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Abstrakt

När ett barn insjuknar och därefter diagnostiseras med sjukdomen astma, föränd-
ras både barnets och familjens livssituation. Syftet med denna studie var att be-
skriva föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med astma. Kvalitativ inne-
hållsanalys användes för att analysera de tolv vetenskapliga artiklar som ingick i
denna litteraturstudie. Analysen resulterade i fyra kategorier: kontroll och involve-
ring; maktlöshet, oro och rädsla efter att barnet fått diagnosen; sjukdomen föränd-
rar och tär på familje- och närståenderelationen; bristfälligt bemötande och infor-
mation av vård- och skolpersonal. Föräldrar som lever med ett barn med astma
förlorar ofta till en början kontrollen över sin och sin familjs livssituation och de
upplever att de måste axla en helt ny roll som förälder. I strävan mot att återfå
kontrollen möter föräldrarna krav, utmaningar och olika situationer som kan vara
påfrestande.

Nyckelord: Kontroll, involvering, maktlöshet, oro, rädsla, diagnos, bemötande, in-
formation, familjerelation och närståenderelation.
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Enligt Hedlin, Svedmyr och Wennergren (1998) är astma en av de vanligaste kroniska sjuk-

domarna bland barn i Sverige och antalet insjuknade i astma fortsätter att öka kraftigt.

Enligt statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) definieras astma som en kronisk in-

flammatoriskt sjukdom i luftrören som karakteriserats av okontrollerade muskelsammandrag-

ningar eller återkommande symptom som hosta, rosslingar, känsla av åtstramande bröstkorg

som leder till perioder med nedsatt luftflöde och andnöd. Hos barn under två års ålder är ast-

ma oftast orsakad av en infektion, medan äldre barn ofta får besvär på grund av allergen kon-

takt till exempel tobaksrök, pollen, pälsdjur eller genom fysisk ansträngning (Hofsten & Lid-

beck, 2005, s. 416).

Att leva med en kronisk sjukdom kan leda till förändringar i livet, sjukdomen kan påverka

personens arbetsförmåga, familjerelationer och sociala aktiviteter. Den sjuke personen måste

ofta på grund av sjukdomen skapa sig ett nytt liv, en ny identitet, och anpassa sitt liv utifrån

de möjligheter personen har (Moore Schaefer, 2005). Även framtiden kan te sig skrämmande

för den sjuke. Hur sjukdomen kommer att påverka kroppen, samt rädslan för att dö kan ge

känslor av att personen förlorat kontrollen över sin egen kropp. Denna känsla av att ha förlo-

rat kontrollen kan leda till att känslor av isolering och av att vara fängslade i sin egen kropp

(Burton, 2000).

Under 1990-talet och framåt har antalet barn med kronisk sjukdom ökat i de västerländska

länderna. Denna ökning tros bero på den biomedicinska och teknologiska utvecklingen, som

har bidragit till att fler barn med livshotande sjukdomar har en större procentuell chans att

överleva, men utan möjlighet att sjukdomen botas (Cohen, 1995).

Ett barn som lever med kronisk sjukdom kan förlora sin tro på omgivningen, de kan inte för-

stå varför de just har oturen att behöva leva med kronisk sjukdom. Barn vill vara som alla

andra och delta i samma aktiviteter som andra barn, men i många fall känner de sig utanför

eftersom sjukdomen ofta begränsar och hindrar dem från att kunna leva ett normalt liv. Det

har en positiv verkan för barnet att bara bli tillfrågat om att vara med i de andra barnens akti-

viteter även om de själva inte alltid kan delta. Barn som lever med en kronisk sjukdom kan

känna sig fråntagna de liv de egentligen skulle ha levt (Rydström, Dalheim Englund & Sand-

man, 1999). De barn som lever med kronisk sjukdom är i större grad mottagliga för olika in-

fektionssjukdomar än andra barn och kräver i större grad läkarvård och sjukhusvistelse för
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både akut insjuknande och perioder med försämringar i sjukdomstillståndet, så kallade skov

(Balling & McCubbin, 2001).

Enligt Howlett (1999) upplever barn som lever med en kronisk sjukdom ofta att de får en

felaktig bild från omgivningen. Omgivningen ser ofta barnet som ”ett med sjukdomen” och

inte som ett barn som har en sjukdom. Detta gör att barnet kan känna sig deprimerat, ha dåligt

självförtroende samt ha känslor av ängslan och skam inför sjukdomen. För att stärka barnets

självförtroende och känslor om sig själv som individ är det viktigt att som förälder hjälpa bar-

net att komma till insikt om att de inte är sämre än någon annan. Rydstöm et al. (1999) menar

att när barn deltar i andra barns aktiviteter kan de känna att de mår bra trots sin sjukdom.

När ett barn insjuknar och därefter diagnostiseras i sjukdomen astma, förändras både barnets

och familjens livssituation. Familjen är i många fall tvungen att underordna sig en ny lev-

nadsordning, en ny strategi, där barnets sjukdom avgör hur deras livssituation kommer att se

ut (Jarkmann, 1996, s. 129-131). I samband med beskedet upplever många föräldrar stor sorg

och uppgivenhet, men efter en tid, när föräldrarna hunnit sörja och fått distans till detta kan de

slutligen acceptera sjukdomen och ta in det som en del av det vardagliga livet (Meleski,

2002). Förändringen i och med sjukdomen kan innebära att familjen undviker att utsätta sitt

barn för vissa miljöer som kan vara skadliga för den, till exempel miljöer där barnet utsätts för

högre infektionsrisk, t.ex. Miljöer där familjen vistats tidigare, innan barnet fick diagnosen.

Även regelbundna läkarbesök, medicinering och behandlingsterapier kan vara påfrestande för

såväl barnet som familjen (Jarkmann, 1996, s. 129-131). Att vara föräldrar till ett barn som

lever med kronisk sjukdom kan upplevas som stressande eftersom de är medvetna om att det

är ett livslångt ansvar som de har framför sig. För föräldrarna har livet tagit en vändning, det

var inte vad de hade tänkt sig med sina liv. Hur föräldrarna tar sig igenom detta och hur länge

det tar för dem att acceptera situationen är olika från person till person (Ferguson, 2002).

