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Sammanfattning 

Bakgrund: Medfödda hjärtsjukdomar är de mest dominerande hjärtsjukdomarna hos barn 0–

18 år i Sverige och varje år föds på ca 1000 barn med en medfödd hjärtsjukdom. Medfödda 

hjärtsjukdomar delas in i Acyaotiska hjärtfel, obstruktiva hjärtfel och cyanotiska hjärtfel. 

Vissa hjärtsjukdomar kräver mer omfattande behandling vilket medför att de sjuka barnen 

och deras föräldrar spenderar mycket tid på sjukhuset i form av undersökningar och besök 

hos läkare. Sjuksköterskan spelar en stor roll för hur föräldrarna upplever sin nya 

livssituation.  

Syfte: Studiens syfte var att belysa föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som har en 

medfödd hjärtsjukdom. 

Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ design och induktiv 

ansats. Totalt användes 11 artiklar och dessa analyserades med textanalys, med hjälp av 
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Evans analysmetod som kallas för the synthesis process. 

Resultat: Två teman identifierades samt sex stycken subteman: Existentiella känslor med 

följande fyra subteman: Ångest och oro, skuldkänslor, rädsla och osäkerhet samt förlust och 

sorg. Förändrat familjeliv med följande två subteman: Roller inom familjen samt begränsat 

liv för familjen och föräldrarna.  

Slutsats: Föräldrarna upplevde att barnets medfödda hjärtsjukdom påverkade deras känsloliv 

som i sin tur påverkade det dagliga livet. Även familjelivet påverkades av barnets 

hjärtsjukdom utifrån olika aspekter som mindre tid till syskon, ekonomisk börda och komplex 

omvårdnad. Eftersom hela familjen påverkas av barnets medfödda hjärtsjukdom är det viktigt 

att involvera hela familjen i barnets dagliga vård, samtidigt bidra med praktiskt och 

psykosocialt stöd. Detta kan uppnås genom en familjecentrerad vård.  
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1. Inledning 

Medfödda hjärtsjukdomar drabbar 12 av 1000 barn (Liuba, 2011). Att leva med en 

hjärtsjukdom innebär en viss begränsning i det dagliga livet, exempelvis i form av nedsatt 

fysisk förmåga, onormal tillväxt och ett behov av en kontinuerlig kontakt med sjukvården 

(Hjärt-Lungfonden, 2018a). När ett barn blir sjukt är ofta barnets föräldrar delaktiga i vården 

och den dagliga omvårdnaden (Dahlberg & Segersten, 2010) och därför är det viktigt att 

undersöka föräldrarnas upplevelser av att leva med ett barn som har en medfödd 

hjärtsjukdom. Detta för att i sin tur öka kunskapen hos sjuksköterskan, så att hon vet hur hon 

på bästa sätt ska bemöta föräldrarna.  

2. Bakgrund 

2.1. Medfödda hjärtsjukdomar 

Medfödda hjärtsjukdomar är de mest dominerande hjärtsjukdomarna hos barn 0–18 år i 

Sverige och varje år föds ca 1000 barn med en medfödd hjärtsjukdom (Hjärt-Lungfonden, 

2018b). Medfödda hjärtsjukdomar kan också benämnas som medfödda hjärtfel (ibid.) och 

innebär en missbildning av hjärtat (Liuba, 2011). WHO (2016) definierar en medfödd 

missbildning som en strukturell eller funktionell avvikelse som sker under tiden i livmodern 

och kan diagnostiseras prenatalt, vid förlossning eller senare under barnets liv. Idag lever 

omkring 20 000 barn i åldrarna mellan 0–18 år med en medfödd hjärtsjukdom i Sverige och 

sedan 1960-talet har överlevnaden för barn med medfödd hjärtsjukdom ökat från 60 procents 

chans till överlevnad till nästan 95 procent (Hjärt-Lungfonden, 2018b).  
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Medfödda hjärtsjukdomar kan delas in i tre grupper: Acyaotiska hjärtfel, obstruktiva hjärtfel 

och cyanotiska hjärtfel. Somliga hjärtfel kräver ingen omfattande behandling men majoriteten 

av förekommande hjärtfel behöver korrigeras någon gång under barnets liv (Hjärt-

Lungfonden, 2018b). I Sverige beräknas en tredjedel av medfödda hjärtfel vara så pass 

lindriga att det inte kräver någon behandling medan en tredjedel kräver behandling någon 

gång under barnets liv (1177 Vårdguiden, 2018). En tredjedel drabbas av mer allvarliga 

missbildningar som behöver behandlas inom barnets första levnadsmånader (ibid). 

