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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie var att belysa barns upplevelse av att leva med en 
MS-sjuk förälder i hemmiljö. När en förälder får en kronisk sjukdom 
påverkas hela familjen. Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom med 
stora variationer i både omvårdnadsdiagnos och prognos för hela familjen, 
inte minst barnen. Elva artiklar som motsvarade syftet analyserades med 
en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i 6 
kategorier; att ha en begränsad fritid och inte kunna ta hem vänner, att 
engagera sig i hemmet gör en mogen och stolt men minskar friheten, att 
förälderns tillstånd påverkar ens kroppsbild och gör en arg, att vara orolig 
för sin egen och föräldrarnas framtida hälsa, att vilja bli behandlad rättvist 
och längta efter tillit samt att prata om problemen, glädjas och hoppas på 
en bättre framtid. Barn som själva är kroniskt sjuka kan ha liknande 
upplevelser. De som själva hade en kronisk sjukdom oroade sig för att den 
börda de lade på de övriga familjemedlemmarna skulle bli för stor. 
Barnens tidigare erfarenheter i livet måste tas i beaktning. Detta ger 
möjligheter att planera omvårdnadsinterventionerna bättre, inte bara för 
den sjuke, utan för hela familjen.  
 
Nyckelord: barn, multipel skleros, upplevelser, kvalitativ innehållsanalys, 
litteraturstudie, familj, omvårdnad 
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Multipel skleros (MS) är en sjukdom som kan ge symptom från alla delar av det 

centrala nervsystemet. Symptom som känselrubbningar, smärta, trötthet och pareser är 

vanliga. Detta leder oftast till funktionshinder. Även talförmågan och kognitiva 

funktioner kan bli drabbade. Sjukdomen kan utvecklas i skov, med eller utan recidiv 

eller vara kroniskt progredierande. Ett kroniskt progredierande sjukdomsförlopp 

utvecklas med gradvis fortlöpande funktionsnedsättning utan skov. Det framkommer att 

män som regel har sämre prognos eftersom de oftare får en allvarligare form av 

sjukdomen än kvinnorna. Sjukdomsbilden varierar mellan olika personer och det ger en 

osäker prognos. Det finns ännu inget botemedel mot sjukdomen och behandlingen riktas 

därför in på symtomlindring och på att begränsa skadeverkningarna (Weinert & 

Catanzaro, 1994). Schwartz et al. (1999) upptäckte att sjukdomen ofta försämrades vid 

stress. Detta gällde framförallt högutbildade kvinnor. Stressfaktorerna påverkade 

mindre ju äldre den sjuke var.  

 

I en studie av Cross och Rintell (1999) deltog 21 barn i åldrarna 7-14 år som hade en 

förälder med MS. Där framkom det att några barn (n=6) uttryckte idéer om att MS 

kunde vara smittsamt. Lika många pratade om att det berodde på genetiska faktorer och 

funderade över ärftlighet. Några barn (n=4) ansåg att föräldrarnas stora arbetsbörda 

orsakade sjukdomen. Många (n=9) av de som deltog i undersökningen gjorde uttalanden 

som tydde på att de trodde att deras beteende kunde påverka hur föräldrarnas sjukdom 

utvecklades. Ingen av barnen trodde dock att den sjuke föräldern skulle bli sämre i sin 

sjukdom.  

 

I en studie av Rehm och Catanzaro (1998) framkom att både barn och föräldrar, i 

familjer där en av föräldrarna har sjukdomen MS, såg sin familj som annorlunda jämfört 

med andra familjer. De flesta föräldrar i dessa familjer ansåg sig vara bra, om än inte 

perfekta, föräldrar oavsett hur omfattande funktionshindret var. Många föräldrar kände 

inte att sjukdomen hade några negativa konsekvenser för deras barn. Däremot trodde de 

att barnen kunde ha vissa fördelar av att föräldern var sjuk. I många fall ledde 

sjukdomen till att den förälder som var sjuk ansåg sig få mer tid för barnen. I några fall 

var det så att den friska föräldern deltog i aktiviteter tillsammans med barnen, som den 

andre föräldern tidigare gjort. Många föräldrar upplevde att deras barn hade utvecklat en 

mer empatisk attityd mot andra som var handikappade eller annorlunda än de själva, 

som en följd av att ha en sjuk förälder. Föräldrar nämnde att barnen hade en stor fördel i 
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att de blev mer självständiga och utvecklade en god arbetsmoral. Några föräldrar 

upplevde inte att deras barn fick jobba extra mycket för att de hade en sjuk förälder. 

Många önskade att deras barn skulle ha känt dem innan sjukdomen gjorde dem 

försämrade fysiskt och mentalt. De undrade hur barnen skulle komma ihåg dem. 

Föräldrar uttryckte att de inte visste hur stor del av de dagliga problemen som orsakades 

av MS.  

 

Brandt och Weinert (1998) har undersökt riskfaktorer till att barn med MS-sjuka 

föräldrar utvecklar psykisk ohälsa med hjälp av olika skattningsskalor. Det framkom att 

dessa barn hade ökad risk för psykisk ohälsa om de levde i familjer som hade svårt att 

anpassa sig till förändringar i det vardagliga livet, hade sämre ekonomi och hade 

äktenskapliga problem. En oväntad upptäckt var att barn som riskerade psykisk ohälsa 

levde i familjer där föräldrarna var nöjda med familjen och äktenskapet. När den friske 

föräldern i familjen hade högre utbildning var risken högre att barnen skulle utveckla 

psykisk ohälsa. Vad som händer över tid med barnens psykiska hälsa i en familjemiljö 

där en förälder är MS-sjuk är oklart. Sjuksköterskans uppgift är att identifiera orsaker 

till ohälsa samt att befrämja hälsa.  