Föräldrar som har ett barn som lever med kronisk sjukdom, utvecklar ofta expertis inom bar-

nets sjukdomsområde, vad gäller omhändertagandet av barnet vid symptom samt att kunna

anpassa sin livsstil och sin omgivning till barnet. Sjukvården bekräftar inte alltid denna ex-

pertis som föräldrarna har när de utför vårdplanering, utan föräldrarna åsidosätts vilket kan

skapa en konflikt där känslor av ilska, misstro och skuld kan uppstå (Balling & McCubbin,

2001). Som vårdpersonal är det viktigt att kunna bemöta och försöka förstå föräldrarna utifrån

deras eget synsätt samt försöka se till hur deras vardag ser ut. Det är viktigt att föräldrarna
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känner förtroende för vårdpersonalen och att de känner att det får det stöd och de resurser som

krävs för att de själva ska orka ta hand om sitt barn (Ford & Turner, 2001).

För att på bästa sätt kunna ge råd och stöd åt föräldrar med barn som lever med astma är det

av stor vikt att ha en förståelse för hur föräldrarna upplever det är att leva med ett barn med

astma samt vilken bild föräldrarna själva har över sjukdomen (Eiser, 1991). Genom att belysa

föräldrarnas upplevelse av att leva med ett barn med astma kan en ökad förståelse för deras

situation uppnås. En ökad förståelse leder till att man främst inom sjukvård och inom barnom-

sorg på ett bättre sätt kan bemöta familjer som har ett eller flera barn med astma. Syftet med

denna litteraturstudie var, med detta som bakgrund, att beskriva föräldrars upplevelse av att

leva med barn med astma.

Metod

Litteratursökning

De databaser som användes vid sökningen av de vetenskapliga artiklarna var Academic Se-

arch, Cinahl och Medline. Sökord som användes vid sökningen var: parents, children, child-

ren with asthma, experience, living with, nursing och chronic disease. Dessa sökord kombine-

rades på olika sätt beroende på sökresultat i respektive databas. Litteratursökningen av artiklar

begränsades till åren 1997-2006 och resulterade i 20 artiklar varav 12 artiklar motsvarade

syftet (Tabell 1). En manuell sökning av litteratur har skett och vi har även använt oss av refe-

renslistor på redan funna artiklar för att finna material som svarar mot litteraturstudiens syfte.

Tabell 1 Översikt över litteratursökning

Föräldrars upplevelse av att leva med barn med astma

Academic Search 2006 08 30
Söknr *) Söktermer Träffar Antal ref..
1 FT Children with asthma 439 3

2 FT Children with chronic disease 11 0

3 FT Parents and children with asthma 71 2

4 FT Nursing children 20 0
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Tabell 1 (forts) Översikt över litteratursökning

Föräldrars upplevelse av att leva med barn med astma

Cinahl 2006 09 01

Söknr *) Söktermer Träffar Antal ref..
5 TSH Children with asthma 290 1

6 TSH Parents and children 1062 2

7 TSH Parents and children and asthma 98 0

8 TSH Children with chronic disease 145 1

9 TSH Parents and experience and asthma 56 0

10 TSH Nursing asthma 1 0

Medline 2006 09 01

11 MSH Chronic disease and asthma 12 0

12 MSH Parent and support 167 0

13 MSH Parents experience 7 0

E-tidskrift i samsök 2006 09 11

14 Journal of Advanced Nursing 1

15 Archives of Disease in Childhood 1

16 Clinical Nursing Research 1

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, TSH – thesarustermer i databasen CINAHL, FT –

fritext sökning.

Analys

Kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera de vetenskapliga artiklarna. Genom att

använda denna metod erhölls ett inifrånperspektiv (Burnard, 1991). Kvalitativ innehållsanalys

med manifest ansats användes för att analysera de artiklar som erhölls i litteratursökningen,

vilket innebar att innehållet beskrevs utan egen tolkning (Downe-Wamboldt, 1992).

Målet med den kvalitativa innehållsanalysen var att skapa ett kategorisystem som beskrev de

teman och ämnen som framkom under de berättande intervjuerna. För att kunna skapa ett ka-

tegorisystem tas det för givet att en persons erfarenheter och världsbild kan jämföras med en

annan persons. Forskaren måste dock vara observant på sin egen förförståelse av fenomenet
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som studeras, detta på grund av att dennes egna slutsatser inte ska påverka forskningsresulta-

tet, eftersom detta sänker resultatets trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2003).

Analysen av texterna i denna litteraturstudie har skett i flera steg och har utgått från Grane-

heim och Lundmans (2003) 11 steg. Första steget i analysprocessen var att läsa den tillgängli-

ga texten upprepade gånger för att finna mening och för att få djupare förståelse för innehål-

let. Därefter valdes de textenheter ut som svarade mot syftet av studien. Dessa textenheter

översattes och kondenserades utan att själva kärnan i upplevelsen gick förlorad. Textenheter-

na kodades och omformulerades till att-satser. Enheter som beskrev likartade upplevelser

grupperas ihop inför kommande kategorisering. Efter att data sorterats i olika kategorier redu-

cerades de genom att man slog ihop de grupper som beskrev likvärdiga upplevelser till nya

breda kategorier. Processen upprepades tills det inte gick att sammanföra kategorierna något

mer vilket resulterade i fyra kategorier. Under analysarbetet fanns originaltexten hela tiden

med och när de fyra kategorierna framkommit jämfördes de och validerades med texterna i

artiklarna.

Kvalitetsgranskning

Enligt Willman och Stoltz (2006, s. 79) är det viktigt att kritiskt värdera de insamlade studier-

na på ett systematiskt sätt. Det krävs därför kunskaper i olika vetenskapliga undersöknings-

metoder när värderingar av studierna utförs. Bedömningen av den vetenskapliga kvalitén av

de studier som inkluderas i studien påverkas av den undersökningsmetod som används i re-

spektive studie. I ett protokoll eller analysschema dokumenteras den vetenskapliga kvalitets-

granskningen. Bedömningen får mer trovärdighet om den utförs av två eller flera oberoende

granskare som slutligen sammanför sin uppfattning/tolkning av studien. Detta resultat sam-

manställs oftast i tabellform.

