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Abstrakt  
 

Att som förälder få uppleva att barnet drabbas av en kronisk sjukdom är en omvälvande 
händelse för många föräldrar. När ett barn blir sjuk är det oftast en hel familj som 
drabbas och i vården finns det en utmaning i att möta hela familjen som är i behov av 
stöd och vård. Syfte var att beskriva upplevelser av att vara förälder till barn med kronisk 
sjukdom. I denna litteraturstudie utgick vi från Graneheim och Lundmans metod för 
kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. Resultat visar att diagnosen och 
sjukdomen upplevdes svår att hantera. Känslor som sorg, förtvivlan och skuld beskrevs 
komma i samband med sjukdomen. Känslan av att behöva stöd från hälso- och 
sjukvården upplevdes viktig av föräldrarna. Familjen upplevde svårigheter att hantera 
det vardagliga livet och få det att fungera. Mycket oro över det sjuka barnets framtid 
upplevdes. Fortsatt forskning som handlar om hur hälso- och sjukvården ska kunna ta 
hand om föräldrar till kroniskt sjukt barn bör utföras. Hälso- och sjukvårdspersonal 
behöver få tillgång till verktyg som hjälper dem att bemöta föräldrar till kroniskt sjuka 
barn.  

Nyckelord: Föräldrar, kroniskt sjuka barn, familjer, lidande, omvårdnad, upplevelser 
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När ett barn föds upplever många föräldrar att det är den mest lyckliga och glädjande stunden 

men även det mest stressiga och utmanande åtagandet i sitt liv (Nelson & Kushlev och 

Lyubomirsky  2014). Föräldrar får positiva känslor av sina barn, föräldrarna kan bland annat 

uppleva djupa känslor av stolthet och glädje när de hör sitt barn säga sina första ord eller ta 

sina första steg eller när barnet får en utmärkelse. De njuter också av att dela med sig av eller 

att lyssna på sina barns berättelser(Nelson & Kushlev och Lyubomirsky, 2014). När ett barn 

drabbas av sjukdom blir det en omvälvande händelse för föräldrarna och alla förväntningar 

som finns gällande barnet och sitt eget föräldraskap behöver omvärderas och det påverkar 

hela familjen (Knecht, Hellmers & Metzing, 2014). 

 

När ett barn blir sjukt är det inte bara barnet som måste tas om hand utan också dennes familj. 

Enligt Claveirole, Mitchell och Whyt (2001) är definitionen av en familj att den består av två 

eller fler individer som binds samman av tillgivenhet och influenser som kan skifta över tid 

och omständigheter vilket fortsätter över en livslängd. Familjemedlemmar är människor som 

delar samma livstro. Hälso- och sjukvården bör ordna vårdinsatser som ska hjälpa det sjuka 

barnet och barnets familj men även hjälpa till att stärka familjens funktion (Fingerhut et al., 

2013). Ett sätt att arbeta inom hälso- och sjukvården där hela familjen ingår i vårdplaneringen 

är att arbeta familjefokuserat (Jolley & Shields, 2009). Claveirole et al. (2001) beskriver att 

det är svårt att definiera familjefokuserad omvårdnad som medvetet och konsekvent är 

inriktad på familjen som en enhet men menar vidare att syftet med omsorg om familjen ska 

vara att främja, underhålla och återställa familjens hälsa. Det bör handla om samspelet mellan 

familjen och samhället men även mellan familjen och enskilda familjemedlemmar. Fingerhut 

et al. (2013) skriver att i familjefokuserad omvårdnad anses familjen vara det konstanta i 

barnets liv när barnet utvecklas i sin skolgång och i samhället i stort. Om vård- och 

omsorgspersonal bemöter en familj som en enhet kan det bidra till att familjemedlemmarna 

får vara med och bestämma om hur deras vardag och vård ska bli. Familjecentrerad 

omvårdnad innebär att familjen ses som en enda enhet och alla medlemmar i familjen utgör 

sin del och tillsammans blir summan av delarna större (Jolley & Shields, 2009).  

 

Utöver de utvecklingar alla barn upplever, möter det sjuka barnet också utmaningar. Dessa 

utmaningar kan handla om att acceptera sin sjukdom, oro för sin framtid och hur sjukdomen 

ska hanteras när barnet umgås med andra barn (Sparapani, Jacob & Nascimento, 2015). Att 

leva med en kronisk sjukdom innebär att livet blir förändrat och ett behov av att lära sig leva 

med den förändringen uppkommer (Berglund, 2014). Barn med en kronisk sjukdom vill vara 
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precis som alla andra men kan inte detta på grund av sjukdomen (Sparapani et al., 2015). 

För att sjukdomen hos barnet eller en ungdom ska kunna skötas på ett bra sätt är en förändring 

av livet nödvändigt och det kan upplevas komplext att sköta sjukdomen på grund av både 

psykiska och fysiska förändringar som barnet går igenom. Att leva med en kronisk sjukdom 

innebär svårigheter att klara av aktiviteter som de vanligtvis vill kunna vara med på. Samtidigt 

som barnet vill vara med på aktiviteter finns det en viss oro över att inte kunna hantera 

sjukdomen på ett bra sätt samtidigt som aktiviteten utförs. Att behöva hantera sin sjukdom på 

daglig basis innebär en ökad stresshantering för barnet och det ökar risken för depression och 

ångest. Det kroniskt sjuka barnet kan också känna en oro över komplikationer som kan uppstå 

om sjukdomen inte sköts på ett bra sätt, det kan handla om komplikationer som amputationer 

eller att barnet riskerar att dö (Sparapani et al., 2015) 

 

Det kan vara svårt för ett barn att förstå vad sjukdomen gör med deras kropp och Sparapani et 

al. (2015) menar att barn undviker att prata om sin kroniska sjukdom med andra människor på 

grund av att de skäms om de inte kan svara på eventuella frågor som kommer upp när de 

berättar om sjukdomen. Trots barnets oro över sjukdomens utveckling och eventuella 

komplikationer ställer barn sällan frågor om sin sjukdom även när det finns saker som de inte 

förstår. Enligt Sparapani et al. (2015) uttrycker barn att det är viktigt med vuxna som kan 

hjälpa och stötta dem i den dagliga hanteringen av sjukdomen. Föräldrar och vårdgivare kan 

genom att stötta barnet hjälpa till att hantera sjukdomen på ett bra sätt och de bör också hjälpa 

barnet att uttrycka sina känslor. 

 

Det är en stor utmaning för hälso- och vårdpersonal att hantera varje möte med en patient eller 

dess anhörig på ett empatiskt sätt. Anhöriga behöver uppleva att de blir bemötta på ett värdigt 

sätt när de råkat ut för en svår situation som består av rädslor och känslor som är svåra att 

hantera (Banerjee et al., 2016). Därför är denna studie viktig för att hälso- och 

sjukvårdspersonal ska kunna stötta och förstå föräldrarnas situation och utsatthet, inse att det 

inte är bara den som är sjuk som drabbas utan det är en hel familj som får sitt liv förändrat. 