Behandling av medfödda hjärtsjukdomar kan bestå av medicinering och kirurgiska ingrepp av 

olika stor omfattning och antal (Hjärt- Lungfonden, 2018b). 

2.2. Barn med medfödd hjärtsjukdom 

Barn som föds med en medfödd hjärtsjukdom kan uppleva en mängd olika symtom som 

yttrar sig på så vis att det påverkar barnens vardag (Hjärt-Lungfonden, 2018b) Barnets 

medfödda hjärtsjukdom kan yttra sig genom snabb andhämtning, dålig kondition, sämre 

viktuppgång än friska barn i samma ålder, barnet kan även drabbas av onormala svettningar 

(ibid.). Fortsättningsvis kommer barnet behöva kontinuerlig kontakt med vården under hela 

sitt liv och även barn som friskförklaras kan behöva kräva mycket stöd utifrån olika aspekter 

så som sjukgymnastik, psykosocialt stöd och extra insatser i skolan (ibid.). Barnets medfödda 

hjärtsjukdom blir en del av deras vardag (Shearer et.al., 2013) men den medfödda 

hjärtsjukdomen kunde enligt barn i en studie upplevas som påfrestande utifrån en fysisk 

ohälsa som också ledde till psykisk ohälsa (Watt et.al., 2017). De upplevde fysiska besvär i 

form av exempelvis sämre kondition vilket gjorde att de inte kunde leka och utföra sportiga 

aktiviteter på samma sätt som andra (Shearer et.al., 2013; Watt et.al., 2017; Lee & Kim, 

2012). När barnen blir äldre måste de ha sin hjärtsjukdom i åtanke vid val av fritidsvanor, 

yrke och när de ska bilda en egen familj (Hjärt-Lungfonden, 2018a).  
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2.3. Att vara förälder till ett hjärtsjukt barn 

När ett barn föds med en hjärtsjukdom kan mycket tid spenderas på sjukhuset i form av 

undersökningar, besök hos läkare och framförallt om barnet drabbats av en hjärtsjukdom som 

kräver kirurgisk behandling (Kosta et.al., 2015). Det kan förekomma osäkerhet inför 

potentiella operationer och inneliggande perioder på sjukhus kan vara påfrestande för 

föräldrarna (Kosta et. al., 2015; Obas, Lean, Zegray & Rennick, 2015). Föräldrar ansåg att 

det var svårt att anpassa sig under vårdtiden då personalens bemötande varierade och de olika 

avdelningarna fungerar på skilda sätt i form av tex olika rutiner (Obas et.al., 2015). Det 

kunde vara svårt för föräldrar att få tillgång till all information kring behandlingar och få svar 

på sina frågor kring detta (ibid). Under inneliggande behandlingar kan det vara svårt för 

föräldrarna att få sina dagliga individuella behov tillgodosedda och det är en utmaning att 

vara separerade från de människor som i normala fall finns i dessa personers omgivning 

(ibid). De friska barnen fick mindre uppmärksamhet (Obas et.al., 2015) och att föräldrarna 

var tvungna att prioritera bort de friska barnen kändes ledsamt (Ahn & Lee, 2018).  

 

I hemmet ansåg sig föräldrarna vara barnets primära vårdgivare och det dagliga livet 

förändrades i och med sjukdomen (White, Moola, Kirsh & Faulkner, 2016). Även i hemmet 

hade föräldrarna mindre tid för syskonen och andra familjemedlemmar (ibid.). Barnets 

sjukdom påverkade även föräldrarnas ekonomi negativt (Kawther, Spraud-Lundin, Axelsson, 

Salam & Bratt, 2018; Wei, Roscigno, Hanson & Swanson, 2015). Det förekom oro hos 

föräldrarna och de var väldigt överbeskyddande (Ahn & Lee, 2018; White et.al., 2016; 

Kawther et.al., 2018; Wei, Roscigno, Hanson & Swanson, 2015) samt många ändrade sin 

livsstil för att anpassa livet till det hjärtsjuka barnet (Ahn & Lee, 2018). Även föräldrar till 

barn som fått behandling och ansågs friska oroade sig över eventuella återkommande 
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problem (ibid.). Många föräldrar prioriterade barnens hälsa framför sin egen (Ahn & Lee, 

2018). 

