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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kronisk sjukdom är en sjukdom av långvarigt tillstånd och har generellt en långsam 

utveckling. När ett barn diagnostiseras med en kronisk sjukdom upplever föräldrar att deras 

livsvärld förändras. Föräldrar till ett barn med kronisk sjukdom måste göra omfattande försök att 

anpassa sig till de nya omständigheterna. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva erfarenheter av att vara förälder till ett barn med kronisk 

sjukdom. 

Metod: Syftet besvarades genom en litteraturstudie av tio vetenskapliga kvalitativa artiklar. 

Resultat: När barnet blev diagnostiserat med en kronisk sjukdom upplevde föräldrar 

emotionell chock. Behandlingen kring barnets sjukdom upplevdes som svår att hantera i 

början men med tiden blev det lättare. Vardagen blev sig inte lik och familjerelationer 

förändrades. Föräldrarna lärde sig att omvärdera livet både som individer och som familj 

vilket resulterade i en ny relation till det värdefulla i det mänskliga livet. Föräldrar upplevde 

att stöd från andra föräldrar med liknande erfarenheter hade en positiv verkan på deras 

välbefinnande. Föräldrarna behövde ta kontroll över sin nya livssituation och gjorde detta 

genom olika copingstrategier. 

Slutsats: Resultatet i denna litteraturstudie har visat tydliga likheter i föräldrars erfarenheter 

oberoende av vilken enskild kronisk sjukdom som drabbar barnet. För att hantera den 

emotionella bördan kring barnets kroniska sjukdom uppgav föräldrar att det primära stödet 

kom från andra föräldrar med liknande erfarenheter. Sjuksköterskan bör introducera föräldern 

till olika stödgrupper eller patientföreningar för att minska deras oro och inge hopp om 

barnets framtida välbefinnande. 

Klinisk betydelse: Denna litteraturstudie kan bidra med kunskap om föräldrars erfarenheter 

av att leva med ett barn med kronisk sjukdom. En medvetenhet kring vikten av stöd och hur 

stöd påverkar familjer med ett barn med kronisk sjukdom kan ses som ett verktyg för att 

skapa god omvårdnad vilket är sjuksköterskans kompetensområde. 

 

Nyckelord: Förälder, erfarenhet, kronisk sjuk och barn 

  



 

  

ABSTRACT 

Background: Chronic illness is a long-term condition that generally has a slow development.  

When a child is diagnosed with a chronic illness parents experience that their lived world is 

changing. Parents of the chronically ill child need to make extensive efforts to adapt to the new 

circumstances. 

Aim: The aim of the study was to describe experiences of being a parent of a child with a 

chronic illness. 

Method: The aim was answered with a literature review of ten scientific qualitative articles. 

Result: When the child was diagnosed with a chronic illness the parents experienced emotional 

shock. To manage the illness was by the parents experienced as difficult in the beginning, but 

over time it eased.  The everyday life was not the same and the relationships within the family 

changed. The parents learned to reevaluate their lives as individuals and as a family, which 

resulted in a new relation to the valuable in human life. The parents experienced that the support 

from other parents with similar experiences had a positive effect on their prosperity. The parents 

needed to take control over their new life situation and accomplished that throughout different 

strategies of coping. 

Conclusion: The results in this literature review have shown clear similarities in parents’ 

experiences regardless of the individual chronic illness that affects the child. To manage the 

emotional burden of the child’s chronic illness parents reported that the primary support came 

from other parents with similar experiences. The nurse should introduce the parent to different 

support groups or patients associations to reduce their anxiety and inspire hope of the child’s 

future wellbeing.  

Clinical significance: This literature review could contribute knowledge about parents 

experiences of living with a child with a chronic illness. An awareness of the importance of 

support and how support affects families with a child with a chronic illness can be seen as a tool 

to create good caring which is the nurse’e area of competence. 
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INLEDNING 

Föräldrar har en viktig roll med ett stort ansvar för barn med kronisk sjukdom (Ygge & 

Arnetz, 2004). Föräldern är för barnet trygghet och det är till föräldern barnet skänker sin tillit 

(Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Föräldern och barnet blir tillsammans en enhet där 

barnet påverkas av sin förälders välbefinnande. När ett barn i en familj drabbas av en kronisk 

sjukdom leder det till påfrestningar för hela familjen. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning observerade vi att den kroniska sjukdomen inte bara påverkade det sjuka barnet. 

Sjukdomen hade dessutom en stark inverkan på förälderns välbefinnande. Det väckte en 

undran kring vilka erfarenheter föräldrar innehar efter att deras barn diagnostiserats med en 

kronisk sjukdom. Vi, som sjuksköterskestudenter, vill få en ökad förståelse för föräldrars 

erfarenheter av att leva med ett barn med kronisk sjukdom.  

BAKGRUND 

Kronisk sjukdom hos barn 

Förenta nationernas barnkonvention definierar ett barn som varje människa under 18 år (United 

Nations International Children Emergency Fund UNICEF, 2014). Kronisk sjukdom definieras 

som ett fysiskt eller psykiskt tillstånd, där den dagliga funktionen hos individen påverkas under 

en längre tid än tre månader per år eller av en sjukhusvistelse längre än en månad (Theofanidis, 

2007). Kronisk sjukdom är en sjukdom av långvarigt tillstånd och har generellt en långsam 

utveckling (World Health Organization [WHO], 2014). Theofanidis (2007) uppger exempel på 

kroniska sjukdomar hos barn; diabetes, kronisk njursvikt, cancer, astma, epilepsi, cystisk fibros 

och ärvda kromosomavvikelser så som Downs syndrom. Även fysiska handikapp räknas som 

kroniska tillstånd så som brännskador, amputationer och deformiteter. 

 

Statistiska prognoser visar på en accelererande övergång från akuta sjukdomar till kroniska 

sjukdomar under de kommande 50 åren (Judson, 2004). En tydlig minskning kan ses i 

spädbarns- och barnmortalitet i utvecklingsländerna, medan de kroniska sjukdomarna ökar 

bland barn globalt. Statistiska centralbyrån har mellan år 2001 och 2002 gjort en undersökning 

av levnadsförhållanden i Sverige (Socialstyrelsen, 2005a). I denna rapport rapporterades att 24 

procent av alla barn och ungdomar i åldrarna 2-17 år hade något långvarigt hälsoproblem eller 

funktionshinder. Allergiska sjukdomar var det vanligaste hälsoproblemet, med astma som den 

vanligaste kroniska sjukdomen. 
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Att vara förälder till ett barn med kronisk sjukdom 

När ett barn diagnostiseras med en kronisk sjukdom upplever föräldrar att deras livsvärld 

förändras (Fisher, 2001). Med livsvärld menas den värld som delas med andra och den är högst 

personlig och unik för varje individ. Livsvärlden innefattar hur hälsa, sjukdom, lidande och 

vårdande påverkas och erfars av individen i dennes livssammanhang (Dahlberg & Segesten, 

2010). Fisher (2001) redogör för att föräldrar upplever lättnad då diagnosen blir en vändpunkt 

från ett tillstånd av ovisshet under den prediagnostiska fasen. Föräldrar till barn med kronisk 

sjukdom måste förändra sitt levnadssätt och göra omfattande försök att anpassa sig till de nya 

omständigheterna. De nya omständigheterna kan upplevas som en börda då de flesta föräldrar 

kämpar för att återgå till en ny version av normaltillstånd. Tiden efter diagnosen är en period då 

föräldrar är i stort behov av trygghet, normalitet och information angående barnets kroniska 

tillstånd och behandling (Fisher). 

