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Abstrakt 
Syftet med denna litteraturstudie var att studera föräldrars upplevelse av att ha 
ett barn med kronisk sjukdom. Elva artiklar har analyserats med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier: att vara den 
som känner barnet bäst, att vara orolig och leva i ovisshet, att vara begränsad i 
det dagliga livet, att till slut acceptera att barnet har en kronisk sjukdom. 
Föräldrarna tyckte många gånger att det var svårt att få gehör då de såg att deras 
barn inte mådde bra. Det tog ofta lång tid att få en diagnos på sjukdomen och 
behandling till barnet. Sjukvårdspersonalen tyckte att föräldrarna var 
överbeskyddande och skickade runt familjerna till olika instanser för att 
personalen inte kunde hjälpa dem att förstå vad som var fel. Föräldrarna ansåg 
att de fick för lite stöd från omgivningen, föräldrarna var begränsade i det 
dagliga livet och kunde inte själva bestämma över det. Det var barnets hälsa 
som bestämde hur familjen skulle leva för dagen. Trots ett påfrestande liv kunde 
föräldrarna till slut acceptera sin situation. Förståelse från omgivningen och 
optimal professionell hjälp kan hjälpa dessa föräldrar och därmed också barnen. 
Om sjukvårdspersonalen fortsätter att utveckla sina kunskaper om kroniskt sjuka 
barn och deras föräldrar kommer även omvårdnaden att utvecklas. 
 
Nyckelord: föräldrar, barn med kronisk sjukdom, upplevelse, familj, kvalitativ 
innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Barn som drabbats av kronisk sjukdom förlorar ofta tron på omgivningen. De kan inte förstå 

varför just de drabbas. Barn som har en kronisk sjukdom kan inte behandlas som om de var en 

enhetlig grupp utan måste behandlas utifrån den person de är. Det är därför viktigt att 

integrera alla delar av familjen, såsom föräldrar, syskon, mor och far-föräldrar och kamrater. 

Ibland kan även religionen ha en viss betydelse, då människor med olika religiösa bakgrunder 

kan ha olika syn på sjukdom och hälsa. För att förstå meningen med att leva med en kronisk 

sjukdom är det nödvändigt att förstå när det är bra och när det är sämre. Detta för att kunna gå 

vidare och vara den person man är och få möjlighet att leva så bra som möjligt trots 

sjukdomen. I familjer med barn som har en kronisk sjukdom framgår det ofta vad som är det 

sjuka hos barnet och familjen, men sällan det friska. Det är av största vikt framförallt för 

barnet att omgivningen inte bara fokuserar på att barnet har en sjukdom utan att de kan se 

barnet som det är. Barnet är den samma även om det har en sjukdom, barnet vill bli bemött 

som det blev innan sjukdomen. Många barn med en kronisk sjukdom tillbringar mycket tid på 

sjukhus och tappar då kontakten med kompisar, kommer efter i skolan och får ibland gå om 

klasser för att komma i kapp (Sartain, Clarke & Heyman, 2000). Palmer (1993) fann att 

föräldrar gjorde vad de kunde för att barnet skulle klara sig utan att gå om klasser. 

Föräldrarna undervisade barnen hemma och på sjukhuset så att barnet skulle känna att de var 

som andra barn så gott det gick.  

 

Barn med kronisk sjukdom försöker att leva som andra barn så gott det går, men känner sig i 

alla fall många gånger utanför. De balanserar mellan att känna samhörighet och att känna sig 

utanför. Ibland känner barnen att de kan hålla en balans mellan dessa, men många gånger 

känner de sig hindrade att leva ett normalt liv. Barn vill inte vara annorlunda, utan vill vara 

som sina kamrater. De vill kunna delta i aktiviteter på samma vilkor som andra barn, ibland 

vill de så mycket att de utsätter sig för fara för att vara som de andra barnen. Barn med 

kroniska sjukdomar kan känna sig berövade på livet då de inte alltid kan leva på samma 

vilkor som andra barn. Eftersom barnen ibland är tvungna att stanna hemma från skolan på 

grund av sjukdomen så känner de sig även berövade den kunskap som skolan kan ge 

(Rydström, Dalheim-Englund  & Sandman, 1999).  

 

Howlett (1999) menar att barn med kroniska sjukdomar upplever att de har en slags stämpel 

som gör att de ofta känner skam, ängslan, har dåligt självförtroende och är deprimerade. 

Rydström et al. (1999) menar att barn kan känna att de mår bra även om de har en sjukdom 



 4

genom att få vara delaktiga i andra barns aktiviteter. Bara genom att bli tillfrågade, även om 

de inte alltid kan vara med, så ser de att andra bryr sig om dem som de är.  Howlett (1999) 

anser att barnen behöver hjälp med att komma till insikt om att de inte är sämre än andra. Här 

kommer föräldrarna ofta in och stödjer barnet. 

 

Föräldrar till ett barn som blir diagnostiserat med någon kronisk sjukdom går igenom olika 

stadier för att till slut komma fram till ett accepterande av sjukdomen. Föräldrarna reagerar på 

många olika sätt och det måste sjukvårdspersonalen förstå och acceptera. Olika sorters ilska, 

sorg, rädsla och hopp är naturligt att känna. Familjerna måste ofta tänka om, när det gäller hur 

de skall leva sina liv. Barnens sjukdom styr ofta hela familjen. Föräldrarna känner sig till en 

början ofta stressade över hur de skall klara av att ta hand om sitt barn (Meleski, 2002). 