 

Rehm och Catanzaro (1998) har funnit att den friska föräldern får ökat ansvar och större 

arbetsbörda i områden som föräldraskap, ekonomisk försörjning av familjen och 

hushållssysslor. Dessa föräldrar nämnde att de försökte skydda den MS-sjuke föräldern 

från stress i hemmet eftersom de trodde att stress skulle utlösa skov. De friska 

föräldrarna upplevde att de fick mindre fritid eftersom de behövde hjälpa den MS-sjuke. 

Förändringarna i familjen kunde innebära att vissa aktiviteter som familjen tidigare 

utfört uteblev, andra krävde omfattande förberedelser för att kunna genomföras. Nästan 

alla av de sjuka föräldrarna nämnde att de skulle vilja ha möjlighet att göra fler aktiva 

saker tillsammans med familjen. De nämnde att de välkomnade alla tekniska hjälpmedel 

som ökade deras rörlighet eftersom de då fick möjlighet till fler familjeaktiviteter. De 

flesta familjerna utvecklade alternativa aktiviteter som brädspel och filmer för att de 

skulle kunna göra saker tillsammans utan att det krävdes alltför stor ansträngning av den 

sjuke. De flesta familjerna ansträngde sig lite extra och tog lite extra tid för att vara 

säker på att den MS-sjuke föräldern skulle kunna vara med i så många familjeaktiviteter 

som möjligt.  
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Enligt Rehm och Catanzaro (1998) kan sjukdomen göra att både den sjuka och den 

friska föräldern blir trött och lättretlig. Detta kan bidra till att försvåra kommunikationen 

i familjen. Föräldrarna ville vara öppna och ärliga när de talade med barnen om 

sjukdomen, trots det var det inte vanligt med sådana samtal. Barnen upplevde att 

föräldrarna var öppna men undvek i många fall att prata om sjukdomen för att inte göra 

någon ledsen. I några familjer ville den friske föräldern tala med barnen om sjukdomens 

symtom och förändringar vad gäller den sjuke förälderns beteende. För att minska 

stressen hos den sjuke föräldern valde vissa familjer att minimera samtal om sjukdomen 

när den sjuke föräldern var närvarande. Några av de friska föräldrarna rapporterade att 

de blev ansträngda av att försöka sätta barnen i arbete och försöka få dem att vara tysta 

så att den MS-sjuke föräldern skulle få vila. I andra familjer kände sig de friska 

föräldrarna stressade av att den sjuke fick tillåtelse att vila. Trots att de flesta föräldrarna 

tyckte att deras familjer fungerade bra i allmänhet kunde de på ett uttrycksfullt sätt 

beskriva effekterna av den kroniska sjukdomen på familjen och på deras föräldraskap. 

Ur omvårdnadssynpunkt är det intressant att öka kunskapen om hur barnen i en familj 

med en MS-sjuk förälder upplever sin situation som ett led i att öka möjligheten till en 

god omvårdnad av hela familjen. Den sjukes livs- och familjesituation måste ligga till 

grund för all omvårdnadsplanering, åtgärder och uppföljning (Ulfvarson, 1999). 

 

Syftet med studien var att belysa barns upplevelse av att leva med en MS-sjuk förälder i 

hemmiljö.  

 

Metod 
Litteratursökning  

Litteratursökning har genomförts med hjälp av de bibliografiska databaserna Academic 

Search, Cinahl, Pubmed och Psycinfo. Olika kombinationer av sökorden multiple 

sclerosis, experience, living with, lived, to live with, parents, parental, children, family, 

och relatives har använts. Manuella sökningar har gjorts med hjälp av de insamlade 

artiklarnas referenser. Sökningen begränsades genom att välja förhandsgranskade 

tidskriftsartiklar (peer reviewed, periodical). Då ämnet är smalt begränsades sökningen 

inte av någon fast tidsram. Elva (n=11) artiklar som publicerats 1959-1999 ingick i 

analysen (Tabell 1). 
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Analys 

Artiklarna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Manifest ansats innebär en strävan att beskriva innehållet utan att göra egna tolkningar. 

(Downe-Wamboldt, 1992). Ett mål med innehållsanalysen är att framställa en detaljerad 

och systematisk registrering av data och att skapa rimliga och ingående kategorier 

(Burnard, 1991). Innehållsanalys är ett systematiskt och objektivt hjälpmedel till att få 

ett korrekt resultat som beskriver specifika fenomen utifrån talade eller skriven data. 

Det viktigaste i en innehållsanalys är att få kunskaper och förståelse om det fenomen 

som studeras, helst ska kunskaperna vara giltiga för fler än den studerade populationen 

(Downe-Wamboldt, 1992). Sveinsdóttir, Lundman & Norberg (1999) menar att 

innehållsanalys ger förståelse och kunskap om de fenomen som studeras.  

