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Sammanfattning 

Bakgrund: Medfödda hjärtfel tillhör de vanligaste missbildningarna hos levande födda barn. 

De stora framstegen inom hjärtkirurgin har lett till att fler barn överlever. Att få ett barn med 

medfött hjärtfel är väl dokumenterat som en mycket stressig upplevelse familjen. Föräldrar till 

hjärtsjuka barn uppvisar ett sämre välbefinnande jämfört med föräldrar till friska barn.  

Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med medfött hjärtfel. 

Metod: Allmän litteraturstudie med kvalitativ deskriptiv design och en deduktiv ansats. Katie 

Erikssons vårdteori om lidandet användes som teoretisk referensram.  

Resultat: Föräldrarna led av oro och stress i hög utsträckning och barnets hjärtsjukdom hade 

en stor inverkan på hela familjens tillvaro. Bristen på information om barnets sjukdom gjorde 

att föräldrarnas oro ökade. Skuld var en vanligt förekommande känsla hos föräldrarna. Med 

tiden använde en del föräldrar normalisering som strategi för att lindra sin oro. 

Slutsats: Föräldrar till hjärtsjuka barn upplever livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande. 

Information och delaktighet i barnets vård är viktiga komponenter i omvårdanden av familjen 

för att lindra deras lidande. Normalisering skulle kunna vara en strategi för föräldrarna att 

lindra sitt lidande.  

Klinisk betydelse: Genom att skildra föräldrarnas perspektiv kan kunskapen om deras 

lidande öka samt ge en ytterligare förståelse för hur det är att ha ett barn med medfött hjärtfel.  

 

Nyckelord: Föräldrar, lidande, medfött hjärtfel, upplevelse. 



 

 

ABSTRACT 

Background: Congenital heart defects are one of the most common birth defects in live 

births. Major advances in cardiac surgery have led to a greater survival among these children. 

The diagnosis of a congenital heart condition is well documented as being a highly stressful 

time for the family. Parents of children with heart diseases show a lower sense of well-being 

compared to parents of healthy children.                                                                              

Aim: To describe parents’ experiences of living with a child with congenital heart defect. 

Method: General literature study with a qualitative descriptive design and a deductive 

approach. The theory of Katie Eriksson and her view of suffering was used as a theoretical 

framework.                                                                                                                               

Findings: The parents were suffering from anxiety and stress to a great extent and the child’s 

illness had a great impact on the whole family. The lack of information concerning the child’s 

disease increased the anxiety of the parents. Guilt was a common feeling among the parents. 

In time some parents used normalization as a strategy to ease their anxiety.                                                                                      

Conclusion: Parents of children with heart disease experience life suffering, suffering from 

care and suffering from disease. Information and participation in the child’s care are 

important components in the care of the family to alleviate their suffering. Normalization 

could be a strategy for the parents to ease their suffering. 

Relevance to clinical practice: By describing parents perspective knowledge about their 

suffering may increase and provide a further understanding about what it is like to have a 

child with congenital heart disease. 

 

Key words: Congenital heart disease, experience, parents, suffering 
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INLEDNING 

Intresset för föräldrars upplevelser av att leva med barn med medfött hjärtfel väcktes under en 

verksamhetsförlagd utbildning på en kardiologisk mottagning (Astrid Lindgrens barnsjukhus). 

En del barn var allvarligt hjärtsjuka och deras föräldrar var ständigt oroliga för sitt barns 

hälsa. Vi kom att fundera över hur föräldrarnas ständiga oro påverkar dem. Genom denna 

litteraturstudie kan förståelsen för föräldrarnas upplevelser öka och därmed ge möjlighet till 

förbättrad omvårdnad och stöd till familjerna. 

BAKGRUND  

Medfödda hjärtfel 

Med en incidens på nästan en procent tillhör medfödda hjärtfel de vanligaste missbildningarna 

hos levande födda barn (Socialstyrelsen, 2008). I Sverige föds cirka 1000 barn per år med 

någon form av hjärtfel (Dellborg, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2008) är medfödda hjärtfel en 

kronisk sjukdom. Kronisk sjukdom definieras som en stadigvarande, ihållande, långsamt 

fortlöpande eller obotlig sjukdom (Nationalencyklopedin, 2014). Medfödda hjärtfel är ett 

samlingsbegrepp på flera hundra olika felbildningar i hjärtat och stora kärl, där vissa hjärtfel 

är relativt vanliga medan andra är extremt sällsynta (Dellborg, 2012). Medfödda hjärtfel 

förekommer i olika svårighetsgrader och hos de mest komplicerade fallen kan hela hjärtats 

uppbyggnad vara förändrad. Uppkomsten till ett medfött hjärtfel är oftast okänd, men möjliga 

orsaker anses vara kromosomrubbningar, ärftlighet, miljöfaktorer, diabetes hos modern eller 

medicinering under graviditeten (Lundgren & Hansson, 2011). Vissa hjärtfel yttrar sig som 

akuta tillstånd direkt efter födseln medan andra upptäcks senare i livet (Socialstyrelsen, 2008). 

De flesta barn som opereras för medfött hjärtfel i Sverige behandlas numera redan före ett års 

ålder och resultaten är mycket goda med en låg mortalitet. Hos de flesta barn med medfödda 

hjärtfel behöver inget större kirurgiskt ingrepp utföras, utan det räcker med ett lindrigare 

hjärtkateteringrepp (Dellborg, 2012). Hjärtkateteriseringen innebär att en mycket tunn kateter 

förs in via ett kärl i ljumsken eller handleden upp till hjärtat, samtidigt som kontrastvätska 

injiceras så att förloppet kan följas på en röntgenskärm. Kateteriseringen används för 

kranskärlsröntgen, ballongvidgning och klaffbyten. Många medfödda hjärtfel kan växa bort 

med tiden men för ett mindre antal hjärtsjuka barn behövs en eller flera stora operationer 

(ibid).  
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Diagnostik och kirurgisk behandling av medfödda hjärtfel har förbättrat omhändertagandet av 

hjärtsjuka barn (Socialstyrelsen, 2008). Under de senaste 25 åren har antalet barn med 

medfödda hjärtfel som överlevt till vuxen ålder ökat från femton till 85 procent (Lawoko, 

2007). Detta innebär att barn som växer upp med medfödda hjärtfe l är en relativt ny och 

potentiellt växande patientgrupp (ibid), en patientgrupp där många behöver livslångt 

omhändertagande av specialister inom vården (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Föräldrar till barn med medfödda hjärtfel 

I många fall uppmärksammas hjärtfelen hos barnet redan under fosterstadiet i samband med 

att ett rutinmässigt ultraljud utförs (Dellborg, 2012; Smith, Newey, Jones & Martin, 2011). 

Föräldrarna har då tid att förbereda sig mentalt och har möjlighet att fundera över lämpliga 

åtgärder och behandlingar, till skillnad från de föräldrar som blir medvetna om hjärtfelen först 

efter födseln (Hoehn et al., 2004; Smith et al., 2011). Att erhålla diagnosen medfött hjärtfel är 

väl dokumenterat som en mycket stressig upplevelse för barnet och dess familj (Redshaw, 

Wilson, Scarfe & Dengler, 2011; Smith et al., 2011). Beskedet kan komma som en chock för 

föräldrarna och medföra kraftiga reaktioner som kvarstår under många år (Dellborg, 2012). 

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

omskakas (Fisher, 2001). Med livsvärld menas den värld som människan delar med andra och 

är högst unik och personlig för varje individ, genom att varje människa tillskriver sin 

verklighet olika betydelser och dimensioner (Dahlberg & Segesten, 2010). Föräldrarna måste 

förändra sitt levnadssätt samt göra omfattande försök att anpassa sig till den nya verkligheten 

(Fisher, 2001).  

