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Luleå Tekniska Universitet 

 
Abstrakt 

 
Syftet men denna litteraturstudie var att studera föräldrars upplevelser 
av att leva med ett barn med astma. Åtta artiklar som motsvarade syf-
tet för studien analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen 
resulterade i fyra kategorier: att vara den som är bäst på att ta hand om 
barnet, att det tar mycket tid, att alltid vara på sin vakt samt att accep-
tera att det är som det är. Föräldrarna fann tillfredställelse i att kunna 
ta hand om sina barn men saknade ibland omgivningens förståelse och 
stöd. Den tidskrävande omvårdnaden av barnen upplevdes stressande 
och medförde isolering på grund av att föräldrarna ville skydda sina 
barn. Trots ett påfrestande liv kunde de dock acceptera sin situation. 
Undervisning om hanterande av sjukdomen till föräldrar, barnen själ-
va och människor i barnens omgivning, samt att föräldrar får förståel-
se för sin situation, kan hjälpa föräldrar till barn med astma att leva ett 
drägligt liv.  
 
Nyckelord: föräldrar, barn med astma, upplevelser, tidskrävande, vara 
på sin vakt, litteraturstudie  
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 När ett barn får en kronisk sjukdom, innebär det en emotionell kris för hela famil-

jen. Hur föräldrarna klarar av att leva med sitt sjuka barn har stor betydelse för 

barnets hälsa och även för eventuella syskons välbefinnande. Vissa föräldrar änd-

rar helt livsstil på grund av barnets sjukdom medan andra endast kan acceptera en 

viss förändring av sina tidigare vanor (Fisher, 2001). Under barnets uppväxt in-

träffar olika perioder av återkommande stressmoment för familjen. Till exempel 

när barnet börjar i förskola eller skola. Det kanske blir första gången föräldrarna 

inser skillnaden mellan sina barn och barnens friska kamrater och det kan upple-

vas som mycket smärtsamt (Melnyk, Feinstein, Moldenhouer & Small, 2001).  

 

Undersökningar där man jämfört mammors och pappors erfarenheter av att ha ett 

barn med en kronisk sjukdom, tyder på att de flesta föräldrar har en ganska lik-

värdig syn på hur de anpassar sig till det. De flesta anser dock att det är mamman 

som oftast har det största ansvaret i skötseln av barnet. Mamman tycks också vara 

den som är mer orolig och ängslig angående barnets sjukdom och pappan har van-

ligtvis lättare för att acceptera sjukdomen och vad den innebär (Knafl & Zoeller, 

2000). Föräldrar tar sig igenom åren med skötsel av ett sjukt barn på olika sätt. Att 

få ett barn med ett funktionshinder är en stressupplevelse och innebär ofta ett livs-

långt ansvarstagande. Trots det uttrycker många föräldrar positiva erfarenheter 

och fördelar med att uppfostra ett barn med funktionshinder (Ferguson, 2002). 

 

Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn i Sverige (Hedlin, 

Svedmyr & Wennergren, 1998) och även internationellt (Ireland, 1997; Yoos & 

McMullen, 1996). Under de senaste 30 åren har denna sjukdom ökat kraftigt. Ex-

empelvis hade 1,4 % av alla skolbarn i Stockholm astma i mitten av 50-talet vilket 

kan jämföras med 8-9 % idag. Under småbarnsåren i 0-3 års ålder har 15-20 % av 

alla barn episoder med hosta och pip i bröstet och man räknar med att 25-30 % av 

dem utvecklar bestående astma (Hedlin et al., 1998). Små barn har vanligtvis in-

fektionsutlöst astma medan större barn oftast får besvär på grund av kontakt med 

allergen. Debuten kan se olika ut. För en del börjar det med en infektion som inte 

verkar ge med sig. En del har långdragen rethosta som så småningom visar sig 

vara astma. Andra kan, efter att ha utsatts för något allergen, vakna på natten med 
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andningsbesvär som sedan diagnostiseras som astma (Holmner & Sundberg, 

2000). 