 

Ett stort antal artiklar (n=36) såg ut att svara mot syftet. Dessa lästes igenom. Endast 

elva av dessa visade sig innehålla textenheter som svarade mot syftet och analyserades 

vidare. De textenheter som svarade mot syftet (n=143) togs ut och sammanställdes i 

tabellform. Det som inte svarade mot syftet sorterades bort. Textenheterna nedtecknades 

på artikelns originalspråk, även detta sammanställdes i tabellform. Därefter 

kondenserades textenheterna så att ”kärnan” i varje textenhet lyftes fram. Varje 

textenhet kunde innehålla flera ”kärnor”. Kondenseringarna nedtecknades på svenska 

och sammanställdes i ytterligare en tabell. De 143 textenheterna bildade totalt 357 

kondenserade budskap. Tabellen med kondenseringarna skrevs ut och klipptes så att 

varje kondensering blev frilagd. De kondenseringar som hade ett liknande innehåll 

sattes samman till kategorier (n=32). Därefter jämfördes kategorierna. De kategorier 

som ansågs ha samma innehåll sattes samman för att bilda färre och bredare kategorier 

(n=11). Denna procedur upprepades varefter fem (n=5) kategorier framträdde. 

Kategorierna kontrollerades mot syftet och mot råmaterialet och därefter justerades 

kategorierna varvid en sjätte kategori bildades för att inte gå miste om nyanser av 

upplevelsen. Dessa kontrollerades ytterligare en gång och fastställdes som slutgiltiga 

kategorier (Tabell 2). Delar av analysarbetet har diskuterats med en grupp 

studiekamrater och handledare för att validera resultatet.  
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Tabell 1 Översikt av de analyserade artiklarna. 
Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Arnaud 
(1959) 

Kvantitativ 60 barn med 
föräldrar som 
har MS. 
Barnen var 7-
16 år gamla.  

Jämförelse med 
kontrollgrupp med hjälp 
av Rorschach-test. 
Statistiska analyser.  

Barnen hade mer ångest, brydde 
sig mer om kroppen, var mer 
nedstämda och fientliga. De 
hade mer relationsproblem och 
kände sig mer mogna när de 
jämfördes med andra barn.  

 
Blackford 
(1999) 

 
Kvalitativ 

 
Litteraturstudie

 
Fenomenologisk analys 
av teorier och 
upplevelser.  

 
Barnen tvingades anpassa sitt liv 
efter föräldern. 

 
Crist 
(1993) 

 
Kvalitativ & 
Kvantitativ 

 
31 mammor 
med MS och 
34 mammor 
utan MS och 
deras döttrar. . 

 
Videofilmade 
interaktioner och 
standardiserade 
frågeformulär. Statistiska 
analyser.  

 
Döttrar med MS-sjuka mammor 
upplevde att samarbetet, i 
dagligt liv, var bättre än vad 
döttrar med friska mammor 
gjorde. 

 
Deatrick 
et al. 
(1994) 

 
Kvalitativ & 
Kvantitativ 

 
35 MS-sjuka 
mammor med 
varsitt barn.  

 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
frågeformulär. Statistiska 
analyser och 
innehållsanalys.  

 
Barnen hade begränsade 
kunskaper och var rädda.  

 
Kennedy 
& Bush 
(1979) 

 
Kvalitativ 

 
Litteraturstudie 
och en 
fallstudie. 

 
Innehållsanalys. 

 
Barnen hade vuxet ansvar. 

 
Kikuchi 
(1987) 
 

 
Kvalitativ 

 
32 barn. 6-12 
och 13-17 år 
gamla. 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys. 

 
Känslomässiga aspekter skiljde 
sig beroende på barnens ålder. 
Familjerelationen påverkades på 
många plan av MS. Barnen 
kunde inte ta hem vänner.  

 
Murray 
(1995) 

 
Kvalitativ 

 
Litteraturstudie

 
Innehållsanalys.  

 
Sjukdomen påverkade 
relationerna inom familjen vilket 
barnen måste hantera. 

 
Olgas 
(1974) 

 
Kvantitativ 

 
Två grupper á 
62 barn med 
en MS-sjuk 
förälder och en 
grupp med 62 
barn med 
friska 
föräldrar. 
Barnen var 7-
11 år gamla. 

 
Draw-A-Person test 
(DAP). Semantic 
Differential (SD). Body-
Cathexis scale (BC). 
Statistisk analys av fem 
hypoteser.  

 
Flickors kroppssyn påverkades 
mer än pojkars av att ha en MS-
sjuk mamma.  

 
Peters & 
Esses 
(1985) 

 
Kvantitativ 

 
33 barn med 
en MS-sjuk 
förälder och 33 
barn med 
friska 
föräldrar. 12- 
18 år gamla.  

 
Family Environment 
Scale (FES). Statistiska 
analyser.  

 
Barnen upplevde att familjen var 
annorlunda och att de hade 
mindre samhörighet med 
familjemedlemmarna än barn 
med friska föräldrar.  
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Tabell 1 (forts.) Översikt av de analyserade artiklarna. 
Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
Power 
(1985) 

 
Kvalitativ & 
Kvantitativ 

 
49 MS-sjuka med 
familjer. Totalt 239 
personer. I 
medeltal 2 barn per 
familj.  

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys.  
 

 
Sjukdomen medförde 
begränsningar som familjen, 
till en början, hade svårt att 
anpassa sig till. Barnen tog 
ofta anställning för att hjälpa 
till med ekonomin.  

 
White et 
al. (1993) 

 
Kvalitativ 

 
Litteraturstudie 

 
Innehållsanalys. 

 
Barnen var känslomässigt 
påverkade. De var rädda att 
smittas av MS.  

 

Resultat 
Resultatet sammanställdes (Tabell 2) och redovisas nedan under varje kategori. 
Kategorierna illustreras med valda citat, som hämtats från de olika originalkällorna. De 
yngre barnen i de analyserade artiklarna var 6-12 år och de äldre barnen var 13-18 år 
gamla. När inget annat nämns är barnen 6-18 år gamla.  
 