 

De stora framstegen inom hjärtkirurgin har lett till att fler hjärtsjuka barn överlever, men 

barnens neurologiska funktioner, hälsa och välmående kan komma att äventyras (Majnemer et 

al., 2006; Vrijmoet-Wiersma, Ottenkamp, van Roozendaal, Grootenhuis, & Koopman, 2009; 

Yildiz, Celebioglu & Olgun, 2009). Föräldrar till kroniskt sjuka barn är därmed i riskzonen 

för att uppleva långvarig stress (Majnemer et al., 2006; Tak & McCubbin, 2002; Vrijmoet-

Wiersma et al., 2009) och riskerar ett försämrat välmående och en ostabilitet inom familjen 

(Majnemer et al, 2006; Tak & McCubbin, 2002). Att vistas på sjukhus kan förstärka krisen 

och komplicera anknytningen mellan barn och föräldrar (Lundgren & Hansson, 2011). 
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Föräldrarna oroar sig även över att barnet inte ska överleva vilket ofta medför att barnet blir 

överbeskyddat.  

 

I jämförelse med föräldrar till friska barn lider föräldrar till hjärtsjuka barn i större 

utsträckning av depressioner, ilska, sorg och hopplöshet (Lawoko, 2007). Enligt Yildiz et al. 

(2009) får familjer till hjärtsjuka barn även handskas med skuldkänslor. På senare tid har 

fokus legat på skyddsfaktorer som reglerar effekten av stress, där socialt stöd har visat sig 

vara särskilt gynnsamt för att familjerna ska ha möjlighet att hantera situationen på ett bra sätt 

(ibid). Socialstyrelsen (2008) skriver att ett stort antal barn med medfödda hjärtfel och deras 

familjer behöver kontinuerligt psykosocialt stöd under flera år. Psykosocialt stöd är ett 

flerdimensionellt begrepp som inkluderar; emotionellt stöd, social identitet, materiell hjälp, 

information och social tillhörighet (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], u.å.). 

Hos mer än 20 procent i patientgruppen med de mest komplexa hjärtfelen förekommer tung 

psykosocial problematik (Socialstyrelsen, 2008). Det är därmed av stor vikt att det finns 

strukturerat psykosocialt stöd i form av sjuksköterska, psykolog och kurator tillgängliga för 

patienten och dess familj. Det psykosociala stödet bör sättas in tidigt då de flesta medfödda 

hjärtfel upptäcks strax efter födseln och de flesta kirurgiska åtgärder redan är genomförda 

innan barnet har fyllt ett år (ibid). 

 

Enligt Lawoko (2007) har fokus inom området livskvalitet främst legat på det psykosociala 

välbefinnandet och fler studier som inkluderar psykologiska, fysiologiska och sociala faktorer 

efterfrågas. Livskvalitet är ett omfattande begrepp som påverkas av personens fysiska hälsa, 

psykiska tillstånd, grad av självständighet, sociala relationer och relationer till betydelsefulla 

inslag i individens miljö (World Health Organization, n.d). Vid jämförelse av livskvaliteten 

mellan föräldrar till hjärtsjuka barn och föräldrar till friska barn, uppvisade föräldrar till barn 

med hjärtfel ett sämre välbefinnande (Arafa, Zaher, El-Dowaty & Moneeb, 2008). De största 

skillnaderna sågs inom kategorierna; vitalitet, generell hälsa och förändringar i sociala roller. 

Faktorer som hade avgörande inverkan på livskvaliteten var svårighetsgraden på barnets 

sjukdom, typ av hjärtsjukdom, om det fanns fler barn i familjen, samt privatekonomin (ibid). 
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Omvårdnad och sjuksköterskans profession  

Sjuksköterskan har, enligt Intenational Council of Nurses fyra ansvarsområden; Att främja 

hälsa, Att förebygga sjukdom, Att återställa hälsa och Att lindra lidande (Socialstyrelsen, 

2005a). I sjuksköterskans profession ingår tre huvudsakliga arbetsområden; Omvårdnadens 

teori och praktik, Forskning, utveckling och utbildning samt Ledarskap (ibid). Inom 

omvårdnad utvecklas kunskap om hur individer, familjer och samhällen kan uppnå, bevara 

eller återvinna hälsa och livskvalitet genom hela livet (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Omvårdnad tar sin utgångspunkt i människans upplevelse och tolkning av hälsa, ohälsa och 

sjukdom. Omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn med ett existentiellt filosofiskt 

synsätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Ett grundläggande antagande inom disciplinen 

är att omvårdnad sker på personnivå där helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt betonas i 

den dagliga omvårdnaden av patienterna. Begreppet omvårdnad omfattar även den 

vetenskapliga forskningen av och teoribildningen kring sjuksköterskans arbete (Dahlberg & 

Segersten, 2010). 

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteorier är olika former av kunskap som används som stöd i sjuksköterskans 

arbete (Kirkevold, 2000). Syftet med omvårdnadsteorierna är att bidra till att formulera en 

omvårdnadsidentitet. Katie Erikssons teori användes i den föreliggande studien då hon lyfter 

lidandeperspektivet. Hennes vårdteori präglas av en filosofisk karaktär baserad på omsorg, 

caritas (Kirkevold, 2000). Eriksson hävdar att hennes teori handlar om vårdandets essens och 

hennes syfte är att beskriva den verksamma faktorn i allt vårdande. Människan, hälsa, vård 

och lidande är fyra centrala begrepp som ingår i Erikssons vårdteori (ibid).  

 

Lidande 

Enligt Eriksson (1994) är liv, död, lust och lidande centrala delar i en människas liv. Lidandet 

i sig är någonting ont och meningslöst, men beroende på hur en människa tar sig igenom sitt 

lidande kan det göras till något betydelsefullt. Lidandet är ett slags döende, en dödskamp där 

människan sörjer det hon har förlorat eller håller på att förlora, men det finns även möjlighet 

till nytt liv när den lidande försonas med sitt lidande. Varje människas lidande är unikt, men 

kan enligt Eriksson beskrivas som en kamp mellan det goda och det onda, alltså en kamp 

mellan lidandet och lusten. Det onda lidandet skapar en känsla av hopplöshet och maktlöshet 
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hos människan, medan det goda lidandet skapar meningsfullhet. Lidandet hos en människa 

har en livsviktig funktion och kan ses som en varningssignal, ett tecken på att någonting är fel 

och kan därmed skydda individen från ytterligare lidande. En människa som berättar om sitt 

lidande finner tröst i att bli bekräftad och sedd, och upplevelsen av trovärdighet ger en känsla 

av värdighet (ibid).  

 

Eriksson (1994) beskriver tre olika fomer av lidande som sjukvårdspersonal möter inom 

vården; Livslidande, Vårdlidande och Sjukdomslidande. Dessa olika former av lidande kan 

ibland gå in i varandra, men uppstår vid olika tillfällen. Livslidande handlar enligt Eriksson 

om när en människas liv, som hon känner till det, plötsligt tas ifrån henne och hela 

livssituationen förändras. Livslidandet hänger samman med människans hela existens och tid 

krävs för att människan ska finna en ny mening i tillvaron. Eriksson menar att det människan 

inte kan förstå eller förklara tillskriver hon ödet eller en yttre makt. Varför lidandet finns är 

därmed en existentiell och religiös fråga. När det gäller Vårdlidande grupperar Eriksson in det 

i fyra kategorier; kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och 

utebliven vård. Alla fyra kategorier handlar i grund och botten om kränkning av människans 

värdighet. Eriksson delar in begreppet värdighet i en yttre och en inre dimension. Den yttre 

dimensionen innefattar ära, rang, utseende och anseende, medan den inre handlar om 

trovärdighet, hederskänsla och moral. En människa som inte känner sig sedd eller blir lyssnad 

på, i samband med vårdrelaterade situationer, kan uppleva kränkning av sin värdighet på en 

abstrakt nivå. Sjukdomslidande kan innebära kroppslig fysisk smärta, men även andligt och 

själsligt lidande som uppstår när en person känner skam, skuld eller förnedring. Många gånger 

är det patienten som utsätts för sjukdomslidandet, men även närstående kan drabbas av denna 

form av lidande. Eriksson menar att föräldrar som har sjuka barn ofta lider av skam- och 

skuldkänslor då de kan uppleva att det är de själva som har orsakat barnets sjukdom genom att 

inte leva enligt de normer som finns. Föräldrarna kan även känna förtvivlan eller ilska över att 

de inte kan lindra sitt barns lidande (ibid). 
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Lindrande av lidande  

Människan vill inte lida och försöker på olika sätt lindra sitt lidande (Eriksson, 1994). Den 

vårdande handlingen sker alltid i ett sammanhang och vårdgivarnas och närståendes 

perspektiv inkluderas i patientens livsvärld. Eriksson beskriver de närstående som patienter 

som lider vilka också är i behov av vård och omsorg. Vårdpersonal kan lindra lidandet som 

föräldrar upplever genom humana handlingar, som till exempel att ge stöd och uppmuntran, 

men även genom att visa medlidande och dela hopplösheten med föräldrarna. Enligt Eriksson 

utgör medlidandet källan till det sanna vårdandet och förutsätter mod att ta ansvar och mod att 

offra någonting av sig själv. Att som förälder vara informerad om sitt barns situation och 

känna sig delaktig i vården kan också verka som lindrande åtgärder (ibid). 