Att sörja definieras som den normala och naturliga känslomässiga reaktionen vid förlust av något 

slag (James & Friedman, 2009). Sorg är alla de ambivalenta känslor som väcks av ett slut på 

eller en förändring av ett välkänt livsmönster. George, Vickers, Wilkes och Barton (2006) 

beskriver att föräldrar som sköter om barn med kronisk sjukdom upplever större känslomässig 

och psykologisk smärta samt sorg än de föräldrar till ett friskt barn. Smärtan bidrar till höga 

stressnivåer hos dessa föräldrar. De upplevda stressorerna är vanligtvis multipla och fortgående. 

Stressfaktorer, stressorer, är ”faktorer som tillsammans åstadkommer stress” (Dahlgren, 2004b, s. 

286). Stress definieras som ett ”reaktionstillstånd framkallat av kroppsliga och/eller själsliga 

påfrestningar (sjukdomar, operationer, jäkt, överansträngning, bekymmer etc.) av sådan 

storleksordning att den individuella toleransgränsen överskrids” (Dahlgren, 2004a, s. 286). Det 

är stressande för föräldrar att ta hand om ett barn med en kronisk sjukdom. Det innebär 

påfrestningar på föräldrars sociala relationer och hur familjen fungerar i helhet. Det kräver ett 

stort engagemang och ansvar i att stötta barnet till att ha realistiska tankar om framtiden 

(Hodgkinson & Lester, 2002). 

Föräldern inom barnsjukvården 

Under de senaste decennierna har förälderns roll inom vården förändrats (Ygge & Arnetz, 

2004). Idag bär de ett större ansvar över vårdandet av sitt barn än tidigare, förr förväntades det 

att all vård skulle uträttas av vårdgivare. Ygge (2004) redogör för att det är föräldern som 
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uppfostrar, vårdar och älskar barnet och därmed känner barnet bäst. Brown och Ritchie (1990) 

menar att den grundläggande omvårdnadsfunktionen kring barnet ligger på förälderns ansvar. 

Inom barnsjukvården ses föräldern som en nödvändig samarbetspartner vid vård av sjuka 

barn. Coyne (1995) beskriver att en förälders roll i vården kring det sjuka barnet innebär både 

deltagande och delaktighet. Med deltagande menas att föräldern kan få delta i vården kring 

sitt barn, det vill säga delta i allt som ingår i den normala omsorgen av barnet. Med 

delaktighet menas att föräldern involveras i tanke-, vilje- och beslutsprocessen kring barnet 

samt medverkar i undersökningar och behandlingar som ska genomföras med barnet. 

Omvårdnad 

Omvårdnad är evidensbaserad kunskap där teori och praktik är integrerad och vetenskapligt 

belagd (Dahlberg & Segesten, 2010). Omvårdnad är ett begrepp som betecknar mänsklig 

omsorg samt sjuksköterskans professionella omvårdnadsarbete (Wiklund, 2003). 

Omvårdnaden utgår ifrån en humanistisk människosyn där människan ses som en del i ett 

sammanhang. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver att 

målet med omvårdnaden är att lindra lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande där 

lidande och välbefinnande är naturligt förekommande i människors liv. Sjuksköterskans fyra 

arbetsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. 

Socialstyrelsen (2005b) redogör för sjuksköterskans kompetensbeskrivning där de olika 

arbetsområden för omvårdnad betonas. Sjuksköterskans kompetensområden ska behärskas 

med en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Detta innebär att sjuksköterskan ska visa 

omsorg om och respekt för patientens integritet, värdighet och autonomi. Utifrån patientens 

och deras anhörigas önskemål och behov ska sjuksköterskan föra deras talan samt tillvarata 

patientens och anhörigas erfarenheter och kunskaper. Sjuksköterskan ska ha förmågan att ge 

stöd och vägledning för patienten och deras anhöriga för att möjliggöra optimal delaktighet i 

vård och behandling samt förvissa sig om att de förstår den givna informationen 

(Socialstyrelsen).  

Familj och familjefokuserad omvårdnad 

Det finns flera sätt att definiera en familj. Enligt Ross, Mirowsky och Goldsten (1990) är en 

familj de individer som är förbundna med varandra genom blodsband, äktenskap, adoption 

eller genom att dela hushåll. Wright och Leahey (2013) definierar en familj som de personer 

som familjen själv definierar som tillhörande familjen. Inom omvårdnad inkluderas patientens 

familj, närstående, omgivning och miljö (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Målsättningen 
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är att skapa en balans där patienten och närstående blir delaktiga, känner trygghet och upplever 

respekt.  

Begreppet familjefokuserad omvårdnad definieras som ett sätt att vårda barn och deras familjer 

inom hälso- och sjukvården (Shields, Pratt & Hunter, 2006). Detta säkerställer att omvårdnaden 

är planerad runt hela familjen och inte bara kring den sjuka individen. Omvårdnaden innebär att 

alla familjemedlemmar ses som vårdtagare. Ett annat sätt att definiera familjefokuserad 

omvårdnad enligt Shield et al. (2006) är ett tillvägagångssätt för att planera, leverera och 

utvärdera hälso- och sjukvården, som styrs av ömsesidigt fördelaktiga partnerskap mellan 

vårdgivare, patienter och familjer. Kurnat och Moore (1999) redogör för att kronisk sjukdom 

ställer höga krav på hela familjen och det innebär en påfrestning för familjen, här har 

sjuksköterskan möjligheten att hjälpa och stödja familjen för att effektivt kunna hantera barnets 

kroniska sjukdom. För att kunna göra detta behöver sjuksköterskan ha kunskap om familjens 

upplevelser av situationen, behov, bekymmer och copingstrategier. Coping förklaras som 

individens strategier och förmåga att hantera påfrestande situationer och krav (Folkman & 

Greer, 2000). Känslofokuserad coping innebär de tankar och beteenden individen använder sig 

av för att anpassa sig till påfrestande situationer. Problemfokuserad coping syftar till att 

individen hanterar de problem som orsakar den påfrestande situationen eller problemet. Att 

upprätthålla ett välbefinnande och att finna mening i situationen syftar till meningsbaserad 

coping (Folkman & Greer). 

PROBLEMFORMULERING 

Att vara förälder till ett barn med kronisk sjukdom kan leda till konsekvenser för hela familjen. 

Föräldern får i sin livsvärld nya omständigheter att anpassa sig till. För att bemöta föräldern på 

ett fördelaktigt sätt krävs insikt i förälderns situation. Det är viktigt att omvårdnaden inte endast 

riktar sig till barnet med den kroniska sjukdomen utan även ser på familjen som helhet och dess 

interaktioner. Detta kan implementeras med familjefokuserad omvårdnad. I denna studie 

kommer erfarenheter av att vara förälder till ett barn med kronisk sjukdom att beskrivas.  

SYFTE 

Att beskriva erfarenheter av att vara förälder till ett barn med kronisk sjukdom. Kronisk 

sjukdom kommer i denna litteraturstudie att definieras som ett långvarigt tillstånd av sjukdom 

som påverkar vardagen.  
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METOD 

Design 

Designen som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats där erfarenheter av att vara 

förälder till ett barn med kronisk sjukdom har beskrivits. Enligt Friberg (2012b) handlar en 

litteraturöversikt om att skapa en beskrivande sammanställning av ett kunskapsområde inom ett 

omvårdnadsrelaterat problem. Forsberg och Wengström (2008) redogör för att den kvalitativa 

ansatsen fokuserar på att skapa mening och förståelse i människors subjektiva upplevelser av 

omvärlden. Kvalitativ forskning betonar förståelsen av människors upplevelser av fenomen i ett 

sammanhang. 

Urval 

För att avgränsa artikelsökningen valdes följande inklusionskriterier; vara relevanta för 

studiens syfte, artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2004 och 2014, ha en kvalitativ 

ansats, vara peer-reviewed och etiskt granskade. Vidare skulle artiklarna vara skrivna på 

engelska samt vara publicerade med “Full Text”. Litteraturstudiens exklusionskriterier; 

artiklar med kvantitativ ansats och artiklar rörande barn med psykiatriska sjukdomar. 