Om hälso- och sjukvårdspersonal förstår och på något sätt kan sätta sig in i hur det är att vara 

förälder och anhörig till ett svårt sjukt barn kan de bemöta dem på ett sådant sätt att deras 

vardag underlättas lite. Därför var syftet med denna litteraturstudie att beskriva upplevelser av 

att vara förälder till barn med kronisk sjukdom. 
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Metod  

I denna litteraturstudie valde vi att sammanställa vetenskapliga studier med hjälp av 

innehållsanalys. Vårt val av kvalitativa studier relaterar till syftet att beskriva upplevelser av 

att vara förälder till barn med kronisk sjukdom och litteraturstudien kan därmed sägas ha ett 

inifrånperspektiv. 

När en litteraturstudie ska genomföras börjar det med att en forskningsfråga formuleras och 

sedan utförs sökningar i flera databaser för att se vilken information som redan finns 

publicerad inom det området som forskningsfrågan handlar om för att sedan granska den 

(Holloway & Wheeler, 2010). Förutom att söka i databaser som är lämpliga inom det område 

studien ska göras rekommenderar Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) att 

sökningar genomförs i artiklarnas referenslistor.  

 

Litteratursökning 

Vi genomförde en gemensam sökning efter vetenskaplig litteratur i databaserna Cinahl (tabell 

1) och PubMed (tabell 2). Inklusionskriterierna som användes vid sökningen var att de skulle 

handla om föräldrarnas upplevelser, kvalitativ metod, tillgängliga på engelska, publicerad 

inom de senaste 10 åren. Sökorden som användes var chronic illness, chronic disease, 

parental, parent, experience, perspective, perception och qualitative. 

Vid sökning av vetenskaplig litteratur är det en fördel att använda sig av booleska sökord som 

AND och OR för att avgränsa sökningen till rätt område (Willman et al., 2016). I vår sökning 

kombinerade vi AND och OR för att få fram så mycket relevant material som möjligt. Efter 

att ha läst igenom titlarna och abstrakten på de artiklar som visades i sökningen valdes 30 

artiklar ut som matchade inklusionskriterierna. Dessa 30 artiklar lästes igenom gemensamt 

och 11 av dem valdes ut för att de svarade mot syftet. Utöver de 11 artiklarna hittade vi 

ytterligare 2 artiklar via de utvalda artiklarnas referenslistor. 
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Tabell 1 Litteratursökning Cinahl    

Syftet med sökning: Beskriva upplevelser av att vara förälder till barn med kronisk 
sjukdom 

CINAHL 2017 09 18 Begränsningar: English language, publiceringsdatum 10 år bakåt.  

Söknr *) Söktermer Antal 
träffar 

Antal 
valda  

1 B Chronic illness AND chronic disease 44 655   

2 B Chronic illness AND chronic disease AND parent OR parental 928   

3 B 
Chronic illness AND chronic disease AND parent OR parental AND 
experience OR perspective OR perception 315   

4 B 
Chronic illness AND chronic disease AND parent OR parental AND 
experience OR perspective OR perception AND qualitative 113 3  

* B - boolesk sökning. 
    

 

Tabell 2 Litteratursökning PubMed    

Syftet med sökning: Beskriva upplevelser av att vara förälder till barn med kronisk 
sjukdom 

PubMed 2017 09 18 Begränsningar: English language, publiceringsdatum 10 år bakåt.  

Söknr *) Söktermer Antal 
träffar 

Antal 
valda  

1 B Chronic illness AND chronic disease 261 478   

2 B Chronic illness AND chronic disease AND parent OR parental 2 847   

3 B 
Chronic illness AND chronic disease AND parent OR parental AND 
experience OR perspective OR perception 427   

4 B 
Chronic illness AND chronic disease AND parent OR parental AND 
experience OR perspective OR perception AND qualitative 94 8  

* B - boolesk sökning. 
 
    

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen genomfördes med Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU, 

2014) granskningsprotokoll som användes i sin helhet. Tabell 3 redovisar de granskade 

artiklarna och vi genomförde granskningen tillsammans för att gemensamt kunna diskutera 

kvalitétsfrågorna. En kvalitétsgradering av artiklarna utfördes med ett graderingssystem av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) där de föreslår att 1 poäng kan sättas för ett positivt 
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svar och 0 poäng för ett negativt svar. En procent räknas ut med hjälp av poängen och 

beroende på hur hög procent artikeln får så hamnar den på  låg, medel eller hög kvalité. Vi 

valde att gradera kvalitén som följande: 60-69% = låg kvalité, 70-79% = medelhög kvalité 

och 80-100% = hög kvalité. Alla artiklar som granskades hamnade mellan 70-100% vilket 

innebär mellan en medelhög och hög kvalité och vi valde därför att inkludera alla granskade 

artiklar till analysen. 

 

Tabell 3 Artiklar som ingår i analysen. (n=13)    
Författare/ År Typ av studie Deltagare Metod                   

Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Bray, Shaw & 
Snodin/     
2015 

Naturalistisk 
kvalitativ 
studiedesign 

12 
föräldrar 

Semistrukturerade 
kvalitativa 
intervjuer/ Tematisk 
analys 

KOL upplevdes lättare att leva med allt 
eftersom tiden gick. Anhöriga till 
personen med KOL beskrev svårigheter 
att interagera med sjukvårds- och 
skolmyndigheter.  

Medel  

da Silva 
Pimentel, 
Thaise & da 
Cruz 
Scardoelli/ 
2017 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie 

11 
föräldrar 

Semstrukturerat 
frågeformulär/ 
Tematisk analys 

Studien har gjort det möjligt att förstår 
hur diabetes har påverkat de biologiska, 
psykologiska, och speciellt de 
sociala aspekterna av föräldrarnas liv.   

Medel  

Dogba, Rauch, 
Tre, Glorieux 
& Bedos/   
2014 

Tolkningsbeskriv
ande studie 

48 
föräldrar 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Semantisk tematisk 
analys 

Fynden i studien pekar på att vi behöver 
en större förståelse för föräldrars 
respons i olika situationer. Men även att 
de behöver ett stöd i deras liv.  

Medel  

Erickson, 
Freeborn, 
Olsen Roper, 
Mandleco, 
Anderson & 
Dyches/     
2014 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie 

30 
föräldrar 

Semistrukturerade 
intervjuer/ Tematisk 
analys 

30 föräldrar beskriver sina upplevelser 
av att uppfostra ett barn med typ 1 
diabetes eller celiaki. Resultatet visar att 
sjuksköterskor behöver vara 
uppmärksamma på de utmaningar 
ungdomar och barn samt deras föräldrar 
möter i deras hantering av dessa 
sjukdomar. 

Medel  

      
Gannoni & 
Shute/        
2009 

Djupgående 
kvalitativ studie 

18 
föräldrar 
& 14 barn 

Semistrukturerade 
intervjuer/ Tematisk 
analys 

Olika teman kom fram när det gäller att 
leva som barn med kronisk sjukdom och 
som förälder till barn med kronisk 
sjukdom. Dessa teman handlade om hur 
sjukdomen påverkade olika delar 
av deras liv, meningen med sjukdomen, 
stresshantering, socialt stöd, oro över 
framtiden och psykosociala 
interventioner.   