PROBLEMFORMULERING 

Föräldrar till hjärtsjuka barn lider av en försämrad livskvalitet i jämförelse med föräldrar till 

friska barn. Den ökande överlevnaden hos de hjärtsjuka barnen leder till att fler föräldrar 

hamnar i en vardag av oro, stress och sjukhusbesök. Att vara förälder till ett sjukt barn innebär 

ofta att leva med känslor av hopplöshet, skam och skuld, vilket förorsakar ökat lidande. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med 

medfött hjärtfel, ur ett lidandeperspektiv. 
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METOD  

Design 

En allmän litteraturstudie med kvalitativ deskriptiv design och en deduktiv ansats utfördes 

baserat på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. En litteraturstudie beskriver 

kunskapsläget inom ett visst område (Polit & Beck, 2013), och bygger på att identifiera och 

analysera de relevanta studierna (Forsberg & Wengström, 2013). Enligt Dahlborg Lyckhage 

(2012) bidrar kvalitativa studier till att skapa en förståelse av ett fenomen såsom erfarenheter, 

förväntningar och upplevelser. Med utgångspunkt i kvalitativa studier kan en bättre förståelse 

skapas för vad lidandet innebär (Friberg, 2012b). Om välutvecklade teorier finns beträffande 

det som ska studeras i examensarbetet anses en deduktiv ansats vara lämplig (Henricson, 

2012a). En deduktiv ansats grundar sig på en teori som beskriver ett specifikt fenomen och 

resultatet används sedan för att stödja teorin (Polit & Beck, 2013).  

 

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier är styrande för urvalet för att artiklarna ska svara på 

studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2013). Inklusionskriterier för den 

föreliggande studien var att studierna skulle vara kvalitativa och svara mot syftet, samt vara 

skrivna på engelska eller svenska, vara peer-reviewed, och publicerade mellan år 2004 och år 

2014. Litteraturstudier exkluderades. 

 

Datainsamlingsmetod 

Med utgångspunkt från syftet inleddes en första sökning för att samla in material till den 

föreliggande studien. Syftet med att göra en primärsökning är att avgränsa det valda området 

och att identifiera lämpliga sökord (Friberg, 2012a). Den egentliga sökningen inleddes i 

sökmotorn EBSCO Discovery Service som innehåller databaserna; CINAHL Complete, 

MEDLINE, AMED, Academic Search Elite, Teacher Reference Center, Library, Information 

Science & Technology Abstract och CINAHL with Full Text. EBSCO Discovery Service 

ämnesordlista användes vid sökningarna. Följande sökord användes; congenital heart defects, 

congenital heart disease, coping, family, interview, parenting, parents, quality of life, 

qualitative study, suffering och well-being. Inspirerade av Rempel, Harrison och Williamsons 

(2009) artikel, som hittades vid de första sökningarna, lades sökordet hypoplastic left heart 

syndrome till för att få en mer specifik sökning. Kombinationer av sökorden utfördes med 
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hjälp av booleska operatören AND för att erhålla relevanta studier. Även trunkering (*) av 

sökorden användes för att få en så bred sökning som möjligt. Booleska sökoperatorer kan 

användas för att expandera eller begränsa en sökning (Polit & Beck, 2013; Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Ett stort antal träffar erhölls initialt vid den egentliga sökningen i EBSCO 

Discovery Service och flera artiklar återkom vid de olika söktillfällena. Efter fastställda 

inklusions- och exklusionskriterier gav litteratursökningen ett antal olika referenser som 

värderades och valdes ut i två steg, i enlighet med vad Friberg (2012a) skriver. Med hjälp av 

abstract gjordes en grovsållning och sedan påbörjades ett urvalsförfarande av fulltextartiklar. 

De sista sökningarna gav ett mindre antal träffar då sökorden var mer specificerade. Enligt 

Willman et al. (2011) kan manuella sökningar vara bra att göra för att hitta nya källor. 

Manuella sökningar gjordes i referenslistor till artiklar som hittats vid databassökninge n, 

varav fem stycken inkluderades. Fyra artiklar fanns inte att tillgå via EBSCO Discovery 

Service och specifika sökningar utfördes i PubMed med de aktuella artiklarnas titlar samt 

författare som sökord. Resultat från artikelsökningen redovisas i tabell 1. Kvaliteten på de tio 

studierna, i den föreliggande studien, bedömdes gemensamt enligt en granskningsmall för 

kvalitativa studier från SBU (SBU, 2013), och samtliga ansågs ha god kvalitet och 

inkluderades i den föreliggande studien.  

 
Tabell 1 . Databassökning (Se bilaga 1 för numrering av artiklarna) 
 

Databas  Datum 

för 

sökning 

Sökord Antal 

träffar 
Lästa 

abstract 
Utvalda 

artiklar 

(antal 
dubbletter) 

Inkl. 

artiklar i 

studien  
(artikel-

nummer) 

EBSCO 
Discovery 
Service 

2014-09-
01 

congenital heart disease 
AND parents AND 
suffer 

771 10 1 (0) 1 (4) 

EBSCO 
Discovery 
Service 

2014-09-
01 

congenital heart* AND 
parent* AND quality of 
life AND suffer* 

857 14 2 (1) 1 (8) 

EBSCO 
Discovery 
Service 

2014-09-
01 

congenital heart defects 
AND parent* AND 
qualitative AND well-
being 

133 3 3 (2) 1 (9) 
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EBSCO 
Discovery 
Service 

2014-09-
02 

hypoplastic left heart 
syndrome AND family 
AND coping AND 
parents 

60 4 2 (1) 1 (5) 

EBSCO 
Discovery 
Service 

2014-09-
02 

congenital heart disease 
AND hypoplastic left 
heart syndrome AND 
parenting AND interview 

20 4 4 (1) 1 (7) 

EBSCO 
Discovery 
Service 

2014-09-
10 

Psychological distress in 
parents of children with 
severe congenital heart 
disease: the impact of 
prenatal versus postnatal 
diagnosis. 

3 3 1 (0) 1 (1) 

PubMed 2014-
09—03 

The experience of a 
broken heart AND 
Fernandes JR 

1 1 1 (0) 1 (3) 

PubMed 2014-
09—03 

This is the best fatal 
illness that you can have 

1 1 1 (0)  1 (6) 

PubMed 2014-09-
03 

Experience of support for 
parents of adolescents 
with heart defects- 
supported to be 
supportive. 

1 1 1 (0) 1 (2) 

PubMed  2014-09-
10 

Pediatric cardiac surgery 
under the parents AND 
Salgado  

1 1 1 (0) 1 (10) 

 

Dataanalys 

Enligt Friberg (2012b) bör texterna läsas igenom noggrant vid upprepade tillfällen för att få 

en djup förståelse för innehåll och sammanhang. I kvalitativa studier presenteras likheter och 

skillnader i form av teman eller kategorier där innehåll med liknande innebörd sammanställs 

under en passande rubrik (ibid). I den deduktiva analysen grupperas innehållet enligt en 

teoretisk referensram som kan vara en teori eller ett begreppssystem (Henricson, 2012a). De 

tio utvalda studierna lästes initialt enskilt ett flertal gånger av båda författarna till den 

föreliggande litteraturstudien. Studierna analyserades sedan gemensamt med tonvikt på syfte, 

datainsamlingsmetod, analysmetod och resultat, vilket sedan sammanställdes i en 

artikelmatris (bilaga 1). I enlighet med SBU:s metodbok (SBU, 2013) markerades relevanta 

avsnitt i studiernas resultat, först individuellt och sedan gemensamt för att uppnå en ömsesidig 
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förståelse. Beskrivningar av föräldrars upplevelser av att leva med barn med medfödda 

hjärtfel ur ett lidandeperspektiv identifierades och sorterades under rubriker. Fynden 

sammanställdes i en översiktstabell för att åskådliggöra i vilka artiklar de påträffades (tabell 

2). Den kvalitativa innehållsanalysen är, enligt Graneheim och Lundman (2004), uppdelad i 

begreppen; analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och 

tema. Vid den deduktiva analysen av de inkluderade studierna identifierades fler domäner, 

vilka författarna till den föreliggande studien valde att exkludera på grund av examensarbetets 

begränsade storlek.  

