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Abstrakt  
Bakgrund:  När  ett  barn  drabbades  av  allvarlig  och  långvarig  sjukdom  förändrades  
tillvaron  för  föräldrarna  och  de  ställdes  inför  känslomässig  utmaning.  För  att  
omvårdnaden  till  barnet  ska  bli  optimal  krävs  samarbete  mellan  sjuksköterskan  och  
föräldrarna.  Syfte:  Att  beskriva  föräldrars  erfarenheter  av  deras  barn  har  en  allvarlig  
och  långvarig  sjukdom.  Metod:  Studien  är  en  litteraturöversikt  där  18  stycken,  
kvalitativa  och  kvantitativa,  vetenskapliga  artiklar  sammanställts  i  resultatet.  
Resultat:  Föräldrar  till  svårt  sjuka  barn  genomgår  förändringar  i  deras  vardag  då  nya  
rutiner  implementerades,  de  fick  en  förändrad  livssituation.  Vanliga  känslor  för  
föräldrarna  var  stress,  oro  och  osäkerhet  till  följd  av  att  barnet  fick  en  allvarlig  
sjukdom.  Diskussion:  De  känslor  som  föräldrarna  uttryckte  var  genomgående  för  
översiktens  resultat,  och  kan  antas  vara  oberoende  av  sjukdom.  Information  som  
gavs  när  föräldrarnas  känslor  av  chock  och  stress  var  som  mest  påtaglig  gjorde  att  de  
inte  kunde  tillgodogöra  sig  informationen.  Det  leder  till  att  föräldrarna  får  en  
bristande  förståelse  för  barnets  sjukdom,  då  informationen  om  sjukdomen  inte  
kunnat  tillgodogöras.  Slutsats:  Litteraturöversikten  bidrar  med  kunskap  om  
föräldrars  erfarenheter  av  att  deras  barn  hade  drabbats  av  allvarlig  och  långvarig  
sjukdom,  i  sjukhus-‐‑och  hemmiljö.  I  dagens  vårdkrävande  samhälle,  där  bristen  på  
sjuksköterskor  är  stor,  ökar  sannolikheten  att  möta  föräldrar  i  svåra  situationer.  
Brister  som  föräldrar  uttryckt  enligt  resultatet  anser  vi  skulle  kunna  utgöra  en  grund  
för  vidare  forskning.  
  
  
  
  
  
Nyckelord:  Allvarlig  sjukdom,  familjefokuserad  omvårdnad,  föräldrar,  erfarenhet,  
litteraturöversikt.    
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Introduktion	  
Vi  har  valt  att  skriva  en  litteraturöversikt  om  föräldrarnas  erfarenheter  kring  att  

vårda  sitt  barn  med  en  allvarlig  och  långvarig  sjukdom.  Föräldrarnas  erfarenheter  
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under  barnets  sjukdom  borde  vara  av  intresse  för  hälso-‐‑  och  sjukvården,  då  

föräldrarnas  inverkan  och  medverkan  till  barnets  mående  är  av  central  betydelse. 

Bakgrund	  
När  ett  barn  drabbas  av  allvarlig  och  långvarig  sjukdom  ställs  föräldrarna  inför  en  

känslomässig  utmaning.  Föräldrarna  behöver  finnas  där  för  barnet,  förstå  barnets  

sjukdom  och  kunna  hantera  de  känslor  som  uppstår  under  sjukdomsprocessen  

såsom  oro,  ångest  och  stress  (Corlett  &  Twycross,  2006).  Med  barn  menas  i  

litteraturöversikten  alla  människor  under  18  år,  och  som  Sveriges  lag  definierar  som  

barn  (Socialtjänstlagen,  SFS  2001:453,  2  §).  Den  nya  patientlagen,  som  trädde  i  kraft  

2015-‐‑01-‐‑01,  syftar  till  att  tydliggöra  och  stärka  patientens  rätt  till  delaktighet,  

autonomi  och  integritet,  så  även  för  barn.  Det  finns  flera  paragrafer  som  syftar  till  

barn  som  patienter,  ett  exempel  är  “När  patienten  är  ett  barn  ska  barnets  inställning  

till  den  aktuella  vården  eller  behandlingen  så  långt  som  möjligt  klarläggas.  Barnets  

inställning  ska  tillmätas  betydelse  i  förhållande  till  hans  eller  hennes  ålder  och  

mognad”  (Patientlagen,  SFS  2014:821,  4  kap,  3  §).  

Definition	  av	  allvarlig	  sjukdom	  
Socialstyrelsens  definition  på  allvarlig  sjukdom  utgår  från  fem  kriterier  som  är  tänkt  

utifrån  ett  försäkringsmedicinskt  sammanhang.  Enligt  dessa  kriterier  skall  tillståndet  

vara  varaktigt,  trots  behövliga  insatser,  och  baseras  på  verifierbara  

undersökningsfynd  eller  definitioner.  Den  drabbade  ska  ha  en  mycket  omfattande  

och  betydande  funktionsnedsättning,  eller  progredierande  tillstånd  med  sannolik  

risk  för  omfattande  försämring  av  funktion  inom  de  närmsta  åren.  Sjukdomen  eller  

skadan  ska  vara  i  behov  av  fortsatt  krävande  behandling.  Sådana  sjukdomar  kan  

vara  epilepsi,  maligna  tumörsjukdomar,  svåra  medfödda  hjärtmissbildningar  samt  

svåra  och/eller  multipla  skador  som  kräver  långvarig  behandling  (Socialstyrelsen,  

2014).  

Familj	  och	  föräldrar	  
Litteraturöversikten  utgår  från  att  begreppet  familj  definieras  enligt  Wright,  Watson  

och  Bell  (2002,  s.72-‐‑75),  där  det  beskrivs  som  en  grupp  människor  som  bryr  sig  om  

och  är  engagerade  i  varandra.  Förutfattade  meningar,  om  vem  som  är  familj  och  inte,  
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kan  begränsa  sjuksköterskans  bemötande  gentemot  patienten  och  dennes  familj.  Det  

är  därför  viktigt  att  sjuksköterskan  låter  patienten  definiera  sin  familj  och  vilka  som  

ingår  i  den.  Med  föräldrar  avses  Nationalencyklopedins  definition  av  föräldrar,  

de/den  personer/person  som  har  det  rättsliga  ansvar  över  barnet,  således  även  

föräldrar  vid  adoptivförhållanden  (Saldeen,  2015).  

  

I  en  systematisk  översiktsartikel  från  2008  påvisades  att  föräldrar  vill  och  förväntas  

att  vilja  medverka  i  barnets  omvårdnad  både  på  sjukhus  och  i  hemmet.  Föräldrarna  

ansåg  att  de  omvårdnadsåtgärder  som  föll  sig  naturligt  var  de  som  dem  också  gjorde  

innan  insjuknandet,  samt  att  tekniska  förkunskaper  krävdes  för  de  svårare  

åtgärderna.  Studien  belyste  även  att  den  tekniska  utvecklingen  som  skett  inom  hälso-‐‑  

och  sjukvården  påverkade  föräldrarnas  möjlighet  till  medverkan,  och  att  det  är  något  

som  hälso-‐‑  och  sjukvårdspersonalen  behöver  vara  medvetna  om  (Power  &  Franck,  

2008).    

Erfarenhet	  och	  livsvärld	  
Erfarenhet  definieras  enligt  följande  citat  ”på  regelmässig  verksamhet  eller  

sinnesiakttagelse  byggande  kunskap  eller  färdighet”  (Haglund,  2015).  Erfarenhet  

erhålls  genom  att  uppleva  och  bearbeta  händelser  och  därmed  skapa  bättre  

förutsättningar  när  liknande  händelser  sker  igen.  Människans  erfarenhet  är  subjektiv  

och  därför  svår  att  värdera  från  ett  utomstående  perspektiv.  Det  är  dock  ett  redskap  

för  den  enskilda  människan  att  ta  del  av  andras,  samt  att  delge  sina  egna  

erfarenheter  (Haglund,  2015).    

  

Människans  erfarenheter  påverkar  och  formar  personens  livsvärld.  Livsvärlden  är  

därför  inte  bestående  utan  förändras  ständigt  vare  sig  människan  vill  eller  inte.  

Människan  står  i  förbindelse  till  sin  omgivning  och  genom  erfarenheter  skapas  

mening  i  dennes  livsvärld  (Dahlberg,  Dahlberg  &  Nyström,  2008,  40-‐‑43).  

  

Det  finns  studier  som  har  fastställt  de  skillnader  som  finns  i  kunskapen  som  

föräldrar  har  och  den  kunskap  som  vårdpersonalen  besitter.  Föräldrar  innehar  den  

individuella  och  personliga  kunskapen  om  barnet,  medan  vårdpersonal  har  de  
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professionella  och  objektiva  kunskaperna.  För  att  bemöta  och  vårda  barnet  var  det  

därför  viktigt  att  båda  parternas  kunskaper  togs  till  vara  på  och  värderades  (Corlett  

&  Twycross,  2006).  Dock  var  det  viktigt  att  familjen  får  det  stöd  och  den  kunskap  

som  krävdes  för  att  klara  av  uppgiften,  både  fysiskt  och  psykiskt  (Benzein,  Hagberg,  

Saveman  &  Syrén,  2010).    

Teoretisk	  referensram	  
Syftet  med  en  teori  är  att  skapa  en  djupare  insikt  i  det  valda  problemområdet  som  

medverkar  till  struktur  där  författarna  kan  se  problemområdet  ur  andra  perspektiv  

(Dahlborg-‐‑Lyckhage,  2012,  s.  151-‐‑152).  Den  valda  teorin  eller  modellen  hjälper  

författarna  att  svara  på  vad  fenomenet  är  samt  varför  det  uppstår  (Polit  &  Beck,  2012,  

s.130-‐‑131).  Till  litteraturöversikten  har  familjefokuserad  omvårdnad  (FFO)  valts  som  

teoretisk  referensram  för  att  det  enligt  Wright,  Watson  och  Bell  (2002,  s.  82-‐‑83)  i  dag  

ställs  högre  krav  på  familjen  som  resurs.  Det  beror  på  att  det  i  dagens  sjukvård  inte  

finns  tillräckligt  med  resurser,  i  form  av  sjukvårdpersonal,  för  att  kunna  svara  till  det  

ökande  antalet  patienter.  Till  följd  av  det  förkortas  vårdtiden  på  sjukhus  vilket  

medför  att  patientens  omvårdnadsbehov  bör  kunna  tillgodogöras  av  familjen,  och  i  

vissa  fall  i  samverkan  med  hemsjukvård.  