 

Barn som har astma kan ibland känna sig annorlunda än andra barn, speciellt vid 

händelser som utmärker dem på något sätt. Det kan till exempel vara vid ett ast-

maanfall eller när de inte kan delta i idrottsaktiviteter som andra barn. Trots detta 

finns det en önskan hos barnen att inte skilja sig från mängden utan att de ska 

kunna leva ett så normalt liv som möjligt (Ireland, 1997). En del får dock finna sig 

i att det finns aktiviteter som de inte alltid kan delta i på grund av sin sjukdom. De 

kanske också måste avstå från sådant som de önskar sig, till exempel att ha päls-

djur i hemmet (Yoos & McMullen, 1996).   

 

När ett barn får diagnosen astma påverkas inte bara barnet utan även människor i 

barnets närhet, framför allt föräldrar och syskon men också släkt och vänner som 

familjen umgås med (Holmner & Sundberg, 2000). Det normala familjelivet kan 

komma att förändras på grund av detta och det innebär en omställning som kan 

vara svår att acceptera (Rydström, Dalheim Englund & Sandman, 1999). För att 

kunna stödja familjer som har barn med astma, är det viktigt att försöka förstå för-

äldrars föreställningar om sjukdomen och vad det kan innebära att ha ett sjukt 

barn (Eiser, 1991). Genom att belysa föräldrars upplevelse av att ha ett barn med 

astma kan förståelsen för deras situation ökas. Detta är en fördel för alla som mö-

ter familjer som har ett eller flera barn med astma. Främst för de som arbetar inom 

sjukvården men även inom skolan och andra sammanhang där barn vistas. Genom 

att känna till föräldrars egna upplevelser kan dessa möten innebära att man på ett 

bättre sätt kan ge föräldrarna stöd och förståelse. Med detta som bakgrund är syf-

tet med denna litteraturstudie att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med 

ett barn med astma. 
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Metod 
Litteratursökning 

Artikelsökning har gjorts via databaserna Medline, Cinahl och Academic Search. 

De sökord som använts är asthma, allergy, children, family, parents, living with, 

experience och nursing. Ingen begränsning gjordes gällande årtal. Av de 26 artik-

lar, utgivna mellan år 1994-2001, som togs fram i sökningen och studerades, mot-

svarade åtta artiklar syftet och kom att ingå i analysen (Tabell 1). 

 

Analys 

De artiklar som erhölls i litteratursökningen analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats, vilket innebär att innehållet beskrivs utan 

egen tolkning (Downe-Wamboldt, 1992). Innehållsanalys används för att på ett 

systematiskt och objektivt sätt identifiera det karakteristiska budskapet i det mate-

rial som studeras och som motsvarar syftet för studien (Cole, 1988). I innehålls-

analys sammanställs teman eller ämnen som liknar varandra i ett kategorisystem 

(Burnard, 1991). Det material som studeras grundar sig på det berättade ordet (Po-

lit & Hungler, 1999) och meningen är att försöka få kunskap och förståelse för ett 

speciellt fenomen utifrån det syfte som studeras (Sveinsdóttir, Lundman & Nor-

berg, 1999).  

 

Analysen av texterna har skett i flera steg och har utgått från Burnard (1991) och 

även valda delar av Downe-Wamboldt (1992) har tillämpats. Artiklarna lästes ige-

nom gång på gång för att få en helhetskänsla för innehållet. Därefter valdes de 

textenheter ut som motsvarade syftet för studien. Dessa textenheter översattes och 

kondenserades till mindre textenheter utan att kärnan i budskapet gick förlorat. 

Textenheterna kodades och fördes samman i så kallade att-satser. Dessa grupper 

av textenheter studerades och placerades i olika preliminära kategorier utifrån hur 

de liknade varandra. Kategorierna jämfördes vidare utifrån likheter och fördes 

samman ytterligare i syfte att få bredare kategorier. Detta arbete fortsatte tills det 

inte gick att föra samman kategorierna mer vilket slutligen resulterade i fyra kate-

gorier. Under analysarbetet fanns originaltexterna med hela tiden och när de slut-
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liga kategorierna framkommit jämfördes och validerades de med texterna i artik-

larna. 