 

Tabell 2. Översiktstabell över föräldrarnas upplevelser 

Fynd 

 

Artiklar 

Chock Stress och 

oro 

Hopplöshet 

och 

maktlöshet 

Brist på 

information 

Att inte 

bli trodd 

Skuld 

och 

skam 

Normalisering Hopp och 

lättnad 

Brosig et al., 2007 X X    X   

Bruce & Sundin, 

2012 

  X X X X X  

Hecker 

Fernandes, 2005 

X X X X X   X 

Lan et al., 2005 X X X X  X X X 

Lee & Rempel, 

2011 

 X     X X 

Moola, 2012  X   X  X X 

Rempel & 

Harrison, 2007 

 X     X X 

Rempel et al., 

2009 

 X    X X X 

Rempel et al., 

2013 

 X      X 

Salgado et al., 

2011 

 X X X  X   
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Etiska aspekter 

Ett etiskt förhållningssätt bör enligt Kjellström (2012) finnas med genom hela projektet. Det 

ska tydligt framgå vem/vilka som är ansvariga för fakta som presenteras i studien för att 

undvika plagiat (ibid). Det är av stor vikt att vara vaksam på gamla erfarenheter och 

förförståelse, då det kan påverka dataanalysen (Wallgren & Henricson, 2012). Förförståelse 

beskrivs som de värderingar, kunskaper och erfarenheter författare besitter innan studien 

påbörjas (Henricson, 2012b). För att erhålla en uppfattning om förförståelsen, beträffande det 

valda ämnet i den föreliggande studien, skrevs den ned individuellt. Reflektion och diskussion 

fördes gemensamt för att minimera påverkan på resultatet. Vi hade som mål att vara så 

objektiva som möjligt av analysen av de inkluderade studierna, och var medvetna om att 

översättning av utländska artiklar kunde medföra en risk för feltolkningar.  

 

RESULTAT  

Fynden från den deduktiva analysen kategoriserades utifrån Katie Erikssons begrepp; 

Livslidande, Vårdlidande, Sjukdomslidande och Lindrande av lidande (tabell 3).  

 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

Livslidande Vårdlidande Sjukdomslidande Lindrande av 

lidande 

Chock Brist på information Skuld och skam Normalisering 

Stress och oro Att inte bli trodd 
 

Hopp och lättnad 

Hopplöshet och 

maktlöshet 

   

 

Livslidande 

Chock 

Många föräldrar upplevde beskedet om sitt barns hjärtfel som en chock (Brosig, Whitstone, 

Frommelt, Frisbee & Leuthner, 2007; Hecker Fernandes, 2005; Lan, Mu & Hsieh, 2007), och  

föräldrarna beskrev det som att deras liv rasade samman i samband med beskedet (Hecker 

Fernandes, 2005). En del föräldrar liknade händelsen vid en mardröm (Hecker Fernandes, 
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2005; Lan et al., 2007), och upplevde det som att tiden stod still mellan diagnosbeskedet och 

beskedet om det framtida händelseförloppet (Hecker Fernandes, 2005).  

Stress och oro                     

Den mentala och känslomässiga stressen som barnets sjukdomstillstånd skapade ledde till att 

föräldrarna upplevde kronisk stress (Moola, 2012). Den mest framträdande känslan hos 

föräldrarna var oron över att förlora sitt barn (Brosig et al., 2007; Lan et al., 2007; Lee & 

Rempel, 2011; Rempel et al., 2009; Salgado et al., 2010). När föräldrarna insåg att barnet var 

i behov av hjärtoperation utsattes hela familjen för en stressande beslutsprocess (Lan et al., 

2007; Rempel, Ravindran, Rogers & Magill-Evans, 2013), och familjerna upplevde rädsla för 

att barnet skulle dö på grund av ingreppet eller av komplikationer efteråt (Lan et al., 2007; 

Moola, 2012; Salgado et al., 2010). Föräldrarna blev många gånger mycket oroliga när de inte 

fick vara närvarande vid undersökningar och behandlingar av sitt hjärtsjuka barn (Hecker 

Fernandes, 2005), och upplevde det svårt att lämna över barnet i andras händer (Lan et al., 

2007; Lee & Rempel, 2011).  

 

Trots en önskan från föräldrarnas sida om en normal uppväxt för sitt hjärtsjuka barn, upplevde 

föräldrarna att deras oro och osäkerhet inför barnets instabila hälsotillstånd hindrade 

familjerna att leva ut sina förhoppningar (Lee & Rempel, 2011; Rempel & Harrison, 2007; 

Rempel et al., 2009). Föräldrarna oroade sig för följderna av att de överbeskyddade sitt barn 

och var stressade över att det skulle leda till inskränkningar i barnets liv (Rempel & Harrison, 

2007).  

 

Barnets sjukdom hade en mycket stor inverkan på hela familjens tillvaro och föräldrarna 

beskrev det som att de blev tvungna att bygga upp familjen på nytt (Brosig et al, 2007). En del 

föräldrar upplevde att barnets livshotande tillstånd stärkte parförhållandet, vilket de tillskrev 

den stress och ovisshet de upplevt under tiden på sjukhuset (Rempel & Harrison, 2007). 

Andra föräldrar beskrev det som att relationen mellan man och hustru riskerade att rubbas på 

grund av hög stress och oro över barnets hälsa (Hecker Fernandes, 2005). 

 

Hopplöshet och maktlöshet  

Föräldrarna upplevde hopplöshet och kände sig olyckliga över beskedet att deras barn hade ett 

medfött hjärtfel (Lan et al., 2007). Det liv de hade innan diagnosen existerade inte längre och 

föräldrarna kände att de förlorade kontrollen över sin tillvaro (Hecker Fernandes, 2005). 
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Föräldrarna upplevde känslor av maktlöshet då de var oförmögna att påverka barnets 

hälsotillstånd (ibid), och många kände vanmakt över beslutet att deras barn skulle genomgå 

operation (Lan et al., 2007). Enligt Salgado et al. (2010) upplevde föräldrarna stort lidande 

och maktlöshet när vårdpersonal utförde omvårdnad av deras barn utan att föräldrarna var 

delaktiga. 

 

Vårdlidande 

Brist på information  

Föräldrar till hjärtsjuka barn upplevde att de inte hade fått tillräckligt med information från 

sjukvårdspersonalen om sitt barns tillstånd (Bruce & Sundin, 2012; Hecker Fernandes, 2005; 

Lan et al., 2007; Salgado et al., 2010). Bristen på information gjorde att föräldrarna kände sig 

rädda och osäkra vilket ledde till ökad oro. Föräldrar som upplevde att de inte fick tillräckligt 

med information om sitt barns hjärtsjukdom ansåg att de blev försummade, vilket ledde till 

ogynnsamma förhållanden mellan föräldrarna och vårdpersonalen (Bruce & Sundin, 2012). 

Föräldrarna var osäkra på hur de skulle få bra kontakt och hoppades istället på att 

vårdpersonalen skulle engagera sig för att skapa en god relation (ibid). 

 

De familjer som varit en längre tid på sjukhuset upplevde att sjukvårdspersonalen antog att 

yrkesspråket var något som föräldrarna behärskade (Hecker Fernandes, 2005). 

Sjukvårdspersonalens förutfattade mening om föräldrarnas förkunskaper ledde till att 

föräldrarna inte fick den information de önskade. Att inte veta vad som pågick med sitt 

hjärtsjuka barn fick föräldrarna att föreställa sig värsta tänkbara scenario (ibid). 