  

Familjefokuserad  omvårdnad  (FFO)  syftar  till  att  öppna  upp  för  familjen  att  delta  i  

omvårdnaden  och  bidra  till  känsla  av  samhörighet  när  en  familjemedlem  drabbas  av  

sjukdom.  Familjen  ses  som  en  helhet  och  omvårdnaden  ska  präglas  av  ett  holistiskt  

tankesätt,  där  hela  familjen  är  delaktig.  FFO  utgår  från  ett  systemiskt  

förhållningssätt,  där  familjemedlemmarnas  egna  uppfattningar  och  medverkan,  

möjlighet  till  reflektion  och  bearbetning  samt  kunskaper  för  att  möjliggöra  

förändring  beskrivs  som  grundläggande  delar.  I  det  systemiska  synsättet  anses  

delarna  (familjemedlemmarna)  skapa  systemet  (familjen).  Delarna  påverkar  systemet  

och  vice  versa  genom  relationer,  interaktioner  och  sammanhang.  Vid  sjukdom  

påverkas  hela  systemet  på  grund  av  att  sammanhanget  ändras,  det  blir  obalans  i  

systemet,  och  vården  behöver  därför  riktas  till  familjen  som  system  och  inte  endast  

till  den  enskilda  patienten  (Benzein,  Hagberg  &  Saveman,  2012,  s.  29-‐‑33).    
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De  fyra  grundläggande  delarna  i  FFO  är:    

• Respekt  och  värdighet.  Patient-‐‑  och  familjekunskaper,  värderingar,  

övertygelser  och  kulturella  bakgrunder  ska  införlivas  i  planeringen  och  

genomförandet  av  vården.  

• Informationsdelning.  Information  ska  delas  komplett  och  opartiskt  med  

patienter  och  familjer  på  ett  bejakande  och  användbart  sätt.  De  ska  få  aktuell,  

fullständig  och  korrekt  information  för  att  effektivt  kunna  delta  i  vård  och  

beslutsfattande.  

• Deltagande/Medverkande.  Patienter  och  familjer  ska  uppmuntras  och  stödjas  

i  att  delta  i  vården  och  beslutsfattande  på  den  nivå  de  väljer.  

• Samverkan.  Beslutsfattare  inom  sjukvården  ska  samarbeta  med  patienter  och  

familjer  inom  politiken  och  programutveckling,  genomförande  och  

utvärdering;  i  vårdinrättningens  design;  och  i  professionell  utbildning,  

liksom  i  genomförandet  av  vården  (Institute  for  Patient  and  Family-‐‑Centered  

Care  [IPFCC],  2010).    

Problemformulering	  
I  dag  vårdas  allt  fler  barn  med  en  allvarlig  sjukdom  av  sina  föräldrar,  vilket  innebär  

att  sjuksköterskan  behöver  kunskap  om  bemötande  och  stöd  till  dessa  föräldrar.  

Målet  med  litteraturöversikten  var  att  beskriva  föräldrars  behov  av  stöd,  för  att  öka  

sjuksköterskans  förståelse  och  kunskap  om  hur  föräldrar  upplever  situationen.  

Därmed  kan  sjuksköterskans  beredskap  och  förhållningssätt  anpassas  bättre  till  

föräldrarnas  upplevelse,  och  tillgodose  deras  individuella  behov.    

Syfte	  
Att  beskriva  föräldrars  erfarenheter  av  att  deras  barn  har  en  allvarlig  och  långvarig  

sjukdom.  

Metod	  
Designen  som  tillämpas  i  studien  är  en  litteraturöversikt  som  innebär  att  

sammanställa  redan  publicerade  vetenskapliga  artiklar,  som  kan  vara  av  kvalitativ  

och/eller  kvantitativ  design.  En  litteraturöversikt  präglas  av  objektiv  och  kritisk  
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granskning,  både  i  urvals-‐‑  och  skrivprocess,  för  att  motverka  selektivt  urval.  Genom  

att  systematiskt  analysera  publicerade  artiklar  och  kvalitetsgranska  dessa,  kommer  

resultatet  att  ge  en  beskrivande  översikt  över  det  valda  området  (Friberg,  2012,  s.  

133-‐‑134).  

Litteratursökning	  
Sökningar  gjordes  i  databaserna  Cinahl,  SweMed,  PubMed  samt  PsycINFO,  där  

fritext,  Thesaurus,  Cinahl  Headings  och  MeSH-‐‑termer  användes  i  sökningarna  för  att  

få  relevanta  sökträffar.  Primära  sökord  under  processen  var  parents,  experiences  och  

child,  som  genom  olika  kombinationer  resulterade  i  varierande  antal  träffar.  Ordet  

experience  användes  tillsammans  med  trunkering,  en  asterisk  *  i  slutet  av  

ordstammen,  för  att  möjliggöra  träffar  av  ordet  med  alla  böjningsformer,  dock  inte  i  

alla  sökningar.  Det  gjordes  i  sökningar  där  det  förväntades  få  ett  sökresultat  baserat  

på  en  specifik  böjningsform  av  ordet  experience,  och  därmed  inte  resultera  i  en  

sökning  med  adekvata  sökträffar  (Bilaga  1).  

  

Willman,  Stoltz  och  Bahtsevani  (2006,  s.  66-‐‑71)  samt  Östlundh  (2012,  s.  68-‐‑69)  

beskriver  fördelar  med  att  använda  Boolesk  söklogik,  AND,  OR  och  NOT,  för  att  

precisera  sökningarna  efter  sökorden.  AND  och  OR  har  i  litteratursökningen  använts  

för  att  vidga  sökningarna  och  NOT  har  använts  i  de  sökningar  där  antalet  träffar  

ansågs  för  många,  på  grund  av  artiklar  ej  relevanta  till  studiens  syfte.  

Inklusionkriterier	  	  
Inkluderade  artiklar  till  översikten  skulle  vara  publicerade  från  år  2004  till  2015,  för  

att  litteraturöversiktens  resultat  skulle  vara  relevant  till  dagens  omvårdnad  och  

samhälle.  För  att  utesluta  eventuella  språkliga  missförstånd,  vid  översättning,  valdes  

artiklar  publicerade  på  engelska  eller  svenska.  Andra  kriterier  var  att  inkluderade  

artiklar  skulle  vara  vetenskapligt  granskade  i  enlighet  med  peer  reviewed,  vara  

primärpublikationer  samt  betona  föräldrars  erfarenhet  av  att  deras  barn  har  en  

allvarlig  sjukdom,  där  barnet  inte  ska  vara  äldre  än  18  år.  

Exklusionkriterier	  
Artiklar  exkluderades  om  de  fokuserade  på  barn  eller  vuxna  med  psykisk  ohälsa,  

inte  hade  ett  föräldraperspektiv  samt  artiklar  på  ett  språk  författarna  inte  kunde  
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hantera.  Vidare  uteslöts  artiklar  där  barnet  var  äldre  än  18  år,  barnet  hade  avlidit,  

pilotstudier,  review-‐‑artiklar  samt  utvärderingar.  

Urval	  och	  granskning	  
Urvalsprocessen  presenteras  med  *  i  kolumnen  “Urval”  (Bilaga  1).  De  som  är  

markerade  med  *  representerar  valda  artiklar  efter  att  ha  läst  rubriken,  i  detta  steg  

valdes  även  artiklar  bort  som  inkluderades  från  en  annan  sökning.  **  påvisar  antalet  

valda  artiklar  efter  att  ha  läst  abstrakt,  ***  valda  artiklar  efter  att  ha  läst  hela  artikeln  

och  ****  är  antalet  artiklar  som  granskades  med  bedömningsmallar.    

  

Granskning  och  bedömning  av  artiklar  har  gjorts  med  Carlsson  och  Eiman´s  

bedömningsmallar  (2003)  en  för  kvalitativa  och  en  för  kvantitativa  artiklar  (Bilaga  2).  

Bedömningsmallarna  ger  en  tregradig  gradering  av  artiklarna  där  poäng  omvandlas  

till  procentsats.  Grad  I  motsvarar  80-‐‑100%  och  högsta  kvalitet,  grad  II  70-‐‑79  %  god  

kvalitet  och  grad  III  60-‐‑69  %  låg  kvalitet  (Carlsson  &  Eiman,  2003).  Till  

litteraturöversikten  är  artiklar  med  grad  I  och  grad  II  inkluderade,  för  att  säkerställa  

artiklar  av  god  kvalitet.    I  båda  bedömningsmallarna  har  en  fråga  strukits,  “Patienter  

med  lungcancerdiagnos”,  för  att  frågan  inte  var  relevant  i  bedömningen  utifrån  

syftet.  Den  totala  poängsumman  för  den  kvalitativa  mallen  är  därför  korrigerad  från  

48  poäng  till  45  poäng,  och  den  kvantitativa  mallen  från  47  poäng  till  44  poäng.    