Tabell 2 Översikt över de sex huvudkategorierna. 
Kategorier 

Att ha en begränsad fritid och inte kunna ta hem vänner.  
 
Att engagera sig i hemmet gör en mogen och stolt men minskar friheten. 

Att förälderns tillstånd påverkar ens kroppsbild och gör en arg. 

Att vara orolig för sin egen och föräldrarnas framtida hälsa.  
 
Att vilja bli behandlad rättvist och längta efter tillit. 
 
Att prata om problemen, glädjas och hoppas på en bättre framtid. 

 

Att ha en begränsad fritid och inte kunna ta hem vänner.  

Av analysen framgick att många av de äldre barnen (13-18 år) upplevde att de hade för 

lite fritid. Den tid de skulle ha velat ha till att umgås med vänner, leka och studera 

användes istället till att arbeta deltid och till att hjälpa föräldern (Kikuchi, 1987). De 

upplevde att de var fångade av någon annans problem och hade svårt att hantera 

påfrestningarna (Power, 1985; Murray, 1995). Barnen försökte utöka sin fritid genom 

att resonera med föräldrarna och genom att ta hjälp av andra. Flera av familjerna 

tvingades flytta på grund av förälderns sviktande hälsa och den ekonomiska situationen. 

Barnen behövde därför lära känna nya vänner. Några av barnen upplevde att de var 

ensamma och beskrev att de inte kunde ta hem vänner på grund av deras sjuka föräldrar 
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(Blackford, 1999; Kikuchi, 1987). Det kunde vara föräldern som inte orkade med oljud, 

men det kunde också vara barnen som tyckte att föräldern betedde sig pinsamt. Några 

oroade sig för vad vännerna skulle säga om de såg föräldern i rullstol (Kikuchi, 1987). 

Barnen saknade fritidsaktiviteter som de tidigare kunnat göra tillsammans med 

föräldrarna (Kennedy & Bush, 1979; Kikuchi, 1987). Barnen uttryckte att sjukdomen 

hindrade föräldrarollen. Ett barn uttryckte att hon gjorde saker med sina vänner 

eftersom hennes mamma inte längre klarade av det (Deatrick, Brennan & Cameron, 

1998). Barnen oroade sig inför deras framtida välfärd när de såg att föräldrarna 

försämrades och skulle komma att dö (Kikuchi, 1987).  

 

The adolescents seemed to be preoccupied by their need time 
for themselves in which they could be with their friends, play, 
and study (Kikuchi: 1987, s. 186). 
 
The adolescents tried to increase the amount of free time they 
had by reasoning with their parents…(Kikuchi: 1987, s. 186). 

 
In some cases, they did not bring their friends home because 
their parents with multiple sclerosis did not feel well, could not 
tolerate the noise, or behaved in an ”embarrassing” way 
(Kikuchi, 1987: s. 185). 

 
She can’t do anything. She thinks that I’m ashamed of her but 
I’m not. She just can’t do the things that I want her to do. So I 
do them with my friends (Deatrick, Brennan & Cameron: 1998, 
s. 208). 

 

Att engagera sig i hemmet gör en mogen och stolt men minskar friheten.  

Av analysen framgick att barn med MS-sjuka föräldrar upplevde att de ofta fick ta ett 

större ansvar för att det dagliga livet i hemmet skulle fungera. Allt från att springa 

enklare ärenden till att planera hela tillvaron för att ha tid att laga mat nämndes av 

barnen. Många av de äldre barnen hade, eller vill ha, deltidsarbete för att stärka 

familjens ekonomi (Crist, 1992; Deatrick, Brennan & Cameron, 1998; Power, 1985). 

Det framgick även att några av barnen föreföll att finna nöje i de färdigheter de hade 

(Blackford, 1999). De äldre barnen kände sig mogna, toleranta och förstående. De 

beskrev att de hade vuxet ansvar och att de klarade sig själva (Arnaud, 1959; Kikuchi, 

1987). En flicka ansåg att hon hade rätt att leva som hon ville (Kennedy & Bush, 1979). 

Många av barnen upplevde att deras frihet att agera var minskad (Kikuchi, 1987). 

Några av barnen upplevde att föräldrarna lurade dem att göra saker som föräldrarna 
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skulle ha klarat av själva. De äldre barnen trodde att friheten skulle bli större om de 

flyttade hemifrån, men de kände sig skyldiga om de skulle ha lämnat de handikappade 

föräldrarna. De kände att de inte hade något val, utan måste underkasta sig den 

inskränkta friheten (Kikuchi, 1987). Engagemanget utanför hemmet var för många av 

barnen begränsat (Peters & Esses, 1985).  

 

In most cases, children contributed to the family economy by 
fulfilling a variety of work tasks, including child care, meal 
preparation, running errands, personal assistance to a sibling 
or a parent with a disability, laundry and yard maintenance 
(Blackford, 1999: s. 680). 
 
Children who had homecare responsibilities appeared to take 
pleasure in the skills they possess (Blackford: 1999, s. 680).  

 
Sandy believed that she had ”the right to live as she wants” 
because she had assumed adult responsibility (Kennedy & 
Bush: 1979, s. 269).  
 
Some of the adolescents thought that they had ”no choice” but 
to resign themselves to the fact that their freedom of action was 
restricted (Kikuchi: 1987, s. 187).  

 

Att förälderns tillstånd påverkar ens kroppsbild och gör en arg.  

