen med deras läkare och känner 

sig inte tillfredsställda med den vård de fått. Flera familjer frågar efter specialiserade läkare t 

ex. astma specialister, allergiläkare eller lungspecialister (Sullivan, 2008). En del föräldrar 

värderar informationen de får från specialister högre (Peterson-Sweeney et al., 2003). 
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Föräldrarna utvecklar olika strategier för att på ett lättare sätt ta sig in i primärvården och få 

en snabbare vård, de använder sig av ett medicinskt språk när de talar med läkaren för att 

lättare få sin vilja igenom (Finnvold, 2010; Jerrett & Costello, 1996). Eftersom de har 

förvärvat sig ökad kunskap om astma har de blivit ännu mer bestämda i att uttrycka både sina 

egna och sina barns behov (MacDonald, 1996). 

Många föräldrar känner sig utelämnade av vårdpersonalen i behandling och i 

behandlingsplanen gällande deras barn. De beskriver hur de vill bli sedda som en medlem av 

vårdpersonalen, men det är inte alltid välkommet. Föräldrarna känner att de är experten av 

deras barn, ingen annan vet hur deras barn uppträder. Föräldrarna har varit tacksamma när de 

blivit inbjuda att vara med vid beslutfattande diskussioner (MacDonald, 1996).  

Föräldrar har uttryckt önskan om pågående astmautbildning och flera menar att de fått bäst 

hjälp med detta hos en astmaspecialist istället för hos en allmän läkare. Barnen förväntar sig 

att få information om sin astma från sjukvårdspersonal men förlitar sig på att deras föräldrar 

ska förklara vad informationen innebär. Föräldrarna värdesätter därför när hälso- och 

sjukvårdspersonal pratar direkt till barnet (Buford, 2005). Flera föräldrar har känt att 

utbildningen om astma de fått från vårdgivare varit ofullständiga och svår att förstå (Mansour 

et al., 2000; Peterson-Sweeney et al., 2003; Valerio et al., 2006). Vissa föräldrar har ansett att 

det är vårdpersonalen som behöver utbildning om astma (Valerio et al., 2006). En del 

föräldrar uttryckte att det var för lite tid inlagt för utbildning om astma efter diagnos hos den 

allmänna läkaren (Peterson-Sweeney et al., 2003; Valerio et al., 2006). De känner sig även 

besvikna på det bristande stöd de fick från hälso- och sjukvården (Dellve et al., 2000). 

Föräldrarna anser att sjukvården borde uppmärksamma deras rädslor, kunskap och hur det ser 

ut i deras hemmiljö (Kieckhefer & Ratcliffe, 2000).  

På grund av bristande kunskap och erfarenhet om astma och dess behandling förlitar sig flera 

föräldrar helt på vårdgivarnas instruktioner och råd gällande deras barns astmabehandling, 

råden följs sedan utan att ifrågasättas (Dellve et al., 2000). Flera föräldrar värderar 

kommunikationen med deras läkare högt. De anser att deras barns läkare lyssnat noga till 

dem, givit dem klara instruktioner hur de skall hantera deras barns symtom och spenderade 

tillräckligt med tid med dem och deras barn. Föräldrarna tycker att deras läkare har väldigt bra 

kunskap om deras barns sjukdomshistoria och om barnet i sig (Smith et al., 2008). Flera är 

generellt nöjda med vården de fått hos deras allmänläkare eller barnläkare (Barton et al., 

2005). En del föräldrar ser det som en fördel att träffa flera vårdgivare. Vårdgivarna har olika 
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perspektiv på vården kring deras barn, detta ser föräldrarna som att kvaliteten på vården av 

deras barn ökade (Buford, 2005).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningen av vetenskapliga artiklar skedde främst i databaserna PubMed och Cinahl då dessa 

databaser innehåller artiklar riktade mot området omvårdnad. En kompletterande sökning 

gjordes i PsycInfo som har artiklar inom området psykologi eftersom målet var att finna 

artiklar som berörde känslor och erfarenheter. Syftet har under studiens gång ändrats, detta 

kan medföra att sökorden i metoden inte svarar mot det nuvarande syftet, men sökningarna 

gav ändå artiklar av relevans till resultatet. I början av litteratursökningen användes en 

avgränsning där artiklarna skulle vara publicerade under 2000-talet, men tidigare publicerade 

artiklar ansågs vara relevanta för resultatet, därför togs denna avgränsning bort. Detta kan ses 

som en svaghet eftersom inte alla artiklar kan ses som aktuella. Författarna sökte artiklarna på 

var sitt håll, därför kan sökord och kombinationer skilja sig åt i metoden. Detta kan ses som 

en styrka då det kan ge en bredare sökning. Manuell sökning gjordes utifrån referenslistor 

från relevanta artiklar. Under granskningen av litteraturen uppmärksammades att flera artiklar 

hade gemensamma referenser, dessa artiklar inspekterades närmare och flera visade sig vara 

relevant till syfte och inkluderades i resultatet. En mättnad av sökningen sågs när sökningarna 

resulterade i flera dubbletter. Vissa artiklar som svarade mot studiens syfte fanns inte som 

fulltext, abstrakten lästes och de artiklar som ansågs tillföra något nytt till resultatet 

beställdes. Valet att inkludera artiklar som graderats grad III kan eventuellt ses som en 

svaghet på grund av artiklarnas låga kvalitet. Trotts detta ansåg vi att dessa artiklar tillförde 

något nytt till resultatet och inkluderades. Resultatet innehåller till största del kvalitativa 

artiklar och i flera av dem framgår ej bortfall men trots detta ansågs artiklarna vara av 

tillräckligt god kvalitet för att ingå i resultatet. Det kan ses som en styrka att litteraturstudien 

består av många artiklar. Artiklarna hade liknande resultat men varje enskild artikel medförde 

något nytt till resultatet. Artiklarna som används i denna litteraturstudie var skrivna på 

engelska, detta uppfattades inte som ett hinder för oss men fel och misstolkningar kan inte 

uteslutas. Artiklarna som använts i resultatet grundar sig på studier gjorda i flera olika länder 

men framförallt USA, detta gör att överförbarheten till Sverige är svår till viss del. Samhällets 

struktur så som sjukvården och skolan skiljer sig mellan Sverige och andra länder men 

föräldrars känslor och erfarenheter är ofta densamma. Att det var två författare som skrev 
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arbetet kan ses som en styrka eftersom det skapat diskussioner och reflektioner under arbetets 

gång. 