Analys	  
Att  analysera  materialet  till  en  litteraturöversikt  kan  göras  i  tre  steg,  enligt  Friberg  

(2012).  I  det  första  steget  läses  materialet  flertalet  gånger  för  att  skapa  en  överblick  av  

innehållet,  samt  för  att  säkerställa  att  materialet  har  uppfattats  korrekt.  Analysen  

består  i  grunden  av  ett  material  i  helhet  som  genom  nedbrytning  och  återkoppling  

till  textens  helhet  blir  till  mindre  stycken.  Vidare,  i  det  andra  steget,  sorteras  stycken  

utifrån  likheter  och  skillnader,  i  utförande,  resultat  och  design.  Det  tredje  steget  

presenterar  stycken  i  teman  och  underteman  som  arbetats  fram  genom  att  skriva  

ihop  de  stycken  som  har  likheter.  På  så  sätt  bildas  underteman  och  slutligen  ett  eller  

flera  teman  för  litteraturöversikten  (Friberg,  2012,  s.  138-‐‑142).    
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De  artiklar  som  inkluderades  i  resultatet  har  lästs  flera  gånger,  och  översattes  direkt  i  

samband  med  att  det  skrevs  in  i  ett  dokument.  Författarna  använde  sig  av  

översättningsverktyg  för  att  rådata  skulle  bli  översatt  korrekt  och  inte  manipulerat,  

varpå  det  översatta  materialet  lästes  ett  flertal  gånger  för  att  få  en  tydlig  uppfattning  

och  känsla  för  studiernas  innehåll.  Efter  att  innehållet  lästs  igenom  diskuterades  

tolkningarna,  för  att  säkerställa  att  våra  tolkningar  överensstämde  med  varandra.  

Tolkningarna  jämfördes  även  med  den  översatt  rådata,  för  att  utesluta  att  materialet  

blivit  vinklat  för  att  passa  syftet,  eller  författarnas  förväntningar  på  vad  resultatet  

skulle  visa.  Detta  tillvägagångssätt  säkerställde  att  resultatet  blev  trovärdigt,  

tillförlitligt  och  överensstämde  med  ursprunglig  fakta.  

  

När  författarna  kände  sig  klara  med  tolkningen  av  materialet  skrevs  det  in  i  ett  

ytterligare  dokument,  för  att  få  en  bra  översikt  av  innehållet.  Slutligen  påbörjades  

analysen  med  att  identifiera  meningsenheter,  och  därefter  hitta  likheter  och  

skillnader  i  textinnehållet  (Bilaga  3)  detta  med  hjälp  av  färgkodning.  En  tabell  

skapades  för  att  kunna  plocka  ut  nyckelord  från  meningsenheterna,  som  sedan  blev  

till  fyra  underteman  och  ett  huvudtema  i  resultatet  (Bilaga  4).  

Etiska	  överväganden	  
I  studier  som  genomförs  med  människor  ska  studiens  relevans  och  människans  

minskade  risk  för  “lidande”  alltid  motiveras.  Studierna  ska  alltid  säkerställa;  

frivilligt  medverkande  för  deltagarna,  minimerad  skada  för  studiens  deltagare  och  

maximerad  nytta  för  studiens  fokusgrupp,  deltagarnas  rätt  till  att  personidentifierbar  

information  hanteras  med  integritet  samt  rättvis  medverkan,  för  att  nämna  några  

(Polit  &  Beck,  2012,  s.  150-‐‑155).      

  

De  artiklar  som  har  inkluderats  i  litteraturstudien  har  noggrant  klargjort  sitt  etiska  

resonemang  och  var  blivit  godkända  av  en  etisk  kommitté.  Författarna  har  själva  

gjort  en  bedömning  av  artiklarnas  etiska  resonemang  genom  att  kritiskt  granska  

innehållet  i  deras  resultat,  för  att  säkerställa  att  citat  eller  information  kan  spåras  

tillbaka  till  deltagarna.  I  samband  med  det  har  det  även  kontrollerats  att  alla  artiklar  

hade  ett  etiskt  försvarbart  tillvägagångssätt.  Allt  material  har  direktöversatts  med  
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hjälp  av  översättningsverktyg  och  lexikon  för  att  undgå  att  information  skulle  

förvrängas  eller  förfalskas.  Vi  har  ansvarat  för  att  medtaget  material  inte  har  

plagierats  eller  refererats  på  felaktigt  sätt.    

Resultat 
Resultatet  bygger  på  sammanställning  av  18  vetenskapliga  artiklar,  varav  15  stycken  

var  av  kvalitativ  design,  två  stycken  artiklar  med  kvantitativ  design  och  en  artikel  

med  mixad  design  (Bilaga  6).  Under  analysen  utformades  fyra  underteman  Den  

initiala  fasen,  Kommunikation,  Förändrad  tillvaro  och  Anpassning  som  tillsammans  

skapade  det  överskådliga  huvudtemat  En  ny  livsvärld.    

	  
Figur  2.  Resultatets  underteman  samt  överskridande  tema  

Den	  initiala	  fasen	  
Flera  studier  visade  att  vanliga  reaktioner  hos  föräldrarna  kunde  vara  chock,  

förnekelse,  oro  och  en  känsla  av  förlust  (Björk,  Wiebe  &  Hallström,  2005;  Haines,  

2005;  Mu,  2008;  Nuutila  &  Salanterä,  2006;  Uhl,  Fisher,  Docherty  &  Brandon,  2013;  

Wong  &  Chan,  2006),  samt  emotionell  smärta  och  traumatisering  när  deras  barn  fått  

en  allvarlig  sjukdom.  Föräldrar  till  barn  med  epilepsi  berättade  att  de  i  en  akuta  

fasen  kände  oro  för  barnets  känslor  och  smärtsamma  lidande  (Mu,  2008).  Som  

förälder  var  det  svårt  att  acceptera  barnets  allvarliga  sjukdom  där  känslor  som  ilska,  

misstro  till  sjukvården  (Haines,  2005)  och  svårigheter  med  att  ta  in  information  var  

vanligt  förekommande  i  samband  med  diagnostillfället  (Chahal  et  al.,  2010;  Nuutila  

&  Salanterä,  2006).  

  

En	  ny	  livsvärld	  

Den	  initiala	  
fasen	   Kommunikation	   Förändrad	  

tillvaro	   Anpassning	  
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När  den  akuta  fasen  hade  lagt  sig  väcktes  de  funderingar  som  föräldrarna  hade  inför  

framtiden  och  barnets  hälsa,  behandlingar,  undersökningar  och  att  behöva  se  barnet  

ha  smärta  (Björk  et  al.,  2005;  Tong,  Lowe,  Sainsbury,  &  Craig,  2010;  Uhl  et  al.,  2013;  

Uskun  &  Gundogar,  2010).  Situationen  kunde  upplevas  surrealistisk  då  föräldrarna  

inte  konkret  visste  vad  diagnosen  innebar  (Chahal  et  al.,  2010;  Nuutila  &  Salanterä,  

2006;  Wong  &  Chan,  2006;  Yael  Kopacz,  Predeger  &  Kelley,  2013).  Sådana  känslor  

övergick,  under  den  mest  kritiska  tiden  på  sjukhuset,  till  att  känna  stress,  oro,  

nervositet  och  att  vara  rädd  (Haines,  2005;  Mu,  2008;  Nuutila  &  Salanterä,  2006;  Yael  

Kopacz  et  al.,  2013).  Känslor  kopplade  till  att  föräldrarna  kände  en  förlust  av  

kontroll,  och  inte  förstod  barnets  behov  av  sjukvård,  framkom  i  studier  där  föräldrar  

fick  berätta  om  sina  upplevelser  av  att  deras  barn  har  blivit  diagnostiserad  med  

cancer  (Björk  et  al.,  2005;  Uhl  et  al.,  2013).  Trots  dessa  svåra  och  jobbiga  känslor  

medförde  diagnosen  en  lättnad  då  behandling  kunde  sättas  in,  och  att  föräldrarna  

fick  veta  vad  som  var  orsaken  till  deras  barns  lidande  (Chahal  et  al.,  2010;  Nuutila  &  

Salanterä,  2006).  

  

En  vanlig  reaktion  hos  föräldrar  till  barn  med  en  allvarlig  sjukdom  var  att  de  inte  

längre  kände  att  deras  tillvaro  följde  sin  normala  struktur  (Björk  et  al.,  2005;  Kirk,  

Glendinning  &  Callery,  2005;  Nuutila  &  Salanterä,  2006).  Något  som  föräldrarna  

upplevde  som  svårt  då  deras  dagliga  rutiner  delvis  blev  utbytt  till  läkarbesök,  

medicinskbehandling  och  att  informera  barnets  omgivning  (Björk  et  al.,  2005;  Tong  et  

al.,  2010;  Uhl  et  al.,  2013;  Uskun  &  Gundogar,  2010).  Föräldrarna  behövde  en  tids  

återhämtning  för  att  bearbeta  upplevelsen  och  återfå  kontroll  i  situationen.  Det  var  

även  viktigt  att  föräldrarna  kunde  vara  på  sjukhuset  för  att  vara  en  trygghet  för  

barnet.  En  konsekvens  av  det  blev  att  en  del  föräldrar  blev  sjukskrivna  (Björk  et  al.,  

2005;  Lam,  Chang  &  Morrissey,  2006),  relaterat  till  den  emotionella  utslitningen  och  

fysiska  utmattningen  (Mu,  2008).  

  

Det  fanns  en  oro  över  att  det  inte  fanns  tillräckligt  med  sjuksköterskor  för  att  kunna  

vårda  antalet  patienter,  och  en  konsekvens  av  det  blev  att  föräldrarna  kände  en  

osäkerhet  i  att  lämna  sitt  barn  (Kirk  et  al.,  2005;  Lam  et  al.,  2006).    



 11 

  

To  be  honest,  I  dare  not  leave  my  son  alone,  especially  when  he  is  having  high  
fever.  Take  last  Saturday  as  an  example,  he  was  having  high  fever  of  106F  and  had  3  
attacks  of  convulsion.  Since  I  was  staying  at  his  bedside,  I  was  able  to  report  
immediately  (Lam  et  al.,  2006,  s.  540).    

	  

Kommunikation	  
Osäkerheten  blev  för  många  föräldrar  en  konstant  känsla  då  barnets  diagnos  

upplevdes  som  främmande  (Chahal  et  al.,  2010;  Lam  et  al.,  2006;  Mu,  2008),  och  den  

information  som  föräldrarna  fick,  rörande  den  medicinska  behandlingen  till  barn  

med  leukemi,  var  bristfällig  (Uhl  et  al.,  2013).  Föräldrarna  beskrev  att  dessa  

oroskänslor  kunde  minskas  om  de  fick  vara  med  vid  undersökningar  och  

provtagningar,  för  att  kunna  trösta  sitt  barn  (Chahal  et  al.,  2010;  Lam  et  al.,  2006;  Mu,  

2008).  