 

Att inte bli trodd 

Vissa föräldrar upplevde att de bemöttes med skepticism av sjukvårdspersonalen då de sökte 

sig till vården för att få hjälp med sitt hjärtsjuka barn, och föräldrarna fick höra att deras oro 

var överdriven (Moola, 2012). Om sjukvårdspersonalen inte gav föräldrarna det stöd de 

behövde ansåg sig föräldrarna ha blivit svikna (Bruce & Sundin, 2012).  

 

De flesta föräldrar hade ingen erfarenhet av vården innan deras barn blev sjuka, men många 

gånger visste föräldrarna att något inte stämde med deras barn innan sjukvårdspersonalen 

gjorde det (Hecker Fernandes, 2005). Familjer som upplevde misstro från vårdpersonalen 
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kände att de behövde slåss för sitt barns hälsa (Bruce & Sundin, 2012; Moola, 2012), och 

hade behov av att kontrollera allt som pågick (Moola, 2012).  

 

Sjukdomslidande 

Skuld och skam 

Skuld var en vanligt förekommande känsla hos föräldrar till hjärtsjuka barn (Brosig et al., 

2007; Lan et al., 2007; Rempel et al., 2009; Salgado et al., 2010). Mödrarna, i synnerhet, 

försökte hitta en orsak till barnets sjukdom genom att gå tillbaka till sig själv för att se om det 

var någonting som de hade gjort fel under graviditeten (Brosig et al., 2007; Lan et al., 2007).  

Flera föräldrar lade skulden på sig själva beträffande deras barns försenade motoriska, sociala 

och språkliga utveckling (Rempel et al., 2009). De mödrar som hade fler barn, utöver det 

hjärtsjuka barnet, fick dåligt samvete gentemot de friska barnen då de inte fick lika mycket av 

föräldrarnas tid (Lan et al., 2007).  

 

Det rådde en uppfattning hos föräldrarna om att andra människor såg dem som starka 

individer, och därför kände de att de behövde klara av så mycket som möjligt på egen hand 

(Bruce & Sundin, 2012). När föräldrarna behövde stöd från vårdpersonal för att ta hand om 

sig själva och sitt barn upplevde de skamkänslor.  

 

Lindrande av lidande 

Normalisering 

För att lindra sin oro använde sig föräldrarna av normalisering (Bruce & Sundin, 2012; Lan et 

al., 2007; Lee & Rempel, 2011; Moola, 2012; Rempel & Harrison, 2007; Rempel et al., 

2009). Föräldrarna hade en önskan om att vara “en normal familj”, utan behov av stöd från 

sjukvårdspersonal (Bruce & Sundin, 2012). Föräldrarna normaliserade sitt barns 

sjukdomstillstånd genom att tänka på hur mycket värre sjukdomen kunde ha utvecklats 

(Rempel & Harrison, 2007). Genom att jämföra sitt barns tillstånd med, i föräldrarnas ögon 

ännu sjukare barn, kunde föräldrarna dämpa sin oro och få perspektiv på sin tillvaro (Moola, 

2012). Föräldrarnas vilja att barnet skulle vara normalt bekräftades vid de tillfällena då barnet 

utförde aktiviteter som friska barn klarade av (Rempel et al., 2009).  

Även om barnens motoriska, sociala och språkliga utveckling var betydligt långsammare i 

jämförelse med friska barn i samma ålder, uttryckte föräldrarna belåtenhet med sina barns 

framsteg (Lee & Rempel, 2011). Oron lindrades av att föräldrarna tonade ner den långsamma 
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utvecklingen och var övertygade om att fler framsteg skulle ske i framtiden. Föräldrarna 

menade att barnen inte hade fått öva tillräckligt på sådant som var nödvändigt för att barnen 

skulle utvecklas i samma takt som friska barn (Rempel et al., 2009). Föräldrarna antog att all 

sjukhusvistelse och sängliggande var en bidragande orsak till att barnet inte hade fått öva upp 

sina färdigheter tillräckligt (Lee & Rempel, 2011). 

 

Hopp och lättnad 

Föräldrarna upplevde en känsla av lättnad när barnet erhöll diagnosen efter flera månader eller 

år av besök hos olika doktorer som hade misstrott föräldrarna (Moola, 2012). När barnen hade 

överlevt sin första operation kände föräldrarna hopp inför framtiden (Rempel et al., 2013). 

Många av barnen hade tidigare varit så sjuka att de hade varit nära döden (Moola, 2012), och 

föräldrarna såg varje litet framsteg som en anledning att fira (Lee & Rempel, 2011; Rempel et 

al., 2009). Föräldrarna ansåg att avsatt tid med sjukvårdspersonal för att besvara föräldrarnas 

frågor var en viktig komponent för att skapa en tillitsfull relation (Bruce & Sundin, 2012). Då 

vårdpersonalen möjliggjorde delaktighet upplevde föräldrarna stor tacksamhet. En 

välfungerande relation mellan familjen och vårdpersonalen, gjorde att föräldrarna kände att de 

kunde släppa en del av ansvaret för sitt hjärtsjuka barn, vilket skapade lättnad (ibid).  

 

Hoppet om att deras liv skulle bli så normalt som möjligt fanns med i föräldrarnas tankar 

(Rempel & Harrison, 2007). De kände sig optimistiska och hoppades på att det skulle finnas 

nya behandlingar som skulle kunna hjälpa deras barn i framtiden. Ett andligt perspektiv ledde 

de flesta föräldrar mot en positiv värdering av sina erfarenheter, som i sin tur ledde till 

uppskattning och tacksamhet över vad livet hade gett dem (Lan et al., 2007). Vid händelser 

där föräldrarna inte själva kunde vara med och påverka satte de sin tilltro till Gud (Rempel & 

Harrison, 2007). Genom religiös tröst upplevde föräldrarna lättnad (Lan et al., 2007).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Enligt Henricson (2012b) är pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet relevanta begrepp att 

använda för metoddiskussion vid kvalitativa studier.  

 

Pålitlighet 

Eftersom endast kvalitativa studier använts i den föreliggande studien, fanns det en risk att 

relevant material från kvantitativa studier exkluderades. För att få ett bredare perspektiv 

användes kvantitativa studier som refererades i bakgrunden. Samtliga utvalda artiklar var 

skrivna på engelska och för att öka pålitligheten användes lexikon för att materialet skulle 

översättas så noggrant som möjligt.  

 

En teoretisk referensram användes i den föreliggande studien, vilket enligt Henricson (2012a) 

hjälper till att problematisera och argumentera för att det finns ett problem som ska studeras, 

fenomen som ska förklaras eller då ett teoretiskt problem ska studeras. Katie Erikssons teori 

om lidande har stor precision eftersom hon noga definierar vad begreppet lidande betyder i 

hennes vårdteori, och andra kan därmed använda sig av Erikssons definition av lidandet som 

referensram (Bidstrup Jörgensen, 2012).  

 

Det går inte att utesluta att förförståelsen kan påverka tolkningen av kvalitativt material, och 

därmed påverka dataanalysen och resultatet (Henricson, 2012b). För att reducera risken för 

feltolkning, lästes artiklarna individuellt för att vid ett senare tillfälle gemensamt jämföra 

uppfattningar och komma fram till en ömsesidig förståelse. Diskussion och jämförelse av 

tolkningsmöjligheter både individuellt och gemensamt ökar studiens pålitlighet och 

trovärdighet (Henricson, 2012b; Polit & Beck, 2013). Regelbundna diskussioner och 

opponering från studiekamrater stärkte därmed den föreliggande studien, då studiekamrater 

med en annan förförståelse granskade uppsatsen för att säkerställa relevansen av innehållet.  

 

Trovärdighet   

I föreliggande studie användes artiklar som var peer-reviewed, vilket enligt Wallengren och 

Henricson (2012) styrker arbetets vetenskapliga kvalitet. Endast primärkällor användes i 

analysen av föreliggande studie. En litteraturstudie bör enligt Polit och Beck (2013) baseras 
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på primärkällor, då de är detaljerade och objektiva. Willman et al. (2011) menar att 

användandet av ett flertal databaser kan vara en strategi att undvika publiceringsbias. Genom 

att sökmotorerna EBSCO Discovery Service och PubMed användes vid datainsamlingen 

kunde ett tiotal databaser genomsökas samtidigt. Dessa databaser valdes för att de innehöll 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar som beskriver patientens subjektiva upplevelser, vilket 

enligt Henricson (2012b) stärker arbetets trovärdighet. Booleska sökoperatorn AND användes 

vid datainsamlingen för att erhålla ett hanterbart antal träffar. Sökoperatorn OR gav upphov 

till en ohanterbar ökad mängd träffar och användes därför inte, vilket kan ha medfört en risk 

för att relevanta artiklar föll bort.  