 

Många föräldrar som har ett barn med en kronisk sjukdom upplever till en början stor sorg 

och uppgivenhet. Den känsla som de får kan ibland jämföras med sorgen som kommer när 

någon nära dör. När föräldrarna fått sörja en tid och hunnit få distans till det som drabbat dem 

tar en slags återkommande ledsamhet över (Lowes & Lyne, 2000). Föräldrarna kan tycka att 

de har förlorat sitt ”friska” barn och fått ett som är sjukt istället, ett barn som inte kan vara 

med på samma villkor som andra barn. De upplever många gånger att de inte får någon 

förståelse av den vårdpersonal som de träffar. Dessa känslor kommer i början när de fått veta 

att barnet är sjukt, efter en tid ändras ofta deras syn på barnets fortsatta liv till att se det som 

är positivt (Lowes & Lyne, 2000). Detta innebär ett ökat behov av kunskap hos alla i barnets 

omgivning. Föräldrar kan många gånger uppleva att barnets sjukdom styr livet och att de inte 

har något annat liv än att sköta barnet (Lewis-Jones, Finlay & Dykes, 2001). 

 

Föräldrar kan känna frustration och missnöje med behandlingar som inte fungerar. Genom att 

erbjuda kunskap och vård av specialistutbildad personal kan eventuellt föräldrarnas börda 

lättas genom att utbilda dem i att identifiera symtom. Därigenom kan föräldrarna själv skilja 

på om de kan behandla barnets symptom hemma eller om de måste till sjukhus för att få hjälp. 

Känner föräldrarna att de kan avgöra en del själva ökar känslan av trygghet (Balkrishnan et al. 

2003).  

 

Att få ett barn med en kronisk sjukdom kan vara stressande för föräldrarna, då de blir 

medvetna om att det är ett livslångt ansvar. Föräldrar tar sig igenom detta på olika sätt. Ofta 
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mynnar det i positiva erfarenheter (Ferguson, 2002). Lowes och Lyne (2000) beskriver i sin 

studie betydelsen av föräldrars kunskap om sitt barns sjukdom och hur denna kunskap skall 

tas tillvara på bästa sätt. Föräldrar kan utåt visa att de känner sig trygga, men ändå vara osäkra 

och inte veta hur de skall förhålla sig. Därför är det viktigt att personer som arbetar med dessa 

familjer vet hur de skall ta reda på hur föräldrarna upplever sin situation. I studier har det 

jämförts mammors och pappors erfarenheter av att ha och leva med ett kroniskt sjukt barn. 

Det har visat sig att båda föräldrarna ofta har en relativt lika syn på detta. Oftast är det dock 

mest mamman som sköter om och oroar sig för barnet, medan pappan har lättare att acceptera 

sjukdomen och dess innebörd (Knafl & Zoller, 2000). 

 

Kunskapen om föräldrars upplevelse av att ha ett barn med kronisk sjukdom är begränsad och 

därför är det av stor vikt att belysa deras upplevelser för att få förståelse för deras situation. 

Denna litteraturstudie görs för att sjukvårdspersonal och övriga som finns runt barnen skall få 

veta hur de på bästa sätt skall bemöta och stödja familjerna. Syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva föräldrars upplevelse av att ha ett barn med kronisk sjukdom. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Litteratur sökningen har gjorts via databaserna Cinahl, Academic search och Medline. Vid 

sökningarna användes sökorden, child, parent, experience, chronical, chronic illness, narrativ, 

family och living with. Dessa kombinerades på olika sätt. Sökningarna begränsades till 

studier publicerade mellan 1994 och 2004. Åldrarna på barnen var från nyfödd till 18 år. Jag 

har haft fokus på föräldrars upplevelser och inte valt någon speciell kronisk sjukdom. Jag har 

studerat studier om astma, atopisk dermatit, barn reumatism, lymfödem, olika syndrom, 

kroniska neurologiska sjukdomar och kronisk smärta. Av de 29 artiklar som hittades 

motsvarade 11 syftet och kom att ingå i analysen. De artiklar som ingår presenteras i tabell 1. 

 

Analys 

De artiklar som stämde överens med syftet analyserades med kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats, vilket innebär att innehållet beskrivs och tolkning undviks (Downe-

Wamboldt, 1992). Målet med kvalitativ innehållsanalys är att uppnå kunskap samt förståelse 

för fenomenet som studeras. Burnard (1991) beskriver kvalitativ innehållsanalys i fjorton 

steg, och Downe-Wamboldt (1992) beskriver samma metod med endast åtta steg i sin 
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innehållsanalys. Vid en manifest innehållsanalys beskrivs ett innehåll, det faktiska budskapet 

i en text, metoden är främst användbar vid analys av litterära texter och narrativa intervjuer 

som skrivits ut till text. Karaktäristiskt för denna metod är neutraliteten och objektiviteten där 

inga tolkningar och värderingar får ske (Polit & Beck, 2004, s. 571, 580, 714; Redwood, 1999 

). I innehållsanalys arbetar man sig igenom flera delar. Det första som görs är insamling av 

data, ur denna tas relevanta delar ut för att analyseras vidare. Därifrån går man vidare med att 

kategorisera arbetet för att få ut en helhet som stämmer med syftet (Holloway & Wheeler, 

2002,s 235-241). Denna litteraturstudie har gjorts med inspiration från Burnard (1991). 

 

Först lästes de vetenskapliga artiklarna upprepade gånger. Därefter togs de textenheter som 

motsvarar syftet med studien ut. I nästa steg översattes och kondenserades texterna utan att 

kärnan i texterna försvann. Textenheterna kondenserades och formulerades till att-satser. 