Det var svårt att hitta relevanta artiklar som passade studiens syfte. Önskvärt hade varit att 

endast inkludera kvalitativa studier i resultatet, detta på grund av att de kvalitativa studierna 

bättre beskriver människors erfarenheter som var syftet med denna studie. Vi anser att det 

fanns för få kvalitativa artiklar att bygga ett resultat på, därför inkluderades även kvantitativa 

artiklar. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars erfarenheter av att leva med barn 

med astma. I analysen av resultatartiklarna framkommer tre teman: Föräldrars erfarenheter av 

oro och rädsla kring de förändringar diagnosen medför i familjen. Föräldrarnas samlade 

erfarenheter kring sina kunskaper av att hantera barnets astma. Föräldrarnas erfarenheter av 

kontakten med sjukvården. 

Resultatet visar att föräldrarna känner ständig oro över olika saker runt sitt barns astma, de 

känner osäkerhet i sig själva, i sin egen kunskap och tvivlar på sin förmåga att ta hand om sitt 

barns astma. De känner även osäkerhet i att lämna över ansvaret för sitt barn till andra, detta 

på grund av att de även tvivlar på deras kunskap och hantering. 

I resultatet framkommer det att föräldrarna har många typer av känslor under den första tiden 

både före och efter att diagnosen är klarlagd. Det framkom även att föräldrarna känner tvekan 

över deras egen förmåga att ta hand om deras barns astma. Vi anser att dessa känslor som 

föräldrarna har kan ses som ett hinder i föräldrarnas förmåga att vårda barnet. Omställningen 

som blir i familjen kan skapa en kris som måste bearbetas. Utan bearbetning av föräldrarnas 

känslor kan det bli svårt för föräldrarna att hitta och ta till sig de nya roller och rutiner som 

denna omställning kräver. Eide och Eide (2007/2009, s. 422) tar upp att en sjukdomssituation 

ofta innebär en kris med både osäkerhet och oro, där rutiner bryts.  

Vi anser att sjuksköterskan under den här perioden borde agera som ett stöd för föräldrarna. 

Sjuksköterskan kan uppmuntra föräldrarna att prata om sina känslor kring barnets 

astmadiagnos och omställningen den har på familjen. Det är även viktigt att sjuksköterskan 

uppmuntrar föräldrarna till att känna sig säker i att bli självständig i vården av sitt barn. 

Wright, Watson, och Bell (2002, s. 78-79) påtalar att det är viktigt att som sjuksköterska 

påminna familjen om de resurser och färdigheter de faktiskt har, men som de kanske glömt 
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bort på grund av att de fokuserar så mycket på det som är ett problem eller för att familjens 

sjukdomserfarenhet plågar dem med känslor som utmattning, frustration eller rädsla.   

Resultatet påvisar att föräldrarna känner mycket oro på grund av bristande kunskap och att 

många föräldrar därför söker kunskap om astma efter diagnosen är ställd. Vi anser att som 

allmänsjuksköterska kan det därför vara viktigt att tänka på var föräldrarna är i sin 

kunskapsinsamling och vilken typ av kunskap som skulle gynna dem bäst. I det tidiga skedet 

är information om vad astma är, vad som pågår i kroppen och vad medicinerna gör/hur de ska 

administreras kanske av störst relevans för föräldrarnas kunskapsinsamling.  

Att många föräldrar missförstår administrering/hanteringen kring barnets astmamediciner på 

grund av föreställningar om läkemedlen och deras biverkningar är något som framkommer i 

resultatet. Vi anser att sjuksköterskan borde ta sig tiden med föräldrarna och prata om deras 

föreställningar. Detta påtalar Gustafsson et al. (2006) i en studie där de menar att följsamheten 

till behandlingen av astman påverkas av föräldrarnas attityder, föreställningar och brist på 

kunskap gällande hur medicinerna fungerar. Wright et al. (2002, s. 45) menar att 

sjuksköterskan bör hjälpa patienten och dennes familj att rekonstruera sina berättelser och 

föreställningar för att det kan inverka på upplevelsen av ohälsa/sjukdom. 

Vi anser att sjuksköterskan som ger barnet och föräldrarna informationen om astman och 

astmans behandling måste ge informationen så att både barnet och föräldrarna förstår. När 

man jobbar med barn och familjer är det viktigt att hålla samtalet på en pedagogisk nivå efter 

barnets ålder. Eide och Eide (2007/2009, s. 427) anser att barnens ålder är en viktig faktor för 

vad och hur barn och ungdomar tar till sig information. Barn och ungdomars olika ålder är 

något man som sjuksköterska måste ta hänsyn till i kommunikationen med barn och unga, att 

man använder rätt ord och begrepp samt icke verbal kommunikation.  

Resultatet visar att många föräldrar angett att det finns brister i skolans förhållningssätt till 

barn med astma. Ett av föräldrarnas orosmoment ligger i skolans bristande förmåga att ta 

hand om barnets astma, att förskole- och skolpersonal inte uppfyller ansvaret de har för barnet 

när föräldrarna är på jobbet. Detta styrks även av Morawska, Stelzer, och Burgess (2008) som 

fann att föräldrar ansåg att det mest problematiska är att anförtro skolan och andra vårdgivare 

med barnets astma.  