  

Ett  fungerande  samarbete  med  bra  kommunikation  mellan  föräldrar  och  

sjukvårdspersonal  var  viktigt  för  att  minska  barnets  känslor  av  att  vara  ledsen  eller  

rädd  (Hexem,  Miller,  Carroll,  Faerber  &  Feudtner,  2013;  Lam  et  al.,  2006;  Nuutila  &  

Salanterä,  2006).  Att  föräldrarna  delgavs  information  regelbundet,  och  inte  behövde  

fråga,  om  deras  barns  tillstånd  har  visat  sig  kunna  minska  känslor  av  obehag.  Det  

bidrog  till  ett  ökat  förtroende  och  tillit  till  sjuksköterskan  (Majdalani,  Doumit  &  Rahi,  

2014;  Nuutila  &  Salanterä,  2006;  Spiers,  Parker,  Gridley  &  Atkin,  2011;  Uhl  et  al.,  

2013)  genom  att  föräldrarna  fick  en  ökad  förståelse  kring  barnets  sjukdom  och  

vårbehovet,  vilket  hjälpte  föräldrarna  i  en  ny  och  krävande  situation  (Hexem  et  al.,  

2013;  Lam  et  al.,  2006;  Nuutila  &  Salanterä,  2006).    

  

I  en  studie  har  det  framkommit  att  sjuksköterskan  inte  bör  använda  sig  av  

medicinska  termer  eller  fackspråk,  då  det  kan  skapa  förvirring  hos  många  föräldrar.  

Speciellt  om  parterna  inte  har  samma  modersmål  (Majdalani  et  al.,  2014),  då  det  blir  

ett  hinder  för  att  inte  kunna  tillgodogöra  sig  med  den  information  som  ges  (Uhl  et  

al.,  2013).    
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I  know  English  so  I  can  understand  what  they  are  saying  but  others  who  
do  not  know  English  it  might  be  difficult  for  them  because  while  talking  
to  you  they  use  English  words  and  sometimes  people  feel  ashamed  to  say  
we  did  not  understand.  For  example  my  husband  does  not  understand  
English  and  every  time  he  wants  to  ask  about  something  he  tells  me  go  
and  ask.  This  is  something  not  good  (Majdalani  et  al.,  2014,  s.  222).    

  

Föräldrar  påpekade  att  sjuksköterskan  inte  enbart  ska  vara  professionellt  kompetent,  

utan  också  ha  en  förmåga  att  skapa  en  mellanmänsklig  relation  (Majdalani  et  al.,  

2014;  Nuutila  &  Salanterä,  2006)  genom  att  ha  en  öppenhet  inför  hur  föräldrar  

kommunicerar  sina  känslor.  Speciellt  viktigt  var  det  i  situationer  där  föräldrarna  

upplevde  många  känslor,  då  förutfattade  förväntningar  gav  ett  sämre  bemötande  

och  inte  svarade  till  förälderns  enskilda  behov  (Hexem  et  al.,  2013).    

Förändrad	  tillvaro	  
Det  har  framkommit  att  omgivning  och  miljö  var  bidragande  faktorer  till  både  

positiva  och  negativa  känslor  hos  föräldrarna  (Majdalani  et  al.,  2014;  Uhl  et  al.,  2013).  

Vikten  av  att  det  fanns  ett  neutralt  utrymme,  exempelvis  vilorum  och  bönerum,  där  

föräldrarna  tilläts  att  ge  uttryck  för  sina  känslor,  bidrog  till  en  mer  hållbar  situation.  

Det  gav  föräldrarna  möjlighet  till  återhämtning  under  en  tid  som  upplevdes  svår  och  

jobbig  (Majdalani  et  al.,  2014).  

  

För  föräldrar  som  vårdade  sitt  barn  med  kronisk  njursjukdom  hemma  (Tong  et  al.,  

2010)  krävdes  det  att  en  del  av  behandlingen  utfördes  i  hemmet,  och  därmed  fanns  

ett  behov  av  att  utrymme  skapades  för  bland  annat  dialysmaskiner,  sondpump  och  

syrgas.  Det  blev  en  omställning  i  att  vänja  sig  vid  att  ha  sjukvårdspersonal  i  hemmet,  

samt  att  lära  sig  den  vård  som  barnet  var  i  behov  av  (Kirk  et  al.,  2005;  Nuutila  &  

Salanterä,  2006;  Spiers  et  al.,  2011;  Tong  et  al.,  2010).  Föräldrar  har  beskrivit  att  

omvårdnaden  i  hemmet  krävde  mycket  ansvar  och  stöd  känslomässigt  och  socialt,  

från  sjuksköterskan  var  värdefull.  De  upplevde  en  osäkerhet  inför  att  själva  vara  den  

som  skulle  utföra  behandlingen  och  omvårdnaden,  och  påpekade  vikten  av  att  få  bra  

och  rätt  information  från  sjuksköterskan  (Kirk  et  al.,  2005;  Nuutila  &  Salanterä,  2006;  

Spiers  et  al.,  2011).    
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Det  framkom  i  flera  studier  att  relationen  mellan  föräldrarna  och  sjuksköterskorna  

var  uppskattad,  och  en  viktig  del  i  deras  tillvaro.  Speciellt  under  de  perioder  då  

barnet  vårdades  i  sitt  hem  (Haines,  2005;  Nuutila  &  Salanterä,  2006;  Spiers  et  al.,  

2011).  “And  the  nurses  I  found  were  brilliant,  I  mean  they  were  such,  .  .  .  I  feel  like  

they  were  my  friends  really,  that  they  befriended  me,  they  gave  me  support”  

(Haines,  2005,  s.  85).  

  

Barn  med  allvarlig  allergi  samt  svår  funktionsnedsättning  skapade  svårigheter  för  

föräldrarna  då  de  upplevde  att  utomstående  hade  svårt  att  förstå  barnets  omfattande  

sjukdom  (McBride,  McBride-‐‑Henry,  &  Wissen,  2010;  Uskun  &  Gundogar,  2010).  Till  

följd  av  detta  undvek  familjerna  sociala  situationer,  där  mat  kunde  förekomma  då  

riskerna  för  barnets  hälsa  var  för  stora  (McBride  et  al.,  2010),  vilket  skapade  isolering  

och  känslor  av  utanförskap  (Carnevale,  Alexander,  Davis,  Rennick  &  Troini,  2006;  

McBride  et  al.,  2010;  Nuutila  &  Salanterä,  2006;  Uskun  &  Gundogar,  2006).  Det  i  sin  

tur  kunde  påverka  föräldrarnas  coping-‐‑mekanism  då  den  sociala  supporten  inte  

etablerades,  och  därmed  minskade  acceptansen  för  att  leva  med  ett  barn  som  har  en  

kronisk  sjukdom  (McBride  et  al.,  2010;  Nuutila  &  Salanterä,  2006;  Uskun  &  

Gundogar,  2010).  

  

Even  friends  that  I’ve  had  for  years,  who  I  consider  really  good  friends,  
just  don’t  get  it.  I  would  never  leave  him  with  them  because  they  just  
don’t  understand.  …  And  even  my  own  mother  doesn’t  really  get  it,  so  I  
wouldn’t  leave  him  with  her  either  (McBride,  McBride-‐‑Henry,  &  Wissen,  
2010,  s.  80)  

Anpassning	  
Föräldrar  har  uppgett  att  deras  dagliga  liv  ändrades  i  och  med  att  barnet  blev  sjukt  

(Björk  et  al.,  2005;  Carnevale  et  al.,  2006;  Chahal  et  al.,  2010;  Khoury,  Huijer  &  

Doumit,  2013;  Nuutila  &  Salanterä,  2006;  Tong  et  al.,  2010;  Uskun  &  Gundogar,  2006;  

Yael  Kopacz  et  al,  2013).  Många  kände  att  de  saknade  kunskap  om  sjukdomen  

(Nuutila  &  Salanterä,  2006;  Tong  et  al.  2010),  vilket  gav  föräldrarna  en  känsla  av  

skam  för  att  deras  kunskapsbrist  hade  försatt  barnet  i  fara,  och  inte  insett  hur  sjukt  

deras  barn  var  (Yael  Kopacz  et  al.,  2013).  Det  blev  även  en  omställning  i  hur  deras  

vardag  kom  att  påverkas  genom  läkarbesök,  förlorad  arbetstid  som  ledde  till  en  
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ekonomisk  förlust,  samt  att  dynamiken  i  familjen  blev  annorlunda  (Kirk  et  al.,  2005;  

Nuutila  &  Salanterä,  2006;  Tong  et  al.,  2010;  Uskun  &  Gundogar,  2010).  Trots  detta  

ansåg  många  föräldrar  att  förändringen  bidragit  till  positiva  erfarenheter  och  nya  

värderingar  (Björk  et  al.,  2005;  Nuutila  &  Salanterä,  2006)  

  

I  can’t  understand  how  I  could  have  thought  work  was  so  important  to  
me.  It’s  nothing  to  me  today,  it  wouldn’t  matter  if  I  was  fired  and  
never  again  had  a  job,  even  though  I  love  working.  I  don’t  care  
anymore,  but  then  I  thought  that  I  had  to  have  a  job.  You  totally  
change  your  lifestyle  and  your  values  (Björk,  Wiebe  &  Hallström,  2005.  
s.  269).      

  

Relationerna  inom  familjen  påverkades  av  att  energin  inte  längre  fanns,  som  innan  

barnets  insjuknande,  vilket  också  påverkade  det  sociala  livet  (Björk  et  al.,  2005;  

Khoury  et  al.,  2013;  Nuutila  &  Salanterä,  2006),  och  i  de  familjer  där  det  fanns  syskon  

kände  de  sig  bortglömda,  förbisedda  och  åtsidosatta,  vilket  föräldrarna  hade  påtalat  

som  stressande.  Föräldrarna  berättade  att  de  hade  känt  ansvar  i  att  involvera  syskon  

i  barnets  sjukdom,  samt  att  finnas  där  för  dem,  vilket  gjorde  att  mer  planering  

krävdes  för  att  få  vardagen  att  fungera  (Carnevale  et  al.,  2006;  Tong  et  al.,  2010;  Yael  

Kopacz  et  al.,  2013).  