Medel 
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Författare/ År Typ av studie Deltagare Metod                   
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Hinton & Kirk/ 
2016 

Djupgående 
intervju, 
kvalitativ studie 

31 
föräldrar 

Kvalitativa 
djupgående 
intervjuer/ Konstant 
jämförandemetod 

Sjukdomsrelaterade osäkerheter verkar 
spela en roll i hur hoppet påverkas hos 
föräldrar. Det kan leda till att föräldrar 
undviker att få information och stöd, 
vilket kan hota deras redan sköra 
optimism. Vårdpersonal behöver vara 
känsliga i hur hoppet spelar roll i hur 
man stöttar föräldrar i deras hantering 
av Multiple sclerosis i barn.  

Hög 

Maciver, Jones 
& Nicol/  
2010 

Kvalitativ 
intervjustudie 

12 
föräldrar 

Semistrukturerade 
intervjuer/ Induktiv, 
tematisk och 
tolkande analys 

Katastroftänkande, rädsla för smärta, 
och en vilja att uppfylla en vårdande 
föräldraroll ledde till att föräldrarna 
ställde in sig på att konstant finnas till 
hands. Fynden i denna studie visar att 
föräldrar behöver stöd för att kunna 
stötta sitt barn på bästa sätt. 

Medel 

Nuutila & 
Salanterä/  
2006 

Kvalitativ 
intervjustudie 

9 familjer Öppna intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Sjukvårdspersonalen behöver ha en 
förståelse för familjens livsstil och 
livsvillkor. Att se föräldrarnas 
erfarenhet som en pågående process 
hjälper sjukvården att ana 
framtidsorienterade behov.  

Medel 

Rifshana, 
Breheny, 
Taylor & Ross/ 
2017 

Kvalitativ studie 17 
föräldrar 

Djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer/ Tolkande 
fenomenologisk 
analys 

Studien visar hur svårt det är för 
föräldrar att ta hand om barn med typ 1 
diabetes. Att se efter ett barn med 
diabetes är krävande där sjukdomen 
aldrig går att ta ledigt från. Den är alltid 
närvarande. Föräldrar jämför diabetes 
med andra sjukdomar och kommit fram 
till två olika synsätt. Det ena är att de är 
glada över att barnet inte fått någon 
allvarligare sjukdom samt att de ser 
sjukdomen som mycket jobbigare än 
vissa sjukdomar.  

Medel 

Sallfors & 
Hallberg/   
2003 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie 

22 
föräldrar 

Öppna intervjuer/ 
Konstant 
jämförandemetod för 
grundteorier 

Att få en djupare förståelde för 
föräldraskapets stress i att dagligen leva 
med kroniskt sjukt barn och reflektera 
över den traditionella 
könsbaserade föräldrarollen. De olika 
rollerna verkar vara nödvändiga för 
familjen.   

Hög 

Somanadhan & 
Larkin/      
2016 

Kvalitativ 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
studie 

8 föräldrar Djupgående 
intervjuer/ Tematisk 
analys 

Föräldrar till barn med MPS upplever 
flera olika stadier där de väver in MPS 
gradvis i sitt liv. Föräldrarna upplever 
många osäkerheter som tex att framtiden 
är oviss.  

Medel 
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Författare/ År Typ av studie Deltagare Metod                   
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Tong, Lowe, 
Sainsbury & 
Craig/        
2009 

Djupgående 
intervju, 
kvalitativ studie 

20 
familjer 

Djupgående 
intervjuer/ Tematisk 
analys 

Trots att de hade djupa och 
genomgripande svårigheter, försökte 
föräldrarna uppfylla sina dubbla 
föräldra- och vårdgivaransvar. Föräldrar 
verkar behöva bättre struktur i sitt stöd 
för att hjälpa dem att hantera 
svårigheterna som kommer under alla 
stadier av deras barns sjukdom. 

Medel 

Wodgate, 
Ateah & Secco/ 
2008 

Kvalitativ 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
studie 

21 
föräldrar 

Öppna, djupgående 
kvalitativa 
intervjuer/ Tematisk 
analys 

Föräldrarna upplevde känslor som att 
man lever i sin egen värld, att de känner 
sig isolerade. 3 teman om svårigheterna 
att vara föräldrar dök upp och dessa var: 
vaksamt föräldraskap, bibehålla sig själv 
och familjen samt kämpa hela vägen.  

Medel 

 

Analys  

Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys. Ett kvalitativt tillvägagångssätt används 

oftast i omvårdnadsforskning enligt Graneheim och Lundman (2004). Vi valde att använda 

oss av ett manifest ansats för att inte gå så djupt i abstraktionsnivån eftersom vårt 

analysmaterial består av redan publicerade studier (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Vidare 

ska det bestämmas hur enheterna ska samlas ihop och Graneheim och Lundman (2004) säger 

att det är lämpligt att analysera textenheter som är från hela intervjuer eller 

observationsprotokoll. Vi har valt att samla textenheter från resultatet i 13 vetenskapliga 

studier. Innan vi valde ut textenheter lästes resultaten i studierna igenom ett flertal gånger för 

att materialet skulle bli välkänt.  

 

Sedan gick vi vidare till att ta ut textenheter som svarade mot studiens syfte. En textenhet kan 

vara ett ord eller en mening eller ett stycke som innehåller aspekter som är relaterade till 

varandra enligt Graneheim och Lundman (2004). När textenheter är uttagna översätts de till 

svenska för att sedan kondenseras vilket innebär en reducering av textenheterna och 

Graneheim och Lundman (2004) säger att reducering görs för att minska texten men att 

kvaliteten ska kvarstå. Vi tog ut textenheterna ur resultatet på de 13 utvalda studierna och 

översatte dem till svenska, sedan kondenserade vi textenheterna för att minska textinnehållet.  

Efter kondenseringen fortsatte vi med att kategorisera till subkategorier vilket innebär att det 

blir en kondensering av texten utan egen tolkning enligt Graneheim och Lundman (2004). Av 
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dessa subkategorier skapades huvudkategorier som beskrev den analyserade datan. 

Subkategoriseringen kodade vi med siffror för att sedan sortera ihop dem. 32 subkategorier 

och dessa namngavs och sorterades ytterligare en gång som resulterade till 10 subkategorier 

och av dessa 10 subkategorier uppstod totalt 6 huvudkategorier. En översikt av dessa 

kategorier är presenterade i tabell 4.  

 

Resultat 

I den här litteraturstudien resulterade analysen i 6 kategorier och har vi har valt att presentera 

resultatet i löpande text med citat från de vetenskapliga studier som analysen bygger på. 

Tabell 4 visar en översikt av kategorierna.  

Tabell 4. Översikt av slutgiltiga kategorier (n=6) 

Kategorier  

Att känna sig chockad över diagnosen och vilja kontrollera sitt barns sjukdom 

Att känna sig isolerad som förälder med en ständig närvaro av sjukdom 

Att behöva stöd för att få familjen att fungera  

Att inte vilja äventyra relationen till hälso-och sjukvårdspersonal 

Att känna sig sorgsen och förtvivlad inför en oviss framtid 

Att trots sjukdom se en framtid för sitt barn  

 

 

Att känna sig chockad över diagnosen och vilja kontrollera sitt barns sjukdom  

Studierna (Erickson et al., 2014; Nuutila & Salanterä, 2006; Sallfors & Hallberg, 2003) visar 

på att inse att det är en permanent sjukdom som även kan påverka livslängden innebar känslor 

av sorg och hopplöshet. När föräldrarna insåg vad diagnosen innebar för dem och deras barn 

upplevde de kaos och chock. Föräldrarna upplevde att när diagnosen var ställd fanns 

sjukdomen alltid i deras tankar tillsammans med känslor av ständig oro, rädsla, ångest och 

sorg (Maciver et al., 2010; Rifshana et al., 2017; Sallfors & Hallberg, 2003). 