Samtliga artiklars kvalitet granskades utifrån Forsberg och Wengströms (2008) checklista för 

värdering av kvalitativa studier.  

Datainsamlingsmetod 

Vetenskaplig artikelsökning gjordes i databasvärden EBSCO Discovery Service där 

databaserna Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) with Full Text, 

Academic Search Elite och MEDLINE genomsöktes. Sökningen initierades med en bred 

sökning av olika sökord med och utan trunkering som sedan testades i olika kombinationer. 

De kombinationer som gav ett brett antal träffar och svarade på litteraturstudiens syfte blev 

den slutliga sökningen. I artikelsökningen användes trunkering för att få resultat med ordens 

olika böjningsformer och därmed ett större antal träffar. Sökorden som användes i 

artikelsökningen var; ”parent*”, ”experience*”, ”chronic* ill*” och ”child*”. Östlundh (2012) 

redogör för trunkering, det vill säga användandet av en asterisk (*) i kombination med 

ordstammen av ordet. Därmed möjliggörs träffar av dokument som innehåller ordets olika 

böjningsformer. I litteraturstudien har sökorden kombinerats med booleanska söktermen AND 

vilket enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) används för att koppla ihop två sökord. 

Det styr databasen att ge träffar på artiklar med de båda valda sökorden.  
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I databasvärden EBSCO Discovery Service med databaserna CINAHL with Full Text, 

Academic Search Elite och MEDLINE användes sökorden parent* experience* AND 

chronic* ill* child* (Tabell 1). Sökningen resulterade i 1339 träffar. Samtliga titlar lästes, av 

dessa lästes 61 abstrakts och därefter 18 artiklar i sin helhet. I sökningen gallrades 1278 

artiklar bort då titeln inte svarade på litteraturstudiens syfte. Efter att ha läst abstrakts 

gallrades 43 artiklar bort då de var kvantitativa. Därefter lästes 18 artiklar i sin helhet och åtta 

artiklar sorterades bort. Fyra av de utgallrade artiklarna svarade inte på syftet, en artikel 

fokuserade på erfarenheter ur barnets perspektiv, en artikel handlade inte specifikt om 

kroniska sjukdomar och två artiklar sorterades bort enligt Forsberg och Wengströms (2008) 

checklista för värdering av kvalitativa studier. Slutligen valdes 10 artiklar till litteraturstudiens 

resultat. 

 

Tabell 1. Sökmatris. Vetenskaplig artikelsökning i databasvärden EBSCO Discovery Service. 

 
Databas 

 

Datum Sökord  Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstracts 

Antal lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

with Full 

Text, 

Academic 

Search Elite, 

MEDLINE 

2014-02-

04 

parent* 

experience* 

AND 

chronic* 

ill* child* 

1339 1339 61 18 10 

 

För att få en översikt över de valda artiklarna skapades en litteraturmatris, där varje artikels 

övergripande resultat presenterades (Bilaga I). Val av kroniska sjukdomar som inkluderats har 

styrts genom aktuell datainsamlingsmetod. De kroniska sjukdomarna som kom att ingå i 

litteraturstudiens resultat var diabetes typ 1, cancer, astma, cerebral pares, blödarsjuka, svår 

födoämnesallergi samt cystisk fibros.  

Dataanalys 

De tio valda artiklarna lästes flera gånger enskilt av båda litteraturstudiens författare för att få 

en uppfattning om innehåll och sammanhang. Därefter diskuterades varje studies resultat 

tillsammans för att kontrollera att båda litteraturstudiens författare uppfattat studien på likartat 

sätt. För att få en överblick av alla artiklarnas resultat lyftes resultatdelarna ur de hela 

artiklarna och färgkodades efter innehåll. För att få en skarpare översikt och lättare kunna 

identifiera likheter och skillnader mellan de olika resultaten klipptes partier av resultatdelarna ut 

och grupperades in i olika teman. Analysen av de valda artiklarna inspirerades av Fribergs 

(2012a) presenterade analys av kvalitativ forskning. Där analysarbetet beskrivs som en rörelse 
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från helhet till delar som sedan skapar en ny helhet. De valda artiklarna utgör helheten och 

delarna uppstår när artiklarnas resultat delas för att finna aspekter som har betydelse för 

syftet. Den nya helheten skapas när de olika aspekterna sammanfogas till en ny helhet som då 

utgör litteraturstudiens resultat. Enligt Forsberg och Wengström (2008) använder forskaren ett 

systematiskt och stegvist sätt för att klassificera data för att identifiera mönster och teman 

med målet att beskriva och kvantifiera specifika fenomen. Efter upprepade genomgångar av 

de olika teman skapades tre huvudteman; När barnet blir kroniskt sjukt, Att leva med ett barn 

med kronisk sjukdom och Livet förändras samt sex subteman; Diagnos och Behandling, Stöd och 

Coping samt Familjerelationer och Vardag (Tabell 2). 

 
 
 
Tabell 2. Temamatris 

      Huvudtema   

               

                

                    Subtema 

 

 

Författare 

År 

När barnet blir kroniskt 

sjukt 

 

Diagnos 

 

Behandling 

Att leva med ett barn 

med kronisk sjukdom 
 

Stöd 

 

Coping 

 

Livet förändras 
 

 

Familjerelationer 

Vardag 

Beeton, K., Neal, D., 

Watson, T., & Lee, C. A. 

2007 

x x x 

Bowes, S., Lowes, L., 

Warner, J., & Gregory, J. 

2009 

x x x 

Finnvold, J. E.  

2010 

 

x x  

Hopia, H., Paavalainen, 

E., & Åstedt-Kurki, P. 

2005 

x x x 

Huang, P., Kellett, U. M., 

& St John, W. 

2010  

x x x 

McBride, C., McBride-

Henry, K., & von 

Wissen, K. 2010 

 x  

Papaikonomou, M., & 

Nieuwoudt, J.  

2004 

x x x 

Povlsen, L., & Ringsberg, 

K.  

2009 

x x x 

Schweitzer, R., Griffiths, 

M., & Yates, P. 

2012 

x x x 

Wennick, A., & 

Hallström, I.  

2007 

x x x 



 

8   

Etiska aspekter 

I litteraturstudien valdes endast etiskt granskade artiklar. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) ska valda studier som nyttjas i en litteraturstudie vara etiskt granskade. Under 

bearbetningen av insamlad data rådde ett objektivt och kritiskt förhållningssätt. Ett så brett urval 

som möjligt och fullständigt resultat redovisades. Återgivning av resultat i litteraturstudien 

gjordes utifrån etiska överväganden. Helsingforsdeklarationen antogs år 1963 i syfte att uttala 

etiska principer för medicinsk forskning på människor samt för identifierbart humant material 

och data. Detta för att värna om subjektens integritet, värdighet och personlig information 

(World Medical Association, 2014). Vi har inte engelska som modersmål, därför har en så god 

översättning som möjligt eftersträvats och användning av lexikon. Östlundh (2012) förklarar 

att hantering av det engelska språket under arbetet av att skriva en litteraturstudie kan 

innebära språkliga utmaningar då individen inte har engelska som modersmål.  

RESULTAT 

Vid granskning framkom tre teman rörande erfarenheter av att vara förälder till ett barn med 

kronisk sjukdom (Figur 1). När barnet blir kroniskt sjukt berör föräldrars erfarenheter av att 

erhålla barnets diagnos och känslor kring behandling. Att leva med ett barn med kronisk 

sjukdom berör det stöd föräldrar erhåller samt de copingstrategier föräldrar nyttjar för att 

hantera de nya omständigheterna. Slutligen berör temat livet förändras, förändrade 

familjerelationer och inverkan på familjens vardag. 