 

Tabell 1  Översikt över analyserade artiklar (n=8) 

Författare, År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 

 
Dalheim Englund 
et al. (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
Dellve et al.  
(2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jerret och Costel-
lo (1996) 
 
 
 
 
 
Meng (2000) 

 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ/ kvanti-
tativ 

 
12 mammor och 
12 pappor 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 föräldrar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 föräldrar 
 
 
 
 
 
 
18 barn och deras 
föräldrar 

 
Ostrukturerade 
intervjuer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjuer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Djupintervjuer 
 
 
 
 
 
 
Semistrukturera-
de intervjuer 
Frågeformulär 
Kliniska obs av 
sjuksköterska 

 
Föräldrarna levde 
ett påfrestande liv 
och var både be-
skyddande och 
frigörande mot 
barnen. De rap-
porterade känslor 
av sorg och ac-
cepterande. 
 
Föräldrarna 
upplevde stress, 
bristande kontroll, 
rädsla, inkompe-
tens, sjukdomsfo-
kusering, närhet 
och bristande för-
ståelse från andra. 
 
Tre faser beskrevs 
om anpassandet 
till barnets sjuk-
dom: vara utan 
kontroll, vara in-
volverad och ha 
kontroll. 
 
Föräldrarna hade 
bristande kunskap 
om mediciner och 
inhalationsteknik. 
Förbättrades med 
utbildning. Vissa 
föräldrar lärde 
barnen ta ansvar 
för medicin. 
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Tabell 1 (forts)  Översikt över analyserade artiklar (n=8) 

Författare, År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 

 
Palmer (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reichenberg 
(2001) 
 
 
 
 
 
 
 
Svavarsdottir et 
al. (2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
∅stergaard (1997 

 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ/ kvanti-
tativ 
 
 
 
 
 
 
 
Kvantitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 

 
8 mammor och 2 
mormödrar 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 föräldrar 
26 föräldrar 
 
 
 
 
 
 
 
75 mammor och  
75 pappor 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 föräldrar 

 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjuer 
Djupintervjuer 
 
 
 
 
 
 
 
Frågeformulär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

 
Att vårda ett sjukt 
barn innebar till 
en början att stri-
da. Olika strategi-
er antogs för att 
minimera astmans 
inflytande över 
familjen. 
 
En del föräldrar 
var aktiva med att 
lösa problem, 
andra var mer av-
vaktande. En del 
föräldrar hade 
stor tillit till sin 
egen förmåga. 
 
Att ha en känsla 
av sammanhang 
samt att känna en 
styrka i familjen, 
hade ett direkt 
samband med 
välbefinnande hos 
föräldrar till barn 
med astma. 
 
Föräldrarna lärde 
sig känna igen 
barnets speciella 
symtom. Det 
framkom att 
kommunikationen 
med doktorn ofta 
sviktade. 
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Resultat 
Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier som redovisas i tabell 2. Kate-

gorierna presenteras var för sig med brödtext för att beskriva deras innehåll och il-

lustreras med citat från originalartiklarna. 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att vara den som är bäst på att ta hand om barnet 

Att det tar mycket tid 

Att alltid vara på sin vakt 

Att acceptera att det är som det är 

 

Att vara den som är bäst på att ta hand om barnet 

Föräldrar till barn med astma fann tillfredsställelse i att själva kunna ta hand om 

sina barn (Dellve, Reichenberg & Hallberg, 2000). De beskrev att det var de som 

kunde värdera barnens aktuella hälsa och en del sa sig vara experter vad gällde 

skötseln av barnen (Dalheim Englund et al., 2001; Englund, Rydström & Norberg, 

2001). Föräldrarna uppgav att de levde nära sina barn och lärde sig att känna igen 

astmasymtomen och att tyda barnens speciella andningsmönster (Østergaard, 

1998). De tyckte helt enkelt att det var de som kunde ta hand om sitt barn på det 

bästa sättet (Dalheim Englund et al., 2001). En del av föräldrarna tyckte att det var 

viktigt att lära barnen att ta en del av ansvaret för medicineringen själva medan 

andra inte vågade lämna det ansvaret till barnen (Meng, 2000; Palmer, 2001). 

Många föräldrar kände sig missförstådda av människor i barnens omgivning. De 

upplevde ibland att personal på skolan inte ville ta ansvar för deras barns astma 

och att de inte insåg allvaret i barnens sjukdom. Några föräldrar sa att de läste allt 

vad de kom över för att på så sätt lära sig mer om astma och hur de skulle hantera 

den. Detta tyckte de var nödvändigt eftersom det kunde brista i informationen från 

sjukvården (Palmer, 2001). Föräldrarna saknade också många gånger stöd från 

sjukvården och kunde känna sig missförstådda och sårade på grund av att sjuk-

vårdspersonal inte förstod och tog hänsyn till deras situation (Dellve et al., 2000). 