I didn’t want that to be the diagnosis. I hoped it would be something different. Almost 

anything else would have been better. It’s a grief you have inside you. That’s the thing 

nobody seems to understand. It’s not fatal, of course. But it is still very difficult, even 
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if it’s not going to kill her. Sometimes I wish it was me who had a sickness like this, 

because then it would have been all right for me to be miserable and to cry. But this is 

harder to understand (Sallfors & Hallberg, 2003, s. 199). 

När diagnosen var ställd att deras barn hade en kronisk sjukdom fanns det föräldrar som 

beskrev att de kände skuld för att de inte hade insett det tidigare (Bray, Shaw & Snodin, 2015; 

Erickson, Freeborn, Roper, Mandleco, Anderson & Dyches, 2014). Vissa föräldrar upplevde 

även en lättnad när diagnosen ställdes, om det innebar en bekräftelse på något som de hade 

misstänkt innan (Dogba, Rauch, Tre, Glorieux & Bedos, 2014; Nuutila & Salanterä, 2006). I 

några fall där diagnosen var svår att ställa kunde föräldrarnas fantasi skena iväg och de kunde 

föreställa sig sjukdomar som innebar allvarliga komplikationer (Sallfors & Hallberg, 2003; 

Somanadhan & Larkin, 2016). 

Att utföra den vård som ett barn med kronisk sjukdom behöver, innebar att föräldrarna 

upplevde det svårt och skrämmande, framför allt när vården innebar smärta för deras barn. 

Föräldrarna i studier Maciver et al., 2010; Pimentel et al., 2017; Tong et al., 2009 beskrev sig 

vara noga med att följa hälso- och sjukvårdens rådgivning när ansvaret togs över av dem som 

föräldrar. För att klara av att utföra smärtsamma åtgärder behövde föräldrarna emotionellt 

stänga av sig från sitt barn. Den kroniska sjukdomen hos barnet kunde var svår och nyckfull, 

därför upplevde föräldrar det hopplöst att försöka kontrollera den och en del föräldrar försökte 

hantera det genom att se barnet som en helhet, där både det fysiska och det psykiska behövdes 

tas hänsyn till när medicinering beräknades. Föräldrarna insåg att deras barns kropp och 

sjukdom var väldigt komplex (Pimentel et al., 2017; Rifshana et al., 2017). 

Umm, the hardest thing actually is deciding how much insulin to give her. You know, 

to plan in advance what she’s going to eat and how much exercise she’s gonna get… 

umm… because if you give her too much she’s gonna go low…and then ruin the day 

anyway, or not give her enough and she’ll be feeling horrible and hang around you 

cos she’s not feeling very well and… ruin your day like that, you know, or not ruin but 

it’s sort of a fine line between… yeah (Rifshana et al., 2017). 

I en studie (Gannoni & Shute, 2009) beskrev föräldrarna att de hade olika sätt att hantera 

situationen runt deras kroniskt sjuka barn. Enligt Gannoni och Shute (2009) kände de att det 

var viktigt att lägga fokus på barnet eftersom det hjälpte dem som föräldrar att hantera 

depressioner och andra svårigheter som sjukdomen innebar. Ett annat sätt att försöka hantera 

situationen var enligt vissa att fokusera på vad framtiden skulle innebära medan andra tog en 
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dag i taget (Sallfors & Hallberg, 2003; Tong et al., 2009). Ett tredje sätt att hantera och 

acceptera situationen var att ta reda på så mycket information som möjligt om deras barns 

sjukdom (Hinton & Kirk, 2016; Nuutila & Salanterä, 2006; Pimentel, Targa & Scardoelli, 

2017). Ett fjärde sätt var att jämföra sig själv med andra som de ansåg var i ett sämre läge än 

dem själva vilket kunde göra att de kände sig i mer kontroll gällande sin egen situation och de 

kunde bättre hantera sjukdomen (Rifshana et al., 2017; Tong et al., 2009). 

 

Att känna sig isolerad som förälder med en ständig närvaro av sjukdom  

I studiena (Rifshana et al., 2017; Somanadhan & Larkin, 2016; Woodgate et al., 2008) visade 

det på att känslan som föräldrarna till ett kroniskt sjukt barn hade var att alltid behöva vara 

närvarande men samtidigt så fanns känslan av ensamhet och isolering på grund av oförståelse 

från samhället. Att leva med ett barn som har en kronisk sjukdom beskrevs som att inte kunna 

vara ledig någon dag. Föräldrarna beskrev en rädsla för att se följderna av sjukdomen hos sitt 

barn och det ledde till att föräldrarna upplevde det som att de alltid behövde finnas tillgänglig 

för barnet (Maciver et al., 2010). Att alltid finnas där för barnet ledde till väldigt lite plats för 

andrum och en hög grad av föräldraansvar (Rifshana et al., 2017). Sjukdomen var alltid 

konstant och en konstant vaksamhet var något som blev en del av deras föräldraskap. 

Sjukdomen krävde aktivt engagemang, en medveten ansträngning som aldrig tog slut och 

ständig uppmärksamhet av föräldrarna vilket kunde bli väldigt tröttsamt (Rifshana et al., 

2017). 

It’s more the, the hardest thing for me about diabetes is the daily constant-ness of it. 

That you can’t have a day off, and you can’t go actually I’m not doing this today. I 

can’t be bothered (Rifshana et al., 2017). 

Sjukdomen kunde också leda till en känsla av isolering där föräldrar beskrev det som att de 

levde i en egen värld för sig själv eller i ingen mans land (Somanadhan & Larkin, 2016; 

Woodgate et al., 2008). Föräldrarna upplevde att samhället spädde på den känslan genom att 

inte förstå sjukdomen som deras barn hade och vad som krävdes av föräldrarna för att hantera 

den. De upplevde att deras barn var mindre värd i samhället och det förstärkte känslan av 

isolering samtidigt som det minskade föräldrarnas känsla av hopp (Woodgate et al., 2008). 
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Maybe my husband would not like me using this word, but really the total brutality of 

how parents are treated. You are really made to feel like an outsider in your child´s 

life (Woodgate et al., 2008, s. 1079). 

 

Att behöva stöd för att få familjen att fungera  

(Maciver et al., 2010; Tong et al., 2009; Somanadhan & Larkin, 2016)  visar i sina studier att 

föräldrarna till kroniskt sjuka barn visade på brister i äktenskapet samt problem att få tid över 

till syskonen, men även en rädsla till att skaffa flera barn.. Sömnbrist och spänningar i 

äktenskapet rapporterades som en följd av sjukdomen (Maciver et al., 2010; Tong et al., 2009; 

Somanadhan & Larkin, 2016). I familjer där det fanns syskon till det kroniskt sjuka barnet 

uppgavs det att föräldrarna hade skuldkänslor över att inte ge det friska barnet lika mycket 

uppmärksamhet (Somanadhan & Larkin, 2016; Tong et al., 2009). Sjukdomen kunde även 

påverka föräldrarnas beslut om att skaffa fler barn, då de inte trodde de skulle klara av ännu 

ett sjukt barn (Tong et al., 2009). 