Vår tolkning är att detta skapar onödig oro, stress och extra arbete för föräldrarna. När barnet 

är på skolan är det skolpersonalens ansvar att ha uppsikt över barnets astma och se till att det 
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sköts. Eftersom föräldrar och barn måste lämna över ansvaret av läkemedel till lärare, 

skolsköterskor och rektorer för förvaring är det även deras ansvar att se till att barnet får sin 

medicin vid behov och att barnets symtom är under kontroll. Med lärares bristande kunskap 

om astma och sjuksköterskans frånvaro kan detta ansvar som skolan tar på sig inte 

upprätthållas och eleverna tvingas bryta mot regler, leta reda på personalen som har tillgång 

till mediciner samt att det blir extra arbete för föräldrarna som tvingas avbryta sin arbetsdag 

för att administrera medicin till sitt astmatiska barn på skolan. Horners (1998) studie visar en 

situation där ett barn går till sjuksköterskan på grund av svårigheter att andas och vill ha sin 

medicin. Han blir lämnad ensam i ett rum utan uppsikt medan skolsköterska tar hand om ett 

annat barn. Detta styrker det bristande ansvar skolan inte tar för barn med astma och som 

även skapar oro hos föräldrarna, vilket framkom i vårt resultat. 

Vi anser att om skolan ska ha det här ansvaret krävs det att skolpersonal har den utbildning 

som krävs för bra hantering av astma, eller att det finns tydliga riktlinjer om vad personalen 

ska göra när ett barn får ett astmaanfall. Om detta inte kan uppfyllas kanske inte ansvaret ska 

tas från föräldrarna och barnet, då borde barnet själv få ansvara över sin medicin. 

Resultatet visade att föräldrarnas vardag är fylld med noggrann planering och instruktioner 

mellan vårdgivare. De måste vara uppmärksamma på omgivningen, de upplever att de alltid 

ska finnas nära till hand samtidigt som de måste våga ge barnet eget ansvar. Efter diagnosen 

är det en kämpig tid för föräldrarna, de provar olika strategier/hjälpmedel för att vårda sitt 

barn och med tiden samlar de på sig både kunskap och erfarenheter vilket gör att föräldrarna 

känner sig trygga i sin vardag och gör att hanteringen av barnets astma känns lättare. 

I resultatet påvisades föräldrarnas erfarenhet av rädsla och oro när deras barn skulle utföra 

olika aktiviter som t.ex. en skolresa. Föräldrarna kände ett konstant behov av noggrann 

planering innan de vågade släppa barnet ur räckhåll. Föräldrarna kände att det var ”många 

trådar att hålla i”, de var rädda och oroliga över många saker kring barnets astma. De har 

känslor av osäkerhet i den kunskap de själva har och de är fortfarande i sitt 

kunskapsinsamlande. Vår tolkning är att sjukvårdspersonal som besitter den största 

kunskapen blir en central del i jakten på ökad kunskap. Föräldrarna ska, samtidigt som de är i 

sin osäkerhet och brist på kunskap, planera vardagen för hela familjen och fatta beslut 

angående barnets hälsa. Vi tolkar detta som en jobbig upplevelse för föräldrarna när de inte 

har tillräcklig kunskap och erfarenhet om barnets astma. De ska informera skolpersonal, andra 

föräldrar, vara uppmärksam på barnet samtidigt som de fortfarande håller på att lära sig hitta 
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verktyg och strategier för att hantera barnets astma. Som sjuksköterska kan det vara viktigt att 

i den här inlärningsfasen vara ett stöd för föräldrarna, få dem att känna sig trygga med sin 

kunskap samt förmåga att hantera sitt barns astma och tillsammans utvärdera och ta fram 

strategier som kan vara till hjälp i hanteringen av deras barns astma. Benzein, Hagberg och 

Saveman (2012, s. 53) menar att det är bara familjerna själva som kan skapa förändring. 

Sjuksköterskan kan underlätta, skapa förutsättningar för och stödja familjens strävan mot 

förändring, men sjuksköterskan kan inte själv skapa förändringen åt familjen. 

Skrivna behandlingsplaner har förknippats med bra resultat i behandlingen av astma 

(Gustafsson et al., 2006). Vi anser att sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal borde vara 

noga med att ge patienter och deras föräldrar en behandlingsplan. De kan ge föräldrarna något 

att falla tillbaka på och kanske något som ger dem en trygghet. Den ska vara lätt att följa och 

förstå, gärna med bilder så barnen blir uppmärksammade på ett sådant sätt att de blir 

uppmuntrade i att delta i deras behandling. Majoriteten av föräldrarna i Primomo, Johnston, 

DiBiase, Nodolf och Noren (2006) studie kände att en behandlingsplan hjälpte till att förbättra 

deras barns astma.  

Resultatet påvisar mängder av olika strategier som föräldrarna använde sig av för att göra 

bedömningar och hålla barnets astma under kontroll. Vi anser att vara uppmärksam på barnets 

beteende är ett viktigt redskap i vården av barnet. Hos barn i yngre åldrar som har svårt att 

uttrycka sig blir detta extra viktigt. Att som förälder titta på hur barnet beter sig och lära sig 

mönstren vid försämring kan säga mycket om barnets välmående. Detta är något som 

sjuksköterskan borde uppmuntra i mötet med föräldrarna eftersom de är närmast barnet och 

beteende är något som varierar och är individuellt hos varje människa.   

Resultatet visar att föräldrarna samlar kunskap och erfarenheter, både från sjukvårdspersonal 

och genom egna subjektiva upplevelser för att på ett säkert sätt lära sig hantera sitt barns 

astma. Vi anser att detta är en viktig del i föräldrarnas lärande, all kunskap föräldrarna samlar 

på sig ska de sedan lära sina barn för att de själva ska lära sig hantera sin astma på ett bra sätt. 