 9

Några föräldrar sa att det kunde kännas meningslöst att uppsöka sjukvården efter-

som de tyckte att läkaren nonchalerade dem (Østergaard, 1998). Andra gånger 

upplevde de att sjukvårdspersonalen tog över omvårdnaden av deras barn och frå-

gade inte efter föräldrarnas speciella kunskap. Detta upplevde de som mycket 

kränkande eftersom de tyckte att de kände barnet bäst (Dalheim Englund et al., 

2001). Föräldrarna önskade att personal från sjukvården skulle erkänna deras kun-

skap och ta tillvara på deras kompetens. De menade att det skulle innebära att de 

kände sig uppskattade och stärkta i sin föräldraroll. Det kändes bra när sjukvårds-

personal litade på dem och lämnade en del av ansvaret för medicineringen till 

dem. Av den anledningen försökte föräldrar välja läkare och annan sjukvårdsper-

sonal som de kända att de hade ett gott samarbete med (Jerrett & Costello, 1996).  

 
I think that parents can read their child better than the doctor. I 
can see it in her when something is coming, I can feel it in her, 
in the way she plays. (Østergaard, 1998, s 155)   
 
Most people do not understand. How could you tell them...? 
(Dellve et al., 2000, s. 109) 

 
We have been to the doctor, where the asthma set in a couple of 
days later, perhaps we could hear something in her breathing, 
we go to the doctor, who is unable to hear anything. (Øster-
gaard, 1998, s. 155)  

 

Att det tar mycket tid 

Det upplevdes av föräldrarna som mer tidskrävande att ha ett barn med astma än 

att ha ett friskt barn. Den extra tiden bestod av bland annat planering, medicine-

ring och övrig omvårdnad av barnet (Dellve et al., 2000; Dalheim Englund et al., 

2001). Föräldrarna kände att de hade ett ansvar som de aldrig kunde känna sig rik-

tigt fria ifrån (Jerrett & Costello, 1996). Den tidskrävande omvårdnaden upplev-

des stressande. Det kunde bero på att till exempel egna intressen och umgänge 

med andra familjemedlemmar vänner förhindrades (Dellve et al., 2000; Dalheim 

Englund et al., 2001). Att avstå från socialt umgänge berodde inte enbart på 

tidskrävande omvårdnad utan det kunde också bero på att föräldrarna ville 

undvika att barnet utsattes från sådant som kunde förvärra astman. Detta såg 

föräldrarna som en nödvändig uppoffring (Reichenberg, 2001). Av den 

anledningen sa många föräldrar att de kände sig tvingade att planera och ha bra 
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äldrar att de kände sig tvingade att planera och ha bra rutiner. De insåg att de inte 

kunde göra vad som helst med tanke på att de då kunde utsätta barnet för ökade 

risker till astmaanfall (Dalheim Englund et al., 2001). I och med det drog sig 

många föräldrar undan från socialt umgänge och blev allt mer isolerade (Dellve et 

al., 2000). Det ansågs också som tidskrävande att ta hand om och vara ett stöd för 

make/maka och övriga familjemedlemmar (Svavarsdottir, Cubbin & Cane, 2000). 

Att lära sig ta hand om ett barn med astma var också tidskrävande på ett annat 

sätt. Föräldrarna menade att det tog lång tid att lära sig allt man behöver veta om 

astma för att på bästa sätt kunna sköta om barnet (Palmer, 1999). 

 
It’s an added responsibility that often requires around the clock 
work or else my child is in trouble again. (Jerrett & Costello, 
1996, s. 297) 

 
It calls for the careful planning of everything, when you are in 
the city, it’s just not possible to go and have dinner if someone 
is hungry... (Dalheim Englund et al., 2001, s. 368) 
 
We have no social life outside the family. We have to avoid 
meeting friends. (Dellve et al., 2000, s. 107) 

 

Att alltid vara på sin vakt. 