Yes it is like having two lives and trying to balance them in the one house at the same 

time; it is just very, very hard. You have got one that needs constant attention, demands 

constant attention and you give it to them because they need it. But you also have 

another one who needs attention, but you can't give it to them because you think I will 

give it to you later, you'll be fine (Somanadhan & Larkin, 2016, s. 6). 

 

I just wish I had enough guts to do it again but I wouldn’t cause I would never cope 

with another sick child (Tong et al., 2009, s. 554). 

Insikten av att veta vad som är bäst för sitt kroniskt sjuka barn och vilka behandlingar som 

behövs kunde vara påfrestande för föräldrarna. Att behöva förlita sig på vänner och 

närstående upplevdes också vara påfrestande (Somanadhan & Larkin, 2016; Woodgate et al., 

2008; Gannoni & Shute, 2009). Många gånger kunde behandlingen till det kroniskt sjuka 

barnet kräva att de var långt hemifrån och på annan ort i flera månader och det upplevdes 

frustrerande för föräldrarna att behöva vara borta från resten av familjen under den tiden. En 

känsla av trygghet infann sig när de kom hem efter behandlingen (Somanadhan & Larkin, 

2016). Det var viktigt för föräldrarna att följa sin egen magkänsla och inte lyssna på andra när 

åsikter om vad som är bäst för barnet kommer in (Woodgate et al., 2008). Familjer uppgav att 

de fick mycket hjälp med det praktiska av familj och vänner men att det saknades en 
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förståelse från dem när det gäller sjukdomens inverkan på familjen (Tong et al., 2009). 

Föräldrar upplevde att utomstående tyckte att sjukdomen och dess följder överdrevs av 

familjen. Det skapade en känsla hos föräldrarna av att känna sig besegrad och svårt att behålla 

hoppet om att allt skulle ordna sig för deras barn när utomstående inte insåg allvaret eller inte 

accepterade sjukdomen (Woodgate et al., 2008). 

Um, and I don’t think people truly understand how hard it is on us on a physical daily, 

everyday thing. People don’t get it. And I think because we are coping and we’re fine, 

people just think oh it must be fine. But it’s really hard, and they don’t get that. They 

don’t get that, um, whereas if your child had cancer, people’d drop off meals and 

people would be running round after you, thinking oh you poor things it’s terrible, but 

they’re like oh no it’s fine (Rifshana et al., 2017). 

 

Att inte vilja äventyra relationen till hälso-och sjukvårdspersonal 

Studier (Tong et al., 2009; Bray et al., 2015; Gannoni & Shute, 2009) visar att föräldrar till 

barn med kronisk sjukdom hade tankar om att de inte ville äventyra relationen till de personer 

som skulle vårda deras barn. Detta då föräldrar önskade att vården för deras barn skulle bli så 

bra som möjligt. Föräldrar upplevde en rädsla för att äventyra relationen till personalen, vilket 

gjorde att de undvek att ställa frågor (Tong et al., 2009). Föräldrar beskrev sig även känna att 

en rädsla infann sig när personal struntade i deras känslor och när de kände att de ej blev 

tagna på allvar (Bray, et al., 2015; Gannoni & Shute, 2009). Sjuksköterskor som bemötte dem 

med ilska, aggressivitet, och som brast i sin uppmärksamhet och var otåliga, skapade en 

känsla av upprördhet beskrev föräldrarna, vilket ledde till att dem upplevde att vårdens kvalité 

var bristande (Tong et al., 2009). 

You go to the hospital and you’re a soldier for your child, you’re there mainly for 

him, you’re there for him, not for yourself . . . Sometimes they make it so difficult 

for you and it’s like I feel like you’re in a battle, and you’re battling for your child 

(Tong et al., 2009, s. 551). 

Frustration upplevdes bland föräldrar till barn med kronisk sjukdom när de kände att 

samarbete och kommunikation med hälso-och sjukvårdspersonal inte fungerade. Att 

kommunikationen inte fungerade mellan föräldrar och personal skapade även det oro. När 

föräldrar kände att kommunikationen mellan olika vårdgivare inte fungerade upplevdes en oro 

inför barnets framtid och vård (Somanadhan & Larkin, 2016). Studier (Gannoni & Shute, 
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2009; Sallfors & Hallberg, 2003) visar att information kunde upplevas på flera sätt. Föräldrar 

sökte information på egen hand om hur de på bästa sätt kunde ta hand om deras barn eftersom 

bristen på information kunde göra att föräldrarna upplevde ångest över hur de skulle kunna ge 

barnet den bästa tänkbara vården (Sallfors & Hallberg, 2003) medan andra föräldrar upplevde 

att de blev av sjukhuspersonal överösta med information om och runt sjukdomen och hur de 

skulle hantera den vilket gjorde att det blev svårt att ta till sig (Gannoni & Shute, 2009). 

… too much, seriously too much … and every parent I’ve spoken to is the same 

and all you want to know is (a) what’s wrong, is it treatable, the important things 

… you actually feel, well sick … (Gannoni & Shute, 2009, s. 45). 

 

Att känna sig sorgsen och förtvivlad inför en oviss framtid 

Studier (Rifshana, Breheny, Taylor & Ross, 2017; Sallfors & Hallberg, 2003; Somanadhan & 

Larkin, 2016; Woodgate, Ateah & Secco, 2008) visar på en känsla av ovisshet om framtiden 

hos föräldrar som har ett barn med kronisk sjukdom. Framtiden upplevdes osäker på grund av 

bristen på ett botemedel men också för att de inte visste hur framtiden skulle se ut för dem 

eller sitt barn beroende på hur sjukdomen utvecklade sig och det var inget de kunde 

kontrollera. Om sjukdomen inte hanterades på ett bra sätt kunde det leda till allvarliga 

komplikationer och i värsta fall död (Somanadhan & Larkin, 2016). Det fanns inget slut för 

den sorg som upplevdes på grund av den förlorade hälsan hos sitt barn och det berodde dels 

på att det inte fanns något slut på sjukdomen (Rifshana et al., 2017). 

...Any parent who is given a diagnosis of their child having a life threatening 

condition, a terminal condition, of course, your world is going to come crashing down 

because you don’t know what is ahead of you. And that is the thing; we know this 

condition is progressive, we don’t know when [son] will start to deteriorate. It is just 

like watching a time bomb. Like every little thing, you are wondering is this the start 

of it or whatever… (Somanadhan & Larkin, 2016, s. 10) 

Känslan föräldrarna hade när deras barn med kronisk sjukdom inte utvecklades enligt den 

normala kurvan upplevdes som ett misslyckande och vidare till känslor av förödelse, skuld 

och oro över vilket liv deras barn skulle få i framtiden (Maciver, Jones & Nicol, 2010; 

Rifshana et al., 2017; Somanadhan & Larkin, 2016). Maciver et al. (2010) skriver också att 

det var väldigt oroande för föräldrarna att inte kunna trösta och skydda deras barn som de 

kunde innan diagnosen.   
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Upset, confused, frustrated, I didn´t know what was happening (Somanadhan & 

Larkin, 2016, s. 10). 