Vi har utfört kvalitetsgranskning av artiklarna (Tabell 2) som ingick i analysen enligt kriteri-

erna nedan. I kvalitetsgranskningen bedömdes det vilken typ av studie det var, om resultatet

var tillförlitligt, om det fanns en tydlig avgränsning, problemformulering och syfte, samt om

urvalet av deltagarna tydligt framkommit det vill säga att inklusions- och exklusionskriterier

fanns beskrivna. Det bedömdes även om studiens kontext/sammanhang och metod (datain-

samling och analys) var tydligt beskrivet. Vidare bedömdes det om studien hade ett etiskt re-

sonemang, vad studiens resultat visat (logiskt, begripligt och kommunicerbart) samt graden av

kvalitén på studien (hög, medel eller låg). Enligt Willman och Stoltz (2006, s. 92) kan en stu-
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dies kvalité bedömas genom hög- eller låg grad. För att en studie ska bedömas som hög grad

av kvalité måste sammanhanget vara tydligt beskriven, det ska finnas en välbeskriven fråge-

ställning, urvalsprocess, datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och analysmetod. Stu-

dien ska även ha tillförlitlighet/pålitlighet beskrivet. Samspelet mellan data och tolkning ska

påvisas samt metodkritik. När en studie har låg grad av kvalité har den bristfälliga formule-

ringar, dåliga eller otillräckliga beskrivningar. Resultatet i studien är obegripligt/ologiskt och

den har dålig kommunicerbarhet och replikerbarhet. Enligt Stoltz, Udén och Willman (2004)

bedöms en studie ha medelgrad av kvalité när studien inte uppfyller kraven för hög grad av

kvalité men uppfyller fler kriterier än vid låg kvalité.

Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12)

Författare, År Typ av studie Deltagare Metod
Datainsam-
ling/Analys

Huvudfynd Kvalitetsbetyg

Barrett et al.,
(2001)

Kvalitativ Vårdhavare från
sex familjer

Intervju/
Fenomeno-logisk
ansats

Beskrev att för-
äldrarna via en
copingstrategi
kunde uppnå
kontroll över
astman och att de
kämpade för att
bibehålla ett
normalt familje-
liv.

Medel

Brazil & Krueger
(2002)

Kvantitativ/
Kvalitativ

84 föräldrar Intervju/
Description.
Den kvantitativa
delen var analy-
serad med: FA-
CES III, F-
COPES och
CHIP instru-
ment.

Beskrev att möd-
rarna i intakta
familjer hade
större förmåga
att ge coping än
fäderna och även
i jämnförelse
med ensamstå-
ende mödrar.

Hög

Dalheim Eng-
lund et al.,
(2001)

Kvalitativ 12 mödrar
12 fäder

Ostrukturerade
intervju/
Fenomenologisk
– hermeneutisk

Beskrev att för-
äldrarna levde ett
påfrestande liv
och deras metod
både var skyd-
dande och frigö-
rande mot bar-
nen. De berättade
om känslor av
sorg och accepte-
rande.

Hög
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Tabell 2 (forts) Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12)

Författare, År Typ av studie Deltagare Metod
Datainsam-
ling/Analys

Huvudfynd Kvalitetsbetyg

Horner
(1997)

Kvalitativ 12 familjer Intervju/
Grounded The-
roy

Beskrev att möd-
rarna upplevde
att tiden innan
barnet fick dia-
gnosen var över-
väldigande.

Medel

Horner
(1998)

Kvalitativ 12 familjer Intervju/
Grounded The-
roy

Beskrev att lära
sig hantera ast-
man var en pro-
cess som bestod
av flera faser
som överlappade
varandra.

Hög

Jerrett & Cos-
tello
(1996)

Kvalitativ 39 föräldrar Semi-
strukturerad
intervju/
Grounded The-
roy

Beskrev tre faser
om hur föräld-
rarna anpassade
sig till barnets
sjukdom: vara
utan kontroll, att
ha kontroll och
att vara involve-
rad.

Hög

Kieckhefer &
Ratcliffe
(2000)

Kvantitativ/
Kvalitativ

52 föräldrar Semi-
strukturerad in-
tervju/
Konstant kompa-
rativ strategi

Beskrev att van-
liga rädslor hos
föräldrarna var
oro för att bar-
nets sjukdom
inte skulle gå
över eller bli
bättre.

Låg

Mansour et al.,
(2000)

Kvantitativ/
Kvalitativ

40 föräldrar Enkät och fokus
grupper/
Kvantifierat med
kappa och pro-
cent

Beskrev föräld-
rarnas oron över
användningen
och effekten av
medicinen samt
dess säkerheten
och långtids-
komplikationer-
na.

Medel
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Tabell 2 (forts) Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12)

Författare, År Typ av studie Deltagare Metod
Datainsam-
ling/Analys

Huvudfynd Kvalitetsbetyg

Palmer (2001) Kvalitativ 8 mödrar
2 mormödrar

Semi-
struktruerad
Intervju/
Grounded
Theroy

Beskrev proces-
sen av att vårda
ett barn med
astma genom tre
faser: diagnostik-
fasen, stridsfasen
och lösningsfa-
sen. Dessa olika
strategier var för
att minska sjuk-
domens påver-
kan.

Hög

Young et al.,
(2002)

Kvalitativ 19 familjer Semi- strukture-
rad
intervju/
Konstant kompa-
rativ metod

Beskrev att för-
äldrarna kunde
identifiera och
tyda barnets
andningssvårig-
heter genom
andningsljudet
och beteendeför-
ändringar.

Låg

Svavarsdottir et
al., (2000)

Kvantitativ 75 mödrar
75 fäder

Frågeformulär/
Demografisk
data
SOC och FH in-
strument använ-
des, correlation
ANOVA

Beskrev att ha en
känsla av sam-
manhang och att
känna styrka i
familjen hade ett
direkt samband
med välmåga hos
föräldrar till barn
med astma.

Medel

Östergaard
(1998)

Kvalitativ 20 föräldrar Semistrukturerad
intervju/
Grounded The-
roy

Beskrev att för-
äldrarna lärde sig
känna igen deras
barns individu-
ella astma
symptom. För-
äldrarna hade
även sviktande
kommunikation
med doktorn.

Medel

Resultat

Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier som redovisas i tabell 3. Kategorierna pre-

senteras var för sig, där innehållet beskrivs och exemplifieras med citat från de vetenskapliga

artiklarna som användes i analysen.
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Tabell 3 Översikt av kategorierna (n=4)

Kategorier

Kontroll och involvering.

Maktlöshet, oro och rädsla efter att barnet fått diagnosen.

Sjukdomen förändrar och tär på familje- och närståenderelationen.

Bristfälligt bemötande och information av vård- och skolpersonal.

Kontroll och involvering

Föräldrarna i Jerrett och Costello (1996) och Kieckhefer och Ratcliffe (2000) som levde med

ett barn med astma upplevde att det innebar att ha kontroll, att vara utan kontroll och att vara

involverad. Föräldrarna ansåg att för att få kontroll över sjukdomen krävs det en blandning av

information, erfarenhet och god förståelse. Horners (1997) och Jerretts och Costellos (1996)

studier visade att första gången föräldrarna såg sitt barns astmasymptom upplevde de att de

var utan kontroll, dock ville föräldrarna ha kontroll över barnets sjukdom och situationen.