Sedan fördes textenheterna ihop i en första kategorisering och lästes igen. De kategorier som 

liknade varandra fördes ihop ytterligare gånger tills det inte gick att föra ihop dem mer. När 

kategorierna var färdiga jämfördes de med ursprungsmaterialet för att sedan kunna beskrivas i 

resultatet. Under analysarbetet fanns originalartiklarna med hela tiden för att kunna gå 

tillbaka till dessa och jämföra texter så att inget väsentligt skulle försvinna.  

 
Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n = 11) 
 
 

Författare, år  
 

Typ av studie 
 

Deltagare 
 

Datainsamling/ 
Analysmetod 
 

 

Huvudfynd 

Carter et al. (2002) Kvalitativ 12 mammor/ 
fostermammor och 3 
pappor 

Intervju/ heuristic Att föräldrarna hittar 
nya vägar och lär sig 
handskas med 
barnets sjukdom. 
 

Dalheim- Englund et 
al. (2001) 

Kvalitativ 12 mammor och 12 
pappor 

Intervjuer Föräldrarna 
upplevde att de var 
de som hade 
ansvaret för att 
barnet skulle ha det     
bra. Men de ville få 
stöd  hjälp för att 
klara av det. 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n = 11) 
 
 

Författare, år  
 

Typ av studie 
 

Deltagare 
 

Datainsamling/ 
Analysmetod 

 

Huvudfynd 
 

Elliott & Luker 
(1997) 

Kvalitativ 77 till största delen 
mammor 

Berättelser/ 
Innehållsanalys 

Att ta hand om ett 
kroniskt sjukt barn 
är i perioder ett           
heltidsjobb, det 
upptar 24 timmar per 
dygn. 
 

Gibson (1995) 
 

Kvalitativ 
 

12 mammor Intervju/ Empirical Att få veta att barnet   
har en kronisk 
sjukdom gav      
föräldrarna många 
olika känslor som 
t.ex. sorg och  ilska 
samtidigt som de  
kände en trygghet i 
att äntligen veta.   
 
 

Gravelle (1997)  Kvalitativ 8 mammor och 3 
pappor 

Intervju/ 
Phenomenologisk 

Att föräldrarna i och 
med att de tog hand 
om sitt barn lärde sig 
att möta och klara av 
svårigheter.   
 

Jerrett  (1994) Kvalitativ 10 mammor 
10 pappor 

Intervju/ 
Phenomenologisk 

Föräldrarna tyckte 
det var  svårt att 
förstå och    
acceptera att barnet 
var sjukt. 
 

Lawson et al. (1998) 
 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 
 

34 mammor  
 6 pappor  
 

Intervju/ Statistisk Att ha ett barn med 
en kronisk sjukdom 
ställer höga krav på 
föräldrarna att kunna 
planera det dagliga 
livet i familjen.  
 

McNeill  (2004)
  
 

Kvalitativ 
 

22 pappor Intervju/ 
Grounded theory 

Att känna 
hjälplöshet, att  
föräldrarna inte 
kunde göra nog för 
att hjälpa barnet.  
Att det är ovisst vad 
som kommer att 
hända. 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n = 11) 
 
 

Författare, år  
 

Typ av studie 
 

Deltagare 
 

Datainsamling/ 
Analysmetod 

 

Huvudfynd 
 

Palmer (2001) Kvalitativ 8 mammor och 2 
mor-/ farmödrar 
 

Intervju/ 
Grounded theory 

Att föräldrarna 
upplevde att de fick 
för lite stöd, att de       
själva fick ta reda på 
fakta kring 
sjukdomen. 
 

Swallow & Jacoby 
(2001a) 
 

Kvalitativ 
 

29 mammor 
 

Intervju/ 
Framework 
technique  
 
 

Att veta att barnet 
inte mår bra och be 
om hjälp under            
lång tid, men inte få   
gehör från läkare var  
jobbigt.  När 
sjukdomen fick 
diagnos behövdes 
mycket stöd 

 
Todd et al. (2002) 

 
Kvalitativ 

 
4 mammor  
2 pappor 

 
Intervju/ 
innehållsanalys 

 
Sjukdomsdiagnosen 
var ovanlig. Det var 
svårt för föräldrarna 
att få rätt 
information. Den  
var ofta 
 felaktig. 
 

 
 
Resultat 
Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier (Tabell 2) som beskrivs i löpande text 

med referenser. Resultatet stärks med citat från artiklarna som ingått i analysen.  

 

Tabell 2 Översikt över kategorier (n=4) 

 
Kategorier 

 
Att vara den som känner barnet bäst 

Att vara orolig och leva i ovisshet  

Att vara begränsad i det dagliga livet 

Att till slut acceptera att barnet har en kronisk sjukdom 
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Att vara den som känner barnet bäst 

Studier visade (Carter, McArthur & Cunliffe, 2002; Dalheim-Englund, Rydström & Norberg, 

2001) att eftersom föräldrar känner sitt barn bäst, avläser de ständigt barnet för att alltid 

kunna möta barnets behov på bästa sätt. Det framkom i två studier (Gibson, 1995; Todd, 