 

Att trots sjukdom se en framtid för sitt barn  

Studier (Rifshana et al., 2017; Dogba et al., 2014; Gannoni & Shute, 2009; Sallfors & 

Hallberg, 2003) visar att föräldrar kunde se en framtid för deras barn, trots sjukdom. Föräldrar 

kunde använda bristen på en absolut slutpunkt och osäker utgång av sjukdomen som ett sätt 

att se att det fanns en möjlig framtid. (Rifshana et al., 2017). Förutom att se positivt på 

framtiden kunde föräldrarna känna en starkare tro på sig själv som förälder när de såg att 

barnet lyckades och lärde sig att klara sig mer självständigt. Föräldrarna upplevde en känsla 

av framgång när barnet lyckades väl i sitt eget familjeliv och yrke (Dogba et al., 2014; 

Gannoni & Shute, 2009). 

I believe things will work out. I hope our child will outgrow it. You need to be positive. 

You have to (Sallfors & Hallberg, 2003, s. 198). 

Föräldrarna uppgav att utmaningarna kom och gick där det kunde vara en tid med mycket 

utmaningar och en tid där det var mycket enklare. Föräldrarna upplevde det som en berg- och 

dalbana där livet hela tiden gick mellan det goda och det dåliga (Dogba et al., 2014; Gannoni 

& Shute, 2009; Somanadhan & Larkin, 2016). Föräldrarnas sätt att behålla sin optimism och 

sitt hopp var att fokusera på barnet och behoven som fanns i nuläget istället för att oroa sig för 

framtiden. Föräldrarna kunde även använda strategier som hjälpte dom att ersätta de negativa 

tankarna med positiva tankar (Hinton & Kirk, 2016; Sallfors & Hallberg, 2003; Somanadhan 

& Larkin, 2016). 

You sort of pull yourself up and pull your socks up and think right, come on, just get 

on with it...You don’t know what your future holds. Nobody does. You can always look 

on that dark side of things, but that will bring you down. I look at the here and now 

and think we’re doing well, we’re lucky, everything’s good, and long may it continue. 

If there’s a bad day comes then I’ll just deal with it as and when it happens rather 

than chew myself up now with all the what ifs (Hinton & Kirk, 2016, s.96). 
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Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att vara förälder till barn med 

kronisk sjukdom och i resultatet framkom 6 kategorier: Att känna sig chockad över diagnosen 

och vilja kontrollera sitt barns sjukdom, Att känna sig isolerad som förälder med en ständig 

närvaro av sjukdom, Att behöva stöd för att få familjen att fungera, Att inte vilja äventyra 

relationen till hälso- och sjukvårdspersonal, Att känna sig sorgsen och förtvivlad inför en 

oviss framtid, Att trots sjukdom se en framtid för sitt barn. 

 

Denna litteraturstudie visar att vara förälder till barn med kronisk sjukdom upplevs som kaos 

och chock när diagnosen ställts. Även känslor som sorg och hopplöshet upplevs när 

föräldrarna inser att barnets sjukdom är kronisk. Ayala och Murphy (2011), beskrev att 

familjer som hanterar kroniska sjukdomar som diabetes behöver mycket stöd och hjälp. Det 

stämmer överens med den här litteraturstudien som visar att diabetes är en kronisk sjukdom 

som är krävande för hela familjen. Ayala och Murphy (2011) menar att efter att familjen fått 

veta barnets diagnos är det hälso- och sjukvården som måste hjälpa dem att klara vardagen 

och där kan ett hälsovårdsteam stötta familjen. Hälsovårdsteamet arbetar för att stärka familjer 

under den första perioden efter diagnosen och det innebär att hjälpa föräldrarna att börja tro på 

sig själva och deras förmåga att säkert kunna ta hand om sitt barn. Erkännande av föräldrarnas 

ansträngningar bidrar till att bygga upp föräldrarnas tilltro till sina egna förmågor. Ett viktigt 

budskap som familjer behöver höra från ett hälsovårdsteam vid hantering av diabetes som en 

familj är att de finns där för föräldrarna och att de har tilltro till att de klarar det (Ayala & 

Murphy, 2011).  

 

Den här litteraturstudien visar att föräldrar till ett barn med kronisk sjukdom alltid känner att 

sjukdomen är närvarande och att samhället inte värdesätter deras barn vilket kan leda till 

känslor av ensamhet och isolering. Detta styrks av Pelentsov, Laws och Esterman (2015) som 

har gjort en studie över föräldrarnas behov av stöd när de har barn med ovanliga sjukdomar. 

De säger att många föräldrar känner sig isolerade från det vanliga samhället. Vidare menar 

Pelentsov et al. (2015) att det kan bero på brist på stöd av nätverk men även brist på kunskap 

och förståelse av deras barns sjukdom men också att föräldrarna inte har kontakt med andra 

föräldrar som delar deras erfarenheter. Denna litteraturstudie visar också på att föräldrar 

saknar förståelse och kunskap från hälso- och sjukvården men även från samhället och 

närstående. Pelentsov et al. (2015) beskriver att föräldrar uppgav att ett viktigt stöd som de 
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fick i hanteringen av att ha ett kroniskt sjukt barn kom från stödgrupper samt familj och 

vänner men att ju längre tiden gick desto mindre stöd fick föräldrarna trots att 

omständigheterna var detsamma.  

Denna litteraturstudie visar vidare att när ett barn får en kronisk sjukdom upplever föräldrar 

ofta förluster och sorg och det behövs en anpassning för det nya familjelivet. Enligt 

Ragnarsdóttir och Svavarsdottir (2014) behöver föräldrar till barn med ovanliga och kroniska 

sjukdomar inte bara anpassa sig till nya omständigheter som hantering av sjukdom, symtom 

och stödja barnet för att hantera behandlingen och sjukdomen. De måste också tänka på sitt 

egna välbefinnande samt välbefinnandet hos sin familj som helhet. Familjer som inte får den 

hjälp som behövs för att anpassa sig i den nya situationen kan bli dysfunktionella enligt 

Ragnarsdóttir & Svavarsdottir (2014). Ragnarsdóttir & Svavarsdottir (2014) skriver också att 

det är viktigt för sjuksköterskor som jobbar med familjer som har ett barn med kronisk 

sjukdom att de vet vad föräldrarna behöver hjälp med för att familjen ska kunna fungera i det 

dagliga livet. Den här litteraturstudien visar att föräldrar som har barn med kroniska 

sjukdomar har ett behov av att sjuksköterskor ska vara förstående och ha stor kunskap om 

sjukdomen för att föräldrarna ska få det stöd de känner att de behöver. Melnyk, Feinstein, 