 

Figur 1. Temaöversikt 
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När barnet blir kroniskt sjukt 

Diagnos 

När föräldrar till barn med blödarsjuka, diabetes typ 1, cerebral pares och cancer erhöll 

barnets diagnos resulterade detta i emotionell chock (Beeton, Neal, Watson & Lee, 2007; 

Bowes, Lowes, Warner & Gregory, 2009; Huang, Kellet & St John, 2010; Papaikonomou & 

Nieuwoudt, 2004; Povlsen & Ringsberg, 2009; Schweitzer, Griffiths & Yates, 2012). 

Föräldrar till barn med blödarsjuka redogör för att chocken skapade känslor av sorg, skuld 

och förlorat självförtroende (Beeton et al., 2007). Den initiala chocken över diagnosen astma 

och cancer skapade en känsla av ovisshet (Finnvold, 2010; Papaikonomou & Nieuwoudt, 

2004).  ”It was a world of uncertainty, a world of secracy, a world of isolation and a world of 

suffering” (Papaikonomou & Nieuwoudt, 2004, s.292).  

De föräldrar som ingick i studien när barnet erhöll diagnosen astma, cerebral pares och cancer 

upplevde en lättnad, de fick då en vetskap om barnets diagnos (Finnvold, 2010; Huang et al., 

2010; Papaikonomou & Nieuwoudt, 2004). En mor till ett barn med cerebral pares uttryckte 

lättnad efter erhållen diagnos: 

To be honest, I felt relief after I took time to contemplate and reflect on it diagnosis, because 

at least I knew the reason. …Before, I just felt there was something a little odd with my 

daughter, but now I have the answer. Knowing the answer was better than not knowing… 

(Huang et al., 2010, s. 1217) 

Vetskapen kunde i sin tur resultera i oro inför framtiden ”the diagnosis itself is the only 

certainty a parent has. From the point onwards everything is uncertain” (Papaikonomou & 

Nieuwoudt, 2004, s.291). När barnen blev diagnostiserade med cancer, diabetes typ 1, astma 

och cystisk fibros förlorade vissa föräldrar sin autonomitet (Hopia, Paavilainen & Åstedt-

Kurki, 2005). De upplevde att hela deras liv kontrollerades av sjukhuset där barnet skulle 

vårdas. Dessa föräldrar hade svårt att acceptera förlusten av autonomitet. För vissa kunde 

förlusten däremot innebära en lättnad då de kände sig osäkra i den nya situationen. Enligt 

Povlsen och Ringsberg (2009) upplevde föräldrar till barn med diabetes typ 1 ambivalenta 

känslor efter att ha fått reda på sitt barns diagnos. De upplevde hopp, lättnad och extrem 

smärta. Huang et al. (2010) och Povlsen och Ringsberg (2009) beskriver att föräldrar till barn 

med cerebral pares och diabetes typ 1 upplevde diagnosen som slutet på livet.  
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Behandling 

Föräldrar till barn med blödarsjuka, cancer, diabetes typ 1, astma och cystisk fibros tyckte att 

hantering och behandling kring barnets sjukdom i början var svår att handskas med (Beeton et 

al., 2007; Bowes et al., 2009; Hopia et al., 2005; Wennick & Hallström, 2007). Med tiden 

vande sig föräldrarna, de dagliga sysslorna blev en accepterad rutin i deras liv: 

It has been a peculiar year…always keeping an eye on the blood sugar level and in most cases 

it turns out all right but sometimes it is as if one cannot control it…it was very frustrating in 

the beginning but later on the difficulties eased. (Wennick & Hallström, 2007, s. 303) 

I studien av Beeton et al. (2007) upplevde föräldrar till barn med blödarsjuka att de var 

tvungna att lära sig om sjukdomen, känna igen symtom och tecken samt försöka undvika 

eventuella komplikationer. Hanteringen av den kroniska sjukdomen hos det unga barnets 

första år var generellt den mest stressfulla perioden i föräldrarnas liv. Då hade föräldrarna 

endast få erfarenheter att dra nytta av. Dessutom kunde inte de små barnen förklara sina 

symtom vilket adderade till föräldrarnas känsla av ovisshet ”It is such a scary journey those 

first years, you are not sure what you are meant to do… so many worries and bits of 

information” (Beeton et al., 2007, s. 572). När behandlingen gick bra kunde sjukdomen nästan 

glömmas bort, det blev en normal del av livet ”What I think about… I wouldn’t know how to 

live with boys without haemophilia, that would have been so odd” (Beeton et al., 2007, s. 

573). Liknande erfarenheter beskrevs av föräldrar till barn med cancer, diabetes typ 1, astma 

samt cystisk fibros (Hopia et al., 2005). När behandlingen blev en rutin, kände sig föräldrarna 

mer säkra i deras egen förmåga att se efter sitt barn. Detta hade en positiv effekt i det dagliga 

livet både för föräldern och för hela familjen. Beeton et al. (2007) och Hopia et al. (2005) 

beskriver att ju längre perioder som gick utan komplikationer desto tryggare kände sig 

föräldrarna att kunna hantera sitt barns sjukdom. Denna säkerhet kunde dock snabbt försvinna 

om någon komplikation uppstod. 

Att leva med ett barn med kronisk sjukdom 

Stöd 

Föräldrar till barn med cancer upplevde att stödet som de erhöll från sin familj och vänner var 

positivt ”…all of a sudden there’s just this huge network of family and friends that are just 

offering all this support and it was good but it was quite owerwhelming as well” (Schweitzer 

et al., 2012, s. 712). Vänner och anhöriga hjälpte till att dela den emotionella bördan av 

barnets sjukdom (Hopia et al., 2005). Föräldrar till barn med svår födoämnesallergi och 



 

11   

cancer upplevde en ständig ambivalens mellan isolering och stöd (McBride, McBride-Henry 

& von Wissen, 2010; Schweitzer et al., 2012). De fick inte stöd, acceptans och uppmuntran 

från familj och vänner. Papaikonomou och Nieuwoudt (2004) beskriver att föräldrar till barn 

med cancer upplevde känslor av isolering och ensamhet som stressande. Beeton et al. (2007) 

och Wennick och Hallström (2007) beskriver att barnets ökade behov av vård resulterade i 

känslan av isolering. Föräldrar till barn med blödarsjuka och diabetes typ 1 menade att de 

kände sig begränsade på grund av det överväldigande ansvaret att alltid vara tillgänglig för sitt 

barn.  

Föräldrar till barn med cancer, diabetes typ 1, astma, cystisk fibros och svår födoämnesallergi 

beskrev att deras stöd kom från andra föräldrar till barn med samma diagnos eller med 

liknande erfarenheter (Hopia et al., 2005; McBride et al., 2010). Föräldrar till barn med 

diabetes typ 1 och cancer deltog i stödgrupper där de delade med sig av sina erfarenheter med 

andra föräldrar i liknande situationer (Bowes et al., 2009; Papaikonomou & Nieuwoudt, 

2004). Föräldrarna tyckte att stödgrupperna var hjälpsamma och att stödgruppen var en trygg 

plats att prata om sina rädslor och ovissheter. En moder upplevde att stödgruppen gav henne 

möjligheten att berätta sin livsberättelse ”the support group and the validation they gave me 

ensured my survival during the long haul after the treatment” (Papaikonomou & Nieuwoudt, 

2004, s.295).  