  

Föräldrarnas  relation  påverkades  negativt  av  den  stressande  situationen,  som  det  

innebar  att  deras  barn  var  drabbat  av  allvarlig  sjukdom  (Khoury  et  al.,  2013;  Kirk  et  

al.,  2005;  Tong  et  al.,  2010;  Uskun  &  Gundogar,  2010)  och  det  var  viktigt  att  de  

kommunicerade  med  varandra,  för  att  relationen  skulle  hålla  mellan  föräldrarna  

(Khoury  et  al.,  2013;  Uskun  &  Gundogar,  2006).  För  de  föräldrar  vars  barn  krävde  

professionell  vårdare  i  hemmet  (Kirk  et  al.,  2005;  Spiers  et  al.,  2011)  expanderades  

känslan  av  stress,  eftersom  föräldrarna  till  viss  del  kände  att  de  blev  granskade  av  

vårdpersonalen,  och  inte  kunde  ha  privata  samtal  som  tidigare  (Kirk  et  al.,  2005;  

Nuutila  &  Salanterä,  2006).    

  

En  ökad  medvetenhet  om  döden  blev  påtaglig,  hos  familjer  där  barnet  hade  en  

cancerdiagnos,  vilket  skapade  känslor  av  rädsla,  sorg  och  ånger  över  att  ha  jobbat  för  
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mycket.  Det  resulterade  i  att  föräldrarna  prioriterade  familjen  mer  än  tidigare  (Björk  

et  al.,  2005)  då  de  upplevde  att  barnets  insjuknande  blev  en  gemensam  grund  för  

familjen  att  stå  på.  Att  denna  svåra  tid  bidrog  till  att  familjemedlemmarna  kom  

närmare  varandra,  och  därmed  blev  en  trygghet  i  deras  nya  livsvärld  (Björk  et  al.,  

2005;  Chahal  et  al.,  2010;  Khoury  et  al.,  2013).  “My  daughters’  sickness  made  the  

relation  more  intimate  in  the  family.  I  feel  more  close  to  my  husband.  We  are  closer  

to  each  other  now”  (Khoury,  Huijer  &  Doumit,  2013,  s.  19).  

Diskussion	  

Metoddiskussion	  
I  den  initiala  sökningen  gjordes  sökningar  som  inte  representerade  syftet  men  

resulterade  i  relevanta  artiklar  som  valdes.  Dessa  sökord  var  (MH  “Child,  

Hospitalized”)  och  (MH  “Adolescent,  Hospitalized”)  för  att  nämna  två.  Under  

processen  har  ett  flertal  sökningar  genomförts  med  varierande  sökord,  några  av  

dessa  ord  var  “illness”  och  “parents  experience”  (Bilaga  1).  I  sista  sökningen  valdes  

att  söka  på  “home  care”  för  att  få  föräldrars  erfarenheter  av  barnets  omvårdnad  i  

hemmiljö,  då  majoriteten  av  artiklarna  berörde  föräldrarnas  erfarenhet  under  tiden  

som  barnet  var  inneliggande  på  sjukhus.  Sökningarna  har  genomförts  med  både  

fritext  och  Thesaurs,  vilket  bidragit  till  att  säkerställa  relevanta  artiklar  i  resultatet.  

Sökningar  genomfördes  i  samtliga  databaser  som  Mittuniversitetet  bibliotekstjänst  

tillhandhåller  för  artiklar  inom  området  omvårdnad,  för  att  visa  på  spridning  och  

öka  trovärdigheten  i  den  fakta  som  presenteras  i  resultatet.  Vidare  valdes  att  utesluta  

artiklar  som  var  beställningsdokument  med  en  medvetenhet  om  att  de  artiklar  hade  

kunnat  lyfta  vissa  delar  i  resultatet.  

  

Litteraturöversiktens  syfte  bidrog  till  att  antalet  kvalitativa  artiklar  blev  överlägset  

fler  än  kvantitativa.  En  medvetenhet  om  att  fler  kvantitativa  studier  skulle  kunna  

påvisa  fenomenet  ur  en  bredare  synvinkel  fanns  men  valdes  att  inte  prioriteras,  då  

syftet  med  resultatet  är  att  beskriva  föräldrars  erfarenheter  och  upplevelser.  Att  

resultatet  ändå  representerar  både  kvalitativa  samt  kvantitativa  artiklar  anses  enligt  

Dahlborg  Lyckhage  (2012,  s.  32)  vara  en  styrka.  Artiklar  där  föräldrarna  eller  barnet  
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led  av  psykisk  ohälsa  exkluderades  för  att  minska  antalet  artiklar  i  sökningarna,  samt  

för  att  kunna  behålla  en  röd  tråd  i  resultatet.  Undantag  gjordes  för  en  artikel,  The  

levels  of  stress,  depression  and  anxiety  of  parents  of  disabled  children  in  Turkey  av  Uskun  

och  Gundogar  (2010),  där  de  har  undersökt  föräldrarnas  erfarenhet  av  stress  till  

fysiskt-‐‑  och  psykiskt  sjuka  barn.    

  

I  sökningarna  har  inga  geografiska  avgränsningar  använts,  vilket  resulterade  i  att  

artiklarna  fick  en  bred  geografisk  spridning.  Det  var  inget  som  från  början  

reflekterades  över,  huruvida  det  kunde  finnas  skillnader  i  föräldrars  erfarenheter  

baserat  på  ursprung  eller  kultur.  I  efterhand  ses  en  styrka  i  den  geografiska  

spridningen,  eftersom  de  representerar  den  mångfald  av  föräldrar.  Enligt  Landgren  

(2013)  kan  det  även  belysa  de  föräldrar  som  kommer  i  kontakt  med  den  svenska  

hälso-‐‑  och  sjukvården.    

  

I  analysarbetet  har  författarna  granskat,  läst,  tolkat  artiklarna  och  läst  varandras  

tolkningar  upprepade  gånger,  för  att  säkra  att  data  som  valdes  inte  är  vinklad  eller  

förfalskad.  Arbetet  strukturerades  med  hjälp  av  beprövade  granskningsmallar,  

tabeller  och  färgkoder  för  att  litteraturöversikten  skulle  få  ett  så  sammanhängande  

tema  som  möjligt.  Tillvägagångssättet  anses  bidragit  till  att  de  artiklar  som  

inkluderats  håller  god  kvalitet,  genom  att  använda  granskningsmall  (Carlsson  &  

Eiman,  2003),  och  att  deras  innehåll  återspeglas  på  ett  rättfärdigt  sätt  i  resultatdelen,  

genom  användandet  av  färgkoder.  Tabeller  har  använts  för  att  finna  resultatets  fyra  

underteman  och  huvudtema  (Bilaga  4).  I  en  av  artiklarna  har  båda  

granskningsmallarna  använts,  Insight  into  Patient  and  Family-‐‑centered  Care  Through  the  

Hospital  Experiences  of  Parents  av  Uhl  et  al.  (2013),  då  den  är  av  mixad  design,  vilket  

gav  den  en  högre  maxpoäng  (Bilaga  5).    

  

Arbetet  har  präglats  av  objektivt  förhållningsätt  genom  att  medvetet  arbeta  för  att  

förutfattade  meningar  inte  skulle  få  genomslag  i  litteraturöversikten.  Författarna  är  

införstådda  med  att  resultatet  ändå  bygger  på  tolkningar,  och  i  och  med  det  finns  det  

alltid  en  risk  för  att  det  speglar  det  som  förväntades  att  hitta.  
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Litteraturöversiktens	  begränsningar	  
Med  den  tid  som  fanns  till  befogande  för  litteraturöversikten  hade  ett  större  antal  

artiklar,  eller  flera  perspektiv,  inte  varit  tidsmässigt  genomförbart.  Möjlighet  finns  att  

fler,  än  de  18  inkluderade  artiklarna,  samt  fler  perspektiv  skulle  kunna  bidra  till  en  

djupare  insikt  i  fenomenet.  Tidsbegränsningen,  2004  till  2015,  har  bidragit  till  att  

resultatet  är  applicerbart  i  dagens  hälso-‐‑  och  sjukvård,  men  medför  även  att  

intressant  fakta  från  tidigare  år  kan  ha  missats.    

Resultatdiskussion	  	  
Huvudresultatet  visade  på  tydliga  likheter  i  föräldrars  erfarenheter  och  upplevelser  

av  att  deras  barn  drabbats  av  en  allvarlig  och  långvarig  sjukdom.  Känslor  av  oro  och  

stress  uppkommer  under  hela  sjukdomsförloppet  och  oftast  i  de  situationer  när  

föräldrarna  upplevde  att  de  saknade  kontroll  och  kunskap.  I  enlighet  med  Verwey,  

Jooste  och  Arries  (2008)  anses  att  oroskänslor  uppstår  i  samband  med  att  föräldrar  

känner  en  osäkerhet  i  att  lita  på  att  vårdpersonalen  vet  vad  deras  barn  behöver.  

McGrath  (2002)  belyser  i  sin  artikel  att  känslor  av  stress  och  oro  är  något  som  

föräldrarna  upplevde  under  hela  processen.  Sjuksköterskan  bör  därför  ha  en  

medvetenhet  i  att  kunna  anpassa  samtal,  information  och  bemötande  utefter  det  

sinnestillstånd  som  föräldrarna  befinner  sig  i  (International  Council  of  Nurses,  2014,  

s.  4).  