Föräldrarna ansåg enligt Dalheim Englund, Rydström och Norberg (2001), Jerrett och Cos-

tello (1996), Mansour, Lanphear och DeWitt (2000) och Young, Fitch, Dixon-Wood, Lambert

och Brooke (2002) att de hade säkerhet, kontroll och kompetens att kunna hantera astman

samt möta de krav, utmaningar och situationer som uppstod. Det framkom även i Horners

(1998), Youngs et al. (2002) och Östergaards (1998) studier att föräldrarna kände att de ge-

nom erfarenhet och kunskap kände sig säkra på att de kunde identifiera vad som utlöste en

attack genom de symtom som barnet uppvisade vid ett astmaanfall och på så sätt snabbt sätta

in behandling och minska graden av attacken. De kunde till exempel höra om deras barn hade

andningssvårigheter genom olika karakteristiska ljud, ökad andningsfrekvens eller andra indi-

viduella symptom. Föräldrarna blev även uppmärksammade på väderförändringar eftersom de

visste att det kunde orsaka en attack.

I felt very confident in treating him every hour. I do things now without even

thinking about it, not like at the beginning when you don’t now what to do. You
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feel so helpless. I can manage the bad attacks now (Jerrett & Costello, 1996,

s.303).

I studier av Dalheim Englund et al. (2001) och Palmer (2001) framkom det att föräldrar som

har barn som lever med astma konstant måste vara på sin vakt, alltid stå redo och vara förbe-

redd på olika situationer, vilket krävde en noga planering och ansvarstagande över barnets

dagliga liv. Föräldrarna upplevde enligt Horner (1997) att det var utmattande att vara på sin

vakt eftersom de inte visste vad som kunde hända eller om de kunde ha kontroll på situatio-

nen.

Föräldrarna kunde inte göra vad de kände för utan de var tvungna att leva med en inbyggd

struktur, att ha kontroll och att alltid tänka i förväg, annars skulle de få ta konsekvenserna för

det. De kände även att de var tvungna att ha kontroll över barnet och omgivningen för att

kunna förhindra att en eventuell astmaattack skulle uppstå. För att kunna kontrollera omgiv-

ningen var föräldrarna tvungna att utforma regler, speciellt när de uppstod konflikter med den

existerande livsstilen eller om det begränsade familjeaktiviteterna, samt se till att de männi-

skorna som befann sig i barnets omgivning var förberedda. De två studierna visade även att

föräldrarna oroade sig för att lämna omsorgen av sitt barn till andra, att de hade svårt att släp-

pa greppet, och att de kände nervositet över att något skulle hända när de inte var i närheten.

De hade till exempel svårt för att låta barnet åka iväg ensam på olika aktiviteter. Föräldrarna

upplevde att deras ansvar krävdes dygnet runt för att barnet inte skulle hamna i svårigheter

och de upplevde att de aldrig kunde känna sig fria enligt Dalheim Englund et al. (2001) och

Jerrett och Costello (1996).

It calls for the careful planning of everything… You can’t do anything when you

are in the mood… You must always live with a ‘built-in’ structure. You must al-

ways think in advance about what to do, and there must always be a way to es-

cape (Dalheim Englund et al., 2001, s. 368).

I vår litteraturstudie framkom det i Barretts, Galliens, Dunkins och Ryans (2001) studie att

föräldrarna upplevde frustration när de inte hade tillräckligt med ekonomiska resurser för att

förebygga astman trots att de hade kunskapen om vad som utlöste en attack. Brazils och Kru-

egers (2002), Horners (1998) och Mansours et al. (2000) studier visade att föräldrarna kände

att det var den ekonomiska begränsningen som avgjorde hur omsorgen av barnet skulle se ut
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och att det framförallt var omkostnaderna som hindrade dem från att till exempel göra föränd-

ringar i hemmet. Dock uttryckte ett flertal av föräldrarna att ett ökat stöd från omgivningen

underlättar vid omsorgen.

A few parents also mentioned that making a change to their home environment,

such as purchasing a room air conditioner, an air purifier, or replacing carpet

was too expensive (Mansour et al., 2000, s. 516).

Maktlöshet, oro och rädsla efter att barnet fått diagnosen

I studier (Horner, 1997; Jerrett & Costello, 1996; Palmer, 2001; Östergaard, 1998) framkom

att när läkaren diagnostiserade barnets symptom som astma upplevde föräldrarna olika käns-

lor som upprördhet, ilska, rädsla och känslomässigt förkrossande samtidigt som de fick en

förklaring och kunde då förstå varför deras barn hela tiden var sjukt. Studier (Horner, 1997;

Jerrett & Costello, 1996; Palmer, 2001) beskrev att föräldrarna hamnade i chock första gången

de hörde ordet astma, för dem var det som att höra ordet cancer, vilket gav känslor av makt-

löshet och rädsla.

I was so upset when I first heard that word (asthma) because I mean before I

knew about asthma, for me to hear ‘asthma’, it was like hearing ‘cancer’… I ac-

tually got goose bumps… my child has a terrible thing (Palmer, 2001, s. 77).

I studier (Horner, 1997; Kieckhefer & Ratcliffe, 2000; Palmer, 2001) framkom det att föräld-

rarna kände att de inte hade nog med kunskap för att kunna hålla sitt barn symptomfritt vilket

gjorde att föräldrarna kände sig osäkra, rädda och oroliga över sin förmåga att kunna hantera

en attack samt att vara förberedd. I Dalheim Englunds et al. (2001) studie framkom det att

leva med ett barn med astma innebar för föräldrarna känslor av oro, ensamhet, fruktan och

maktlöshet. Föräldrarna i Jerrett och Costello (1996) studie menade att det kändes som om de

famlade runt i mörkret.

… Sometimes I feel sad, I get angry, I don’t know what I get angry at, but I cannot

express my feelings. I want relief. I just want somebody to come and say it will be

all right… (Dalheim Englund et al., 2001, s. 369).
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I Brazils och Kruegers (2002), Dalheim Englunds et al. (2001) och Palmers (2001) studier

framkommer att föräldrarna kände osäkerhet inför framtiden, vilket innefattade känslor av

fruktan och rädslan för att deras barn skulle dö till följd av sjukdomen och att de skulle förlora

sin uppgift i livet. De kände även fruktan för de olika aspekterna av sjukdomen, om astman

skulle förbättras eller begränsa barnets liv. Föräldrarna ville förtränga dessa tankar eftersom

det skapade känslor av oro och rädsla. De kände även att de till en viss del ville förneka sjuk-

domen, få befrielse och veta att allt skulle bli bra. Dalheim Englund et al. (2001) och Manso-

urs et al. (2000) studier visade att föräldrarna hade svårt att uttrycka sina känslor och att det

var en tung psykologisk börda för dem att ha ett barn med astma eftersom sjukdomen är så

oförutsägbar.