I studien av Povlsen och Ringsberg (2009) upplevde föräldrar till barn med diabetes typ 1 att 

de var nöjda med vårdgivaren. De hade fått användbar kunskap och stöd för att hantera sitt 

barns sjukdom. Föräldrarna till de yngre barnen fokuserade i huvudsak på vårdgivarens 

personlighet och förmåga att visa medkänsla och förståelse. Ett föräldrapar uttryckte att “The 

most important thing is her (the educator’s) humanity. There is a good contact and dialogue 

between her and us. And she is honest, understanding and trustworthy” (Povlsen & 

Ringsberg, 2009, s. 485). Föräldrarna ansåg den erhållna informationen som tillfredsställande, 

när de fick information från vårdgivare som själva var föräldrar till ett barn med samma 

diagnos. Föräldrarna upplevde att de som gav informationen visste vad de talade om och inte 

bara försökte lugna ned dem. Den undervisning som erhölls beskrevs som användbar i 

praktiken. Det medförde att de kände sig säkra och lärde sig att hantera sjukdomen (Povlsen 

& Ringberg, 2009). 

I studien av Bowes et al. (2009), Huang et al. (2009) och McBride et al. (2010) beskrev 

föräldrar till barn med diabetes typ 1, cerebral pares och svår födoämnesallergi att inget stöd 
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från sjukvården tillhandahölls. Det resulterade i känslor av makt- och hopplöshet enligt 

Huang et al. (2009). En moder till ett barn med cerebral pares beskrev att vårdgivarna inte 

framförde tillräckligt med hopp eller empati. Vidare beskrev föräldrar att vårdgivarna var 

oengagerade. Detta resulterade i att mödrarna kände sig arga och maktlösa. Vårdgivarna tog 

inte föräldrarnas misstankar på allvar eller gav falskt hopp om att deras barn var vid full hälsa. 

De ansåg att klinikerna hade bristfällig kommunikationsförmåga och en otålighet gentemot 

deras barn (Huang et al.). Föräldrar till barn med svår födoämnesallergi och astma beskrev att 

få tillträde till sjukhus innebar en börda. De fick kämpa för att få ett erkännande av barnets 

hälsoproblem och den vård som behövdes (Finnvold, 2010; McBride et al., 2010). De 

upplevde frustration i försök att få tillgång till det stöd som behövdes för att hantera barnets 

symtom av svår födoämnesallergi. På grund av sjukdomens allvarlighetsgrad krävdes många 

besök till multipla sjukvårdsinrättningar. De multipla besöken resulterade ofta i en olämplig 

och ohjälpsam personal eller i motsägelsefulla råd. De begränsade tillgångarna på svar ökade 

föräldrarnas stress och oro (McBride et al., 2010). En mor uttryckte:  

…The team [in the city where we live] has a different philosophy to food allergies than the 

[Immunologists] team. Like I was told not to carry adrenalin, but he’s got a really high rast, 

because we were 15 minutes to medical care, just different [information, which is], frustrating. 

(McBride et al., 2010, s. 81) 

Coping 

Föräldrar till barn med cancer försökte skapa kontroll över situationen efter den initiala 

chocken av erhållen diagnos (Papaikonomou & Nieuwoudt, 2004). Föräldrarna till barn med 

cancer, diabetes typ 1, astma och cystisk fibros beskrev att de tog kontroll genom att söka så 

mycket information om sjukdomen som möjligt och genom att komma till rätta med det 

medicinska språket (Finnvold, 2010; Hopia et al., 2005; Papaikonomou & Nieuwoudt, 2004; 

Povlsen & Ringsberg, 2009; Schweitzer, 2012). Detta resulterade i att de blev experter på 

deras barns sjukdom och behandling: 

So after a while you get your head around the lingo and then you can speak back in the 

terminology and you start making your little charts of all your blood tests and how things are 

going and we did a diary, so that helped us each day. (Schweitzer et al., 2012, s. 710) 

Föräldrar till barn med diabetes typ 1 och cancer rapporterade att procedurerna som 

involverade behandling och hantering av barnets sjukdom fick dem att initialt känna brist på 

kontroll (Bowes et al., 2009; Papaikonomou & Niewoudt, 2004). Att ta en aktiv roll i vården 

kring barnet och att skapa dagliga rutiner var ett sätt att ta kontroll (Hopia et al., 2005). En del 
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föräldrar till barn med cancer tog kontroll över situationen genom att göra det som var möjligt 

och inom räckhåll samt att försöka leva i nuet (Schweitzer et al., 2012; Papaikonomou & 

Nieuwoudt, 2004). En mor till ett barn med cancer återgav vad hennes make hade sagt 

angående att ta kontroll ”Marius said that the way they tried to take control and cope was not 

to think too far ahead, but to tackle each obstacle as it came, each day at a time” 

(Papaikonomou & Nieuwoudt, 2004, s. 292). Ytterligare en mor beskrev att kommunikation 

med andra människor om barnets sjukdom hjälpte henne att skapa kontroll (Papaikonomou & 

Nieuwoudt, 2004). För att lindra oro och ovisshet försökte föräldrar till barn med cancer, 

diabetes typ 1, astma och cystisk fibros upprätthålla en positiv mental bild av att barnet skulle 

må bättre (Hopia et al., 2005). Den mentala bilden hjälpte föräldrarna att stödja sitt barn och 

sig själva. Humor var ett annat sätt att hantera oro och ovisshet. Att använda humor samt att 

tala öppet om barnets sjukdom inom familjen och i deras omgivning hjälpte föräldrarna att 

hantera situationen.  

Föräldrar till barn med cancer ställdes inför frågor de aldrig tidigare behövt överväga 

(Papaikonomou & Nieuwoudt, 2004). De föräldrar till barn med diabetes typ 1 och cancer 

med en religiös eller spirituell tro använde detta som en nyckel till överlevnad (Povlsen & 

Ringsberg, 2009; Schweitzer et al., 2012). De som hade en stark tro till Gud upplevde ett 

starkt stöd. Relationen till Gud kunde skänka övertygelse om att allt skulle bli bra. Povlsen 

och Ringsberg (2009) beskriver att det gav föräldrarna hopp och styrka att hantera situationen. 

Livet förändras 

Familjerelationer 

Föräldrar till barn med diabetes typ 1, cancer, astma och cystisk fibros upplevde att det var 

förvånande hur diagnosen och sjukdomen påverkade hela familjens liv (Hopia et al., 2005; 

Povlsen & Ringsberg, 2008). Barnets sjukdom hade en positiv verkan på familjens liv och 

hjälpte de att komma närmare varandra (Hopia et al., 2005). Ett föräldrapar upplevde att deras 

relation till varandra genomgick både goda och sämre stunder kring barnets sjukdom och 

sjukhusvistelser. Om endast den ena föräldern tog ansvaret om barnets sjukdom resulterade 

det i en negativ verkan på deras relation. En positiv verkan beskrevs av de föräldrar som varit 

gifta i flera år. De visste hur deras respektive skulle reagera i stressfulla situationer ”I’m glad 

that we have been married for a long time because then you know your spouse and you realize 

when he is really exhausted and might say something stupid to you” (Hopia et al., s.191). 

Föräldrapar till barn med blödarsjuka upplevde en ökad styrka samt en ökad gemenskap till 
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varandra (Beeton et al., 2007). I vissa fall kunde situationen resultera i det motsatta, i 

skilsmässa (Beeton et al., 2007; Hopia et al., 2005): 

It was a huge, huge impact on us but we had an awful lot of deal with. It was an avalanche 

really… we started having problems at home and we had huge rows (arguments)… Yes it was 

massive, massive on our relationship. (Beeton et al., 2007, s.576) 

Ett barn med blödarsjuka påverkade hela familjens liv (Beeton et al., 2007). Föräldrar 

förklarade svårigheterna med hur syskon hanterar barnets sjukdom med blödarsjuka. I studien 

av Hopia et al. (2005) beskrev syskon till barn med cancer, diabetes, astma och cystiskt fibros 

att de upplevde skuld och oro för broderns eller systerns tillstånd ”I often had stomach aches 

in school, especially when the little brother was in hospital. I guess I worry about him a bit 

too much” (Hopia et al., 2005, s.190). Det resulterade i känslor av oro och ångest hos 

föräldrarna då de inte kände till hur de skulle reagera på det friska barnets känslor. 