Welsh & Moriarty, 2002) att föräldrar ofta fick höra att de var ängsliga i onödan, att det inte 

var någon fara med barnet. Trots det förstod föräldrarna att det var något fel med barnet och 

kände ansvaret för att barnet skulle få hjälp. I en studie (Jerrett, 1994) framkom att föräldrar 

alltid lyssnade på personal inom sjukvården eftersom de var experter på sjukdomen. Trots 

detta så kände föräldrar att de hade den bästa kunskapen och expertkännedomen då det gällde 

det egna barnet. Föräldrar ansåg sig ha rätten att ta avgörande beslut då det gällde deras eget 

barn. I ett flertal studier (Carter et al., 2002; Gibson, 1995; Palmer, 2001; Todd et al., 2002) 

framkom att föräldrar snabbt upptäckte problem, tolkade symptom och hittade lösningar som 

var bra för barnet. Föräldrar kom fram till att de kände sitt barn bäst, var trygga i sin kunskap 

och i sin förmåga att ta hand om barnet. Eftersom föräldrar kände barnet så bra, kunde de ofta 

intuitivt förstå att något var fel med barnet innan någon annan såg det. Blev det minsta 

förändring i barnets beteende så var det ofta något som var ordentligt fel. Studier (Carter et 

al., 2002; Gibson, 1995) visade att barn var beroende av sina föräldrar för att få en bra vård, 

och att föräldrar fick agera advokat och föra barnets talan då ingen annan gjorde det. Todd et 

al. (2002) visade att föräldrar kände frustration över att förklara allt flera gånger när de 

upplevde att sjukvårdspersonal inte lyssnade på dem. Enligt Dalheim- Englund et al. (2001) 

insåg föräldrar efter en tid att det var de som själva måste orka ta hand om barnet som var 

sjukt, eftersom de har ansvaret. Studier av Dalheim- Englund et al. (2001) och McNeill 

(2004) visade att föräldrar upplevde att de måste vara ett stöd för sitt barn och finnas 

tillgänglig i både med och motgångar.   

  

I can see when her eyes is getting all watery, and she is getting 
coughy…I just can see it ´cause I’ve know it so long, I can see 
when it’s really getting ready to trigger up something. (Palmer, 
2001, s. 80) 
 
I knew something was bothering her [the daughter]…but he [the 
doctor] said that I was an anxious mother and there was 
nothing wrong with her…(Todd et al. 2002, s.447) 
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Att vara orolig och leva i ovisshet  

Swallow och Jacoby (2001a) och Todd et al. (2002) visade att familjer upprepade gånger fick 

uppsöka sjukvården. Föräldrar kunde oroa sig under flera års tid utan att få någon förklaring 

till vad som var fel med barnet. Det var svårt att inte veta och förstå vad som hände med 

barnet (Gibson, 1995). Föräldrar blev upprepade gånger vilseledda angående barnets tillstånd, 

ett av det största behovet var att få information om barnets sjukdom. Det var svårt att hitta bra 

information och veta var hjälp kunde fås. Föräldrar läste böcker för att själva ta reda på fakta. 

De kunde bli upprörda då de hörde/ läste exempelvis ordet astma första gången. Eftersom de 

då inte visste vad det var, så jämfördes de med cancer (Gravelle, 1997; Palmer, 2001; Todd et 

al. 2002). När barnet till slut fick en diagnos på sjukdomen så blev föräldrar först ledsna och 

rädda. Sedan blev de lättade och hoppades att det fanns något att göra för att barnet skulle må 

bättre. Föräldrar tyckte att det var fruktansvärt när de förstod att deras barn inte var och inte 

skulle bli helt frisk, det kändes som att något brast inombords (Swallow & Jacoby, 2001a). 

Föräldrar upplevde att det ibland var svårt och till och med omöjligt att acceptera att barnet 

var sjukt. Det var skrämmande att komma fram till att barnet gradvis blev sämre (Gravelle, 

1997). Ett flertal studier (Carter et al. 2002; McNeill 2004; Swallow & Jacoby, 2001a; Todd 

et al. 2002) visade att föräldrar ville att smärtan/sjukdomen som barnet hade skulle flyttas 

över till dem så att barnet skulle slippa allt det onda. Det var en stor besvikelse när de inte 

kunde hjälpa barnet.  

 

Enligt Dalheim- Englund et al. (2001) så tyckte föräldrarna att det var jobbigt att se sina barn 

försämras under åren. Föräldrar var ledsna och arga, men kunde inte ge någon direkt 

förklaring till vad det var de kände. Ofta var de stressade och tänkte på vad de skulle göra om 

det hände något oförutsett. Föräldrar kunde inte låta bli att tänka på hur det varit om deras 

barn varit friskt. Enligt Swallow och Jacoby (2001a) var det svåraste att förstå diagnosen. De 

var förtvivlade och undrade varför, ovissheten i början var stor, vad kommer att hända? Även 

om barnet mådde bra för tillfället så kunde det ju komma tillbaka. När det gör det så är det en 

påminnelse om att det aldrig kommer att försvinna. För många föräldrar var det jobbigt att 

överhuvudtaget tänka på framtiden. De ville att deras barn skulle må så bra som möjligt och 

vara lyckliga (Todd et al, 2002). I studier av Gibson (1995) och Palmer (2001) kom det fram 

att ett stort problem för föräldrar var, att de fick för lite stöd från skolan, omgivningen, vänner 

och bekanta, läkaren och sjukvårdspersonalen. Fastän diagnosen bekräftade deras oro var de 
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ändå förvirrade, chockade, rädda, oroliga och arga och behövde mycket stöd från alla i deras 

omgivning. 

 

 It’s hard to think about the future…I just want him to be 
happy and I worry that he might not be. (Todd et al. 2002, 
s.448) 

 
 It’s hard to see him decline over the years. ( Carter et al. 