Enligt Mansour et al. (2000) och Östergaard (1998) kände föräldrarna sig tveksamma till dag-

lig medicinering eftersom de trodde att barnet skulle bli beroende, immuna, drabbas av bief-

fekter eller utveckla tolerans gentemot medicinen och de ville därför ha den lägsta möjliga

doseringsnivån. I Horners (1997) och Jerretts och Costellos (1996) studier framkom det även

att många föräldrar kände sig osäkra, att de hade en bristande förståelse kring astman och att

de själva försökte finna olika metoder och lösningar för att hjälpa deras barn att bli symptom-

fri, men att ingenting tycktes hjälpa.

Why do people give their kids medicine, push drugs into their kids, and they ain’t

having no trouble breathing, they ain't wheezing… their body will be immune to it

(Mansour et al., 2000, s. 515).

Sjukdomen förändrar och tär på familje- och närståenderelationen

Två studier beskrev hur föräldrarna upplever att efter det att barnets symptom diagnostiserats

var de tvungna att anpassa sin livsstil, sitt hem och sin omgivning efter barnets behov för att

kunna minska antalet eller graderna på astmaattackerna (Barrett et al., 2001; Brazil & Krue-

ger, 2002). Föräldrarna upplevde att de prioriterade utifrån familjens behov men att de kände

oro över att inte kunna upprätthålla ett normalt familjeliv och samtidigt ansvara för en hälso-

sam miljö för barnet. De kände sig även osäkra öm orsakerna till symptomen vilket placerade

dem i en sårbar situation, där de upplevde sig oförmögna att hantera sitt barns astma vilket i

sin tur orsakade ett förändrat familjeliv (Horner, 1998; Jerrett & Costello, 1996).
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I had to give up the cat, I’m not going to give up camping. I don’t want the asthma

to change our life too much (Jerrett & Costello, 1996, s. 301).

Föräldrarna upplevde att de kompletterade varandra vid omsorgen av barnet, dock kunde det

uppstå konflikter mellan dem om vad som var bäst för barnet. Detta orsakade meningsutbyten

och skapade svårigheter om hur de skulle gå till väga, till exempel vem av föräldrarna som

skulle stanna hemma med barnet efter en påfrestande natt (Brazil & Krueger, 2002; Dalheim

Englund et al., 2001; Palmer, 2001). Föräldrarna kände att det inte var barnets sjukdom som

förstörde äktenskapet men att sjukdomen tärde på deras relation. Trots att deras barns astma

ofta kom emellan familjens planer, kämpade föräldrarna för att bibehålla en god familjesämja

(Barett et al., 2001; Brazil & Krueger, 2002; Dalheim Englund et al., 2001; Jerrett & Costello,

1996).

I Dalheim Englund et al. (2001) studie framkom att föräldrarna upplevde att sjukdomen var

ansvarig för begränsningarna i deras sociala liv. De kände saknad och skuld över att inte ha

tillräckligt med tid till sig själva, till sina vänner och till sin partner eftersom omsorgen av det

sjuka barnet upptog så mycket tid. I Kieckhefers och Ratcliffes (2000) studie kände föräldrar-

na att denna tidskrävande omsorg var mycket stressande och all denna stress som orsakades

av barnets sjukdom, hade en negativ effekt på deras eget välmående och beteende.

… he used to say that the children come first, then the pets, and finally himself.

And I can’t help saying somewhat ironically, when do you think I come in? (Dal-

heim Englund et al., 2001, s. 369).

I Dalheim Englunds et al. (2001), Horners (1997), Horners (1998) och Mansours et al. (2000)

studier framkom det att föräldrarna upplevde sorg över det sjuka barnets oförmåga att kunna

göra allt alla andra barn kunde och sorg över att barnet hela tiden var sjukt. Föräldrarna kände

oro för vilken effekt de fysiska restriktionerna skulle kunna medföra och vilka erfarenheter

barnet skulle kunna få av sjukdomen. Dalheim Englunds et al. (2001) studie visade att föräld-

rarna kände oro för olika saker under barnets uppväxt, som till exempel att barnen skulle

klappa en hund eller börja röka. Dalheim Englund et al. (2001), Horner (1998) och Svavars-

dottir, McCubbin och Kane (2000) fann att flertalet av föräldrarna i deras studier upplevde att

omsorgen av ett barn med astma påverkade både barnets och andra familjemedlemmars välbe-

finnande. Föräldrarna upplevde att det kändes som om de slets mellan det sjuka barnet och de
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friska barnen i familjen. De berättade att de kände oro och skuldkänslor för det andra barnen

eftersom de fick komma lite i andra hand.

We are very worried about our other child. When he’s sick he immediately thinks

that we don’t care if we don’t give him medicine… (Horner, 1998, s. 363).

Föräldrarna upplevde att det var tidskrävande att ge känslomässigt stöd till det sjuka barnet,

till sin partner och till de andra i familjen samtidigt som de skulle hantera disciplinerings- och

beteendeproblem och planera för familjen (Svavarsdottir et al., 2000). Föräldrarna upplevde

att de var rädda för att disciplinera barnet eftersom de var oroliga för att det skulle framkalla

en ny astmaattack och de upplevde ibland att det sjuka barnet använde sjukdomen och upp-

trädde omoget för att få sin vilja igenom (Dalheim Englund et al., 2001; Horner, 1998).

I Dalheim Englunds et al. (2001), Horners (1997) och Horners (1998) studier framkom det att

vara förälder till ett barn som lever med astma var tungt, men för att familjen skulle kunna

leva ett drägligt liv var föräldrarna tvungna att acceptera sjukdomen som en del av deras liv.

De hade insett att de inte kunde förändra situationen utan att de helt enkelt var tvungna att

leva med det. Föräldrarna kände att när de accepterat astman kunde de rikta all den energi

som tidigare uppslukats av oro och ovetskap mot att lära sig om sjukdomen och de kunde

känna hopp och tro inför framtiden.

Bristfälligt bemötande och information av vård- och skolpersonal

I Dalheim Englund et al. (2001), Jerrett och Costello (1996) och Mansour et al. (2000) studier

berättade föräldrarna att de upplevde att de fick ett bristfälligt bemötande och information av

vårdpersonalen. De kände att de blev åsidosatta av vårdpersonalen eftersom vårdpersonalen

helt och hållet tog över omsorgen av barnet trots att föräldrarna känner sitt barn bäst. Horner

(1997) och Jerrett och Costello (1996) beskriver att föräldrarna ibland kände att vårdpersona-

len fördummade dem och att de inte fick någon uppmärksamhet eller svar och de ville att

vårdpersonalen skulle tillkännage deras förmåga och uppskatta deras roll som omsorgsgivare

av barnets astma.