Föräldrarna var ledsna över att det friska barnets roll i familjen hade förändrats och de kände 

en djup oro över deras välbefinnande (Hopia et al., 2005). 

Vardag 

När väl diagnosen var bekräftad blev det dagliga livet inte det samma som tidigare (Hopia et 

al., 2005; Papaikonomou & Nieuwoudt, 2004; Wennick & Hallström, 2007). Föräldrar 

upplevde dagligen en känsla av sorg för barnet och de var ledsna över hur sjukdomen 

drabbade barnet (Hopia et al., 2007). Föräldrar till barn med diabetes typ 1 kände sorg på 

grund av flertalet sjukhusbesök och när barnets sjukdom kom på tal (Bowes et al., 2007). 

Detta påminde föräldrarna om den tid då barnet diagnostiserades ”sometimes when they’re 

having injections or they’re ill, it gives me flashbacks…Having to go back into hospital 

brought back a lot of feelings” (Bowes et al., s.995). Familjer med föräldrar till barn med 

cancer, diabetes typ 1, astma eller cystisk fibros fick planera sin vardag i god tid och med 

noggrannhet (Hopia et al., 2005). Familjerna fick ändra sina planer med kort varsel på grund 

av oväntade tillstånd hos barnen. Barnens behov av att uppsöka sjukhus för behandling 

medförde en konstant medvetenhet hos familjerna om sjukdomens närvaro (Hopia et al.).  

Trots att barnets kroniska sjukdom hade blivit en del i det vardagliga livet hade en del 

föräldrar fortfarande svårt att förlika sig med sjukdomen (Bowes et al., 2009; Povlsen & 

Ringsberg, 2009). Föräldrar till barn med diabetes typ 1, cancer, astma, cystisk fibros och 

cerebral pares hade svårt att acceptera att deras barn diagnostiserades (Bowes et al., 2009; 
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Hopia et al., 2005; Huang et al., 2010). ”It’s been nearly 11 years since diagnosis and if I’m 

honest I still haven’t come to terms with it. I’ve accommodated it but not really come to terms 

with it” (Bowes et al., 2009, s.995).  

Föräldrar till barn med diabetes typ 1 hade hopp om att deras barn skulle få ett bra liv, men de 

uttryckte flertal känslor och orosmoment inför framtiden (Bowes et al., 2009; Povlsen & 

Ringsberg, 2008). De oroade sig för de medicinska och de sociala konsekvenserna som 

sjukdomen kunde medföra. Ångest kring de sociala konsekvenser som sjukdomen kunde 

medföra förklarades med att barnet kanske inte skulle få möjligheten att avsluta en utbildning 

eller att skaffa ett arbete i framtiden ”There’s fear. Will my child develop complicating 

diseases when she gets older? Will she get married? And, if so, will there be complications in 

relation to pregnancy and delivery?” (Povlsen & Ringsberg, 2008, s.486). Föräldrarnas tankar 

kring risken för framtida komplikationer av barnets sjukdom diabetes typ 1 upplevdes dock 

inte konstant. 

En mor till ett barn med cancer beskrev att när en tragisk händelse drabbar en kommer det 

snabbt att förändra livet permanent: 

Things always happen to other people, it’s always somebody els who gets cancer or somebody 

else who has a car accident. I think a lot of us do take life for granted and then it’s not until 

something directly affects you that you think, ”my life”, [it] can change forever in an instant 

and your life is never quite the same again. (Schweitzer et al., 2012, s.713) 

Att få sitt barn diagnostiserat med en potentiell livshotande sjukdom så som cancer ledde till 

att föräldrar omvärderade sina liv både som individer och som familj (Schweitzer et al., 

2012). De övervägde vad som var viktigt och vitalt i deras liv och de fick en ny relation till 

det värdefulla i det mänskliga livet. Föräldrarna uppvisade vad som kunde kallas en erfarenhet 

av att träda in i ett nytt liv. Den nya medvetenheten om att livet är skört resulterade i att de 

utnyttjade det mesta av varje tillfälle. Föräldrarna beskrev att det är viktigt att upprätthålla en 

glad och hälsosam familj samt att spendera tid tillsammans (Schweitzer et al., 2012).  

  



 

16   

DISKUSSION 

När barnet blev diagnostiserat med en kronisk sjukdom upplevde föräldrar emotionell chock. 

Föräldrarna lärde sig att omvärdera livet både som individer och som familj vilket resulterade 

i en ny relation till det värdefulla i det mänskliga livet. Föräldrar upplevde att stöd från andra 

föräldrar med liknande erfarenheter hade en positiv verkan på deras välbefinnande.  

Metoddiskussion 

Vi ville få en ökad förståelse för föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med kronisk 

sjukdom och därmed öka kunskapen inom området. Enligt Morse (2003) används kvalitativa 

metoder när lite är känt om ämnet och forskaren går in i studien utan att veta vad som är känt. 

Den valda designen ansågs lämplig för att besvara litteraturstudiens syfte i enlighet med vad 

Friberg (2012b) beskriver. Det fanns både styrkor och svagheter med vald metod. En styrka 

var att studiernas resultat skapade en bra översikt över valt kunskapsområde. För att få en 

grundlig översikt inom området inkluderades tio kvalitativa studier. Det slutliga antalet 

studier upplevdes tillräckligt för att besvara syftet. På detta sätt kunde en djupare förståelse 

för erfarenheter av att vara förälder till ett barn med kronisk sjukdom som fenomen beskrivas 

i enlighet med vad Forsberg och Wengström (2008) beskriver.  

Vid urvalet önskades tidsenlig data inom kunskapsområdet, därav begränsades sökningen 

inom ett visst tidsintervall i enlighet med vad Willman et al. (2011) beskriver som en adekvat 

avgränsning. Studierna som inkluderades var skrivna på engelska. Detta krävde en noggrann 

genomgång av studiernas resultat. Studiernas resultat diskuterades oss emellan som ett 

ytterligare steg för att undvika feltolkning i texten i enlighet med vad Östlundh (2012) 

beskriver. Studier rörande barn med psykiatriska sjukdomar exkluderades på grund av den 

begränsade utbildningen inom psykiatri som erhållits i högskolans utbildningsplan. En styrka 

under arbetets gång var att vi varit två författare gällande den språkliga förståelsen och vid 

tolkning av data. Under hela arbetets gång har oklarheter och betänkligheter som uppstått 

diskuterats. Enligt Wallengren och Henricson (2012) kan det minska risken för feltolkningar 

från en enskild författare. Detta resulterar i en ökad inter-bedömarreliabilitet och pålitlighet. 

Ett etiskt förhållningssätt genomsyrade hela metoden och återgivet resultat. Wallengren och 

Henricson (2012) beskriver att detta ökar det vetenskapliga värdet av inkluderade studier. 

Forsberg och Wengströms (2008) checklista för värdering av kvalitativa studier användes för 

att avgöra om studien skulle inkluderas eller inte. Svagheten med denna checklista var att den 

saknade en gradering från låg till hög för att bedöma hela studiens kvalitet. Checklistan gav 
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endast möjligheten till val att inkludera studien eller inte. Att använda en granskningsmall 

som inkluderar en tydligare bedömning av studiens kvalitet i hade kunnat höja kvaliteten av 

insamlad data.  

Flera databaser genomsöktes via databasvärden Discovery Service. Willman et al. (2011) 

menar att vid litteratursökning är det inte tillräckligt att utföra sökningar i en databas utan 

strävan bör ligga i att genomsöka flera databaser. Vid datainsamlingen gjordes ingen selektion 

gällande kroniska sjukdomar, alla kroniska sjukdomar i studierna inkluderades. Vi anser att 

styrkan i vår litteraturstudie är de olika inkluderade kroniska sjukdomar där föräldrars 

erfarenheter av att leva med barn med olika kroniska sjukdomar identifierades. Samtliga 

studier bestod av intervjuer och i fyra av studierna förekom även fokusgrupper. Detta gav ett 

likartat urval, som enligt Henricson (2012) ses som en styrka för högre trovärdighet i 

resultatet.  