  

Familjefokuserad  omvårdnad  valdes  som  teoretisk  referensram  för  att  det  ger  

föräldrarnas  känslor  och  upplevelser  en  central  betydelse.  Det  påvisades  även  i  en  

studie,  gjord  av  Hopia,  Tomlinson,  Paavilainen  och  Åstedt-‐‑Kurki  (2005a)  att  ett  

sådant  tankesätt  kunde  hjälpa  föräldrarna  att  förstå  sjukdomen.  I  Miceli  och  Clark  

(2005)  samt  Watt  et  al.  (2013)  artiklar  framkom  det  att  föräldrarna  uppskattade  en  

omvårdnad  som  utgick  från  ett  holistiskt  synsätt,  något  som  är  grundläggande  i  den  

familjefokuserade  omvårdnaden.  Det  vill  säga  för  att  minska  föräldrarnas  osäkerhet  

borde  omvårdnaden  fokuseras  kring  familjen,  så  att  de  får  en  känsla  av  samhörighet  

genom  att  vara  delaktiga.  Föräldrarnas  rädsla  berodde  enligt  resultatet  många  

gånger  på  okunskap  kring  barnets  sjukdom,  och  skulle  därför  genom  ökad  

delaktighet  och  information  minskas.  Hall  (2005),  Watt  et  al.  (2013)  och  Verwey  et  al.  
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(2008),  bekräftade  detta  i  sina  studier,  det  vill  säga  föräldrarnas  möjlighet  till  

medverkan  i  vården  kunde  bidra  till  att  minska  deras  känslomässiga  oro  och  stress.    

  

Ett  av  resultatets  huvudfynd  var  föräldrars  bristande  förmåga  att  tillgodogöra  sig  

information  när  de  är  stressade  och  i  chock,  så  som  vid  ett  diagnostillfälle.  Det  leder,  

enligt  Hopia  et  al.  (2005a),  till  att  sjuksköterskan  behöver  återge  information  och  

svara  på  föräldrarnas  frågor  vid  ett  senare  tillfälle,  efter  det  att  föräldrarna  har  fått  

distans  till  deras  känslor  som  kommit  fram  i  det  akuta  skedet.  Konsekvensen  skulle  

kunna  bli  att  föräldrarnas  känslor  av  oro,  ångest  och  rädsla  ökar,  och  situationen  blir  

än  mer  obegriplig  och  svårhanterlig  för  föräldrarna,  vilket  sjuksköterskan  bör  vara  

medveten  om  för  att  kunna  förstå  föräldrarnas  behov  av  samtal.  

  

En  av  sjuksköterskans  uppgifter  är  att  kunna  ge  information  till  föräldrarna  så  att  de  

kan  förstå  barnets  sjukdom  och  behandling,  och  därefter  kunna  svara  på  föräldrarnas  

frågor  på  ett,  enligt  Berry  (2004)  sätt  som  är  anpassat  till  individen.  Whiting  (2014)  

samt  Miceli  och  Clark  (2005)  påvisade  i  sina  studier  att  föräldrar,  till  barn  med  

komplexa  vårdbehov,  värdesatte  sjuksköterskans  vilja  om  att  de  skulle  få  insikt  i  

sjukdomen,  och  att  det  kunde  bidra  till  ökat  deltagande  i  omvårdnaden.  Enligt  ett  av  

de  fyra  delarna  i  familjefokuserat  omvårdnadsperspektiv  (IPFCC,  2010)  skulle  därför  

hälso-‐‑  och  sjukvården,  genom  ökat  deltagande  av  föräldrarna,  tjäna  på  att  bli  bättre  

på  att  återge  information.  Det  skulle  i  sin  tur  vara  ett  värdigt  och  respekterande  

bemötande  till  föräldrarna.    

  

Utifrån  familjefokuserad  omvårdnad  (FFO)  ska  familj  och  patient  få  information  som  

gör  att  de  kan  förstå  och  medverka  i  omvårdnaden  (IPFCC,  2010).  Det  borde  

innebära  att  om  den  information  som  ges  till  patienten  och  familjen  inte  är  anpassad  

till  deras  kunskapsnivå,  eller  presenteras  i  en  situation  där  de  inte  kan  tillgodogöra  

sig  den,  medverkar  det  till  att  det  blir  svårare  att  aktivt  kunna  delta  i  beslut  och  

omvårdnad.  Hälso-‐‑  och  sjukvården  skulle  kunna  reducera  de  känslor  av  stress  som  

föräldrar  uttryckt  genom  att  implementera  FFO  och  aktivt  arbeta  utifrån  de  fyra  

grundläggande  delarna.  I  och  med  det  skulle  föräldrarnas  kunskapsnivå,  och  deras  
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möjlighet  att  tillgodogöra  sig  informationen,  få  en  mer  central  plats  vid  

informationsdelning  mellan  föräldrar  och  hälso-‐‑  och  sjukvårdspersonal.  Dellenmark-‐‑

Blom  och  Wigert  (2014)  menade  att  föräldrarna  lär  känna  sitt  barn  bättre  än  

sjuksköterskan,  vars  roll  är  att  assistera  som  konsult  och  stöd,  vilket  i  den  studien  

bidrog  till  att  barnet  fick  en  bättre  omvårdnad.  Även  i  föreliggande  resultatet  

framkommer  vikten  av  att  föräldrarna  får  möjlighet  att  skapa  en  förälder-‐‑barn  

relation,  för  att  känna  att  de  är  en  familj  trots  sjukdomen.  

  

Det  visade  sig  att  förändringarna  påverkade  föräldrarnas  relation  till  varandra,  

eftersom  oro  och  omställningar  i  vardagen  bidrog  till  att  energin  inte  fanns  som  

innan  barnets  insjuknande.  I  enlighet  med  Hopia  et  al.  (2005a)  är  det  viktigt  att  

föräldrarna  kunde  få  känslomässigt  stöd  i  jobbiga  situationer  genom  att  hälso-‐‑  och  

sjukvården  kunde  presentera  den  hjälp  som  är  möjlig  att  få,  det  kunde  vara  en  

kurator  och/eller  familjesamtal.  Föräldrarna  och  familjen  ska  ges  möjlighet  att  få  

uttrycka  sina  känslor  och  tankar  för  att  kunna  bearbeta  sina  upplevelser,  och  genom  

det  kunna  skapa  sig  en  erfarenhet.  Även  Hentinen  och  Kyngas  (1998)  understryker  

detta,  att  det  är  hälso-‐‑  och  sjukvårdens  ansvar  att  föräldrarna  är  medvetna  om  

möjligheten,  och  att  påminna  föräldrarna  om  att  möjligheten  fanns  även  senare  då  

behovet  kan  uppstå.  Samtal  med  en  utbildad  samtalsterapeut  skulle  kunna  minska  

risken  för  depression  hos  föräldrar  vars  barn  har  en  allvarlig  och  långvarig  sjukdom.    

  

Till  sist  understryks  att  föräldrarna  också  kände  att  barnets  sjukdom  bidragit  till  

positiva  erfarenheter,  att  det  kunde  bidra  till  en  gemensam  grund  för  familjen,  att  

familjen  prioriterades  i  större  grad  och  att  föräldrarna  kom  varandra  närmre.  Dessa  

känslor  och  reaktioner  måste  få  en  naturlig  plats  i  processen,  och  att  de  som  föräldrar  

får  stöd  även  i  detta  av  hälso-‐‑  och  sjukvårdspersonal  vilket  även  Hopia  et  al.  (2005a)  

och  Hopia,  Paavilainen  och  Åstedt-‐‑Kurki  (2005b)  konstaterat.  

Slutsats	  
Föräldrar  till  barn  med  allvarlig  och  långvarig  sjukdom  erfar  många  förändringar  i  

relationer,  miljö  och  vardag,  bidragsfaktorer  som  påverkar  alla  individer  med  
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känslor  av  stress  och  oro.  Litteraturöversikten  bidrar  till  ökad  förståelse  och  kunskap  

om  föräldrarnas  erfarenheter  av  att  deras  barn  är  drabbat  av  allvarlig  och  långvarig  

sjukdom  något  som  sjuksköterskan  i  sin  profession  kan  möta,  oavsett  arbetsplats.  

  

I  dagens  vårdkrävande  samhälle,  där  bristen  på  sjuksköterskor  är  stor,  ökar  också  

chansen  att  möta  föräldrar  i  kris  eller  svårigheter  i  att  hantera  situationen  som  de  

tvingats  in  i.  I  resultatet  framkom  att  föräldrarna  upplevde  brister  inom  bemötande  

och  samtal  vid  information,  vilket  borde  ligga  till  grund  för  vidare  forskning  och  

utveckling.  Uppsatsarbetet  har  inneburit  en  ökad  förståelse  för  komplexa  situationer  

när  de  uppstår.  Lärdomen  skulle  även  kunna  tillämpas  i  bemötandet  till  anhöriga  

som  inte  är  föräldrar,  men  lever  nära  en  person  som  har  en  allvarlig  och  långvarig  

sjukdom.
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Databas/datum   Sökuttryck   Avgränsningar   Antal  

träffar  
Urval   Inkluderade   Författare  

Cinahl  
14/12  2014  
  

Parents  experience  AND  children  on  hospital   Publish  date  20040101  -‐‑  20141231,  
All  child,  Peer  Reviewed,  
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8**  
4***  
3****  

3st  
  
  

Hexem  et  al.,  2013.  
Majdalani  et  al.,  
2014.  
Wong  &  Chan,  2006.  

Cinahl  
19/12  2014  

(MH  “Parents”)  AND  (MH  “Child,  
Hospitalized”)  OR  (MH  “Adolescent,  
Hospitalized”)  AND  “experiences”  

Published  date  20040101-‐‑  
20141231  
Language;  english,  swedish.  Peer  
reviewed  

169   27*  
16**  
6***  
4****  

1st  
  

Yeale  Kopacz  et  al.,  
2013.  
  

PsycInfo  
26/12  2014  

parents  AND  (child  hospitalized  OR  adolescent  
hospitalized)  AND  experience*  

Date:    2004-‐‑2014  
Language:  english.  
Peer  reviewed  
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6**  
4***  
3****  
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Cinahl  
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experience*  
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(MH  "ʺParents"ʺ)  AND  (MH  "ʺSeverity  of  Illness"ʺ)  
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Published  date:  20040101-‐‑
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Peer  Reviewed  
Language:  English,  Swedish  

6   4*  
2**  
2***  
2****  

    1st  
  

Haines,  2005.  