She feels left out when the medical service totally takes over caring for the child

and does not ask for the mother’s specific knowledge. In these situations the
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mothers feels that she, who knows the child best, is being ignored (Dalheim

Englund et al., 2001, s. 368).

I Palmers (2001) och Östergaards (1998) studier framkom det att föräldrarna kände att läkarna

ignorerade dem, inte lyssnade eller försökte förstå. De kände att de var tvungna att stå på sig

och lära sig hur systemet fungerade för att något skulle hända, som till exempel att få träffa en

specialist. Enligt Horner (1997) och Palmer (2001) kände föräldrarna sig missnöjda med de

svar de fick från läkaren angående barnets tillstånd. De kände att de inte fick något stöd från

läkaren i sitt sökande efter svar och att de var tveksamma till om de alltid kunde kontakta lä-

karen. I studierna framkom det även att föräldrarna upplevde osäkerhet och att de hade för lite

kunskap när läkaren ändrade i barnets medicinering och varken instruerade dem eller gav dem

information. Östergaard (1998) beskrev i sin studie att föräldrarna upplevde sig oförmögna att

förstå läkarnas diagnos dels för att den inte överensstämde med deras egen uppfattning, dels

för att läkarna ofta ställde felaktiga diagnoser som till exempel lunginflammation vid en ast-

maattack, vilket bidrog till att föräldrarna började tvivlade på läkarnas kunskaper och förmå-

gor.

Två av studierna visade att föräldrarna kände sig missförstådda av de människor som befann

sig i barnets omgivning. De upplevde ibland att skolpersonalen inte ville ta ansvar för barnets

astma och att de kände sig obekväma med att skolpersonalen skulle ge medicinen till barnet

eftersom de inte trodde att skolpersonalen förstod allvaret med astman. Detta medförde kon-

flikter mellan föräldrarna och skolan (Mansour et al., 2000; Palmer, 2001). I Barretts et al.

(2001) studie framkom det även att skolan var ett problemområde på grund av att deras strikta

regler angående medicineringen. Föräldrarna berättade att det kändes som om de skickade sitt

barn till fängelset om barnet inte fick ha sin medicin med sig och ha tillgång till den.

… sometimes it was an issue of the teacher not wanting to be responsible for the

inhaler or not allowing children to go to the office when they stated that they

needed their inhalers (Palmer, 2001, s. 79).

Diskussion

Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med

astma. Analysen resulterade i fyra kategorier: kontroll och involvering; maktlöshet, oro och

rädsla efter att barnet fått diagnosen; sjukdomen förändrar och tär på familje- och närstående-
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relationen; och bristfälligt bemötande och information av vård- och skolpersonal. I diskussio-

nen har vi relaterat och jämfört vårt resultat med andra studiers resultat för att visa på att det

finns en överförbarhet i upplevelsen med andra sjukdomar.

I kategorin kontroll och involvering visade vår litteraturstudie att föräldrarna upplevde att de

hade säkerhet, kontroll och kompetens att kunna hantera astman samt möta de krav, utma-

ningar och situationer som uppstod. Gibson (1995) beskrev i sin studie om kroniskt sjuka barn

att många familjer hade svårigheter att anpassa sig och utveckla en känsla av kontroll över det

dagliga livet. Att ha kontroll innebär bland annat för föräldrarna att vara advokat åt barnet, att

lära sig hur sjukvårdssystemet fungerar samt att kämpa för att barnet ska få den vård det är i

behov av.

I vår litteraturstudie framkom det att föräldrarna upplevde att det var utmattande och stressan-

de att alltid var tvungen att vara på sin vakt. De oroade sig för vad som skulle kunna hända

när de inte var i närheten och om de skulle kunna hantera en situation. Knafl och Deatrick

(2002) fann i sin studie om kronisk sjukdom att föräldrarna upplevde det som en börda att

ständigt undvika och förvänta problem. De fann även att det upplevdes stressande att vara den

som var i mitten det vill säga den som måste ta ansvar, engagera sig och stå redo.

I kategorin maktlöshet, oro och rädsla efter att barnet fått diagnosen upplevde föräldrarna

negativa känslor som upprördhet, chock, ilska och rädsla samtidigt som de kände en lättnad

när deras barns symptom diagnostiserades. I Fosters et al. (2001) studie om patientens upple-

velser av att leva med cystisk fibros framkom det att det är vanligt att föräldrarna till ett sjukt

barn upplever många olika känslor när barnet diagnostiseras med en kronisk sjukdom. Föräld-

rarna hamnar ofta i en kris eftersom deras hela livsvärld vänds upp och ned. De ställs helt

plötsligt inför en mängd nya krav och utmaningar vilket gör att de känner sig hjälplösa. För-

äldrarna upplever det som om deras normala liv helt plötsligt krossades och att de måste axla

en helt ny roll som förälder till ett kroniskt sjukt barn. Knafls och Deatricks (2002) studie be-

skriver att föräldrarna hamnar i ett chock- och kristillstånd efter barnets diagnos. Efter dia-

gnosen krävdes det mycket arbete av föräldrarna för att de skulle kunna anpassa sig till den

nya situationen, vilket leder till att de blev psykiskt-, fysiskt- och känslomässigt utmattade.

Föräldrarna kände även att de inte hade nog med kunskap för att kunna förstå och tolka ast-

masymptomen vilket gjorde att de kände sig osäkra över sin förmåga att kunna hantera en at-



18

tack. Enligt Gillberg och Hällgren (2000, s. 142) var det inte ovanligt att föräldrarna kände

hjälplöshet och osäkerhet på grund av otillräcklig kunskap.

I vår litteraturstudie framkom det även att föräldrarna kände osäkerhet inför framtiden och att

de kände fruktan och rädsla för att deras barn skulle dö samtidigt som de ville förneka dessa

tankar. Foster et al. (2002) fann att föräldrarna oroade sig för barnets hälsa, framtid och om

sjukdomen skulle försämras och barnet till exempel skulle bli rörelsehindrade och tvingas

vara rullstolsburen. Det fanns även en oro och fruktan för att deras barn på grund av sjukdo-

men skulle kunna dö. Smith, Highstein, Jaffe, Fisher och Strunk (2002) beskriver i sin studie

om föräldrars upplevelser av barnets vård att förnekelse kan visa sig på olika sätt för olika

personer till exempel anser en del föräldrar att de inte är nödvändigt att barnet ska ta sin me-

dicin dagligen eller att de regelbundet ska träffa en läkare om inte barnet är sjukt. Detta bete-

ende kan förklaras som ett sätt att hantera psykologisk- och känslomässig stress.