Någon begränsning geografiskt sett över vilka studier som skulle inkluderas har inte gjorts. 

Fördelen med detta var att den stora variationen av representerade länder sågs som en tillgång 

för att beskriva ett globalt perspektiv. Alla studier kom från industrialiserade länder varav nio 

studier anses vara överförbara till svensk sjukvård. Detta framställs som en betänklighet enligt 

Henricson (2012) vid eventuell överförbarhet till sjukvårdssystemet i Sverige. Studien från 

Taiwan anses som mindre överförbar till svensk sjukvård på grund av kulturella och religiösa 

skillnader. Trotts detta är Taiwan ett av Asiens mest välmående länder där sjukvården har hög 

standard (Landguiden, 2013). Emellertid är en del av sjukhusen inriktade på traditionell 

kinesisk läkekonst till skillnad från den svenska sjukvården. Priebe och Landström (2012) 

redogör för generaliserbarhet, det vill säga om resultatet har giltighet utanför studien. Om 

litteraturstudiens resultat är generaliserbart till andra sammanhang än det som studerats är 

dock tveksamt på grund av antalet deltagare i de utvalda studier som granskats. För att kunna 

generalisera resultatet bör vidare studier genomföras. Förfarandet av tematisering i resultatet 

ansågs inte helt okomplicerat. För att få tillfredsställande teman och subteman diskuterades 

teman åtskilliga gånger oss emellan samt i samband med individuell handledning och i 

gruppseminarium. Wallengren och Henricson (2012) menar att detta höjer litteraturstudiens 

trovärdighet. Under analysarbetet har i största möjliga mån data analyserats så objektivt som 

möjligt, dessutom har den egna förförståelsen beaktats. Det är dock omöjligt för forskaren att 

helt frigöra sig från sina förutfattade meningar beskriver Forsberg och Wengström (2008) 

vilket kan ha påverkat återgivet resultat.  
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Resultatdiskussion 

Familjefokuserad omvårdnad 

Resultatet visade att föräldrar till ett barn med kronisk sjukdom upplevde emotionell chock 

vid fastställd diagnos. Barnet med den kroniska sjukdomen påverkade hela familjen där 

familjerelationer kunde förändras till att familjen fick en ökad gemenskap eller till det 

motsatta, att föräldrar separerade. Ygge och Arnetz (2004) menar att föräldern har en viktig 

roll med ett stort ansvar för det kroniskt sjuka barnet. Hodgkinson och Lester (2002) redogör 

för att ansvaret kräver ett stort engagemang för att stötta barnet. Detta resulterar i en 

påfrestning för hela familjen och deras sociala relationer. Resultatet visade att föräldrar 

behövde stöd för att hantera den nya situationen från både familj och anhöriga och inte minst 

från sjukvården. När den kroniska sjukdomen är en realitet inom familjen måste situationen 

hanteras. Detta är något sjukvården bör stötta och uppmuntra föräldern samt hela dennes 

familj för att hantera den påfrestande situationen. Detta kan implementeras med 

familjefokuserad omvårdnad. Brown och Ritchie (1990) menar att föräldern är en nödvändig 

samarbetspartner i vården av barn med kronisk sjukdom. Detta stöds av Shield et al. (2006) 

som menar att målet med familjefokuserad omvårdnad är att skapa en balans där patienten och 

närstående blir delaktiga, känner trygghet och upplever respekt. Detta säkerställer att 

omvårdnaden är planerad runt hela familjen och inte bara kring individen. Omvårdnaden 

innebär att alla familjemedlemmar ses som vårdtagare. Detta stöds av MacKean, Thurston och 

Scott (2005) som menar att familjefokuserad omvårdnad är en viktig komponent i relationen 

mellan familj och sjuksköterska. Vidare menar författarna att sjuksköterskan ser varje barn 

och dess familj som unik och har en insikt i sitt samarbete med familjen.  

När barnet blir kroniskt sjukt 

Resultatet visade att föräldrar upplevde emotionell chock efter att de erhöll barnets diagnos. 

Chocken skapade ett flertal efterföljande känslor så som sorg, skuld och ovisshet. Detta får 

stöd av Gibson (1995), Jerrett (1994), Maltby, Kristjanson och Coleman (2003), Priddis, 

Dunwoodie, Balding, Barrett och Douglas (2010) samt Rouf, White och Evans (2011) vilka 

beskriver att den erhållna diagnosen skapade emotionell chock. Gibson (1995) menar att 

föräldrar var oförmögna att få grepp om diagnosens existens vilken medförde den emotionella 

chocken. Detta medförde känslor av sorg, skuld, oro och ovisshet. I resultatet 

uppmärksammades att föräldrar även upplevde hopp och lättnad. Detta stöds av Rouf et al. 

(2011) som redogör för känslan av hopp som emotionell respons till följd av 
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diagnostiseringen. Maltby et al. (2003) beskriver föräldrars ovisshet under den 

prediagnostiska fasen. De upplevde att någonting inte stämde med barnet och detta orsakade 

rädsla och ångest. Men när väl diagnosen var verifierad upplevde föräldrar en känsla av 

lättnad.  

Resultatet visade att föräldrar ansåg hantering och behandling kring barnets sjukdom som svår 

att handskas med i början. De var tvungna att lära sig om sjukdomen vilket innebar 

igenkänning av symtom och tecken samt försök till att undvika eventuella komplikationer. 

Hanteringen av den kroniska sjukdomen upplevdes som ett stressfullt moment i föräldrarnas 

liv. Detta stöds av George et al. (2006) som beskriver att hanteringen kring barnets 

behandling och sjukdom var stressande för föräldrar. Resultatet visade att med tiden lindrades 

upplevelserna av stress och svårigheter kring hanteringen av sjukdomen, och behandlingen 

blev en rutin. Detta stöds av Holtslander, Kornder, Letourneau, Turner och Paterson (2012) 

och Furmedge, Lima, Monagle, Barnes och Newall (2013) som belyser problemet att 

föräldrar hade det svårt med hanteringen av barnets kroniska sjukdom den närmaste tiden 

efter erhållen diagnos. Vidare beskriver Holtslander et al. (2012) att föräldrar hade svårt att 

hantera sjukdomen men de var villiga att hantera situationen för att förebygga komplikationer 

som kunde uppkomma till följd av sjukdomen. Furmedge et al. (2013) beskriver att 

hanteringen kring behandlingen blev lättare med tiden och föräldrar fick då ett ökat 

självförtroende och kunde på så sätt ta kontroll över situationen. Furmedge et al. (2013) och 

Jerrett (1994) beskriver att behandlingen med tiden blev en daglig rutin. Jerrett (1994) menar 

att ju bättre hanteringen av den kroniska sjukdomen gick desto bättre självförtroende fick 

föräldrar. Detta ledde i sin tur till att föräldrar kunde acceptera hantering och behandling av 

sjukdomen.  