 

Barnens hjärtsjukdom medförde fysiska symtom tex andningssvårigheter, smärtor i bröstet, 

snabb puls, trötthet och ibland svimmade de vilket var ett hinder i vardagen och det 

påverkade även det sociala livet för både barnet och föräldrarna (Kawther et.al., 2018). De 

kunde inte göra samma roliga aktiviteter som deras vänner (ibid.). Föräldrarna var ledsna för 

att deras barn inte kunde leva på samma sätt som deras kompisar (Ahn & Lee, 2018). Även 

barnens skolgång kunde bli problematisk (Ruggiero, Hickey, Leger, Vessey & Hayman, 

2017). Att se sitt barn som vilket barn som helst kunde underlätta för en normalisering av 

sjukdomen (ibid). Dock ledde omgivningens okunskap till en rädsla hos föräldrarna att 

barnen kunde skadas för att andra människor inte förstod barnens begränsningar i och med 

deras hjärtsjukdom (Kawther et.al., 2018). Detta ledde till att vissa föräldrar kände sig 

isolerade från andra familjer. Det fanns även en osäkerhet kring framtiden där föräldrar 

oroade sig kring barnens framtida relationer, såsom äktenskap och även hur deras liv 

karriärmässigt skulle se ut (ibid.). Det fanns även en oro över framtiden kring hur deras barn 

skulle kunna leva självständiga liv och om deras hjärtsjuka barn kulle få möjlighet att vara 

gravida under sin livstid (Ahn & Lee, 2018). 

2.4. Sjuksköterskans roll 

När föräldrar får besked att deras barn har fötts med en medfödd hjärtsjukdom kan 

föräldrarna bli chockade, rädda, känna skuld, ilska och sorg (Smith, Newey, Jones & Martin, 

2011). Vissa hjärtsjukdomar behöver opereras medan andra endast kräver medicinering eller 

kontinuerlig uppsikt, men det blir en förändring i livet bestående av sjukvårdsbesök och det 

är viktigt att sjuksköterskan finns där för att kunna informera och svara på frågor kring 
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eventuella mediciner, operationer och komplikationer i relation till hjärtsjukdomen (ibid.). 

Det är sjuksköterskans ansvar att skapa en miljö för förändring som upplevs trygg både 

fysiskt och psykosocialt (Benzein et al., 2015a).  Föräldrarna måste få känna sig hörda och 

respekterade för att få chansen att ställa frågor (Bruce & Sundin, 2017), informationen ska 

ges på ett tydligt sätt och sjuksköterskan måste försäkra sig om att föräldrarna förstår 

informationen som ges (Smith et.al, 2011). Sjuksköterskan måste därför vara tillmötesgående, 

förtroendeingivande och tillgänglig (Benzein et al., 2015a). 

 

Barnet som patient står i fokus, men det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar in hela familjens 

behov, att de får känna sig välkomna och visar att någon förstår deras situation som de 

befinner sig i och att de inte står ensamma under denna svåra period av sjukdom och 

förändring (Bruce & Sundin, 2017). Det kan exempelvis vara stressigt för föräldrar under 

inneliggande perioder och sjuksköterskan måste finnas närvarande och utgöra ett emotionellt, 

fysiskt och socialt stöd (Smith et.al., 2011). Hon är den som måste hjälpa föräldrar att hantera 

barnets hjärtsjukdom i hemmet dvs informera, involvera och praktiskt undervisa den 

komplexa omvårdnaden som krävs (Smith et.al., 2011; Bruce & Sundin, 2017). 

Sjuksköterskan kan också finnas där och hjälpa föräldrarna med praktiska saker i livet tex 

informera skolan om barnets sjukdom, ge råd till föräldrarna om hur de ska hantera det 

dagliga livet och identifiera faktorer som familjen behöver stöd med (Bruce & Sundin, 2017; 

Benzein et al., 2015b). När barnen blir 18 år ska patienten flyttas från barnavård till 

vuxenvård (Vårdguiden 1177) och detta kan vara en förvirrande period för föräldrarna med 

ny personal och nya rutiner (Bruce & Sundin, 2017). För att föräldrar inte ska känna sig 

exkluderade måste sjuksköterskan informera och förbereda föräldrarna på denna förflyttning 

och belysa det ökade ansvaret som det hjärtsjuka barnet behöver ta över sin sjukdom (ibid.).  
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3. Teoretisk referensram  

Studiens teoretiska referensram grundar sig i vårdvetenskap. Vårdvetenskap handlar om att 

komma med ny kunskap, där det sker en utveckling av vården till det bättre med hjälp av att 

utöka vårdpersonalens kompetens, som därefter kan framföra ny kunskap och tankar till sin 

arbetsplats och utveckla vården ytterligare (Arman, 2015). Vårdvetenskap kompletterar 

sjuksköterskans medicinska kunskaper på så sätt att människan blir mer än bara sin sjukdom 

(Ekebergh, 2015). Genom vårdvetenskapen ser sjuksköterskan patienten som människa i 

relation till begreppen hälsa, lidande och vårdande, dvs vårdvetenskap medför en helhetssyn 

på individen. Utifrån vårdvetenskapen har olika teorier vuxit fram och en av dessa är 

familjecentrerad vård (ibid.).  