Många föräldrar kände sig osäkra på behandlingen av barnets astma och de försökte själva

finna metoder och lösningar för att hjälpa barnet. Liksom Seppänen, Kyngäs och Nikkonen

(1999) fann i sin studie att föräldrar till barn med diabetes melltius kände sig osäkra, särskilt

den närmaste tiden efter diagnosen, och att de var i stort behov av information, stöd och kun-

skap från vårdpersonalen för att kunna förstå och acceptera barnets sjukdom.

I kategorin sjukdomen förändrar och tär på familje- och närståenderelationen visade vår litte-

raturstudie att föräldrarna upplevde att efter barnets symptom diagnostiserats var de tvungna

att anpassa sin livsstil, sitt hem och sin omgivning efter barnets behov. Knafl och Deatrick

(2002) beskriver att föräldrar till ett kroniskt sjukt barn upplever sjukdomen som en börda ef-

tersom familjelivet blir åsidosätt och sjukdomen istället hamnar i fokus. Föräldrarna känner

att de måste underordna sig till en ny levnadsordning där de måste anpassa sitt dagliga liv ef-

ter sjukdomens krav och för att familjen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt måste

föräldrarna tillämpa sjukdomen som en del av livet och skapa rutiner. Trots deras begränsade

försök att kontrollera sjukdomen är de ibland tvungna att sätta familjelivet åt sidan för att

kunna fokusera på de sjukdomsrelaterade problemen. Smith et al. (2002) beskriver i sin studie

att föräldrar till barn med speciella behov alltid försöker hitta den bästa och lämpligaste stra-

tegin för att kunna upprätthålla en god familjesituation. Föräldrarna i Gillbergs och Hällgrens

(2000, s. 142) studie upplever att det är påfrestande för hela familjen att leva med ett sjukt

barn, till exempel kan praktiska problem medföra större belastning på föräldrarna än tidigare.
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I vår litteraturstudie framkom det att föräldrarna upplevde att de kompletterade varandra vid

omsorgen av barnet, men att det ofta uppstod konflikter mellan dem. Knafl och Deatrick

(2002) fann i sin studie att de flesta föräldrar upplevde att relationen mellan sig och partnern

påverkades negativt av barnets sjukdom vilket kunde leda till konflikter och i vissa fall leder

till skilsmässa. Föräldrarna upplevde att barnets sjukdom hela tiden var i fokus vilket gjorde

att föräldrarna kände att de tappade bort sig själv och sin partner.

Föräldrarna upplevde att de slets mellan det sjuka barnet och de friska barnen i familjen och

att de kände oro för olika saker under det sjuka barnets uppväxt. I Knafls och Deatricks

(2002) studie framkom det att föräldrar som lever med ett kroniskt sjukt barn känner sig oro-

liga och tvivlar på sin förmåga att kunna uppfostra barnet på ”rätt” sätt, så att det kan anpassa

sig och sitt liv utifrån sjukdomens förutsättningar och leva ett så normalt liv som möjligt. Vad

en familj definierar som ett normalt liv är individuellt och baseras på familjens kulturella och

religiösa grunder, och denna uppfattning kan förändras om någon i familjen blir sjuk. Young,

Dixon-Wood, Findlay och Heney (2001) studerade mödrars upplevelse av att leva med can-

cersjuka barn. Mödrarna upplevde att de ”uppslukades” av barnets sjukdom och i jämförelse

med föräldrar till barn med astma så kände mödrarna en djupare sorg och förtvivlan. De me-

nade att de gjorde så stora uppoffringar för sitt sjuka barn att de nästan glömde bort sina andra

friska barn som också de behövde sin moders omsorg.

Det framkom även att sjukdomen var ansvarig för begränsningarna i deras sociala liv och att

det var tidskrävande att både vara ett känslomässigt stöd till familjen och barnet samt att di-

sciplinera och hantera beteendeproblem. I Perssons, Rasmussens och Rahm-Hallbergs (1998)

studie om makens/makans upplevelse att se sin partners sjukdom och behandling framkom det

att den närstående kände sig isolerade i samband med vården av den sjuke. De närstående

beskrev att de hade svårigheter att skapa balans mellan deras eget behov och den sjukes be-

hov, vilket ofta ledde till att deras eget behov fick sättas åt sidan. Detta bidrog till att de hade

svårt att behålla sociala kontakter, vilket i sin tur ökade deras känsla av ensamhet och isole-

ring. Elliott och Luker (1997) och Lawson, Lewis-Jones, Finaly, Reid och Owens (1998)

beskrev att många föräldrar känner sig begränsade i det dagliga livet. De kände utmattning

och frustration över att inte ha tid för sig själva, sina vänner och partner. De upplever att de

inte levde ett normalt familjeliv utan att det var ett dygnetruntarbete att vårda det sjuka barnet.

I Hodgkinsons och Lesters (2002) studie om mödrars upplevelse av att leva med barn som har
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cystisk fibros framkom det att föräldrarna var tvungna att göra många uppoffringar i sitt liv

till följd av barnets sjukdom, till exempel att arbeta mindre, vilket medförde att föräldrarna

upplevde att de ”glömde bort sig själva”. De kände att barnets sjukdom styrde deras liv och att

de var tvungna att sätta sig själv i det andra rummet vilket resulterar i att de kände sig socialt

isolerade.

I vår litteraturstudie framkom det även att föräldrarna kände att när de accepterat sjukdomen

som en del av deras liv kunde de rikta sin energi mot andra saker och känna hopp inför fram-

tiden. Enligt Spaniol och Gange (1997) handlar accepterande inte om att ta ett beslut utan att

det är en lång process som handlar om att se situationen och erkänna den som den är. Att ac-

ceptera kan vara svårt men för att kunna acceptera något måste personen gå igenom och bear-

beta olika saker emotionellt. Hodgkinsons och Lesters (2002) studie visar att föräldrar är

tvungna att försöka se på problemet utifrån ett annat perspektiv och mentalt anpassa sig till

den nya situationen och omständigheter. När en person accepterat situationen som en del av

livet kan den känna hopp. Vidare framkommer det i studien att hopp kan beskrivas som något

mellan att veta och att önska. Att känna hopp är ett sätt för människan att orka kämpa, över-

vinna hinder och bibehålla tron på framtiden.