2002, s. 452) 
  

 

Att vara begränsad i det dagliga livet  

Två studier (Elliott & Luker, 1997; Lawson, Lewis-Jones, Finaly, Reid & Owens 1998) 

visade att föräldrar upplevde sig vara begränsade i det dagliga livet. De levde inte ett normalt 

familjeliv. Föräldrar kände stor frustration och utmattning över att vara tvungen att vara 

vakna på nätterna med barnet. Trötthet gjorde att föräldrar inte orkade ta sig tid för sig själva 

och egna aktiviteter. Det var svårt att hitta någon som var lämplig att ta hand om barnet. Ingen 

annan kunde ta hand om barnet. Även om andra personer ville så kunde de inte handskas med 

barnet. Elliot och Luker (1997) kom i sin studie fram till att det var ett heldygnsjobb att vårda 

barnet. Många kände att de skulle klara av situationen och behålla tålamodet, om de bara fick 

en hel natts sömn. Föräldrar beskrev hur de måste bära på barnet hela dagarna och hur de lärt 

sig att göra hushållsarbetet under tiden. 

 

I ett flertal studier ( Carter et al. 2002; Elliott & Luker, 1997 & McNeill, 2004) framkom det 

att föräldrar kände sig hjälplösa och tyckte att små saker blev till stora. I en studie av 

Dalheim- Englund et al (2001) berättade föräldrar att de kände sig isolerade och längtade efter 

ett normalt liv. Hela deras liv krävde noggrann planering för att det skulle fungera praktiskt. 

Todd et al. (2002) såg i sin studie att det svåraste verkade vara att hitta ett sätt att få barnets 

liv så likt andra barns som möjligt. Gravelle (1997) och Jerrett (1994) visade i sin studie att 

barnets omvårdnad ledde till att det inte fanns tid till att göra andra väsentliga saker. Det blev 

ofta spänt mellan föräldrarna när så mycket tid gick åt till att sköta barnet. Barnets behandling 

blev en bestående och oundviklig del av föräldrarnas liv. 

 

 
 
Often the extent of my child’s care needs left little room 
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for other essential things and, as a result, fatigue had a 
significant impact on my life. (Gravelle, 1997, s. 742) 
 
We had him 24 hours a day, breath-holding, itching and 
bleeding. No one else could look after him even if they 
wanted to because they could not handle him. (Elliott & 
Luker, 1997, s. 244) 

 

Att till slut acceptera att barnet har en kronisk sjukdom 

Swallow och Jacoby ( 2001a) visade att sättet föräldrar fick veta diagnosen på hade stor 

betydelse för hur de kunde ta till sig konsekvenserna och acceptera att barnet hade en kronisk 

sjukdom. I studier av Gibson (1995) och Jerrett (1994) framkom att föräldrar upplevde att det 

var svårt att tro på det tråkiga som barnets sjukdom innebar. De hade svårt att acceptera det 

som hände med barnet. Till en början undveks andra familjer med barn som var friska. Detta 

för att föräldrar var ledsna och inte till en början ville träffa familjer som var glada. Föräldrar 

vände sina känslor av ledsamhet och samvetskval till att göra det bästa av situationen 

eftersom det inte fanns något annat att göra, de gjorde allt de kunde för barnet. Föräldrar 

kände till slut trygghet i att veta vad som hände även om det var smärtsamt. Dahlheim-

Englund et al. (2001); Gibson (1995) och Gravelle (1997) fann att föräldrar ofta läste om att 

barn kunde dö av sjukdomen och att de ofta levde ett kortare liv än friska barn. Trots det 

accepterade föräldrarna att det var ett sätt att leva på som de vande sig vid. De kämpade 

konstant för att finna en balans och göra det bästa av situationen för barnet. I flera studier 

(Carter et al. 2002; Gravelle, 1997; Swallow & Jacoby, 2001) visade det sig att föräldrar till 

barn med en dödlig sjukdom alltid oroar över att de kommer att förlora barnet. Föräldrar vet 

att det finns där och att man inte kan ta några genvägar. McNeill (2004) ansåg att som 

förälder möter man många motgångar och klarar oftast av dem och går vidare. Föräldrar gör 

det genom att inte släppa på sitt försvar och att förtränga sina behov och sina känslor. 

Gravelle (1997) fann att ju mer omvårdnad barnet krävde desto mer värdefull blev tiden för 

föräldrarna att kunna ge barnet den omvårdnad som behövdes. 

 
…she was near death, and you are afraid to lose her…you 
get used to it, it is a way of life, you have to adjust your 
life to the situation, it is as it is. (Dalheim-Englund et al, 
2001, s. 370) 
 
making the best of the situation as there is nothing else 
you can do. (Gibson, 1995, s. 1204)  
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars upplevelse av att ha ett barn med 

kronisk sjukdom. Resultatet blev följande fyra kategorier: att vara den som känner barnet 

bäst, att vara orolig och leva i ovisshet, att vara begränsad i det dagliga livet och att till slut 

acceptera att barnet har en kronisk sjukdom. 

 

Resultatet i studien visade att föräldrarna upplevde att de var de som kände barnet bäst och 

många gånger visste vad som var bäst för barnet. Föräldrar hade den bästa kunskapen om 

barnet och reagerade tidigt på symptom som sjukvårdspersonal inte alltid såg. Det upplevs 

frustrerande för föräldrar att alltid måsta förklara allt flera gånger, de upplevde att personalen 

inte lyssnade på dem. Espezel och Canam (2003) fann i sin studie att föräldrar kände sig 

trygga att lämna över en del av ansvaret att vårda barnet, om det var en öppen kommunikation 

mellan sjukvårdspersonal och föräldrar. När sjukvårdspersonalen visade sig intresserade av 

att lära känna barnet och lära sig av föräldrarna, kände föräldrarna sig säkra i sitt 

överlämnande av barnet. Det framkom även som viktigt att sjukvårdspersonalen tillbringade 

tid med familjen och att det var samma personal som återkom i omvårdnaden av barnet. 