Moldenhouer och Small (2001) skriver om olika strategier för att hantera de stressorer som 

kommer av att ha barn med kronisk sjukdom. Enligt Melnyk et al. (2001) är några av 

stressorerna beskedet om barnets diagnos, osäkerheten över hur sjukdomen kommer påverka 

deras barn och att behöva vara ifrån sitt barn. Melnyk et al. (2001) skriver också att en 

sjuksköterska som har bra kontakt med det kroniskt sjuka barnet och dess föräldrar har 

möjlighet att bedöma hur familjen hanterar situationen kring sjukdom och familjeliv och vad 

hanteringen leder till. Det är viktigt att föräldrar får hjälp med hantering av deras stress och 

faktorer som påverkar dem negativt. Enligt Melnyk et al. (2001) är det viktigt att fånga upp 

föräldrarna och försöka hjälpa dem att hantera dessa faktorer som kan påverka stressen. Några 

faktorer som Melnyk et al. (2001) menar att sjuksköterskan ska uppmärksamma är om det 

finns äktenskapsproblem, familjekonflikter men även kommunikationssvårigheter mellan 

föräldrarna. Den här litteraturstudien visar att det kan uppstå äktenskapsproblem och 

konflikter inom familjen där det finns ett barn med kronisk sjukdom. Melnyk et al. (2001) 

säger att trots att det finns många studier som pekar på att föräldrar har en positiv påverkan på 

barnets sjukdom och att föräldrarna är en viktig del i barnets omvårdnad så har få studier 

riktat sina insatser mot föräldrar. Att vara förälder till ett kroniskt sjukt barn kan vara 

påfrestande för hela familjen, syskon till det kroniskt sjuka barnet kommer ofta i andra hand. 
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Williams et al. (2009) studie handlar om friska barns upplevelser av att leva med ett syskon 

som har en kronisk sjukdom. Williams et al. (2009) studie säger att oberoende av diagnos så 

rapporterades det effekter på familjen och syskonen. Syskon upplevde bland annat 

avundsjuka, ilska, sorg, de fick låg självkänsla och kunde känna skuld. Denna litteraturstudie 

visar att föräldrar upplever att de friska syskonen hamnar i skymundan. Williams et al. (2009) 

skriver att det också kan resultera i positiva känslor hos det friska syskonet. Syskonen 

upplevde att de fick närhet till familjen, deras förståelse för omvårdnad ökade, men även ökat 

självförtroende och föräldrarna blev mer medveten om syskonens styrkor. I den här 

litteraturstudien undersöktes inte syskonens upplevelser utan det var föräldrarnas upplevelser 

av hur syskonen fick stå undan och att föräldrarna upplevde att det friska syskonet fick ta 

större ansvar.  

 

Den här litteraturstudien visar att det finns en rädsla hos föräldrarna att störa sjuksköterskorna 

och Coyne (2013) vars studie utfördes i sjukhusmiljö där fokus låg på relationer mellan 

familj, barnet och sjuksköterskan, beskriver att sjukvårdspersonal försämrar sitt 

förhållningssätt till föräldrar som uttrycker brister i vården runt deras barn. Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) säger att “vården särskilt ska 

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, 

2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och 

5. vara lätt tillgänglig” (kap. 5, 1§).  

Den här litteraturstudien visar på att det finns ett tydligt omvårdnadsbehov hos föräldrar att 

kunna kommunicera på ett sätt som innebär att de vågar uttrycka sig utan förbehåll till de som 

vårdar. Detta anser vi ha stor betydelse för patientsäkerhet och för att undvika att dessa behov 

som framkommer inte blir tillgodosedda föreslår vi, utifrån resultatet, att modeller för 

kommunikation och bemötande är en viktig del i vårdarbetet. En rekommendation är att 

använda Simple Skills Secrets (SSS). SSS är en  kommunikationsmodell för vårdpersonal 

som är lättsam att använda och lätt att komma ihåg. Den används för att svara på patientens, 

familjens och kollegors ångest eller obesvarade frågor. SSS handlar om att ställa öppna frågor 

och använda vad, varför, när, hur, var och vem i frågorna till den person som 

kommunikationen sker med. Det är viktigt med tystnad i samtalet för att personen ska få tid 

att tänka efter. Den som använder kommunikationsmodellen uppmuntrar den andra personen 
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att sammanfatta och det hela går ut på att personen själv ska komma fram till lösningen eller 

svaret på frågan (Jack et al., 2013).  

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säger att “vårdgivaren ska vidta de åtgärder som 

behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador” (kap. 3, 2 §).  

Sjuksköterskeföreningen (2016) skriver att patienten är i en beroendeställning där vårdaren 

kan få stort inflytande inte bara över den konkreta fysiska omvårdnaden utan också över 

patientens förståelse av sig själv och sin situation. Patientens hälsa är beroende av att vårdaren 

behärskar praktiska färdigheter, har ett teoretiskt kunnande och av att vårdaren har en hållning 

som möjliggör partnerskap.  

Hälso- och sjukvården kan påverka föräldrarna genom information och Allen (2014) vars 

studie omfattar barn med kroniska och komplexa sjukdomar världen över, menar att det är 

viktigt att ge information om sjukdomen och behandlingen till föräldrarna. Vidare säger Allen 

(2014) att alla beslut är svåra och utmanande för föräldrar eftersom vissa behandlingar kan 

orsaka smärta och kan förkorta barnets livslängd och den information som ges av hälso- och 

sjukvårdspersonal påverkar föräldrarnas beslut angående barnets behandling. Många föräldrar 

känner att det brister i kunskap och erfarenhet hos hälso- och sjukvårdspersonal runt 

sjukdomen som deras barn har (Pelentsov et al. 2015). I denna studies resultat framkom att 

föräldrar upplevde behovet av informationen på olika sätt. En del ville ha mindre information 

och en del ville ha allt. Allen (2014) skriver att som hälso- och sjukvårdspersonal  är det 

viktigt att sätta sig in i barnet och föräldrarnas situation så att rätt information och tillräcklig 

information ges så att de kan ta rätt beslut för sitt barn. Enligt Sjuksköterskeföreningen (2016) 

är patienten i en beroendeställning och hälso- och sjukvårdspersonalens inflytande är stor. Det 

gäller både den fysiska omvårdnaden och hur patienten tillgodogör sig information om sin 

situation. Ett samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienten är viktigt för 

patientens hälsa. Det är också viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen besitter rätt 

kompetens när det gäller praktisk och teoretisk kunskap.   

För att främja ett gott samarbete mellan familjen och sjuksköterskan skriver Tanninen, 

Häggman-Laitila, Kangasniemi, och Pietilä (2014) i en finsk studie att föräldrar tycker att en 

sjuksköterska ska besitta kunskap och erfarenhet, vara varm, empatisk, ärlig, omsorgsfull och 

vänlig. International Council of Nurses (ICN, 2014) antog 1953 en etisk kod och den säger: 

Sjuksköterskan uppvisar professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet. Sjuksköterskan ansvarar för att patienter/enskilda personer får 

korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt, som grund för 
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samtycke till vård och behandling. Den här litteraturstudiens resultat visade att föräldrar till 

barn med kronisk sjukdom upplevde hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande som 

bristfällig. 

 

Denna litteraturstudie visar att som förälder till ett barn med kronisk sjukdom finns det alltid 

en osäkerhet över hur sjukdomen kommer att påverka barnets liv vilket kan upplevas som 

väldigt stressande. Att som förälder förlora möjligheten att kunna ta sitt barns liv för givet och 

förlora rollen som beskyddare för sitt barn är en stor förlust enligt Melnyk et al. (2001). 