Att ha ett barn med astma innebar för föräldrarna att alltid ha beredskap för vad 

som skulle kunna inträffa. De kände att de alltid behövde vara på sin vakt (Jerrett 

& Costello, 1996). Det innebar att känna ansvar för barnet och att planera och 

kontrollera barnets dagliga liv (Dalheim Englund et al., 2001). Föräldrarna 

beskrev hur de iakttog barnens astmasymtom och deras lidande. Det var svårt för 

dem att se när barnen kämpade med rosslande andning och att försöka få upp slem 

och de kände sig många gånger hjälplösa (Jerrett & Costello, 1996; Østergaard, 

1997 Palmer, 2001). Föräldrarna kände att de alltid måste ha kontroll över barnet 

och dess omgivning för att förhindra att barnet utsattes för sådant som kunde leda 

till astmaanfall. De införde speciella regler som till exempel att förbjuda husdjur 

och rökning inomhus. Det medförde ofta konflikter i familjen, speciellt om det 

ändrades alltför mycket i redan existerande livsstil och begränsade familjens akti-

viteter. Dessa förändringar upplevdes ofta som en stressfaktor för föräldrarna (Jer-

rett & Costello, 1996). Det upplevdes svårt att hantera perioder av försämring i 
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sjukdomen, att upprätthålla disciplinen och att vara ett stöd för barnet eller andra i 

familjen. Svårigheten att hantera astmaanfallen ingav föräldrarna en känsla av 

otillräcklighet (Svavarsdottir et al., 2000). Denna osäkerhetskänsla medförde att 

föräldrarna oftare sökte sjukvård i början av barnets sjukdom. Så småningom 

kunde de hantera det på ett bättre sätt men rädslan fanns ändå kvar (Jerrett & Cos-

tello, 1996). En del oro låg också i hanterandet av mediciner och eventuella bi-

verkningar av dessa (Meng, 2000; Dalheim Englund et al., 2001). Bakom rädslan 

för allvarliga astmaanfall låg vetskapen om att deras barn faktiskt kunde dö (Dal-

heim Englund et al., 2001). Detta drev föräldrarna till att ständigt försäkra sig om 

barnets säkerhet och på så sätt försöka undvika allvarliga astmaanfall. De visste 

att de måste lita på sin egen kompetens och vissa tider på dygnet, på andra männi-

skor i barnets omgivning (Dellve et al., 2000). Många föräldrar sa att även om de 

visste att de måste lämna barnet till andra människor en del av dygnet hade de 

svårt att lita på att de kunde ta hand om barnet om det till exempel skulle få ett 

astmaanfall. Det gjorde att de kände sig spända även när de inte hade barnet i sin 

närhet (Dalheim Englund et al., 2001).   

 

Sure it’s difficult and we have to be smart and just think ahead 
all of the time. I think you always have to be on the top of 
things...or you’ll pay for ít...Sure there will be attacks, but you 
must be there and in control.  (Jerrett & Costello, 1996, s. 298) 
 
...then the feeling of anxiety directly appears...anxiety all the 
time, 24 hours a day...one or two hours are nothing but for me 
it’s hell...yes you must think of it all the time, where you are go-
ing, who is going to take you there, control...it is about food and 
medicine all the time, you must always make sure that it 
works...yes, a lot of control, every day... (Dalheim Englund et 
al., 2001, s. 367) 

 
...she was near death, and you are afraid to lose her...yes, you 
are afraid like hell... (Dalheim Englund et al., (2001, s. 370) 

 

Att acceptera att det är som det är 

Även om det kunde kännas tungt att ha ett barn med astma insåg föräldrarna att 

det var något de måste acceptera för att de skulle kunna leva ett drägligt liv. 

Ibland visste de bara inte hur (Dellve et al., 2000). De menade att de inte kunde 
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förändra sin situation utan de måste finna sig i att det var som det var. En del för-

äldrar hade känt beskedet om diagnosen som en befrielse eftersom tiden innan 

med ovisshet och ständiga sjukhusbesök hade varit så jobbig (Jerrett & Costello, 

1996). Föräldrarna försökte finna olika utvägar för att lösa problem och tackla 

svårigheter som uppstod på grund av barnets sjukdom (Svavarsdottir et al., 2000). 