Espezel och Canam (2003) fann också att föräldrarna upplevde det positivt att vara 

huvudansvariga och bli tillfrågade om vad personalen kunde göra för dem. De kunde då 

lämna över den del av omvårdnaden, som kändes rätt just då. 

 

I litteraturstudien framkom att föräldrar många gånger var oroliga över att inte veta vad som 

var fel eller vad som skulle hända med barnet, att leva i ovisshet upplevdes många gånger 

som jobbigt. Det upplevdes svårt att få den information som behövdes för att föräldrarna 

skulle känna sig tillfreds. Swallow och Jacoby (2001b) har sett att föräldrar till barn med 

reflux upplever att de måste kämpa för att bli tagna på allvar. Även dessa föräldrar fick höra 

att det inte var något fel med barnet fast föräldrarna själva visste att allt inte stod rätt till. 

Föräldrarna upplevde att personalen inte alltid hade kunskaper om barnets sjukdom och hur 

de skulle komma fram till en diagnos. I Swallow och Jacoby (2001b) framkom att föräldrar 

som fick veta sjukdomens diagnos vid det tillfälle då de träffade doktorn, och kunde förklara 

det som kändes viktigt just då, kände sig tryggare och mer tillfreds med vetskapen om 

diagnosen. Föräldrar som fick veta diagnosen per telefon förstod inte alltid och kände sig 

stressade och inte alls nöjda. 
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Johansson och Ringsberg (2004) har sett att föräldrar som får ett barn som föds med läpp- och 

gomspalt ofta beskrev att det var påfrestande att inte veta vad som väntades i framtiden. 

Föräldrarna upplevde det svårt eftersom de inte hade någon kunskap om barnets skada och 

sjukvårdspersonalen verkade inte heller ha det. Personalen gav inte i början det stöd som 

föräldrarna hade förväntat sig. Sjukvårdspersonalen hade ofta svårt med hur de skulle 

handskas med situationen. De kunde säga att det kommer nog att bli bättre med tiden, även 

om de inte kunde veta. I en studie av Smith (2002) om föräldrar till barn med ADHD visade 

det sig att föräldrar gick igenom olika stadier av sorg, förnekelse och rädsla på samma sätt 

som föräldrarna i denna litteraturstudie gjorde. Johansson och Ringsberg (2004) rapporterar 

att föräldrar som fick stöd av ett team som hade kunskaper om barnets sjukdom/ skada, kände 

sig tryggare än föräldrar som inte fick något speciellt stöd. För en del föräldrar var det positivt 

att träffa andra familjer som hade liknande erfarenheter. Föräldrar i denna litteraturstudie 

upplevde att de fick lite stöd av vänner och bekanta. Johansson och Ringsberg (2004) visade 

att föräldrar till barn med kronisk sjukdom upplevde att en del vänner och bekanta verkade 

rädda och inte hörde av sig som de gjort tidigare. Liknande fynd rapporterade Johansson och 

Ringsberg (2004) när det gällde barn som fötts med en skada. Det som gav föräldrarna 

mycket glädje, var när vänner kommenterade barnet på ett positivt sätt och visade medkänsla.   

 

Resultatet i litteraturstudien visade att föräldrar upplevde att de var begränsade och inte kunde 

leva ett normalt familjeliv, att barnet tog all deras tid i anspråk. Smith (2002) fann att 

föräldrar till barn med speciella behov alltid försökte hitta den bästa vägen till att få allt att 

fungera. Föräldrar är tvungna att varje dag analysera och reflektera över hur dagen varit och 

hur den eventuellt hade kunnat bli bättre. Brett (2004) visar i sin studie att många föräldrar till 

barn med speciella behov inte till en början förstår att de behöver stöd och hjälp. De tog så 

mycket ansvar att de blev stressade och till slut utmattade. När de insåg att de behövde stöd 

och tog emot det så upplevdes det positivt. Swallow och Jacoby (2001b) har studerat 

relationen mellan mammor, som oftast är den främsta vårdgivaren, och sjukvårdspersonal. 

Det visade sig att föräldrarna upplever en ständig stress i sitt försök att uppnå balans i livet. 

Detta framkom även i denna litteraturstudies resultat. Mammorna ansåg att kommunikationen 

mellan dem och sjukvårdspersonalen var av största vikt, att personalen hade kunskap och var 

ärliga. Det var viktigt för föräldrarna att förstå informationen som de fick angående diagnos 

och behandling för att de skulle känna sig delaktiga i vården. I en studie av Hopia, 

Paavilainen och Åstedt-Kurki (2004) framkom det att om sjuksköterskan skall kunna sätta sig 



 15

in i föräldrarnas situation måste hon ta reda på hela familjens livssituation. För att komma 

familjen närmare arbetar sjuksköterskan i olika steg där hon sakta kommer närmare familjen 

och kan fungera som ett stöd för dem när de fått förtroende för henne. Sjuksköterskan får inte 

gå för fort fram utan processen får ta tid. För att det skall bli bra för familjen och 

sjuksköterskan måste båda parter vara villiga att både ge och ta. 