 

Enligt Wallengren och Henricson (2012) är det studiens valda design som avgör vilken 

granskningsmall som är passande. I enlighet med Röda Korsets Högskolas rekommendation 

användes SBU:s granskningsmall vid granskningen av de inkluderade artiklarna. 

Kvalitetsgranskningen utfördes först individuellt, för att sedan diskuteras gemensamt. Enligt 

Wallengren och Henricson stärks trovärdigheten om båda författarna till ett examensarbete 

har gått igenom kvalitetsgransknigen gemensamt. 

 

Att fyra artiklar av samma författare, Gwen R. Rempel (Lee & Rempel, 2011; Rempel & 

Harrison, 2007; Rempel et al. 2009; Rempel et al. 2013), inkluderades i den föreliggande 

studien, kan ha påverkat trovärdigheten negativt då det förelåg en risk för systematiska fel. 

Bias kan bero på speciella åsikter eller synsätt som författaren besitter, vilka leder till att fel 

slutsats dras (Billhult & Gunnarsson, 2012).  

 

Överförbarhet 

Tre artiklar (Lee & Rempel, 2011; Rempel & Harrison, 2007; Rempel et al. 2009), baserades 

på samma intervjuer vilket är en begränsning och minskar därmed överförbarheten. Trots 

denna begränsning inkluderas samtliga artiklar i den föreliggande studien då resultaten i dessa 

intervjuer har delats upp i domäner och analyserats i separata studier. 

 

Den kvalitativa ansatsen gjorde det möjligt att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med 

ett hjärtsjukt barn då unika upplevelser och erfarenheter var i fokus. De inkluderade artiklarna 

i den föreliggande studien kommer från olika delar av världen (Brasilien, Kanada, Sverige, 



 

18 

Taiwan och USA). Sjukvårdsystem, levnadsvanor och kultur skiljer sig åt i länderna, men 

oavsett land visade resultatet på att föräldrars känslor och upplevelser inte skiljde sig åt.  

 

Resultatdiskussion 

Den föreliggande litteraturstudiens syfte har infriats då analysen resulterade i kategorierna; 

Livslidande, Vårdlidande, Sjukdomslidande och Lindrande av lidande, vilka beskriver 

föräldrars upplevelser av att leva med barn med medfödda hjärtfel. I resultatet framkom det 

att föräldrarna led av oro och stress i hög utsträckning och att barnets hjärtsjukdom hade en 

stor inverkan på hela familjens tillvaro. Bristen på information om barnets sjukdom gjorde att 

föräldrarnas oro ökade och relationen mellan föräldrar och sjukvårdspersonal försämrades. 

Med tiden använde en del föräldrar sig av normalisering för att lindra sin oro över barnets 

hälsotillstånd.  

 

Resultatet i den föreliggande studien visade på att lidandet påverkade hela familjen och 

omfattade hela deras tillvaro. Ett lidande som innefattar hela människans livssituation 

beskrivs av Eriksson (1994) som ett livslidande. Resultatet åskådliggjorde förekomst av stor 

stress och oro hos föräldrar, vilket även resulterade i kronisk stress. Detta bekräftas i Connor, 

Kline, Mott, Harris och Jenkins (2009) studie där föräldrarna upplevde att barnets hjärtfel 

hade en omfattande emotionell påverkan samt orsakade en varaktig stress.  

 

Resultatet visade på att vissa föräldrar upplevde begränsningar i delaktigheten i vården av sitt 

hjärtsjuka barn. Föräldrarna upplevde även trygghet och lättnad när de kände sig sedda och 

hade en god relation till barnets vårdgivare. Att som förälder vara informerad om sitt barns 

situation och känna sig delaktig i vården kan enligt Eriksson (1994) verka som lindrande 

åtgärder. Enligt Socialstyrelsen ska sjukvårdspersonal informera och göra patienten och 

närstående delaktiga i vården (Socialstyrelsen, 2005b). Eldh (2009) hävdar att patienters 

delaktighet påverkas av sjuksköterskans kunskap, förmåga att lyssna och att delge information 

samt förmåga att visa respekt för patienten. Hjärtoperationerna frambringade stark oro hos 

föräldrarna i den föreliggande studien och många upplevde det mycket svårt att inte få vara 

närvarande vid behandlingar av sitt sjuka barn. Ett sätt att lindra föräldrarnas oro skulle, enligt 

författarna till den föreliggande studien, kunna vara att föräldrarna får vara mer delaktiga i 

förberedelserna av barnets operation. Detta styrks av Odegard, Modest och Laussen (2002) 
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som beskriver hur föräldrarnas oro lindrades inför det hjärtsjuka barnets operation genom att 

föräldrarna erhöll information om vad som skulle hända före, under och efter ingreppet. En 

förälder hade möjlighet att följa med sitt barn till operationssalen och stanna när barnet 

sövdes. Både föräldrar och barn upplevde detta som positivt och att oron inför operationen 

minskades (ibid). Resultatet visade även att bristen på information ledde till ökad oro, ett 

vårdlidande som ur Erikssons (1994) perspektiv hade kunnat undvikas med hjälp av ett etiskt 

förhållningssätt och god vård. Det är när vården blir för fokuserad på sjukdomen, och inte 

fokuserar på människan som helhet, som vårdlidande kan uppstå (ibid). En möjlig förklaring 

till den upplevda bristen på information vid diagnostillfället kan, enligt författarna till den 

föreliggande studien, bero på att föräldrarna befann sig i chock. Chockfasen definieras som 

första tiden efter uppkomsten av en kris, och det kan vara svårt för individer som befinner sig 

i chock att ta till sig given information (Cullberg, 2006). Detta överensstämmer med vad 

Bruce, Lilja och Sundin (2014) beskiver om att den chockerande händelsen blockerade 

föräldrarnas förmåga att ta till sig given information. Bruce et al. 2014 skriver även att 

föräldrarna skuldbelade sig själva för barnets hjärtsjukdom, vilket även beskrevs som en 

vanlig känsla hos föräldrar i den föreliggande studien. Enligt Eriksson (1994) kan 

sjukdomslidande i form av skuld och skam upplevas av patienten själv eller uppstå på grund 

av en fördömande attityd från vårdpersonalen.  

 

I lidandets ständiga kamp använder människan meningsskapande strategier för att försöka 

uppnå försoning med sig själv och sitt lidande (Eriksson, 1994). Det mest framträdande 

resultatet i den föreliggande studien var att föräldrar använde sig av normalisering för att 

lindra sin oro. Föräldrarna försökte skapa en så normal uppväxt som möjligt genom att barnen 

fick ägna sig åt typiska familjeaktiviteter. Detta fynd överensstämmer med Green, 

McSweeney, Ainley och Bryants (2008) påstående om att föräldrarna ansåg att det fanns en 

tydlig koppling mellan att vara ett normalt barn och att utföra aktiviteter som normala barn 

klarar av. Föräldrarna upplevde att barnens livskvalitet ökade om deras liv var så normalt som 

möjligt (ibid). Resultatet från den föreliggande studien visade även på föräldrar som inte 

kände sig kapabla att använda sig av normalisering, trots deras önskan om en normal uppväxt 

för sitt hjärtsjuka barn. Detta bekräftas av Knafl, Darney, Gallo och Angst (2010) som 

undersökte betydelsen av normalisering hos föräldrar till kroniskt sjuka barn. Vissa föräldrar 

ansåg att barnets tillstånd gjorde att deras familj aldrig skulle få uppleva det normala livet som 

familjer till friska barn har, trots att det eftersträvades. De föräldrar som inte använde sig av 
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normalisering nämnde i studien att de upplevde stress och hopplöshet, till skillnad från de 

föräldrarna som använde sig av normalisering (ibid).  