Av analysen framgick att barn till MS-sjuka föräldrar brydde sig mer om sin kropp än 

barn till friska föräldrar (Arnaud, 1959; Olgas, 1974). Det framgick även att barn med 

en synligt handikappad förälder hade en mindre positiv kroppsbild. Detta gällde särskilt 

flickor med en MS-sjuk mamma. Pojkar påverkades inte i samma utsträckning oavsett 

om det var mamman eller pappan som var sjuk. Det framgick att barn som aktivt deltog 

i sportaktiviteter hade en mer positiv kroppsbild än de barn som inte deltog i 

sportaktiviteter (Olgas, 1974). Barnen blev arga när andra människor betedde sig 

påfluget mot deras sjuka föräldrar. Frågor och blickar kunde väcka deras ilska. 

Sjukdomens blotta närvaro kunde ge upphov till att barnen öppet uttryckte ilska. 

Fientlighet var ett personlighetsdrag som tycktes vara förstärkt hos barnen. Det 

framgick även att barnen var mer nedstämda och hade mer relationsproblem än barn till 

friska föräldrar (Arnaud, 1959; Kikuchi, 1987). Barnen upplevde att sjukdomen 

skapade, eller förvärrade, familjeproblem. Barnen beskrev att irritation och bråk blev en 

del av vardagen (Power, 1985; Murray, 1995). Barnen saknade känslan av att höra ihop 
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med de övriga familjemedlemmarna och visste inte hur de andra tänkte och kände om 

att en förälder hade MS (Peters & Esses, 1985; White, Catanzaro & Kraft, 1993).  

 

Children with a disabled parent, in general, demonstrate less 
positive body images than do children with healthy parents 
(Olgas: 1974, s. 323). 
 
The children and adolescents became angry whenever people 
in the community behaved in an intrusive way and stared at or 
asked about their parents with multiple sclerosis (Kikuchi: 
1987, s. 181).  

 
The author observed that for 26 of the families the illness 
either introduced an ever-present source of trouble or 
exacerbated previously existing family tensions. Irritability, 
resentment, criticism, and frequent arguments dominated the 
family scene (Power: 1985, s. 80).  
 

Att vara orolig för sin egen och föräldrarnas framtida hälsa.  

Av analysen framgick att många av barnen oroade sig för att få MS själv. Särskilt de 

äldre barnen oroade sig för de ärftliga faktorerna. Det framgick även att barn kan oroa 

sig för att smittas av sjukdomen (White, Catanzaro & Kraft, 1993). Några barn 

upplevde ett samband mellan att föräldern försämrades och deras oro för att själv 

drabbas av MS. Många av barnen oroade sig för att föräldern skulle komma att behöva 

hjälpmedel, läggas in på sjukhus eller flytta till ett vårdhem. En flicka uttryckte oro då 

mamman skulle läggas in på sjukhus eftersom hon inte visste om hon skulle komma 

tillbaka (Deatrick, Brennan & Cameron, 1998). De äldre barnen oroade sig för att 

föräldrarna skulle reagera negativt om sjukdomen gjorde föräldrarna bundna till huset 

och att föräldrarnas mentala hälsa skulle försämras (Kikuchi, 1987).  

 

Children may worry about ”catching” MS or their parents 
dying of this disease (White, Catanzaro & Kraft: 1993, s. 51).  
 
I get scared when she goes to the hospital because I don’t know 
if she’s coming back (Deatrick, Brennan & Cameron: 1998, s. 
208).  
 
…the adolescents were also fearful of such things as… a 
deterioration of their parents´ mental condition… (Kikuchi: 
1987, s. 179).  
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Att vilja bli behandlad rättvist och längta efter tillit.  

Av analysen framgick att barnen var orubbligt angelägna om sina rättigheter och ville 

bli behandlade rättvist. Barnen ville att syskonen skulle dela hushållssysslorna rättvist 

mellan varandra. De ville även turas om med föräldrarna om vilka tv-program de skulle 

se (Kikuchi, 1987). Det framgick att barnen tog initiativ till att kommunicera med 

någon i deras omgivning. Barnen framhävde i skolan, familjen och samhället att de 

påverkades av att ha en sjuk förälder. I många fall använde barnen humor för att 

förklara sin situation. Det framgick även att många barn längtade efter att ha någon att 

lita fullständigt på för att kunna öppna sig och dela allt med (Arnaud, 1959; Blackford, 

1999).  

 

The children were adamant that they be treated fairly and that 
their friends ”take turns” with them when playing games and 
that their siblings ”take turns” carrying out certain household 
chores (Kikuchi: 1987, s. 187).  
 
… a 13-year-old daughter explained that she invites her best 
friend whom she trusts “totally” along with her on the 
weekends when she and her family “go to grandma’s … 
(Blackford: 1999, s. 680).  

 

Att prata om problemen, glädjas och hoppas på en bättre framtid.  

I många av familjerna som nämndes i de analyserade studierna upplevde barnen att de 

kunde tala öppet om sjukdomen med de andra familjemedlemmarna. Barnen talade 

även om rädsla, ilska, sorg och besvikelser. De upplevde att det inte var skamligt eller 

skrämmande att tala om problemen med den sjuke (Deatrick, Brennan & Cameron, 

1998; Power, 1985). Att delta i olika organisationers aktiviteter var ett sätt att hantera 

påfrestningarna bättre. Kyrkliga aktiviteter nämndes särskilt. Av analysen framgick att 

barnen upplevde sig mindre rädda när de blev äldre eftersom rädslan ersattes av 

kunskap och deras självständighet ökade (Deatrick, Brennan & Cameron, 1998). Många 

av barnen upplevde att de kunde lite om sjukdomen. De visste inte hur de själva 

påverkade eller påverkades av sjukdomen (Kikuchi, 1987). Några av barnen upplevde 

att kunskapen om livets osäkerhet och människans dödlighet var en stor börda. De 

nämnde att det kunde hjälpa att inte tänka på att sjukdomen var kronisk (Power, 1985). 