I kategorin bristfälligt bemötande och information av vård- och skolpersonal upplevde föräld-

rarna att vårdpersonalen helt och hållet tog över omsorgen av deras barn och att vårdpersona-

len inte gav dem någon uppmärksamhet eller några svar. De kände även att läkaren ignorerade

dem och att de inte fick något stöd från läkaren i sitt sökande efter ett svar. Föräldrarna ville

att vårdpersonalen och läkaren skulle tillkännage deras förmåga och uppskatta deras roll som

omsorgsgivare av barnet. I Hodgkinson och Lester (2002) framkom det att många föräldrar

kände att vårdpersonalen inte tillät dem att var delaktiga i deras barns behandling på sjukhu-

set, de upplevde även att vårdpersonalen inte accepterade dem som en viktig del i deras barns

vård och omsorg.  Författarna i studien menade att vårdpersonalen måste tillåta föräldrarna att

vara delaktig i deras barns vård eftersom det är ett sätt för dem att få kontroll och känna sig

uppskattad. Neill (1996) fann att de flesta föräldrar vill vara delaktiga i sitt barns vård, men att

de själva vill avgöra i vilken utsträckning. Hodgkinson och Lester (2002) fann att föräldrar

har behov av att få stöd och gott bemötande av både specialister och annan vårdpersonal, även

kontakten mellan föräldrar och vårdpersonalen är en viktig eftersom det skapar hopp, tro och

kontinuitet i familjen.
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Vi fann att en viktig uppgift som sjuksköterskan har är att ta reda på om föräldrarna uppfattat

den information de fått från läkaren angående deras barns astma, behandling och medicine-

ring. Cuffwright (1999) menar att genom att följa upp information och försäkra sig om att för-

äldrarna har uppfattat läkaren rätt, kan sjuksköterskan stärker föräldrarna i deras uppgift att ta

hand om barnet.

Enligt föräldrarna kändes det som om de skickade sitt barn till fängelset när barnet gick till

skolan dels för att barnet inte fick ha ansvar för sin medicin själv, dels för att föräldrarna inte

trodde att skolpersonalen insåg allvaret med astma. I Kurants och Moores (1999) studie om

familjers påverkan av att ha ett barn med astma framkommer det att det är viktigt att skolskö-

terskan ger ut information och riktlinjer till lärarna om astma. Lärarna får då ökad kunskap

om sjukdomen och dess behandling vilket i sin tur skapar en trygghet hos både föräldrarna

och lärarna själva. En annan viktig roll som skolsköterskan har är att se till att miljön på sko-

lan blir säkrare och mer anpassad för barn med astma. En astmaanpassad miljö i skolan med-

för att föräldrarna kan känna sig lugna och trygga.

I en nyligt utförd undersökning av Temo framkom det att ca 80 procent av idrottslärarna på

grundskolan inte fått något utbildning om astma och barn. I undersökningen framkommer det

även att fyra av tio lärare inte kontrollerar om barnen hade sin medicin nära till hands och på

grund av rädsla från lärarnas sida får ofta barn med astma stå över idrotten eftersom lärarna

oroar sig för att barnet ska få en astmaattack. Barnläkaren Ted Jakobsson på Vrinnevisjukhus

i Norrköping menar att det är viktigt för lärarna att de känner till vilka barn som har astma och

hur man ska agera. Jakobsson säger också att astman inte ska hindra någon från att idrotta

utan det är nästan tvärtom, en god kondition underlättar väsentligt och är nästan en nödvän-

dighet för att barnen ska kunna leva ett så fullt liv som möjligt (Astma och allergiförbundet,

2006).

Metodkritik

Denna litteraturstudie har genomförts med kvalitativ innehållsanalys. Metoden är tillämpbar

när det gäller att beskriva människors erfarenheter och upplevelser från ett inifrånperspektiv.

Holloway och Wheeler (2002, s. 245-256) menar att genom att använda en manifest ansats i

innehållsanalysen så motverkas att författarnas egna åsikter styr resultatet i studien. Om studi-

ens resultat ska vara trovärdigt måste den överensstämma med originaltexten.
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Fördelarna med denna litteraturstudie är att artiklarna innehöll mycket information vilket i sin

tur gav många textenheter som svarar på syftet. De fyra slutkategorierna överensstämde väl

med originaltexterna. En begränsning i denna litteraturstudie är att en översättning från eng-

elska till svenska har gjorts, vilket kan medföra att nyanser gått förlorade, eftersom det ibland

är svårt att översätta texten ordagrant. I denna metod kan det även vara en begränsning att

hela intervjuerna från originalstudierna inte kommer med i sin helhet (Holloway & Wheeler,

2002, s. 245-256).

I litteraturstudien utfördes en kvalitetsgranskningen av artiklarna och värderades enligt ett

granskningsprotokoll utifrån Willman och Stoltz (2006, s. 92). En annan nackdel för studiens

trovärdighet kan vara att det i analysen ingår två artiklar som vi bedömt vara av låg kvalité.

Dock kan det på grund av begränsade kunskaper av kvalitetsgranskning finnas en risk att det

gjorts felbedömningar av artiklarnas kvalitet. Enligt Polit och Hungler (1999, s. 210) är meto-

den man använder sig av när man utför en kvalitativ innehållsanalys väldigt tidskrävande på

grund av att det stora analysmaterialet. I denna litteraturstudie upplevde vi att det var ett tids-

pressat schema att färdigställa studielitteratur delarna till respektive seminarium datum.

Slutsatser

Vår litteraturstudie bedöms bidra till att öka förståelsen och kunskap för föräldrarnas upple-

velse av att leva med ett barn med astma. Denna kunskap ger sjuksköterskan ökad vetskap

och förståelse kring hur de ska förhålla sig i bemötandet med föräldrarna till ett kroniskt sjuk

barn. Det är viktigt att ge föräldrarna tid och uppmärksamhet samt god information och försö-

ka svara på alla deras frågor. Genom att sjuksköterskan hela tiden utvecklar sina kunskaper

kring barn med kronisk sjukdom kan de på ett bättre sätt stödja och hjälpa föräldrarna. Inom

skolan är det viktigt att skolsköterskan informerat skolpersonalen om barn och astma, detta

för att främja barnen på bästa sätt och för att skolpersonalen ska känna sig trygga med att

kunna hantera en astmaattack. Det är även viktigt att ha i åtanke att leva med ett barn som har

astma inte bara påverkar föräldrarna utan även syskonen och det är därför viktigt att inte

glömma bort dem i arbetet med dessa familjer. Ett förslag till vidare forskning kan vara att

belysa hur syskon till ett barn med astma upplever sin livssituation.
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