 

Ett ytterligare fynd från resultatet var att den psykiska stressen och oron över barnets 

hälsostatus påverkade relationen mellan föräldrarna i negativ riktning. Detta bekräftas av 

Connor et al. (2009) som hävdar att barnets hjärtsjukdom hade en stor inverkan på 

föräldrarelationen. Det negativa inflytandet på relationen mellan föräldrarna överensstämmer 

med Dellborgs (2012) påstående om att föräldrar till barn med medfödda hjärtfel hamnar i 

skilsmässa i större utsträckning. Resultatet från den föreliggande studien visade dock 

motsägelsefulla påståenden då en del föräldrar upplevde att barnets livshotande tillstånd 

stärkte förhållandet. En anledning till varför vissa föräldrar upplevde att barnets sjukdom 

stärkte parförhållandet skulle, enligt författarna till den förliggande studien, kunna bero på att 

de använde sig av normalisering. Detta i enlighet med vad Knafl et al. (2010) skriver om att 

föräldrar som använde sig av normalisering anpassade sig bättre till livet med ett kroniskt 

sjukt barn. Föräldrarna uppfattade att normaliseringen ökade familjens välmående, och ansåg 

att deras prioriteringar i livet hade förändrats till det bättre (ibid).  

 

Slutsats 

Föräldrar till hjärtsjuka barn upplever alla tre former av lidande; livslidande, vårdlidande och 

sjukdomslidande. Information och delaktighet i barnets vård är viktiga komponenter i 

omvårdanden av familjen för att lindra deras lidande. Normalisering skulle kunna vara en 

möjlig strategi för föräldrarna att lindra sitt lidande. Kunskap hos sjuksköterskan om 

normalisering kan vara av stor vikt för att på ett bättre sätt kunna stödja de föräldrar som inte 

tillämpar denna strategi. 
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Klinisk betydelse 

För att som sjuksköterska ha möjlighet att lindra föräldrarnas lidande och ge rätt stöd är det 

värdefullt att belysa vilken inverkan sjukdomen har på familjen. Genom att skildra 

föräldrarnas perspektiv kan resultatet från föreliggande litteraturstudie ge ökad kunskap om 

deras lidande, samt en ytterligare förståelse för hur det är att ha ett barn med medfött hjärtfel. 

Denna inblick i föräldrarnas livsvärld är en förutsättning för att kunna bemöta föräldrarna på 

ett fördelaktigt sätt. Förhoppningsvis kommer resultatet från denna studie att ge ökad insikt 

om vilket omvårdnadsbehov de berörda familjerna har och med hjälp av denna kunskap kunna 

lindra deras lidande ytterligare och förbättra deras livskvalitet. Betydelsefullt för 

sjuksköterskan i den kliniska verksamheten är att informera vid upprepade tillfällen, skapa en 

tillitsfull relation samt att främja delaktighet för föräldrar till ett hjärtsjukt barn. 

 

Förslag på vidare forskning 

För att kunna förbättra omvårdnaden av föräldrar till hjärtsjuka barn bör framtida forskning 

fokusera på hur sjuksköterskan kan lindra föräldrarnas lidande. Detta förslagsvis genom 

forskning om och när information skall ges till föräldrarna, hur en tillitsfull relation mellan 

föräldrar och sjuksköterskan skapas och hur delaktighet för föräldrarna i vården möjliggörs. 

Ytterligare forskning om varför vissa föräldrar och andra inte har förmågan att tillämpa 

normalisering som strategi för att lindra sitt lidande, skulle vara av stort intresse. 
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BILAGA 1 
Artikelmatris 

Nr Författare, Årtal 
Titel, Land 

Syfte  Metod Resultat 

1 Brosig, C., Whitstone, B, 
Frommelt, M., Frisbee, S., & 
Leuthner, S., 2007 
 
Psychological distress in 
parents of children with 
severe congenital heart 
disease: the impact of 
prenatal versus postnatal 
diagnosis. 
 
USA 

Att undersöka 
copingstrategier och den 
psykiska hälsan hos 
föräldrar till hjärtsjuka barn 
diagnostiserade under 
graviditeten, och hos 
föräldrar till hjärtsjuka barn 
diagnostiserade i samband 

med födseln. 

Design: Kvalitativ och kvantitativ studie. 

Urval: 10 familjer till barn diagnostiserade 
innan födseln och sju familjer till barn 

diagnostiserade efter födseln deltog i studien. 

Datainsamling av den kvalitativa studiedelen: 
Semistrukturerade intervjuer utfördes när 
diagnostiseringen av hjärtfelet gjordes och sex 
månader efter barnets födelse. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Analys: Intervjuerna utvärderades efter olika 

teman. 

Resultatet från den kvalitativa studien 
visade att följande teman: ilska, känslor 
av misstro, skuld och rädsla framkom 
hos båda föräldragrupperna när 
diagnosen sattes, oavsett om 
diagnostiseringen skedde innan eller 
efter barnets födelse. 
 
Intervjuerna som gjordes sex månader 
efter diagnostiseringen visade att båda 
föräldragrupperna mådde känslomässigt 
bättre, men visade även att de första sex 
månaderna av barnets liv hade upplevts 
som svåra. 
 

2 Bruce, E., & Sundin, K., 
2012 
 
Experience of support for 
parents of adolescents with 
heart defects-supported to be 
supportive.  
 

Sverige 

 

 

Att beskriva upplevelsen 
av stöd hos föräldrar till 

barn med hjärtfel. 

Design: Kvalitativ studie, fenomenologisk-

hermeneutisk metod. 

Urval: Deltagarna bestod av fyra mödrar och 
två fäder som rekryterades från en hjärtklinik 

specialiserad på barn i norra Sverige.  

Datainsamling: Frågor i intervjuerna var 
fokuserade på föräldrarnas upplevelse av stöd. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades 

ordagrant. 

Det viktigaste för föräldrarna var att 
relationen till vårdgivarna kändes trygg 
och förtroendegivande samt att vården 
var kvalificerad. Föräldrarna upplevde 
det svårt att låta vårdpersonal, som de 
inte hade en god relation till, ta hand om 
deras sjuka barn. Föräldrarnas 
förtroende för vården minskade om de 
inte ansåg sig ha fått tillräckligt mycket 
information om sitt barns situation. 
Misstro från personalen gav en känsla 
av besvikelse hos föräldrarna och ledde 
till att de kände sig som ”krigare” som 
behövde slåss för sina barn. 



 

ii 

3 Hecker Fernandes, J.R., 2005  
The Experience of a Broken 
Heart.  
USA 

Att undersöka hur föräldrar 
upplever situationen när 
deras barn får diagnosen 
medfödd hjärtsjukdom.  

 

Design: Kvalitativ ansats, fenomenologisk 
metod.  

 
Urval: 10 föräldrar (fem par) som hade ett barn 
med medfödd hjärtsjukdom. 

 
Datainsamling: Intervjuer genomfördes och 
påbörjades med en öppen fråga och fortsattes 
med specifika frågor. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. Studien pågick i tre år med 
start år 1997.  

 
Analys: Olika teman kategoriserades. 

Teman som identifierades:  
1. Stark kärlek till det nykomna barnet.  
2. En känsla av att något inte stod rätt       
till.  
3. En känsla av att allt är en dröm.  
4. Chock, hopplöshet, tillit och 
maktlöshet..  
Gemensamt tema hos alla föräldrar var: 
En stark kärlek till det nykomna barnet. 
Föräldrarna upplevde ett behov av 
kunskap om vad de kunde göra och 
eftersökte vägledning för att stärkas i 
föräldrarollen.  
 

 
 

4 Lan, S., Mu, P., Hsieh, K., 
2007 

 
Maternal experiences making 
a decision about heart 
surgery for their young 
children with congenital 
heart disease. 

 
Taiwan 

Att undersöka mödrarnas 
erfarenheter under besluts- 
processen för operation hos 
deras hjärtsjuka barn yngre 
än tre år. 

Design: Fenomenologisk kvalitativ studie. 

 
Urval: Nio mödrar till barn i förskoleålder med 
medfödda hjärtfel. Barnen skulle vara utskrivna 
från sjukhus efter att ha genomgått 
hjärtoperation de senaste sex månaderna. 
Barnen skulle inte ha utsatts för komplikationer 
eller ha andra medfödda fel. 