Horner (1998) beskriver hur föräldrarna lärt sig komma till rätta med astman och hur de 

överfört mer och mer av ansvaret på barnen. De har värderat effekten astman har på deras liv, 

de väljer att rikta energi på andra viktiga frågor. De riktar ansvaret mer på barnen. Detta är 

svårt i familjer med små barn. Föräldrar med äldre barn jobbar aktivt med balansering av krav 

och att ta hand om sig själva och deras barn har mognat och lärt sig att ta ansvar.  
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Resultatet visade att många föräldrar saknar både kontinuitet och förtroende för sjukvården, 

det framträder också att det brister i kommunikationen mellan föräldrarna och sjukvården. 

Föräldrarna vill känna sig mer delaktiga i besluten som ställdes runt deras barns 

astmabehandling. Föräldrarna tyckte att informationen de fått från sjukvården är ofullständig 

och att det har varit för lite tid inlagt för utbildning kring barnets astma. 

Föräldrarnas bristande kunskap om astma är något som framkommer i flera studier, detta 

tyder på att sjukvården har mycket att ta till sig och utveckla i vården av asmatiska barn och 

deras föräldrar. För att kunna ta till sig den information som sjukvården erbjuder anser vi att 

det är det viktigt att föräldrarna känner ett förtroende för sjukvården och att informationen är 

densamma var än de vänder sig. Detta med hjälp av kontinuitet av vårdgivare för att skapa en 

trygg och bra relation mellan vårdgivare och vårdtagare. Informationen ska ges på den nivå 

som föräldrarna befinner sig på och förstår. Vi anser att det är viktigt att tänka på att använda 

ett så enkelt språk som möjlig och inte använda sig av termer som föräldrar och barn inte 

förstår. Detta kan öka förmågan för föräldrarna att ta till sig den information som är så viktig i 

deras vård av sitt barn med astma. Ängsliga och oroliga föräldrar överför lätt sådana känslor 

på sina barn i en redan ångestfylld situation där barnet redan kan känna sig stressade över sin 

astma. Därför är det viktigt med bra utbildning och information om astma för att få säkra och 

trygga föräldrar och på detta sätt uppnå en välbalanserad astma.  

Vi anser att när barnet fått diagnosen astma borde barnet automatiskt remitteras vidare till en 

astmaspecialist. Detta för att föräldrarna ska få relevant och bra information från början av 

någon som har fördjupade kunskaper inom området och är uppdaterad inom senaste 

forskningen. Kontakten med specialistläkaren/sjuksköterskan ger en trygghet för föräldrarna 

på grund av att de då kommer ha en fast kontakt i vården av barnets astma. Farber et al. 

(2003) har funnit att risken för missförstånd runt vården av barnets astma är mindre om 

föräldrarna träffat en specialist.   

I resultatet framkom det att föräldrarna ville att sjukvården skulle uppmärksamma deras 

expertis när det kom till deras barns astma. Benzein et al. (2012, s. 49) påtalar hur viktig 

relationen mellan patient, sjuksköterska och resterande familjemedlemar är. Att alla ses som 

lika viktig i vården runt patienten och att de alla får ta del av varandras kompetenser och att 

dessa kompetenser är av lika stor betydelse. Sjuksköterskan ska inte bara vara den som har 

svar på frågor utan också vara den som frågar för att få veta hur familjen ser på den situation 

de befinner sig i.  
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I sjuksköterskans möte med en familj skall det ses som en omvårdnadsåtgärd. Det är genom 

mötet och dialogen mellan sjuksköterskan och familjen som sjuksköterskan samlar och får 

information, frågar om vilka omvårdnadsbehov som finns, låter familjen vara en 

samarbetspartner i vårdplaner, in-och utskrivning (Benzein et al., 2012, s. 48-49). Vår 

tolkning av detta är att det är viktigt som sjuksköterska att komma ihåg att föräldrarna är de 

som är närmast barnet och kan se det som är normalt och det som är avvikande för just deras 

barn. Det är få barn som är sig själva när de kommer till nya miljöer som de inte är vana vid. 

Eide och Eide (2007/2009, s. 424) menar att barn ofta känner sig osäkra i nya situationer och 

öppnar sig inte utan vidare för främlingar. Därför anser vi att det är viktigt att använda 

föräldrarna som en informationskälla i behandlingen av barnens astma, vilket också medför 

att föräldrarna känner sig mer delaktiga i besluten som tas kring barnets astma. Föräldrarna 

kan därför även känna sig behövda, att de har en viktig roll och är värdefulla i vården kring 

barnet.  

I resultatet framkom det att relationen med läkare/sjuksköterska är en viktig faktor för 

föräldrarna. Eide och Eide (2007/2009, s. 423) påtalar hur viktigt det är i kommunikationen 

med barn, unga och deras anhöriga, att skapa trygghet och tillit. 

Föräldrarnas förtroende för sjuksköterskan och annan vårdpersonal sjunker när de känner att 

vårdpersonalen inte har tillräckligt med kunskap eller kan lägga ner tillräckligt med tid på 

patienten, vilket framkom i resultatet. Patienter värderar läkare högre när de har förmågan att 

förklara astmabehandlingen, har viljan att spendera tid med patienten och uppmuntrar 

patienten att vara delaktig i vårdbesluten. Detta gör patienten mer följsam till att använda sin 

medicin (Gustafsson et al., 2006). 

Vi anser att läkare och sjuksköterskor bör rikta informationen om barnets astma och 

behandling mer mot barnet så att barnet själv känner sig ansvarig och delaktig i sin astma 

redan från början. Vår tolkning är att när vårdpersonal pratar direkt till föräldrarna kan barnen 

uppfatta det som att det är föräldrarna som ska sköta astman och skjuter automatiskt ifrån sig 

detta ansvar. Vid ett barn i ung ålder kommer det naturligt att läkaren och föräldrarna planerar 

barnets behov av vård, men i och med barnets stigande ålder kan vårdpersonalen ställa mer 

krav på att involvera barnet själv i egenvården av astman.  