 

I litteraturstudien framkom att föräldrar till en början hade svårt att acceptera att barnet var 

sjukt och att det inte skulle bli helt friskt någon gång. Det tog olika lång tid av arbete 

tillsammans med familj, vänner och övriga i omgivningen för att komma fram till ett 

accepterande. När de väl kom på att det gick att leva relativt normalt så kände de sig lättade.  

I resultatet framkom att föräldrar till barn med kroniska sjukdomar kommer till slut till ett 

stadium då de accepterar barnets sjukdom. Det upplevdes ofta med sorg, men också med en 

slags lättnad där föräldrarna äntligen kunde gå vidare i livet. Pelchat och Lefebvre (2004) 

beskriver i sin studie att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar reagerar på liknande 

sätt. Föräldrarna går igenom olika stadier av sorg för det friska barn de hoppats att få, för att 

sen acceptera och älska det barn de fått. Föräldrarna känner efter en tid att de får en viss 

trygghet och själva kan ta beslut och agera utifrån egen kunskap. I sin studie om accepterande 

har Spaniol och Gagne (1997) funnit att acceptans handlar om att se situationen och erkänna 

den som den är. Det handlar inte bara om att ta ett beslut, det är en lång process. Det som kan 

göra det svårt att acceptera är tvivel och förnekelse. Att acceptera kan vara svårt då 

människan alltid har hopp om att det kan bli bättre. Att acceptera innebär samtidigt att inse att 

livet kanske inte blir som det var tänkt att bli. Spaniol och Gagne (1997) menar att 

accepterande är en process där saker gås igenom och bearbetas emotionellt, det är något som 

alla måste igenom.  

 

När människor kommit så långt att de accepterar situationen med kronisk sjukdom minskar 

också onödig stress och oro. Vi blir mer fokuserade på vad som är viktigt i livet och hur vi 

skall uppnå det. Johansson och Ringsberg (2004) fann att stödet från barnsjukvården efter 

hemkomsten var viktig. Föräldrarna var nöjda när de fick stöd och hjälp med allt som de 

behövde i början. Det är därför viktigt att kunnig personal finns till hands när föräldrarna 

behöver det.  
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Det är viktigt att sträva efter att familjen skall leva så normalt som möjligt när de har ett barn 

med kronisk sjukdom. Barnen upplever, trots att de har en kronisk sjukdom, att de mår bra om 

familjen försöker att leva som andra i deras närhet. Föräldrarna skall få känna att det är de 

som vet vad som är bäst för barnet, och att de har stöd från kunnig personal omkring sig. Om 

föräldrarna känner sig trygga, känner sig också barnen trygga.  

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Metoden är bra när det 

gäller att beskriva människors erfarenheter och upplevelser från ett inifrånperspektiv. 

Holloway och Wheeler (2002, s 254-256) menar att genom noggrann tillämpning motverkas 

att författarens egna åsikter styr resultatet av studien. Om studiens resultat ska vara trovärdigt 

måste det vara överensstämmande med originaltexter. En begränsning i denna studie är att en 

översättning har gjorts från originalspråk. Viktig information kan försvinna, då det ibland är 

svårt att översätta text exakt. En annan nackdel med metoden i denna studie är att 

originalintervjuerna inte kommer med i sin helhet. Det framgår inte vad som egentligen sades 

i sin helhet. Holloway och Wheeler (2002, s 254-256) menar också att för att studien skall 

vara trovärdig skall resultatet vara jämförbart med resultat i andra studier. 

 

Fördelarna med denna litteraturstudie är att artiklarna gav mycket information om hur 

föräldrarna upplevde att ha ett barn med kronisk sjukdom. Kategorierna stämde väl överens 

med originaltexterna. Det hade dock varit intressant att veta vad originalintervjuerna innehöll. 

Bell (2000) menar att fördelarna med en kvalitativ studie är att berättelser utvecklas som visar 

på helheten. Det är människan som sätts i fokus vilket ger förståelse för själva upplevelsen. I 

en litteraturstudie finns begränsningar då viktig information döljs eftersom kroppsspråk, 

uttryck och tonlägen i intervjun inte är tillgängliga för analys. 

 

Denna studie ger ökad kunskap och förståelse om föräldrars upplevelse av att ha ett barn med 

kronisk sjukdom, deras tankar kring livet här och nu och i framtiden. Denna kunskap kan ge 

sjuksköterskan större kunskap kring hur de skall förhålla sig vid bemötandet och hur familjen 

skall tas om hand på bästa sätt. Genom att fortsätta utveckla sina kunskaper om barn med 

kroniska sjukdomar kan sjukvårdspersonal bli ett bättre stöd för föräldrarna i framtiden. 
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En sak som gjort mig fundersam under arbetet med denna studie är att i de flesta artiklarna 

som studerats är det mestadels mammor som deltar. Varför finns det så lite skrivet om 

pappornas upplevelser? Skulle resultatet ha blivit annorlunda om fler pappor deltagit? 

I framtida studier skulle det vara intressant att få veta mer om pappornas upplevelser av att ha 

ett barn med kronisk sjukdom. 



 18

Referenser 
Artiklar märkta med * ingår i resultatet. 

 

Balkrishnan, R., Manuel, J., Clarke, J., Carroll, C-L., Housman, T-S., & Fleischer, A-B. 

(2003). Effects of an episode of specialist care on the impact of childhood atopic  

dermatitis on the child´s family. Journal of Pediatric Health Care 17, (4) 184-189.  

 

Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Brett, J. (2004). The journey to accepting support: how parents of profoundly disable children 

experience support in their lives. Pediatric Nursing 16, (8), 14-18. 