 

 

PubMed    
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(("ʺChild"ʺ[Mesh])  AND  "ʺParents"ʺ[Mesh])  AND  
"ʺFamily  Nursing"ʺ[Mesh]  AND  experiences    

Publication  dates:  10  years.  
Language:  English,  swedish  

9   7*  
4**  
2***  
2****  

1st   Uhl  et  al.,  2013.  

Cinahl    
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Published  Date:  20040101-‐‑
20151231  
Scholarly  (Peer  Reviewed)  
Journals  
Language:  english  
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10**  
3***  
3****  

2st   Björk  et  al.,  2005.  
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NOT  mental)  
  

Date  2004-‐‑2014.    
Language:  english.    
Peer  reviewed  
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4****  
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BILAGA  2.  (Sida  1  av  2).  
Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod  

  
 
Grad I: 80 % 
Grad II: 70 % 
Grad III: 60 % 
 
 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, resultat 
=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
 
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 Medel 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 

% 
Grad: 



 

 

Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (sida 2 av 2). 

 
Grad I: 80 % 
Grad II: 70 % 
Grad III: 60 % 
  
 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, resultat 
=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
 
Metod 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning (repeterbarhet 
möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

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   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
 
Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning (redovisning, 
tabeller, etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 
metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej 
kontrollerat 

Kontrollerat   

Tolkning av resultatet 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 

    

Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter 
belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
     
     

Total poäng (max 44) p p p p 
 p 

% 
Grad: 
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BILAGA  4.  Exempel  på  analys.  
Meningsbärande  enhet   Översatt  meningsbärande  enhet   Kod   Rubrik     Tema  
“The  initial  reactions  to  the  children’s  diagnosis  were  a  mix  of  
emotions  including  shock,  denial,  worry  and  feeling  loss.”  (Wong  &  
Chan,  2006)  

De  första  reaktionerna  på  barnens  diagnos  var  en  blandning  av  
känslor  inklusive  chock,  förnekelse,  oro  och  känsla  förlust.  

  
Reaktion  

  
  
Den  initiala  

fasen  
  

  
  
  
  

  
  

  
En  ny  

livsvärld  

“Parents  felt  the  situation  was  unreal  and  wanted  to  escape  from  it;  
they  tried  to  deny  the  facts  but  could  not.”  (Björk  et  al.,  2005) 

Föräldrarna  ansåg  att  situationen  var  overklig  och  ville  fly  från  
den;  de  försökte  förneka  fakta,  men  kunde  inte.  

  
Reaktion  

”Diagnostic  procedures,  regular  check-‐‑ups,  and  lengthy  dialysis  
treatment  and  transplant  procedures  forced  parents  to  assimilate  
into  a  new  environment  which  parents  sometimes  described  as  
hostile.”  (Tong  et  al.,  2010). 

Diagnostiska  förfaranden,  regelbundna  kontroller  och  långa  
dialysbehandlingar  och  transplantations  förfaranden  tvingade  
föräldrarna  att  assimilera  in  i  en  ny  miljö  där  föräldrarna  
ibland  beskrev  den  som  fientligt.  

  
  

Sjukhus  

  
  
  
Förändrad  
tillvaro  ”In  the  home,  parents  rearranged  their  living  environment  spatially  

to  accommodate  medical  equipment  used  for  dialysis  and  feeding.”  
(Tong  et  al.,  2010). 

I  hemmet,  föräldrarna  möblerade  om  deras  livsmiljö  rumsligt  
för  att  rymma  medicinsk  utrustning  som  används  för  dialys  
och  matning.  

  
Hemma  

”In  an  attempt  to  keep  them  safe,  the  parents  in  this  study  chose  on  
many  occasions  to  not  attend  events,  resulting  in  isolation  for  the  
child,  parent  and  family.”  (McBride  et  al.,  2010) 

I  ett  försök  att  hålla  dem  säkra,  valde  föräldrarna  i  denna  
studie  vid  många  tillfällen  att  inte  delta  i  evenemang,  vilket  
resulterar  i  isolering  för  barnet,  föräldern  och  familjen.  

  
Socialt  

  



BILAGA  5.  Översikt  granskade  artiklar  

Författare  
Land  
Årtal  

Studiens  syfte   Design,  ansats,  
intervention  

Deltagare  
(bortfall)  

Analys-‐‑  
metod  

Huvudresultat  
(i  förhållande  till  vårt  syfte)  

Studiens  
kvalitet  

Björk,  Wiebe,  &  
Hallström.  
2005  
Sverige    

Att  belysa  familjens  erfarenheter  
när  ett  barn  i  familjen  fick  
diagnosen  cancer.  

Kvalitativ  deskriptiv,  
induktiv  design  med  
hermeneutisk  
fenomenologisk  design  

17st  familjer.  
(Bortfall  ej  
presenterat).  

Varje  intervju  lästes  av  
två  författare,  enskilt.  
Sedan  kodning  gjord  av  
förste  författaren  som  gav  
underrubriker,  rubriker  
samt  tema  

Livsvärlden  faller  samman.  
Att  vara  i  behov  av  andra.  
Nya  värderingar,  familjen  
ännu  viktigare.  Att  skapa  nya  
rutiner.    

40  p/  45  p  
89  %  
Grad  I  

Carnevale,  
Alexander,  
Davis,  Rennick  
&  Troini  
2006  
Kanada  

Att  undersökte  den  moraliska  
dimensionen  av  familjens  
upplevelse  genom  detaljerade  
berättelser  om  livet  med  ett  barn  
som  kräver  assisterad  ventilation  
hemma.  

Kvalitativ  metod  
baserad  på  Richard  
Zaner´s  tolknings  ram  

12st  familjer,  38  
familjemedlem-‐‑  
mar.  
(Bortfall  ej  
presenterat).  

Tematisk  och  
tolkningsanalys  

Påverkan  på  syskon  i  
familjen,  föräldrarnas  
kommunikation,  infinnande  
av  döden.  

40  p/  45  p  
89  %  
Grad  I  

Chahal,  Clarizia,  
McCrindl,  
Boydell,  Obadia,  
Manlhiot,  
Dillenburg  &  
Yeung.  
2010  
Kanada  

Att  undersöka  levd  erfarenhet  av  
föräldrar  till  barn  med  diagnosen  
Kawasakis  sjukdom  (KD)  och  att  
identifiera  faktorer  som  är  
förknippade  med  ökade  nivåer  av  
föräldraångest.  
  

Grundläggande  
kvalitativ  deskriptiv  
metod.  

27st  deltagare  
fördelade  på  3  
fokusgrupper.  
(Bortfall  ej  
presenterat).  

Fokusgrupper  med  
diskussioner  där  en  semi-‐‑
strukturerad  
intervjuguide  användes.  
All  data  analyserades  
explorativt.  

Kunskapen  om  riskerna  med  
diagnosen  

35  p/  45  p  
78  %    
Grad  II  



 

 

Haines.  
2005  
England    

Att  beskriva  den  levda  
erfarenheten  från  föräldrar  vars  
barn  hade  lidit  av  och  överlevt  
svår  meningococ-‐‑  cal  sjukdom.  

Kvalitativ.  
Heideggerian  
fenomenologisk  
metod.  Data  samlades  
in  med  fokuserade  
intervjuer.  

8st  deltagare.  
(Bortfall  ej  
presenterat).  

Data  analyserades  enligt  
Colaizzi´s  tolknings  
process.    

Föräldrars  känslor  vid  
diagnostillfället  samt  kritiska  
situationer  som  uppstod  på  
sjukhuset  tätt  inpå  
diagnostillfället.  

33  p/  45  p  
73  %  
Grad  II  

Hexem,  Miller,  
Carroll,  Faerber  
&  Feudtner.  
2013  
USA  

Att  undersöka  känslor,  genom  
självskattningsformulär  för  att  
bättre  förstå  pediatrisk  kontext  

Kvantitativ  deskriptiv  
ansats.  Frågeformulär  
och  semistrukturerade  
intervjuer  användes.  

73st  deltagare.  
(11st)  

Effekten  av  PANAS  och  
LIWC  mättes  i  två  
multivarierande  
regressions  modeller.    
Analyserades  med  Satta  
12.1.  

Att  kunna  förstå  barnets  
diagnos  kräver  en  god  och  
kontinuerlig  kommunikation  
mellan  förälder  och  
vårdpersonal.    

35  p/  44  p  
80  %    
Grad  I  

Khoury,  Huijer  
&  Doumit.    
2013  
Libanon  

Att  belysa  libanesiska  föräldrars  
erfarenhet  av  att  ha  ett  cancersjukt  
barn.    

Kvalitativ,  tolkande  
fenomenologisk  
design.    

12st  deltagare.  
(Bortfall  ej  
presenterat).  

Intervjuer  analyserades  
med  hermeneutisk  
process.  
  

Chocken  av  diagnosen.  
Påverkan  på  hela  familjen,  
och  relationerna  mellan  dem.  
Att  känna  sig  utanför.  Rädsla  
för  det  okända  i  framtiden.    

37  p/  45  p  
82  %    
Grad  I    

Kirk,  
Glendinning  &  
Callery.    
2005  
England  

Att  upptäcka  hur  föräldrar  
upplever  att  vårda  ett  
teknikberoende  barn.  
  

Kvalitativ  studie  med  
djupgående  intervjuer  

Föräldrar  till  24st  
barn.  23  mammor,  
10  pappor.    
(Bortfall  ej  
presenterat).  

Grounded  theory   Hur  det  är  att  vara  förälder  
samt  vårdgivare  till  barnet  i  
hemmet.    

40  p/  45  p  
89  %  
Grad  I  

Lam,  Chang  &  
Morrissey.  
2006  
Kina  

Att  undersöka  de  kinesiska  
föräldrarnas  erfarenheter  och  
upplevelser  av  deras  deltagande  i  
vården  av  sitt  barn.  