Att föräldrar vill att sjukvårdspersonalen ska informera mer om eventuella förändringar i 

familjens hemmiljö är något som framkom i resultatet.  
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I Primomo et al. (2006) studie var det en astmakunnig vårdperson som gjorde hembesök hos 

familjer med barn med astma för kontrollera deras hemmiljö. Den astmakunniga 

vårdpersonen gav tips på vad föräldrarna kunde ändra i hemmiljön för att skapa en bättre 

miljö för barnets astma. Detta tyckte majoriteten av föräldrarna i studien var väldigt bra. 

Vi anser att idén om hembesök till familjer med barn med nydiagnostiserad astma vore bra då 

miljön runt barnet har stor inverkan på barnets astma. I början när allt är nytt kan detta stöd 

vara till stor hjälp då föräldrarnas fokus kanske ligger mer på barnets symtom och 

medicinering än hur det ser ut hemma med damm, luftflöde och möbler. Vår tolkning är att i 

dagens samhälle kan detta ses som ett drömscenario då det redan nu är svårt att få fram bra 

information till föräldrarna. Sjukvårdens ekonomi är idag dessutom väldigt ”tajt” och det sker 

nedskärningar över hela landet. Man borde satsa mer på föräldrarnas utbildning i vården av 

deras barn. Om föräldrarna har en bra grund att stå på från början kommer barnens astma vara 

välbalanserad och behovet av sjukhusvård minskar vilket sänker sjukvårdens kostnader. 

Benzein et al. (2012, s. 51) styrker detta när de påtalar att ta sig tid inom dagens vård och 

omsorg kan vara den största utmaningen idag, och det skapar hinder för reflektion mellan 

sjuksköterskan och patienten/familjen. 

Slutstats 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att mycket av det föräldrarna erfar är på grund av den 

bristande kommunikation och information som vården erbjuder. Det finns mycket inom 

sjukvården som man kan göra för dessa föräldrar och barn med kontinuitet i vården och 

utveckling av bra utbildning. Vi skulle vilja se ett större utbud av utbildning till föräldrar och 

barn med astma där gruppträffar skulle kunna vara ett allternativ. Vidare forskning skulle 

behövas med syfte att utveckla bra riktlinjer för att skapa bättre utbildning och rutiner för 

föräldrar och barn med astma. Denna litteraturstudie grundar sig på artiklar från flera olika 

länder, framförallt USA, detta gör att vissa resultat från denna studie blir svåra att applicera på 

våra svenska förhållanden. Därför skulle vi vilja se fler studier gjorda i Sverige inom detta 

ämne. 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(/Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kommentarer 
gällande kvalitet 

Barton, 
Sulaiman, 
Clarke, & 
Abramson 
(2005) 
Australien 

Att beskriva erfarenheterna 
av Australienska föräldrars 
vård av barn med astma 

Kvalitativ metod. 
Vårdgivare/föräldrar blev 
intervjuade i hemmet. 
Intervjuerna varade i 30-90 
min 

n = 21  
(n=28) 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Föräldrarna upplevde känslor av oro att lämna 
över ansvaret över deras barn till någon annan. 
Oro och rädsla kring barnets astma. Föräldrarna 
använde olika strategier för att hantera deras 
barns astma. Det upplever att hanteringen av 
astma blir lättare. 

Grad I 

Berg, 
Anderson, 
Tichacek, 
Tomizh, & 
Rachelefsky 
(2007) USA 

Att undersöka Latino 
familjers erfarenheter och 
behov i vården av ett barn 
med astma 

Kvalitativ metod där data 
samlades in genom grupp- 
och individuella intervjuer. 

Föräldrar till 
barn med 
astma n= 12 
(n=4) 

Fenomenografi Flera teman kom fram; rädsla, den akuta 
vårderfarenheten, kunskap, föräldrars alternativa 
strategier eller styrkor. Föräldrarna kunde känna 
sig okunniga att ta hand om sitt barn pga. sin 
okunskap om astma. På sjukhuset var språket en 
barriär och föräldrarna kände ångest när de inte 
kunde förklara vad som hänt barnet. De sökte 
information på andra ställen som t ex. andra 
föräldrar, internet m.m. 

Grad I 

Buford (2005) 
USA 

Att skapa en förståelse för 
vad barn med astma och 
deras föräldrar bedömer att 
deras vårdgivare kan ge för 
underlag för att fastställa en 
relation som uppfyller målet 
för ett fungerande 
partnerskap. 

Kvalitativ metod där data 
samlades in genom 
djupgående intervjuer med 
barnen och minst en av 
föräldrarna. 

Föräldrar till 
barn med 
astma och 
barn med 
astma n=28 

Grounded Theory Barnen, speciellt 10-13 åringarna, ville ha 
information om deras astma och förväntade sig få 
detta av läkare eller sjuksköterska men förlitade 
sig på att föräldrarna skulle förklara vad 
läkaren/sjuksköterskan sagt. Föräldrarna tyckte 
det var viktigt med ett bra förhållande med deras 
vårdgivare och att vårdgivaren kunde lyssna till 
vad de hade att säga t ex. deras rädslor m.m. och 
att vårdgivaren talade direkt till barnet. 
Föräldrarna värdesatte expertkunnande och de 
ville ha en kontinuerlig kontakt och information 
om astman.  

Grad III 

Cashin, Small, 
& Solberg 
(2008) 
Kanada 

Att få en förståelse av 
fädernas upplevelser av att 
ha ett barn med astma. 

Kvalitativ metod.   
Fenomenologisk studie 
Intervjuer med fäderna. 

n=8 
 

Fenomenologisk 
Hermeneutik 

Papporna upplevde känslor av lättnad över att 
barnet fått en diagnos. Papporna ville öka sin 
kunskap och använde olika strategier för 
kunskaps insamling. Förändring av miljö för att 
minska eventuella trigger, dagböker, PEF värden 
var strategier papporna använde för att hantera 
deras barns astma. Känslor av oro över 
mediciners långtids effekter, att barnet ska bli 

Grad I 



 

akut sjuk och barnens säkerhet på skolan var 
orosmoment som ständigt fanns i bakhuvudet.  