Ibland kände de dock att de inte hade kontroll över situationen och det var oftast 

när barnen drabbades av akuta astmaanfall. Då var det naturligt att söka profes-

sionell hjälp (Jerrett & Costello, 1996). En del föräldrar sa sig också känna osä-

kerhet angående barnens medicinering och uttryckte att varje gång det ändrades i 

ordinationen av medicinerna återgick de till en fas av icke-vetande. Ändå visste de 

att de måste acceptera dessa förändringar (Palmer, 1999). Trots att föräldrarna såg 

många svårigheter med att ha ett barn med astma kunde de dock finna viss tröst i 

att deras situation kunde ha varit värre (Reichenberg, 2001). Även om föräldrarna 

sa att de kunde acceptera sin situation ville de inte att barnets astma skulle föränd-

ra deras liv alltför mycket. De var bara beredda att ändra sina vanor till en del 

(Jerrett & Costello, 1996). De hade också ett hopp om en förbättring och en dröm 

om hur det skulle kunna vara om barnet var friskt (Dalheim Englund et al., 2001). 

 

I have to undergo and bear this. (Dellve et al., 2000, s. 109) 
 
...but you get used to it, it is a way of life, you have to adjust 
your life situation to this situation...(Dalheim Englund et al., 
2001, s. 370) 
 
I had to give up the cat, I’m not going to give up camping. I 
don’t want the asthma change our life too much (Jerrett & 
Costello, 1996, s. 4)   
 
...you can say that there is improvement since she was an infant, 
and I mean, if you have some optimism, like I do, you hope that 
the improvement will continue...I can’t say that it will be like 
this, but... (Dalheim Englund et al., 2001, s.370) 

 

Diskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva 

med ett barn med astma. Resultatet blev följande fyra kategorier: att vara den som 
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är bäst på att ta hand om barnet, att det tar mycket tid, att alltid vara på sin vakt 

och att acceptera att det är som det är.  

 

Föräldrarna tyckte att det var de som var bäst på att ta hand om sina barn. De upp-

levde ibland att de blev misstrodda från sjukvårdens sida och att sjukvårdsperso-

nal tog över omvårdnaden av deras barn alltför mycket. Det kan diskuteras vem 

det egentligen är som har det största intresset för barnet när det befinner sig på 

sjukhus. Är det sjukvårdspersonalen eller föräldrarna? Shields, Kristensson-

Hallström, Kristjansdottir och Hunter (2003) har utifrån litteraturen diskuterat 

vem som äger barnet på sjukhus. De gick långt bak i tiden för att ta reda på vad 

som fanns studerat om äganderätt till barn och fann att till exempel under medel-

tiden var det fadern som ansågs vara den som ägde barnet. I nutid kan det i frågor 

angående adoption vara så att det är de biologiska föräldrarna som anses ha den 

största rätten till barnet. Det kan leda till att barn tas ifrån familjer där de vistats 

under en tid och varit trygga och lyckliga, för att placeras hos biologiska föräld-

rar, inte alltid med lycklig utgång. Föräldrar kan ofta känna att det är de som äger 

barnet och den attityden leder ofta till negativa effekter när relationerna i familjen 

är problematiska. Shields et al. (2003) har sett att lärare ofta gör anspråk på 

ägandeskap av barnet i skolan och författarna menar att det förhållandet nog även 

kan ses inom sjukvården även om det inte är direkt utforskat. 

 

Relationen mellan mödrar, som oftast är den främsta vårdgivaren till kroniskt sju-

ka barn, och sjukvårdspersonal, spelar en viktig roll i omvårdnaden och detta har 

Swallow och Jacoby (2001) studerat. Att uppnå balans i livet med ett sjukt barn i 

familjen, är en källa till ständig stress för föräldrarna. Sjukvårdspersonal kan ses 

som både ett stöd och ett hinder för att uppnå denna balans. Mammorna i studien 

ansåg det som mycket viktigt att kommunikationen mellan dem och sjukvårdsper-

sonalen är god och att personalen har kompetens och är ärliga. Det var viktigt för 

dem att de känner sig delaktiga i vården och för det krävs att de förstår den infor-

mation de får om diagnos och behandling. Det var också viktigt för dem att de tas 

på allvar när de har egna åsikter om barnets omvårdnad och behandling. När 

kommunikationen med sjukvårdspersonal fungerar från början när barnet får sin 
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diagnos, känner sig mammorna trygga att komma med egna frågor och fundering-

ar. De känner då att deras frågor och synpunkter tas på allvar och att de är delak-

tiga i barnets omvårdnad (Swallow & Jacoby, 2001). 