Många av barnen upplevde att föräldrarna var normala och duktiga. En flicka nämnde 

att hon inte blev störd av mammans begränsningar (Deatrick, Brennan & Cameron, 

1998). Andra barn såg situationen som normal eftersom de inte hade upplevt något 
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annat (Murray, 1995). Barnen uttryckte en känslomässig förståelse av förälderns MS. 

De gladdes med föräldrarna när de kunde gå med enkla hjälpmedel. Att föräldrarna 

bemöttes med respekt och fick hjälp var andra källor till glädje. Några av de yngre (6-

12 år) pojkarna fascinerades över de tillgängliga hjälpmedlen och deras funktioner. 

Många av barnen kände sig hoppfulla inför framtiden (Kikuchi, 1987). Några barn 

önskade att sjukdomen inte fanns och att ett botemedel skulle finnas, andra trodde inte 

att sjukdomen skulle förändras och hoppades inte på mirakel. Vissa barn uttryckte att 

det var realistiska och accepterade att föräldern var sjuk, de barnen försökte ofta hitta 

vägar över de vardagliga hindren. Det framgick även att många hade en religiös tro och 

bad för en bättre värld och för föräldrarnas hälsa. Detta upplevdes som en källa till 

styrka. Även de som inte hade en religiös tro önskade världsfred och säkerhet för alla 

människor (Blackford, 1999; Kikuchi, 1987).  

 
…they had limited knowledge and understanding of the 
disorder and the implications for them of their parents having 
multiple sclerosis. The children did not seem to know whether 
or not they had been the cause of their parents´ acquiring 
multiple sclerosis… (Kikuchi: 1987, s. 177).  

 
I used to get scared, but we talked about it and that makes me 
feel better (Deatrick, Brennan & Cameron: 1998, s. 208).  
 
We even went bowling, believe it or not, and she did great. 
Bowling from a wheelchair (Deatrick, Brennan & Cameron: 
1998, s. 208).  

 
They wished for such things as their parents not having 
multiple sclerosis or being cured of it, their parents getting 
better and staying better for a long time and not needing a 
cane, and be able to walk. Their wishes also included their 
being able to do things with their parents with multiple 
sclerosis, better living conditions, world peace, and safety 
(Kikuchi: 1987, s. 181).  
 
Some refer overtly to religious faith by praying for their 
parents` improved health and praying for a better world 
(Blackford: 1999, s. 682).  
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa barns upplevelse av att leva med en MS-

sjuk förälder i hemmiljö. Elva artiklar analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen resulterade i sex kategorier (Tabell 2). Resultatet visade att 

barn som bodde tillsammans med en MS-sjuk förälder upplevde att de var begränsade. 

Barnen upplevde sig mogna och var stolta över vad de kunde uträtta i hemmet. Barnens 

kroppsuppfattning påverkades av den sjuke förälderns hälsotillstånd. De oroade sig för 

att få sjukdomen själva och för förälderns framtida hälsa. Barnen var angelägna om att 

samma rättigheter som andra i omgivningen och längtade efter tillit. De flesta barnen 

kunde tala om de problem de upplevde och de ansåg att det hjälpte dem att hantera 

problemen. Diskussionen presenteras i samma följd som resultatet. 

 

Barnen upplevde att deras fritid var begränsad och kände att det vardagliga livet 

förändrades på grund av förälderns sjukdom. Den tid de skulle ha velat ha till att umgås 

med vänner, leka och studera användes istället till att arbeta deltid för att stärka 

familjens ekonomi. Barnen upplevde att de var fångade av någon annans problem. Detta 

kan jämföras med Sartain, Clark och Heyman (2000), som beskriver att barn som själva 

hade en kronisk sjukdom upplevde begränsningar i familjelivet, att vara med vänner, 

studier och att leka i samband med att de lades in på sjukhus.  Fångenskapen tycks 

upplevas i båda fallen men med skillnaden att de som själva var sjuka inte upplevde att 

de var fångade av någon annans problem. Av litteraturstudien framkom att barn med 

MS-sjuka föräldrar kunde ta hjälp av andra för att utöka sin fritid på olika sätt. Enligt 

Sartain, Clark och Heyman (2000) försöker kroniskt sjuka barn skapa 

fritidssysselsättningar även på sjukhuset, trots detta var deras begränsningar svåra att 

eliminera.  

 

Av resultatet i denna studie framgår att familjerna ofta tvingades flytta av hälsoskäl eller 

ekonomiska orsaker. Enligt Catanzaro och Weinert (1992) slår MS hårt mot familjens 

ekonomiska situation oavsett om familjen har god eller dålig ekonomi innan sjukdomen 

gör sitt intrång i familjen. Smith och Soliday (2001) har beskrivit den ekonomiska 

situationen för familjer där en förälder har en kronisk njursjukdom. Även familjer där 

en förälder hade en kronisk njursjukdom kunde behöva flytta på grund av de ökade 

utgifter och minskade inkomster som sjukdomen medförde. Att flytta innebär en stor 
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stress för barnen, då de tvingas byta skola och lära känna nya vänner. Bernard (2002) 

har funnit att barn som har svårt att bilda goda kamratrelationer kan utveckla kronisk 

stress och allvarliga anpassningsproblem i barndomen och senare i livet. Barnen kan 

även ha svårare att få kontakt med vuxna människor. Det har visat sig att en god relation 

i familjen kan underlätta stresshanteringen. 