Cheng, Chen, 
Liou, Wang, & 
Mu (2010) 
Taiwan 

Att förstå hur mödrar till 
barn med astma hjälper sitt 
barns anpassning till skolan 

Kvalitativ metod där data 
samlades in genom 
semistrukturerade 
djupgående intervjuer som 
pågick i 35 min. 

Mödrar till 
barn med 
astma n=15 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Resultatet från studien visar att mammorna är 
oroliga för sitt barns anpassning till skolan, de 
försöker bidra till att förbättra sitt barnets fysiska 
tillstånd, försöker lindra hans/hennes symptom, 
de tränar sitt barn i egenvårds tekniker och bär 
bördan av sin roll i familjen samtidigt som de 
försöker upprätthålla normalitet. 

Grad I 

Dalheim 
Englund, 
Rydström, & 
Norberg (2001) 
Sverige 

Att beskriva vad det innebär 
att vara förälder till ett barn 
med astma. 

Kvalitativ metod n=24 
 

Fenomenologisk 
Hermeneutik analys 
metod 

Att vara förälder till ett barn med astma är 
påfrestande, det ingår känslor av oro, ångest, 
sorg, ensamhet och hjälplöshet. Men också 
känslor av hopp, tilltro och acceptans.  

Grad II 

Dalheim-
Englund, 
Rydström, 
Holritz 
Rasmussen, 
Möller, & 
Sandman 
(2004) Sverige 

Att undersöka hur svenska 
föräldrar till barn med astma 
upplever sin livskvalitet, 
samt att undersöka om det 
fanns skillnader avseende 
livskvalitet mellan föräldrar 
inom samma familj. Syftet 
var också att undersöka 
eventuella samband mellan 
deras livskvalitet och 
bakgrundsvariabler. 

Kvantitativ studie där data 
samlades in genom 
frågeformulär. 

Föräldrar 
tillbarn med 
astma 
n=371 

 Föräldrar till barn med astma värderade sin 
livskvalitet mot den positiva delen av skalan. 
Föräldrar som bodde i norra Sverige hade lägre 
livskvalitet. Papporna till barn under 13 år mådde 
sämre, det gjorde även mammorna till barn med 
svår astma. 

Grad I 

Dellve, 
Reichenberg, & 
Hallberg (2000) 
Sverige 

Att förstå och utforska 
föräldrars upplevelse av att 
hantera sitt barns astma, 
kontextuella viktiga 
mekanismer för hanteringen 
och föräldrars tillskrivna 
mening till deras 
bemästringsstrategier. 

Kvalitativ studie där data 
samlades in genom 
temabaserade djupgående 
intervjuer i familjernas hem.  

Föräldrar till 
barn med 
astma n=26 

Grounded Theory Resultatet belyser föräldrarnas perspektiv när det 
gäller utmaningar i barnastma, kontextuella 
viktiga faktorer i sin erfarenhet att hantera astman 
och också variationen i föräldrarnas sätt att 
hantera sin situation. Föräldrar använder en 
bemästringsstrategi mer än andra, men de ändrar 
strategier beroende på upplevelser av stress och 
förtroende i specifika situationer. 

Grad III 

Finnvold 
(2010) Norge 

Att utforska upplevelsen av 
föräldrar till asmatiska barn 
under tiden fram till deras 
barn får en formell 
medicinsk diagnos. 

Kvalitativ metod där data 
samlades in genom 
semistrukturerade intervjuer 
och fokusgrupper. 
Intervjuerna varade mellan 
30 min till 3 timmar, 
fokusgrupperna varade i 3 
timmar. 

Föräldrar till 
barn med 
astma n=14 

Fenomenologi Under den första fasen när symtomen bara blev 
värre var känslorna ofta hjälplöshet och 
frustration. Föräldrarna accepterade inte alltid det 
läkarna sa, utan tog saken i egna händer och 
letade information själv. Föräldrarna utvecklade 
strategier för att få ett snabbt gensvar från 
läkaren. Innan diagnosen var synen på sjukvården 
negativ, men det ändrades till det positiva efter 
diagnosen. 

Grad I 

Horner S. D. Att presentera mödrars Kvalitativ metod där data Föräldrar till Fenomenologi Tiden innan diagnos kändes överväldigande. Grad II 



 

(1997) USA upplevelser under tiden de 
vårdar sina barn under 
barnets sjukdomsepisoder 
innan diagnosen astma. 

samlades in genom tre 
djupgående intervjuer som 
pågick 60-90 minuter per 
gång. 

barn med 
astma n=12 

Fumla i mörkret var kärnan som reflekterar de 
hemska erfarenheterna av sömnlösa nätter och att 
se sitt barn kämpa för luft, det ständiga slitet att 
hjälpa barnet genom ständig sjukdom och den 
ökande intensiteten av sökandet av svar till 
barnets sjukdom. 

Jerrett & 
Costello (1996) 
Kanada 

Att utforska föräldrars egna 
perspektiv och erfarenheter 
av att vårda ett barn med 
astma. 

Kvalitativ metod där data 
samlades in under två år 
med djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna 
varade mellan 1,5-2 timmar. 

Föräldrar till 
barn med 
astma n=30 

Grounded Theory Deltagarna upplevde tre faser: vara ur kontroll, 
vilket innebar att söka hjälp, "springa runt" och 
försöka förstå situationen, bli inblandad, vilket 
innebar att söka ut, testa nya sätt och metoder, 
och göra ändringar, och vara i kontroll, som de 
beskrev som att kunna ta ansvar, göra allianser 
och bli kompetent nog att hantera sitt barns 
sjukdom. 

Grad I 

Kieckhefer & 
Ratcliffe (2000) 
USA 

Att samla in och analysera 
information från föräldrar 
om deras största rädslor i 
förhållande till att få ett barn 
med astma och identifiera 
uppgifter som föräldrarna 
ansåg vara viktiga för 
vårdpersonalen att vara 
uppmärksamma på. 