Att leva med ett barn med kronisk sjukdom 

Resultatet visade att föräldrar upplevde att det primära stödet kom från andra föräldrar till 

barn med samma diagnos eller med liknande erfarenheter. Stödet var till hjälp för att kunna 

dela med sig av sina erfarenheter som förälder till ett barn med kronisk sjukdom. Stödet 

kunde komma från stödgrupper eller från vårdpersonal som själva var föräldrar till ett barn 

med samma diagnos. Stödgrupperna var till hjälp för att kunna dela med sig av sina 

livsberättelser. Stödet upplevdes som gynnsamt och det var en trygg plats att prata om sina 

rädslor och ovissheter. Detta stöds av Holtslander et al. (2012) som menar att föräldrars behov 

av ett socialt stöd var tydligt. Författarna menar att stödet skulle vara lätt att nå och vara 
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kompatibelt med föräldrarnas livsstil. Föräldrar önskade dela sina personliga berättelser med 

andra föräldrar till barn med samma diagnos. Detta kunde bidra till att de kände sig mer 

bekväma i sina beslut som föräldrar. Även Paterson och Brewer (2009) samt Sallfors och 

Hallberg (2003) stöder resultatet då de beskriver att föräldrar upplever stöd som positivt när 

de får träffa andra föräldrar till barn med samma diagnos. Paterson och Brewer (2009) 

beskriver att föräldrarna ansåg det givande att lyssna till andra föräldrars berättelser även om 

de inte upplevt något liknande själva. Vidare beskriver Sallfors och Hallberg (2003) att 

föräldrar upplevde att de inte var ensamma med sina tankar och känslor. De upplevde att 

andra föräldrar hade erfarenheter av liknande problem och rädslor.  

Resultatet visade att föräldrar använder sig av flera olika copingstrategier för att ta kontroll 

över situationen efter den initiala chocken av diagnosen. Behovet av att bibehålla kontroll 

fanns även vid hantering och behandling av barnets sjukdom. Föräldrar skapade bland annat 

kontroll genom att ta en aktiv roll inom sjukvården samt att söka så mycket information om 

den kroniska sjukdomen som möjligt. Enligt författarna till litteraturstudien anses denna 

problemfokuserade copingstrategi som en viktig strategi i enlighet med vad Folkman och 

Greer (2000) beskriver för att skapa kontroll över det problem som orsakar den påfrestande 

situationen. Detta stöds av Trollvik och Severinsson (2004) som beskriver att föräldrar sökte 

information och kunskap för att få svar på hur de skulle hantera sjukdomen. Panicker (2013) 

och Priddis et al. (2010) menar att föräldrarna hade ett ökat behov av insamling av 

information om den kroniska sjukdomen vilket hjälpte de att ta kontroll över situationen. 

Panicker (2013) menar att det resulterade i att föräldrar fick ett bättre självförtroende gällande 

vården till barnet och kunde i sin tur ta beslut kring frågor gällande barnets vård. På detta sätt 

fick de en förbättrad känsla av kontroll.  

Livet förändras 

Resultatet visade att när ett barn i familjen diagnostiseras med en kronisk sjukdom förändras 

familjerelationer. Enligt Hodgkinson och Lester (2002) innebär det påfrestningar på föräldrars 

sociala relationer och hur familjen fungerar i helhet. I resultatet framkom att detta kunde ha både 

en positiv eller en negativ verkan på familjer. Den positiva verkan kunde vara att familjen 

kom närmare varandra och upplevde en ökad styrka och gemenskap. Detta stöds av Sallfors 

och Hallberg (2003) som menar att barnets kroniska sjukdom påverkar hela familjen. 

Författarna menar att det ger en ökad närhet inom familjen. Däremot kan familjens starka 

samhörighet i sin tur resultera i isolering gentemot vänner och anhöriga. Resultatet visade att 
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för de familjer som upplevde en negativ verkan kunde detta innebära problem som resulterade 

i skilsmässa. Detta får stöd av Fletcher (2010) och Priddis et al. (2010) som betonar att 

barnets sjukdom påverkar familjens alla medlemmar. Barnets sjukdom påverkade föräldrarnas 

relation till varandra. Vidare beskriver Fletcher (2010) att när den ena föräldern behövde vara 

närvarande vid behandling av barnet under längre sjukhusvistelser förhindrade det föräldrarna 

att vara tillsammans fysiskt, vilket är en viktig del i att upprätthålla en god parrelation. 

Föräldrar som var gifta upplevde motgångar och fick genomgå terapi för att relationen skulle 

upprätthållas. Priddis et al. (2010) beskriver att frustrationen som uppstod kring barnets 

sjukdom blev en påfrestning på parrelationer. Gibson (1995) beskrev att många mödrar 

indikerade att de inte erhöll det stöd de behövde från deras make. Mödrarna upplevde att 

fäderna inte deltog och visade ansvar i vården till barnet. Barnets hälsoproblem skapade 

tydliga spänningar mellan mödrar och fäder i deras parrelation. Goble (2004) beskriver att 

gifta föräldrapar upplevde sin relation som starkare än någonsin på grund av stödet som 

föräldrarna gav till varandra. Priddis et al. (2010) menar att föräldrar upplevde en starkare 

relation till varandra på grund av det likartade stödet som gavs och togs emot av föräldrarna.  

SLUTSATS 

Resultatet i denna litteraturstudie har visat tydliga likheter i föräldrars erfarenheter oberoende 

av vilken enskild kronisk sjukdom som drabbar barnet. Inga tydliga skillnader i föräldrars 

erfarenheter kunde identifieras. För att hantera den emotionella bördan kring barnets kroniska 

sjukdom uppgav föräldrar att det primära stödet kom från andra föräldrar med liknande 

erfarenheter. Sjuksköterskan ska hjälpa föräldern att tänka framåt i tiden och introducera 

föräldern till olika stödgrupper eller patientföreningar. Detta kan ge det stöd som föräldrarna 

fordrar för att minska deras oro och inge hopp om barnets framtida välbefinnande. Detta kan 

resultera i ett ökat välbefinnande hos föräldrar till barn med kronisk sjukdom. 
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KLINISK BETYDELSE 

Det är svårt att påverka vilka sjukdomar som drabbar barn och därmed hela familjen. Kronisk 

sjukdom leder till påfrestningar för familjens samtliga medlemmar. Det som går att påverka är 

den information och det stöd som familjen erhåller när en kronisk sjukdom blir en realitet 

inom familjen. Det är viktigt att familjen blir väl bemött genom att erhålla god information 

som bidrar till att föräldrarna upplever en känsla av kontroll. Sjuksköterskan spelar en viktig 

roll då denna yrkesgrupp ofta står för den huvudsakliga patientkontakten samt att 

sjuksköterskan har det överordnade omvårdnadsansvaret. Denna litteraturstudie kan bidra 

med kunskap om föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med kronisk sjukdom. En 

medvetenhet kring vikten av stöd och hur stöd påverkar familjer med ett barn med kronisk 

sjukdom kan ses som ett verktyg för att skapa god omvårdnad. Redan under 

sjuksköterskeutbildningen bör ämnet aktualiseras för att förbättra medvetenheten och ge en 

mångfacetterad bild av vilken verkan stöd bidrar med. 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

För att vidareutveckla forskningsfrågan skulle en utveckling kring temat stöd undersökas. 

Under litteraturstudiens förfarande växte en undran kring i vilket skede och till vilken 

omfattning stödet skulle aktualiseras. I litteraturstudiens resultat påvisades att föräldrar erhöll 

emotionell chock vid den direkt postdiagnostiska fasen. Frågor väcktes om när stödet ska 

implementeras för att föräldern snabbare ska komma ur den emotionella chocken för att 

därefter kunna bearbeta situationen. I denna litteraturstudie har föräldrars erfarenheter 

analyserats, därför skulle det vara av intresse att undersöka om barn med kronisk sjukdom har 

liknande erfarenheter som föräldrarna i litteraturstudiens resultat. I litteraturstudiens resultat 

framkom att det inte fanns några tydliga skillnader i föräldrars erfarenheter till följd av vilken 

enskild kronisk sjukdom som drabbar barnet. Däremot väcktes en undran om det finns 

skillnader i erfarenheter av att vara förälder till ett barn med kronisk sjukdom gällande 

socioekonomiska och/eller transkulturella faktorer. Samtliga förslag på vidare forskning 

skulle kunna bidra till utvecklingen i evidensbaserad omvårdnad. 
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