 

Resultatet i denna studie visar att barnen upplevde att de ofta fick ta ett större ansvar i 

hemmet eftersom föräldrarna inte kunde eller orkade utföra hushållssysslorna. Dessa 

resultat överensstämmer med Smith och Solidays (2001) beskrivning att en kronisk 

njursjukdom påverkade föräldrarollen så att föräldern inte kunde utföra de sysslor som 

denne tidigare gjort i hemmet. Miller (1997) och Smith och Soliday (2001) beskriver att 

många kroniskt sjuka oroade sig för att den börda de lade på de övriga 

familjemedlemmarna skulle bli för stor. Lackey och Gates (2001) beskriver att det inte 

bara var föräldrarollen som förändrades när föräldern var kroniskt sjuk. I många fall 

stärktes syskonrelationer och i några fall tog en mor- eller farförälder över en del av 

föräldrarollen. Det stora ansvaret i hemmet gjorde att barnen upplevde sig mogna och 

vuxna för sin ålder. Barnen upplevde också att de inte kunde engagera sig utanför 

hemmet i den utsträckning de ville. Smith och Friedemann (1999) beskriver att familjer 

där någon familjemedlem lider av kronisk smärta upplever en social isolering. De friska 

familjemedlemmarna upplever i likhet med barn som har MS-sjuka föräldrar att de inte 

kan engagera sig utanför familjen på det sätt de skulle vilja. Sjuksköterskan bör vara 

medveten om detta och hjälpa föräldrarna att förutse vilka förändringar som familjen 

kan komma att stå inför. Föräldrarna ska ha möjligheter att berätta om sin situation, 

ställa frågor och få råd om hur barnen skall informeras och förberedas för eventuella 

förändringar. Sjuksköterskan kan också uppmuntra familjen att ta hjälp av 

patientföreningar och liknande organisationer för att få stöd (Bernard, 2002).  

 

I resultatet framgår att barn med MS-sjuka föräldrar brydde sig mer om sin kropp än 

barn till friska föräldrar. Även Smith och Soliday (2001) har funnit att barnens 

kroppsbild påverkas av att ha en kroniskt sjuk förälder. De har också funnit att de 

könsspecifika rollerna i familjen förändras när den ena föräldern har en kronisk 

sjukdom. I denna studie har framkommit att barn med MS-sjuka föräldrar lätt blir arga 

och att de öppet uttrycker sin ilska. Smith och Friedemann (1999) beskriver att barn till 

föräldrar med kronisk smärta också uttrycker ilska när föräldern är begränsad. 
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Föräldrarna uttrycker att deras smärta försvårar relationerna i familjen. Bennett och 

Huntsman (2000) har funnit att alla familjemedlemmar, i familjer där ett barn lever med 

kronisk smärta, blir påfrestade. Resultatet i denna studie bekräftas i huvudsak av Lackey 

och Gates (2001) och Smith och Friedemanns (1999) beskrivningar av att medlemmar i 

familjer där en familjemedlem är kroniskt sjuk upplever att de har kommit närmare 

varandra. Av resultatet framgår dock att några barn inte upplever att de har samhörighet 

med de övriga familjemedlemmarna. Detta kan tolkas som att barnen inte har fått eller 

kunnat delta i föräldrarnas samtal om MS-sjukdomen som en familjeangelägenhet.  Den 

sjuksköterska som är medveten om familjeomvårdnadens betydelse vid kronisk 

sjukdom skulle kunna hjälpa sådana barn att få känna samhörighet med sin familj.  

 

Barnen i denna studie oroade sig för att smittas av, eller ärva, sjukdomen. Barnen 

oroade sig även för föräldrarnas framtida hälsa. Detta kan tänkas bero på att MS har en 

oförutsägbar prognos och att orsaken till sjukdomen är okänd. Tydlig information om 

sjukdomen bör ges till hela familjen, detta kan minska oron. Somerset, Campbell, Sharp 

och Peters (2001) har funnit att många personer med MS skulle vilja få information om 

sjukdomen av en sjuksköterska som har specialiserat sig på MS hellre än av en läkare. 

Även Lackey och Gates (2001) har funnit att barnen kan vara rädda för att själva ha en 

kronisk sjukdom. Dodgson et al. (2000) har funnit att större osäkerhet vad gäller 

kroniskt sjuka barns sjukdomsutveckling inte leder till mer påfrestningar i familjen. 

Smith och Soliday (2001) fann att barn med kroniskt njursjuka föräldrar oroade sig 

mycket för förälderns framtida hälsa och död. Sjuksköterskor som arbetar i 

skolhälsovård bör uppmärksamma barn som befinner sig i liknande situationer och föra 

samtal med dessa. Samtalen bör ske enskilt, men kan kompletteras med samtal 

tillsammans med föräldrar och andra barn i liknande situationer. 

 

Av resultatet framgår att barnen är väldigt angelägna om att ha samma rättigheter som 

andra i deras omgivning. Lackey och Gates (2001) fann att barnen i en familj där en av 

föräldrarna var kroniskt sjuk bråkade om vem som gjorde mest av hemarbetet. Barnen i 

denna studie framhävde för sina vänner att de påverkades av att ha en sjuk förälder. Det 

framgick även att barnen längtade efter att ha någon att lita på. Lackey och Gates (2001) 

visar på att några av barnen upplever att de förlorar sina vänner på grund av att de 

tvingas ta hand om föräldern.  
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Barnen i denna studie upplevde att de kunde tala öppet om sjukdomen med de andra 

familjemedlemmarna. De talade även om rädsla, ilska, sorg och besvikelser. Madden-

Derdich, Estrada, Sales, Leonard och Updegraff (2002) har undersökt med vem eller 

vilka tonåringar talar med för att bearbeta problem. De har funnit att tonåringar föredrar 

att tala med vänner även om tonåringarna anser att föräldrarna är varma och förstående. 