Kvantitativ studie där data 
samlades in genom 
fokusgrupper ledda i 
semistrukturerad form med 
ledande frågor. 

Föräldrar till 
barn med 
astma n=52 

Statistiska analyser 
utfördes med konstant 
jämförande strategier 

Vanliga rädslor var, osäkerhet av långtidseffekten 
av medicinering, oro att tillståndet inte skulle 
försvinna eller förbättras. Teman som föräldrarna 
ville att sjukvården skulle uppmärksamma var, 
mer information, föräldrarna är rädda och 
ängsliga, att leva med astma är svårt, stressen 
påverkar föräldrarnas beteende och föräldrarna 
vet vad som är bäst för deras barn. 

Grad III 

Koenig (2006) 
USA 

Att upptäcka föräldrarnas 
erfarenheter med de 
tidigaste symtomen på astma 
hos barn som löper störst 
risk: låginkomst latino och 
afroamerikanska barn yngre 
än 4 år. 

Kvalitativ metod där data 
samlades in genom 3 
intervjuer och observationer 
i hemmet. 

Föräldrar till 
barn med 
astma n=4 

Tolkande 
fenomenologi 

Alla familjer upplevde livsförändrande svar på 
sitt barns nödställda andning, men deras 
förståelse av astma och deras förhållande till 
astman hos barnet var tydlig. 

Grad I 

MacDonald 
(1996) 
Kanada 

Att beskriva vilken 
betydelse astma i 
barndomen har för mammor 
med drabbade barn. 

Kvalitativ metod 
Intervjuer utfördes i 
deltagarnas hem. 

Föräldrar till 
barn med 
astma 
n=8 

Grounded Theory Deltagarna i studien beskrev sin förmåga av att ha 
bemästrat känslan av osäkerhet. Föräldrarna 
kände rädsla för det plötsliga ansvar de tagit på 
sig. Med tiden lärde sig föräldrarna att känna igen 
deras barns symtom och på då vis blev de trygga 
med in egen kompitens och förmåga att ta hand 
om vården av sitt barns astma. 

Grad III 

Maltby, 
Kristjansson, & 
Coleman 
(2003) 
Australien 

Var att beskriva, undersöka, 
jämföra, tolka och dra 
slutsatser av innerbörden av 
det vardagliga livet med 
astma från mödrars 
perspektiv. 

Kvalitativ metod n=15 Fenomenologisk 
analys metod. 

Oro och rädsla var känslor som fanns hos 
föräldrarna, rädsla innan diagnosen var satt, inte 
veta vad det var som drabbade deras barn. Vid 
diagnos sorg över att förlora bilden över ett friskt 
barn. Rädsla och oro för att inte veta när nästa 
astma attack skulle komma, oro över vad som 

Grad III 



 

 skulle kunna hända under attacken. Missnöje med 
bemötandet av sjukvårdspersonal.  

Mansour, 
Lanphear, & 
DeWitt (2000) 
USA 

Att identifiera hinder för 
behandling av astma bland 
minoritetsbarn I städer och 
hur det uppfattas av 
föräldrarna.  

Kvalitativ metod där data 
samlades in genom 
fokusgrupper med ett 
standardiserat frågeformulär 
med öppna frågor. 
Fokusgrupperna varade i 2 
timmar. 

Föräldrar till 
barn med 
astma n=40 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

De vanligaste typerna av hinder som kom fram 
var patientens eller familjens egenskaper, följt av 
miljön, vårdpersonal och vårdsystemet. 
Föräldrarna oroade sig över säkerheten och 
långtidskomplikationerna avmedicineringen och 
hur begränsningen till aktivitet påverkar barnets 
och deras egen livskvalitet. 

Grad II 

Peterson-
Sweeney, 
McMullen, 
Yoos, & 
Kitzman (2003) 
USA 

Denna forskning redovisar 
föräldrarnas upplevelser 
med sina barn med astma, 
specifikt deras 
föreställningar, kunskaper 
och attityder om 
astmabehandling inklusive 
läkemedelsanvändning. 

Kvalitativ metod där data 
samlades in genom 
semistrukturerad intervju 
guidad med några öppna 
frågor. Intervjuerna varade 
1-1,5 timme. 

Mödrar till 
barn med 
astma n=18 

Fenomenologi Föräldrarna sätt att ta hand om sina barn kom 
med erfarenhet, det vill säga "försök och 
misstag". De hade uppfattningen att dessa 
erfarenheter har gett dem en god grund för 
hanteringen av deras barn. De ropade "lyssna på 
mig, jag känner mitt barn". Föräldrarna ville att 
vårdgivare skulle respektera och värde deras 
kunskaper om sina barn och hur de hanterar 
astman dag till dag. 

Grad I 

Smith et al., 
(2008) 
USA 

Syftet var att beskriva 
förekomsten av både 
suboptimala kontroll och 
medicinering 
underanvändning i en 
varierad population av barn 
med astma, att identifiera 
potentiellt förändringsbara 
beteenden och 
föreställningar hos 
föräldrarna som är 
förknippade med dessa 
problem . 

Kvantitativ metod Föräldrar till 
barn med 
astma 
n=754 

Tvärsnittsstudie De flesta föräldrarna klassade sina barn som att 
de hade astman under bra kontroll, symtom >2 
dagar/vecka. Föräldrarna rankade 
kommunikationen med deras barn högt. De flesta 
föräldrarna rapporterade att deras barns läkare 
alltid eller oftast lyssnade nog till dem, gav klara 
instruktioner hur det skulle ta hand om deras 
barns astma symtom och att läkaren alltid 
spenderade tillräckligt med tid för både barnet 
och föräldrarna.  

Grad I 

Sullivan 
(2008) 
USA 

Var att få insikt i den levda 
erfarenheten av ett online 
astma vårdgivare stödgrupp. 