Föräldrar upplever osäkerhet eftersom de inte vet hur barnets framtid kommer att se ut och 

enligt Waldboth, Patch, Mahrer-Imhof och Metcalfe (2016) vars studie handlar om familjens 

upplevelser av det kroniskt sjuka barnets övergång från barn till vuxen, ändras barnets behov 

när barnet blir äldre och föräldrarna känner att det är svårt att släppa på kontrollen och låta 

barnet bli mer självständigt. Waldboth et al. (2016) skriver att föräldrar vill sitt barns bästa 

och föräldrarna oroar sig ständigt över sitt barns framtid. Föräldrarna oroar sig över barnets 

möjligheter av att vara delaktiga i samhället, utbilda sig, skaffa en karriär samt över hur barnet 

kommer sköta sin behandling och sjukdom. Denna litteraturstudie visar att många föräldrar 

upplever det svårt att släppa taget om det kroniskt sjuka barnet när barnet växer upp. 

 

Den här litteraturstudien visar att föräldrar till barn med kronisk sjukdom upplever att det 

finns en framtid för deras barn trots sjukdom. Moola och Norman (2011) vars studie utfördes 

på ett sjukhus i Kanada och handlar om tron på framtiden för barn med kronisk sjukdom och 

deras föräldrar, skriver att föräldrar till kroniskt sjuka barn där livslängden påverkas, hanterar 

det genom att inte spara saker till senare. Istället för att vara ledsen över den tid som deras 

barn inte kommer att få, kunde föräldrar genom att planera in saker för sitt barn, ställa sig 

utanför tiden. Barlow och Ellard (2006) har genomfört en litteraturöversikt över det 

psykosociala behovet hos barn med kronisk sjukdom och deras familjer och de menar att  

behålla hoppet och att se en ljusare framtid för sitt barn kan fungera som ett skydd för 

föräldern. Denna litteraturstudie visar på ett behov som föräldrarna har var att se det ljusa och 

positiva i tillvaron för att orka hantera sjukdomen och dess svårigheter.  

 

Klinisk implikation 

Denna studie kan ge sjuksköterskor kunskap om hur en familj upplever hur det är att leva med 

ett barn som har en kronisk sjukdom. En ökad kunskap om familjens livssituation kan öka 
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hälso- och sjukvårdspersonalens medkänsla och förståelse och därmed bättre förstå de 

reaktioner som föräldrar visar. Studien ger ett förslag på en kommunikationsmodell som kan 

användas för att bemöta en familj till ett kroniskt sjukt barn på bästa sätt och för att kunna 

lindra deras lidande och ge familjen de verktyg de behöver så att de ska kunna få en så normal 

vardag som det går. När hälso- och sjukvårdspersonal hanterar en svår situation som 

involverar känslor och kommunikation med en patient eller närstående kan 

kommunikationsmodellen komma till nytta. Som föräldrar till ett sjukt barn är det viktigt att 

de känner tillit till hälso- och sjukvården. För att de ska känna det  är det viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen tar dom på allvar och finnas där för att möta upp familjer i svåra 

situationer. För att detta ska bli möjligt behövs det utbildning av all personal i vården, att tid 

avsätts för att lära sig kommunikationsmodeller och att resurser tillsätts när det behövs. 

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har vi använt oss av kvalitativa vetenskapliga studier för att beskriva 

föräldrars upplevelser av att ha ett barn med kronisk sjukdom. Det kan ge mer kunskap för att 

ge ett adekvat bemötande och vård till barn med kronisk sjukdom och deras föräldrar. Enligt 

Holloway och Wheeler (2010) kan kvalitativa studier ge en djupare förståelse för människors 

upplevelser, och det kan gynna hälso-och sjukvårdspersonal i deras arbete som innefattar att 

interagera och kommunicera med människor. Vi genomförde sökningen efter relevant 

vetenskaplig litteratur i två databaser, Cinahl och PubMed. Enligt Backman (2016) bör 

sökningen ske i flera databaser och trots att vi genomförde sökningen i 2 olika databaser kan 

det innebära att relevant litteratur missades som finns i andra databaser än Cinahl och 

PubMed. Vi valde att söka i Cinahl som är en databas som innehåller hälso- och 

vårdvetenskaper och PubMed för att det är en databas som innehåller Medline som är en stor 

databas inom den medicinska forskningen.  

En svaghet i denna studie kan vara att vi endast använde manuella sökord i litteratursökningen 

eftersom Willman et al. (2016) rekommenderar att MeSH termer som är anpassade till den 

databas som författaren söker i, används vid sökning av vetenskaplig litteratur för att täcka så 

mycket relevant litteratur som möjligt. Däremot använde vi de booleska söktermerna AND 

och OR i vår litteratursökning och det är enligt Willman et al. (2016) en styrka i 

litteratursökningen. För att stärka pålitlighet i kvalitetsgranskningen har vi valt att genomföra 

granskningen tillsammans. Detta har inneburit att vi har kunnat föra kritiska diskussioner 

kring vår värdering av kvalité. Vi har också redogjort för det tillvägagångssätt vi arbetat efter 
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i litteratursökning samt kvalitetsgranskning. Holloway och Wheeler (2010) menar att 

tillvägagångssätt bör vara välbeskrivna och också möjligt för en annan forskare att göra om, 

på samma sätt. I denna litteraturstudie har vi använt oss av citat för att visar på hur kategorier 

stämmer överens med originaldata. Enligt Holloway och Wheeler (2010) är det ett sätt att 

stärka studiens trovärdighet. Fynden i denna litteraturstudie är från olika länder belägna i 

olika världsdelar och bör kunna representera en stor del av världens befolkning. Men fynden i 

denna studie handlar om olika sjukdomar, där sjukdomarna kan vara väldigt varierande med 

tanke på allvarlighetsgrad, påverkan på livslängd och barnets fysiska utveckling. Därför kan 

det vara svårt att applicera fynden på alla kroniska sjukdomar hos barn. Enligt Holloway och 

Wheeler (2010) innebär överförbarhet att fynden i studien är applicerbara på andra människor 

i liknande situationer och därför går det att anse att överförbarheten är något lägre. Vi har inte 

fått betalt för att utföra denna studie och vi har inga egna intressen och vi anser därför att 

arbetet med studien har skett objektivt. Vi har även arbetat textnära och inte tolkat texten. 

Enligt Holloway och Wheeler (2010) innebär en hög bekräftbarhet att forskaren i studien varit 

objektiv och inte hade några egna intressen som kan påverka resultatet i studien och därför 

anser vi att bekräftbarheten i denna litteraturstudie är hög. 

 

Slutsatser 

Med denna litteraturstudie har vi kommit fram till att det är svårt att bemöta föräldrar till ett 

kroniskt sjukt barn på grund av att alla föräldrar upplever olika saker på olika sätt. I studien 

framkom det att många föräldrar hade svårt att kommunicera med vårdpersonal för att de var 

rädda att stöta sig med personalen och därmed att barnet får en sämre vård. Därför anser vi att 

det är viktigt att hälso- och sjukvården arbetar med sin kommunikation med patienter och 

föräldrar. Vi anser att Hälso- och sjukvården ska jobba med att få föräldrarna att känna en 

trygghet och att de ska kunna prata om sina funderingar och känslor kring barnets diagnos och 

omvårdnad. En del föräldrar väljer att se det positiva i allt det jobbiga medans andra har svårt 

att se något positivt alls och har svårt att hantera det sjukdomen innebär. Det har kommit fram 

att föräldrar förstår att det är viktigt att se till hela familjen när ett barn drabbas av en kronisk 

sjukdom. Det kan behövas mer forskning kring hur hälso- och sjukvården ska hjälpa föräldrar 

med att stärka hela familjen.  
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