 

Föräldrar till barn med astma upplevde att det tog extra tid att sköta ett barn med 

astma och att de var tvungna att undvika sådant som kunde orsaka försämring i 

barnets sjukdom. Det gjorde att de blev mer eller mindre isolerade. Rydström, 

Dalheim Englund och Sandman (1999) beskriver att även barnen själva känner sig 

isolerade på grund av sin sjukdom. De känner sig ensamma och utanför därför att 

de inte kan delta i aktiviteter på samma sätt som friska barn. De kan kanske inte 

besöka sina kamrater i deras hem på grund av att de har husdjur eller att det finns 

annat i hemmet som kan försämra deras astma. Det medför att deras möjligheter 

att umgås med andra blir begränsade. Rydström et al. fann att barn med astma 

strävar efter att leva ett så normalt liv som möjligt, ibland med den påföljden att 

de riskerar sin hälsa.  

 

Det framgick att föräldrarna alltid måste vara på sin vakt. De var rädda för vad 

som skulle kunna hända med deras barn om de utsattes för sådant som skulle kun-

na orsaka en försämring i deras astma. Det finns många andra sjukdomar som kan 

drabba barn och föräldrar har olika förutsättningar för hur de hanterar de problem 

som det medför. Ferguson (2002) har studerat föräldrars reaktioner på att få ett 

barn med funktionshinder och såg att föräldrar till funktionshindrade kan sägas 

lida av ”kronisk sorg”. De sörjer det ”perfekta” barnet som de inte fick. Det ver-

kar dock som om de inte lever med den ständiga oro som föräldrar till barn med 

astma gör. De flesta föräldrarna till barn med funktionshinder ser ut att klara det 

på ett bra sätt trots att de inte på något sätt har en lätt uppgift (Ferguson, 2002).  

Lowes och Lyne (2000) fann i sin studie om föräldrar till barn med diagnostiserad 

diabetes, att även dessa föräldrar lever med en ”kronisk sorg”. De sörjer förlusten 

av det friska barn de hade, förmågan att skydda sitt barn från fara och den eventu-

ella förlusten av barnets liv. 

 

I Young, Dixon-Woods, Findlay och Heney (2001) har mammor till barn med 
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cancer intervjuats. Mammorna i studien ”uppslukas” av sina barns sjukdom på ett 

annat sätt än föräldrar till barn med astma. Det framkom att mammorna gör stora 

uppoffringar för att kunna vara nära sina barn när de vistas på sjukhus. De glöm-

mer nästan bort att de har andra barn hemma som även de behöver deras omsorg. 

Även om barnen är lite äldre och tycker att de kan klara sig själva på sjukhuset 

har mammorna svårt att lämna dem. De ser det som nödvändigt att vara fysiskt 

nära sitt sjuka barn för att kunna ge det den omvårdnad som de kan ge på bästa 

sätt (Young et al., 2001). 

 

För att kunna leva ett så bra liv som möjligt insåg många föräldrar att de måste 

acceptera sin situation som den var. Spaniol och Gagne (1997) har funderat kring 

begreppet acceptans och de menar att acceptans är att se situationen och erkänna 

den som den är. Negativa effekter är tvivel och även förnekande. Att acceptera 

något är enligt författarna en process och inte en speciell händelse. Det betyder att 

för att acceptera något måste man gå igenom olika saker och bearbeta detta emo-

tionellt. Många av föräldrarna i min studie som sa sig ha accepterat att deras barn 

hade astma, hade gått igenom den första tiden i barnets sjukdom och kommit fram 

till att livet var mer än bara sjukdomen. Det innefattade relationer med familjen, 

med vänner, egna intressen med mera, men även om de accepterade sin situation 

pendlade de mellan tvivel och hopp.     