 

Burnard, P. (1991). A method of analysing interview transcripts in qualitative research. 

Nurse Education Today, 11. 461-466. 

 

* Carter, B., McArthur, E., & Cunliffe, M. (2002). Dealing with uncertainty: Parental 

assessment of pain in their children with profound special needs. Journal of Advanced 

Nursing, 38, (5), 449-457. 

 

* Dalheim- Englund, A-C., Rydström, I., & Norberg, A. ( 2001). Being the parent of a child 

with asthma. Pediatric Nursing 27, (4), 365-373. 

 

Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: Methods, applications and issues.  

Health Care for Women International, 13, 313-321.  

 

* Elliott, B-E., & Luker, K. (1997). The experiences of mothers caring for a child with severe 

atopic eczema. Journal of Clinical Nursing, 6, 241-247. 

 

Espezel, H.J.E., & Canam, C-J. (2003). Parent-nurse interactions: care of hospitalised 

children. Journal of Advanced Nursing, 44, (1), 34-41. 

 

 

Ferguson, P-M. (2002). A place in the family: An historical interpretation on parental 



 19

reactions to having a child wit a disability. Journal of Special Education, 36, (3), 124-134. 

 

* Gibson, C-H. (1995). The process of empowerment in mothers of chronically ill children. 

Journal of Advanced Nursing, 21, 1201-1210. 

 

 

* Gravelle, A-M. (1997). Caring for a child with a progressive illness during the complex 

chronic phase: parents’ experience of facing adversity. Journal of Advanced Nursing, 25, 738-

745. 

 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative Research in Nursing. Oxford: Blackwell 

Sciences. 

 

Hopia, H., Paavilainen, E., & Åstedt-Kurki, P. (2004). Promoting health for families of 

children with chronic conditions. Journal of Advanced Nursing, 48, (6) 575-583. 

 

Howlett, S. (1999). Emotional dysfunction, child-family relationships and childhood 

dermatitis. British Journal of Dermatology, 140, 381-384. 

 

* Jerrett, M-D. (1994). Parents’ experience of coming to know the care of a chronically ill 

child. Journal of Advanced Nursing, 19, 1050-1056. 

 

Johansson, B., & Ringsberg, K-C. (2004). Parents’ experience of having a child with cleft lip 

and palate. Journal of Advanced Nursing, 47, (2), 165-173. 

 

Knafl, K., & Zoller, L. (2000). Childhood chronic illness. Acomparision of mothers’ and 

fathers’ experiences. Journal of Family Nursing, 6, (3), 287-303. 

 

* Lawson, V., Lewis-Jones, M-S., Finaly, A-Y., Reid, P., & Owens, R-G. (1998). The family 

impact of childhood atopic dermatitis: The dermatitis family impact questionnaire. British 

Journal of Dermatology, 138, 107-113. 

 



 20

Lowes, L., & Lyne, P. (2000). Chronic sorrow in parents of children with newly diagnosed 

diabetes: A review of the literarure and discussion of the implications for nursing practice. 

Journal of Advanced Nursing 32, (1), 41-48. 

 

Lewis-Jones, M. S., Finlay, A., & Dykes, P. J. (2001) The infants´ dermatitis quality of life 

index. British Journal of Dermatology, 144, 104-110. 

 

* McNeill, T. (2004). Fathers’ experience of parenting a child with juvenile rheumatoid 

arthritis. Qualitative Health Research, 14, (4), 526-545. 

 

Meleski, D-D. (2002). Families with chronically ill children. American Journal of Nursing, 

102, (5), 47-54. 

 

* Palmer, C-H. (2001). Family caregiver experiences with asthma in school-age children. 

Pediatric Nursing, 27, (1), 75-84. 

 

Palmer, S-J. (1993). Care of sick children by parents: a meaningful role. Journal of Advanced 

Nursing 18, 185-191. 

 

Pelchat, D., & Lefebvre, H. (2004). A holistic intervention programme for families with a 

child with a disability. Journal of Advanced Nursing 48, (2), 124-131. 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2004). Nursing research. Principles and methods. (7th ed.). 

Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 

 

Redwood, R. (1999). Narrative and narrative analysis. Journal of Clinical Nursing 8, 674. 

 

Rydström, I., Dalheim- Englund, A-C., & Sandman, P-O. (1999). Being a child with asthma. 

Pediatric Nursing 25, (6), 589-595. 

 

Sartain, S-A., Clarke, C-L., & Heyman, R. (2000). Hearing the voices of children with 

chronic illness. Journal of Advanced Nursing 32, (4), 913-921.  

 



 21

Smith, S. (2002). What do parents of children with learning disabilities, ADHD, and related 

disorders deal with? Pediatric Nursing 22, (3), 254-257.  

 

Spaniol, L., & Gagne, C. (1997). Acceptance: Some reflections. Psychiatric Rehabilitation 

Journal, 20, (3), 75-78. 

 

*  Swallow, V-M., & Jacoby, A. ( 2001a). Mothers’ coping in chronic childhood illness: The 

effect of presymptomatic diagnosis of vesicoureteric. Journal of Advanced Nursing, 33, (1), 

69-78. 

 

Swallow, V-M., & Jacoby,A. (2001b). Mothers’ evolving relationships with doctors and 

nurses during the childhood illness trajectory. Journal of Advanced Nursing, 36, (6), 755-766. 

 

* Todd, M., Welsh, J., & Moritarty, D. ( 2002). The experience of parents of children with 

primary lymphoedema. International Journal of Palliative Nursing, 8, (9), 444-451.    

 