I resultatet framgår att barnen hanterade påfrestningarna bättre om de deltog i olika 

organisationers aktiviteter. Särskilt kyrkliga aktiviteter nämndes. I en studie av Smith 

och Friedemann (1999) framkom det att några familjer upplevde att ett stort deltagande 

i kyrkan skapade stress då de kände att de andra familjemedlemmarna inte engagerade 

sig tillräckligt mycket eller då förväntningarna på dem själva blev för stora. Trots detta 

nämner de att kommit närmare varandra och Gud. Som sjuksköterska är det viktigt att 

belysa för föräldrar och barn vikten av att ha en nära relation. Goda familjerelationer 

gör att både barnen och föräldrarna lättare kan hantera sin stress (Bernard 2002). I en 

studie av Lackey och Gates (2001) framkommer att familjer där en förälder är kroniskt 

sjuk ofta finner stöd i kyrkan. Trots detta gick de mindre ofta i kyrkan när den sjuke 

familjemedlemmen försämrades. De familjemedlemmar som vårdade den sjuke 

föräldern ifrågasatte sin tro när sjukdomen förvärrades. Barnen i denna studie upplevde 

att de visste lite om sjukdomen. De visste inte hur de själva påverkade, eller påverkades 

av, sjukdomen. Några av barnen upplevde att den kunskap de hade kunde vara en börda 

då den gjorde dem medvetna om livets osäkerhet. Till god omvårdnad hör att 

uppmärksamma existentiella omvårdnadsbehov. Detta sker genom att aktivt lyssna och, 

vid behov, be om professionella insatser ifrån personer som barnet eller familjen känner 

sig hemmastadda med i dessa frågor.  

 

Lackey och Gates (2001) beskriver att de barn (10-18 år) som deltar i vården av sina 

föräldrar får en bättre förståelse för kroniska sjukdomar. De upplever att de lättare får 

medkänsla och respekt för andra, de upplever även att man inte kan ta livet för givet. I 

resultatet framgår det att några barn upplevde att deras föräldrar var normala och 

duktiga. De uttryckte även att de hade fått en känslomässig förståelse för förälderns 

sjukdom. Smith och Friedemann (1999) har funnit att barn till föräldrar med kronisk 

smärta inte upplever sina familjer som normala. I resultat framgår att barnen kände sig 

hoppfulla inför framtiden. Detta kan jämföras med att barn med HIV-positiva föräldrar 

hyser hopp inför framtiden och tror att ett botemedel kommer att upptäckas (Antle, 

Wells, Goldie, DeMatteo och King, 2001). Dodgson et al. (2000) beskriver att barn som 
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själva har en kronisk sjukdom inte tänker så mycket på framtiden utan koncentrerar sig 

på det som sker i det dagliga livet just nu.  

 

En människas berättelse om sina upplevelser är trovärdig. Om flera människor beskriver 

liknande upplevelser i liknande situationer blir innehållet trovärdigt för en större grupp. 

En väl genomförd kvalitativ innehållsanalys lyfter fram människornas upplevelser 

genom rimliga kategorier (Burnard, 1991). Den kan ge förståelse och kunskap om det 

fenomen som studerats (Sveinsdottír et al., 1999). Litteratursökningen fortskred tills en 

mättnad i analysmaterialet uppstod. Artiklarna hade stor spridning vad gäller 

publiceringsår (1959-1999). Studien kan ha begränsats av att forskarna hade liten 

erfarenhet av metoden. Artiklarnas originalspråk är engelska, en del innehåll kan 

eventuellt ha gått förlorat vid översättningen till svenska. Resultatet styrks i huvudsak 

av tidigare forskning på närliggande områden.  

 

Sammanfattningsvis antyder resultaten av denna litteraturstudie att barn till MS-sjuka 

föräldrar upplever att de har en begränsad fritid och minskad frihet på grund av ökat 

ansvar hemma. De upplever att deras kroppsbild påverkas av förälderns hälsotillstånd. 

Barnen ser på framtiden med en blandning av oro och hopp och längtar efter att anförtro 

sig åt någon. De tycks ha en stark vilja att bli behandlade rättvist av alla i omgivningen. 

Kunskaper om fenomen knutna till sjuka personers medicinska symtom, personers 

upplevelse av sin sjukdom och sociala sammanhang ger ökad förståelse och möjlighet 

till relevanta omvårdnadsåtgärder för hela familjen (Thorne & Paterson, 2000). 

Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att samtala med hela familjen, enskilt och i grupp. 

Detta kan hjälpa föräldrarna att förstå barnens upplevelser av förälderns sjukdom. De 

anhöriga har mycket information och kunskap om den sjukes hela livssituation som 

sjuksköterskan måste försöka förstå för att kunna ge en bra omvårdnad (Ulfvarson, 

1999). Sjuksköterskan måste ha kunskap om barns kognitiva och emotionella utveckling 

för att kunna möta deras behov. Barnens tidigare erfarenheter i livet måste tas i 

beaktning. Detta ger enligt Bernard (2002) möjligheter att planera 

omvårdnadsinterventionerna, inte bara för den sjuke, utan för hela familjen.  
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