 

Det är viktigt att det fungerar bra i familjen för att barn med en kronisk sjukdom 

ska ha det så bra som möjligt. I familjer som anser sig leva ett normalt familjeliv, 

upplever sig barnen ha hälsa trots en kronisk sjukdomsdiagnos. Därför är det vik-

tigt att sträva efter normalisering i familjesituationen när ett barn får en kronisk 

sjukdom (McDougal, 2002). Kurnat och Moore (1999) har funnit att kunskap om 

sjukdom, medicinering och behandling kan reducera nivån av stress och ängslan 

och motiverar föräldrarna att ta hand om sitt barn. Inom vården kan sjuksköters-

kan stödja familjer att hantera barnets sjukdom och en viktig uppgift är att försöka 

förstå föräldrarnas uppfattning om sin situation. Då kan man få fram vilka behov 

och resurser föräldrarna har för att klara uppgiften att ta hand om sitt barn med 

astma. Kurnat och Moore (1999) menar också att genom att undervisa barnen själ-
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själva om sin sjukdom och dess behandling underlättar man för föräldrarna. De 

föreslår också att skolsköterskan ger ut riktlinjer för lärare om astma och dess 

skötsel. Det ger i sin förlängning en trygghet för föräldrarna att veta att lärarna på 

barnets skola har kunskap om sjukdomen och dess behandling. Skolsköterskan är 

också den som kan se till att miljön på skolan blir säkrare för barn med astma och 

även för dem med andra allergiproblem (Gaudreau, 2000). När föräldrarna vet att 

barnen kan vistas i skolan utan att riskera att de utsätts för sådant som kan föror-

saka astmaanfall, kan de känna sig lugna.  

 

Sjuksköterskan har också en viktig uppgift i att ta reda på om föräldrarna har upp-

fattat information från läkare rätt om barnets diagnos, behandling med mera. Det 

visade sig att en del föräldrar missförstod läkaren och på grund av detta upplevde 

de osäkerhet. Cuffwright (1999) menar att uppföljning av information och en för-

säkran om att föräldrarna förstått den rätt, stärker föräldrarna i deras uppgift att ta 

hand om barnet.  

  

För att öka föräldrars coping-förmåga när det gäller att hantera barn med kroniska 

sjukdomar, har det utvecklats en rad olika program och Melnyk, Feinstein, Mol-

denhouer och Small (1999) ger några förslag på sådana. Det handlar till exempel 

om utbildning för en specifik sjukdom och problemlösning. Författarna menar att 

det är viktigt att de interventioner man startar hålls igång, eftersom det med tiden 

uppkommer nya kriser i familjens liv som föräldrarna behöver hjälp med att klara 

av. Det vore värdefullt med sådan verksamhet inom den öppna vården för att stöd-

ja föräldrar, till exempel distriktssköterskor med speciell kunskap om ast-

ma/allergi som träffar föräldrar ett antal gånger för undervisning om sjukdom och 

behandling. Det är viktigt att man då utgår från föräldrarnas frågor och fundering-

ar. 

 

Denna litteraturstudie har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Metoden är 

bra när det gäller att ta reda på människors upplevelser i ett inifrånperspektiv, vil-

ket var syftet med denna studie. Genom noggrann tillämpning av den manifesta 

ansatsen i innehållsanalys motverkas att författarens egna åsikter styr resultatet för 
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studien. Metoden torde vara optimal när författarens egna intervjuer analyseras på 

grund av att denne då utgår från originalet. Det som kan vara en nackdel med me-

toden är att när andra författares artiklar studeras kan materialet vara begränsat ef-

tersom inte hela originalintervjuerna kommer med.  

 

Fördelarna med denna uppsats är att artiklarna som studerades gav många texten-

heter. Föräldrarnas upplevelser om att ha ett barn med astma kom tydligt fram i 

artiklarna. De fyra kategorierna stämde överens med innehållet i de olika artiklar-

na. Nackdelen kan vara det låga antalet artiklar, men eftersom de artiklar som stu-

derades gav många textenheter anser jag inte att det har så stor betydelse för 

resultatet. 

 

I flera av artiklarna som studerades i denna litteraturstudiestudie var det mestadels 

mammor som intervjuats. Man kan fråga sig var papporna finns i barnets omvård-

nad och om resultatet skulle ha sett annorlunda ut om det var de som hade fått 

komma fram. I framtida studier skulle det vara intressant att höra pappornas upp-

levelser av att vara förälder till ett barn med kronisk sjukdom.  
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