 
Datainsamling: Djupintervjuer utfördes och 
spelades in.  

 
Analys: Fenomenologisk analys, där sex steg 
användes. 

 

Mödrarnas erfarenheter delades in i fem 
olika teman. 
1. Att förstå operationen steg för steg.  
2. Stress och humörsvängningar hos 
föräldrarna,  
3. Skapa en vårdande förmåga hos sig 
själva,  
4. Strävan att hålla ihop familjen i 
väntan på operation 
5. Att ta ett välgrundat beslut angående 
operationen. 
Roller inom famlijen omfördelades i 
väntan på operation. 
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5 Lee, A, Rempel, G. R., 2011 

 
Parenting children with 
hypoplastic left heart 
syndrome: Finding a balance. 

 
Kanada 

Beskriva vilken roll 
normalisering spelade för 
föräldrarna till barnen med 
HLHS. 

Design: Kvalitativ studie. 

 
Urval: 16 föräldrar till nio barn med HLHS. 

 
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 
med mödrar och fäder enskilt hemma hos 
föräldrarna eller via telefon. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades ordagrant. De 
intervjuade föräldrarna avidentifierades inför 
analysen. Två intervjuer utfördes med varje 
förälder. 

 
Analys: Datan kodades och resulterade i olika 
teman. 

 

Tre olika teman identifierades.  

 
1. Föräldrarnas syn på barnets sårbarhet 
och optimistisk bedömning.  
2. Föräldrarna balanserade mellan att 
oroa sig för sitt barns sårbarhet och 
förundras över sitt barns förmåga att 
överleva.  
3. Genom att använda sig av 
normalisering fick föräldrarna hjälp att 
uppnå en känsla av normalitet och 
en balans mellan sin oro och 
optimism. 

6 Moola, F.J.,  2012 
 
“This is the best fatal illness 
that you can have”: 
Contrasting and comparing 
the experiences of parenting 
youth with cystic fibrosis and 
congenital heart disease.  
 
Kanada 

Att utforska hur det är att 
vara förälder till barn med 
medfött hjärtfel och cystisk 
fibros och att jämföra dessa 

erfarenheter.  

 

Design: Kvalitativ studie, tematisk analys. 

Urval: 42 deltagare, 29 föräldrar från 
mottagningen för cystisk fibros och 13 föräldrar 
från kardiologmottagningen.  

 

Datainsamling: Semistrukturerade 
telefonintervjuer spelades in och 

transkriberades. 

Analys: Olika teman kategoriserades. 

Föräldrarna till barnen med medfött 
hjärtfel uttryckte olika typer av stress. 
Stressen var beroende av barnets 
sjukdomstillstånd och vid försämring av 
barnets hälsa skapades en högre grad av 
stress. Föräldrarna upplevde stress i stor 
utsträckning vid födseln, då deras barn 
fortfarande var odiagnostiserat. Stressen 
uppgicks även vara hög vid kirurgiska 
ingrepp. Stress var en kronisk sjukdom 
som alltid förekom hos föräldrarna. 
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7 Rempel, G., Harrison, M. 
2007 

 
Safeguarding precarious 
survival: parenting children 
who have life-threatening 
heart disease. 

 
Kanada 

Att beskriva föräldrarnas 
erfarenheter av att ha ett 
barn med HLHS som 
genomgick behandlingar 
som inkluderade riskabla 
operationer. 

Design: Kvalitativ studie, grundad teori. 

 
Urval: 16 föräldrar till nio barn med HLHS som 
var mellan två månader och fem år gamla.  

 
Datainsamlingsmetod: 30 ostrukturerade 
intervjuer som spelades in och transkriberades 
ordagrant. Intervjuerna utfördes via telefon 
eller ansikte mot ansikte. 

 
Analys: Datan analyserades med öppen och 
selektiv kodning. 

Föräldrarna till barnen med HLHS lärde 
sig hur den bästa vården för sitt barn 
såg ut genom att pröva sig fram. 
Föräldrarna lärde sig genom trial and 
error och använde sig även av 
normalisering för att lindra oron över 
barnet och dess framtid. 

 
Föräldrarna använde sig 
av olika strategier, ta ansvar, kämpa 
för balans och ta hjälp av andra, 
oftast mor- eller farföräldrar och 
släkt. Föräldrarna var noga med att 
stötta varandra i parrelationen. 

 
  

8 Rempel, G., Harrison, M., 
Williamson, D., 2009 

 
Is “Treat your child 
normally” helpful advice for 
parents of survivors of 
treatment of hypoplastic left 
heart syndrome? 

 
Kanada 

Att beskriva hur 
föräldrarna hanterar sin oro 
angående den osäkra 
framtiden hos barn med 
hypoplastiskt 
vänsterkammar-syndrom 
(HLHS). 

Design: Kvalitativ studie, grundad teori. 

 
Urval: 16 föräldrar (nio mödrar och sju fäder) 
till nio barn med HLHS. 

 
Datainsamling: 30 djupintervjuer över en 13-
månaders period. 18 stycken intervjuer skedde 
ansikte mot ansikte, resten skedde via 
telefonkontakt.  

 
Analys: Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. Olika teman 
kategoriserades. 

Föräldrarna använde sig av 
normalisering för att minska oron i 
samband med osäkerheten för 
överlevnaden av sitt barn.  

 
Föräldrarna upplevde oro över den 
försenade tillväxten och utvecklingen 
hos barnet.   

 
Varje framsteg inom barnens utveckling 
såg föräldrarna som en anledning att 
fira, då de hade varit förberedda på att 
barnen inte skulle överleva. 
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9 Rempel, G., Ravindran, V., 
Rogers, L., Magill-Evans, J., 
2013 

 
Parenting under pressure: a 
grounded theory of parenting 
young children with life-
threatening congenital heart 
disease. 

 
Kanada 

Att beskriva föräldrarnas 
erfarenheter av att ha barn 
som har överlevt HLHS 
och informera om 
föräldrafokuserade 
interventioner. 

Design: Kvalitativ studie, grundad teori. 

 
Urval: 25 föräldrar (15 mödrar och 10 fäder) 
och 28 far- och morföräldrar till 15 barn som 
var diagnostiserade med HLHS och hade 
genomgått operation. 

 
Datainsamling: Intervjuer utfördes enskilt via 
telefon eller ansikte mot ansikte. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades ordagrant. 

 
Analys: Intervjuerna analyserades ett flertal 
gånger och ord och fraser som dök upp vid ett 
flertal tillfällen delades upp i teman. 

Resultatet visade fyra återkommande 
faser i föräldraskapet under press: 

 
1. Att förstå och anpassa sig till det 
otänkbara. 
2. Att bli mer och mer fäst vid det 
nyfödda barnet. 
3. Att vara beredd på oväntade 
förändringar i barnens mående och 
kunna ta beslut i kritiska stunder. 
4. Möta nya utmaningar då barnet åker 
hem efter operation, återhämtar sig och 
sedan ska tillbaka till sjukhuset för 
ytterligare operationer. 

 

10 Salgado, C. L., Lamy, Z. C., 
Nina, R.V. A. H., Melo, L. 
A., Lamy Filho, F., & Nina, 
V. J.  2011  
 
 
Pediatric cardiac surgery 
under the parents view: A 
qualitative study. 
 
Brasilien 

Att analysera familjens 
upplevelse av att ha ett 
barn som genomgår 
hjärtoperation och att 
identifiera familjens 

coping-resurser. 

Design: Deskriptiv, undersökande, kvalitativ 

fallstudie. 

Urval: Familjer till barn som var minst 10 år 
gamla och diagnostiserade med medfödda 

hjärtfel. 

Datainsamling: Sex semistrukturerade 
intervjuer utfördes. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Analys: Tematisk analys användes för att förstå 

intervjuerna. 

Fyra teman uppstod. 
1. Upplevelsen av att lämna sitt barn i 
andra människors vård på sjukhuset och 
inte veta vad som händer. 
2. Hjärtsjukdomen ur mödrarnas 
synvinkel. Brist på information, rädsla 
och oro. 
3. Mödrarna och barnen på 
intensivvårdsavdelningen, när barnen 
mådde bra blev mödrarna lugnare. 
4. Coping-resurser. 
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