Kvalitativ  design  med  
semi-‐‑strukturerade  
intervjuer.    

19st  deltagare.    
(Bortfall  ej  
presenterat).  

Inspelade  materialet  
översattes  till  engelska  av  
förste  författaren,  
kontrollerades  sedan  av  
utomstående.  Line-‐‑by-‐‑
line  kodning  av  två  
författare.  

Varför  stannar  dem  kvar;  
trygghet,  känner  sitt  barn  
bäst,  se  till  att  rätt  vård  ges,  
brist  på  SSK.  Hemskt  att  inte  
få  vara  delaktig.  Slitas  mellan  
syskon.  Önskan  om  bättre  
rapportering.    

36  p/  45  p  
80  %    
Grad  I  



 

 

Majdalani,  
Doumit  &  Rahi.  
2013  
Libanon  

Att  förstå  den  levda  erfarenheten  
av  libanesiska  föräldrar  till  barn  
som  intagits  till  PICU.  

Kvalitativ.  
Heideggerian  tolkande  
fenomenologisk  design  
med  intervju.    

10st  deltagare.  
(Bortfall  ej  
presenterat).  

Data  analyserades  enligt  
hermeneutisk  7-‐‑steges  
process.    

Vikten  av  att  sjuksköterskan  
talar  så  att  föräldrarna  
förstår.    

32  p/  45  p  
71  %    
Grad  II    

McBride,  
McBride-‐‑Henry  
&  Wissen.    
2010  
Nya  Zeeland  

Att  utforska  föräldrars  
upplevelser  av  att  ta  hand  om  ett  
barn  med  medicinskt  
diagnostiserade  svår  
födoämnesallergi.  

Kvalitativ.  Tolkande,  
deskriptiv  analys  med  
djup-‐‑intervjuer.  

4st  deltagare.  
(Bortfall  ej  
presenterat).  

Analytisk  tematiskt  
ramverk  i  fem  steg.  

Upplevelsen  av  isolering,  
bördan  av  åtkomst  av  
resurser  och  
levnadskostnader.  
  

36  p/  45  p  
80  %    
Grad  I  

Mu.  
2006  
Taiwan  

  

Att  undersöka  essensen  av  
familjens  erfarenhet  av  
övergången  mellan  hälsa-‐‑sjukdom  
från  ett  föräldraperspektiv  när  ett  
barn  lider  av  epilepsi.  

Kvalitativ.  Colaizzi'ʹs  
fenomenologiska  
ansats  med  
djupgående  intervjuer.  

10  par  á  20st  (2st)   Colaizzi’s  analysmetod.   Psykologisk  reaktion,  
emotionellt  traumatiserad  
och  fysiskt  utmattad.  Brist  på  
kunskap  om  sjukdomen.    

39  p/45  p  
87  %  
Grad  I  

Nuutila  &  
Salanterä.  
2006  
Finland  

Beskriva  föräldrars  erfarenheter  
av  deras  barns  sjukdom  och  
behandling  och  deras  relation  med  
vårdpersonal  under  processen  att  
lära  sig  vårda  sitt  barn.  

Kvalitativ  studie  med  
ändamålsenligt  urval  
intervjuer    

9st  familjer,  11st  
mammor.    
(Bortfall  ej  
presenterat).  

Delade  in  texten  i  tre  
fraser,  därefter  ordnat  
upp  data  utefter  dessa  
fraser.  

Känslor  som  chock,  kaos,  
depression,  lättnad.  Relation  
med  vårdpersonal,  
informering,  att  bli  
vårdgivare.  

38  p/  45  p  
84  %  
Grad  I  

Spiers,  Parker,  
Gridley  &  
Atkin.  
2011  
England  

Evaluera  modeller  för  barn  som  
vårdas  hemma,  med  fokus  på  
föräldrars  psykosociala  erfarenhet  
av  att  ha  hemsjukvård  till  sitt  
sjuka  barn.  

Kvalitativ  
Djupgående  och  semi-‐‑
strukturerade  
intervjuer  

27st  föräldrar  +  en  
utökad  förälder  
som  var  
vårdgivare.  
(Bortfall  ej  
presenterat).  

Framework  approach   Relation  mellan  
sjuksköterska  och  föräldrar.  
Ansvar  över  barnets  
behandling  och  omvårdnad.  

34  p/  45  p  
75  %  
Grad  II  



 

 

Tong,  Lowe,  
Sainsbury  &  
Craig.  
2010  
Australien  

Att  få  en  mer  omfattande  bild  av  
upplevelser  och  behov  hos  
föräldravårdgivare.  
  

Kvalitativ.  Djupgående  
intervjuer  

20  familjer.  
(Bortfall  ej  
presenterat).  

Tematisk  analys,  även  
programmet  NVivo7.  

Att  vårda  sitt  barn  hemma.  
Vardagen  med  ett  sjukt  barn,  
ekonomiska-‐‑,  familjära-‐‑,  tids-‐‑,  
kunskaps-‐‑  och  relationella  
aspekter.  

36  p/  45  p  
80  %    
Grad  I  

Uhl,  Fischer,  
Docherty  &  
Brandon.    
2013  
USA  

Att  beskriva  föräldrars  
erfarenheter  av  vården  medan  
deras  barn  var  inneliggande  på  
sjukhus.  

Tvådelad  studie  med  
mixad  design.    
Fas  1:  kvalitativ  
innehållsanalys.  
Fas  2:  undersökande  
kvantitativ  design,  
med  frågeformulär.  

Fas  1:  9st    
Fas  2:  134st  
(1028st)  

Fas  1:  Kvalitativ  
innehållsanalys.    
Fas  2:  Beskrivande  
statistik  

Fas  1:  Känslor  av  stress,  
förstå  sig  på  den  nya  miljön,  
återfå  kontroll,  bristande  
kunskap,  behov  av  planering.  
Fas  2:  Kommunikation  
mellan  föräldrar  och  
vårdpersonal    

72  p/  89  p  
81  %    
Grad  I  
(Mallar  
ihop-‐‑  
slagna)  

Uskun  &  
Gundogar.  
2010  
Turkiet  

Undersöka  i  vilka  situationer  
föräldrar  upplever  en  högre  
stressnivå;  för  att  utreda  
förhållandet  mellan  stress,  
depression  och  ångest.  

Kvantitativ  
tvärsnittsstudie  med  
frågeformulär  

156st  föräldrar  
(bortfall  29st)  

Pearson’s  korrelations  
koefficient    

Stress  i  relation  till  ekonomi,  
påverkan  på  relationer,  
isolering,  stresshöjande  
faktorer  

41  p/  44  p  
93  %  
Grad  I  

Wong  &  Chan.  
2006  
Kina  

Att  beskriva  klara  upplevelser  av  
kinesiska  föräldrar  med  barn  med  
diagnosen  cancer  under  
behandlingsstudiet.  

Kvalitativ.  
Fenomenologisk  med  
kvalitativa  intervjuer.  

9st  deltagare.  
(Bortfall  ej  
presenterat).  

Colaizzi´s  
fenomenologiska  metod.  
All  verbal  beskrivning  
lästes  av  två  forskare.  

Chock  och  förnekelse  
Upprätta  betydelse  av  
situationen  
Konfrontera  verkligheten  
Upprätta  ett  nytt  perspektiv  

39  p/  45  p  
87  %  
Grad  I  

Yael  Kopacz,  
Predeger  &  
Kelley.    
2013.  
USA  

Att  ta  lärdom  av  föräldrars  
erfarenheter  som  har  ett  barn  som  
insjuknat  i  RSV,  och  hur  det  
påverkar  familjen.    

En  kvalitativ,  
deskriptiv  design  med  
en  öppningsfråga.    

6st  deltagare.  
(Bortfall  ej  
presenterat).  

Varje  deltagare  intervjuad  
6  ggr  med  inspelning.  
Memos  skrevs  under  
intervjuerna.  
Informationen  
analyserades  och  
resulterade  i  tre  teman.    

Föräldrars  erfarenheter  av  att  
ha  ett  barn  med  RSV.  Brist  på  
kunskap.  Känslor  av  stress,  
ångest,  oro,  sömnlöshet.  

33  p/  45  p  
73  %    
Grad  II  



 

 

BILAGA  6.  Sökningar  som  ej  gav  relevanta  träffar.  
  

Databas    
Datum  

Söktermer   Avgränsningar   Antal  
träffar  

Urval   Inkluderade  

PsycInfo  
28/1  2015  

(serious  illness)  AND  (parents  experience)   Peer  Rewiewed.  Publication  dates  january  2004-‐‑december  2014,  
Language:  English,  Swedish,  age:  Adolescence  and  childhood  

17  st   2*  
2**  
0***  

0  st  

PsycInfo  
29/1  2015  

(MH  "ʺParents"ʺ)  AND  "ʺpsychosocial"ʺ  AND  (MH  
"ʺCritical  Illness"ʺ)  AND  (MH  "ʺChild"ʺ)  

Date:  after  december  31/12  2004.  Language:  english,  swedish.  
Peer  reviewed  

14  st   2*  
0**  

0  st  

PubMed  
3/1  2015  

(MH  “Parents”  AND  “Child,  Hospitalized”)   Publish  date  10  years  
Language;  english,  swedish  

10  st   0*   0  st  

PubMed  
12/1  2015  

"ʺChild"ʺ[Mesh]  AND  "ʺCritical  Illness"ʺ[Mesh]  
AND  "ʺParents"ʺ[Mesh]  AND  experienc*  

Publication  dates:  10  years.  
Language:  English,  swedish  

14  st   5*  
2**  
0***  

0  st  

SweMed  
19/12  
2014  

children  AND  illness  AND  parent*  AND  
year:[2004  TO  2014]  

Peer  reviewed.  Year:  2004-‐‑2014.  
Dokumenttyp:  artikel.  

25  st   14*  
4**  
0***  

0  st  

*  –  antal  valda  efter  läst  titel.  **  –  antal  valda  efter  läst  abstrakt.  ***  –  antal  valda  efter  läst  artikel.  ****  –  antal  valda  efter  kvalitetsgranskning.    
 