Kvalitativ metod n=435 Fenomenologisk 
analysmetod  

Kvinnorna ägnade stor uppmärksamhet åt att 
minska framkallande faktorer i barnets miljö. 
Känslor som oro och ångest fanns relaterade till 
oro för de olika säsonger som exempel pollen, 
influensa säsonger som brukar drabba deras barn. 
Att vara förälder till ett barn med astma är ett 
ansvar och att inta olika roller som ibland blir 
överväldigande och känns svårt.    

Grad II 

Trollvik & 
Severinsson 
(2004)  
Norge 

Att beskriva nio föräldrars 
vardags erfarenheter av att 
leva med ett barn som lider 
av astma. Ett ytterligare 

Kvalitativ metod där data 
samlades in genom 
intervjuer som varade i 1-
1,5 timme. 

Föräldrar till 
barn med 
astma n=9 

Fenomenologisk 
Hermeneutik 

Fyra huvudteman kom fram: känslor av 
osäkerhet, hjälplöshet 
och skuld, behovet av stöd och hjälp från 
sjukvården, anpassning till vardagen, och 

Grad I 



 

syfte var att belysa 
föräldrars upplevelser av 
möten med vårdpersonal. 

utveckling av copingstrategier. Det kom även 
fram två subteman: att prova, och att söka 
information. Att prova visade sig vara en viktig 
strategi för föräldrar att hantera sjukdomen. I 
möten med sjukvårdspersonal, kände föräldrarna 
att de inte respekterades och att deras kompetens 
ifrågasattes. 

Valerio, 
Cabana, White, 
Heidmann, 
Brown, & 
Bratton (2006) 
USA 

Att definiera viktiga 
problem för 
barn med astma och 
Medicaid försäkring. 
Studien utforskar föräldrars 
perspektiv på hinder för 
astmavård i Medicaid-
systemet. 

Kvalitativ metod där data 
samlades in genom 
intervjuer med 
semistrukturerade frågor i 
fokusgrupper. 

Föräldrar till 
barn med 
astma n=36 

Fenomenografi Föräldrarna visade astmamedvetenhet men var 
inte säker i sin roll som barnets 
sjukdomsansvarig. En specifik lucka sågs i 
föräldrarnas egna effektivitet för att kontrollera 
exponeringen mot astma utlösande faktorer, 
övervaka barnets symtom och ändra medicinerna 
baserande på astmasymtom. 

Grad II 

Yinusa-
Nyahkoon, 
Cohn, Cortes, 
& Bokhour 
(2010) USA 

Att beskriva de ekologiska 
barriärer som 
afroamerikanska familjer 
navigerar för att hantera 
astma hos barn, och att 
utforska de sociala krafter 
som ligger bakom de 
ekologiska samanhangen för 
afroamerikanska familjer 
och ekologiska hinder för 
barns astmahantering. 

Kvalitativ studie där data 
samlades in genom 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Föräldrar till 
barn med 
astma n= 19 
(n=5) 

Grounded Theory Föräldrarna identifierade fyra rutiner som 
användes vid deras barns astma: ge barnet ansvar 
vid astmamedicinering, se över tillgängligheten 
av skolsköterskan, kontrollera luftkvaliteten, 
regelbundet städa hemmet. 

Grad II 

Yoos, 
McMullen, 
Hondorf, 
Hondorf, & 
Schwartzberg 
(1997) 
USA 

Att studera barnets och 
familjen behov, 
förväntningar, nuvarande 
behandlingsstrategier, 
barriärer till egenvård och 
erfarenheter av hälso- och 
sjukvårdssystemet.  

Kvalitativ studie där data 
samlades in genom 
telefonintervjuer och genom 
fokusgrupper som varade 
mellan 1,5-2 timmar. 

Föräldrar till 
barn med 
astma n=7, 
barn med 
astma n=12. 

Fenomenografi Föräldrarna hade bristande kunskap om astma. 
Astman hade stor inverkan på hela familjen. 
Föräldrarna hade dålig kunskap om de vanligaste 
astmautlösande faktorerna. Bara 8% av 
deltagarna hade fått en skriven behandlingsplan 
att ta med hem. Föräldrarna tog för givet att 
barnet inte kunde utöva fysiska aktiviteter. 

Grad III 

Young , Fitch, 
Dixon-Woods, 
Lambert, & 
Brooke 
(2013) 
England 

Att undersöka föräldrars 
berättelser av hur de känner 
igen och bedömer 
respiratoriska symtom i 
deras barn och undersöka 
deras tolkning av 
respiratoriska enkätfrågor 
om väsande, andfåddhet och 
hosta. 

Kvalitativ metod 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Föräldrar till 
barn med 
astma 
n=19 
 

Grounded Theory För att göra bedömningar av deras barns 
respiratoriska symtom och tecken på andnöd 
använde de olika strategier som lyssna, kolla 
barnets beteende, gå efter erfarenheter, kunskaper 
men speciellt deras egen personliga kunskap av 
vad som är normalt för just deras barn. 
Föräldrarna grupperade in hostan i olika typer.  

Grad II 

Zaraket, A Al- Att undersöka Kvantitativ studie där data Föräldrar till Den statistiska 21% av föräldrarna identifierade astma med Grad I 



 

Tannir, A Bin 
Abdulhak, 
Shatila, & 
Lababidi 
(2011) Libanon  

föreställningar, kunskaper 
och uppfattningar hos 
föräldrar i Libanon mot 
astma och dess behandling. 

samlades in genom 
frågeformulär. 
Tvärsnittsstudie. 

barn med 
astma 
n=389 
(n=185) 

analysen gjordes 
genom att använda 
SPSS version 15.0. 

namn, de flesta (64%) kallade det för 
luftvägsallergi och 15% för dyspné. Majoriteten 
trodde astma var ärftlig och sa att damm var den 
största orsaken. 48% oroade sig för 
biverkningarna av inhalationerna och 78% 
vägrade säga att deras barn hade astma. 

 