3.1. Familjecentrerad vård 

Familjecentrerad vård är ett relevant perspektiv att utgå ifrån när patienter utgörs av barn 

eftersom barn ofta har svårt att företräda sig själva (Benzein, Hagberg & Saveman, 2015b, s. 

54). Istället får barnets föräldrar representera barnet och därför är det viktigt att 

sjuksköterskan involverar dessa parter (ibid). Familjecentrerad vård är en relevant teoretisk 

referensram i förhållande till studien då fokus är på föräldrar till barn som har en medfödd 

hjärtsjukdom.  

 

Familjecentrerad vård började appliceras inom vården under mitten av 1800-talet (Foster & 

Whitehead, 2017). Den har utvecklats mycket under åren men grundtanken är densamma, att 

omvårdnaden ska innefatta att alla individers behov tillgodoses och att familjen får känna sig 

involverad (ibid). Grunden i att vårda ur ett familjecentrerat perspektiv innebär att utgå ifrån 

att “helheten är större än summan av delarna” (Öqvist, 2016, s. 9). Detta utgår i sin tur från 
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systemteorin som kan beskrivas med att en katedral består av en mängd stenar som var för sig 

är obetydliga, men om man för samman alla stenar så bildar de tillsammans något som är 

större än bara delarna (ibid). De bildar en enhet eller ett system och katedralen skulle rasera 

om en sten eller en del försvann (ibid). Med helheten i centrum kan världen förstås i 

förhållande till relationer, funktioner och sammanhang (ibid). Allt är cirkulärt och mynnar ut 

i ett evigt kretslopp där alla delar hänger samman (ibid). Ett patientfokuserat vårdande, dvs 

fokus på den sjuka utesluter ej de närstående och därför bör ett familjeperspektiv användas 

(Dahlberg & Segersten, 2010, s. 119). När barn blir sjuka är det föräldrarnas ansvar att se till 

att barnet får en god vård (ibid). I frågor som berör barnets vård har föräldrar både rättigheter 

och skyldigheter att ta beslut kring dessa (ibid). Vid sjukdom förändras livet för det sjuka 

barnet men även för dennes familj (Benzein et al., 2015b, s. 54). Således förändras även den 

individuella upplevelsen av hälsa hos alla familjemedlemmar (ibid). Hälsa kan definieras 

följande: “Hälsa innebär att man upplever välbefinnande, mår bra och är i stånd till att 

genomföra sina små och stora livsprojekt” (Dahlberg & Segersten, 2010, s. 101). Hälsa kan 

dock inte existera i sin ensamhet (ibid). Den byggs upp av att människan har livskraft, 

livslust, livsmod och upplever mening och sammanhang (ibid).  

4. Problemformulering 

Medfödda hjärtsjukdomar är de mest dominerande hjärtsjukdomarna hos barn 0–18 år i 

Sverige och varje år föds ca 1000 barn med en medfödd hjärtsjukdom. När ett barn föds med 

en medfödd hjärtsjukdom och blir sjuk påverkas inte bara patienten, utan även dess familj 

och framför allt barnets föräldrar. Medfödda hjärtsjukdomar kan innebära ett hot för barnets 

liv och vården av dessa barn och deras familjer blir därför en större utmaning för 

sjuksköterskan. Hälsan inom familjen riskerar att bli till ohälsa när en familjemedlem blir 

sjuk och sjuksköterskans jobb är att med en familjecentrerad vård ha alla familjemedlemmars 
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behov i beaktande. För att sjuksköterskan ska kunna identifiera behov inom familjen och för 

att hennes närvaro ska bidra med ett så positivt resultat som möjligt, måste sköterskan veta 

hur hon på bästa sätt bemöter dessa föräldrar. För att bidra med kunskap till sjuksköterskor 

kring hur man bemöter föräldrar i en sådan här situation så kan det vara av intresse att 

undersöka hur föräldrar till barn med medfödd hjärtsjukdom upplever sin livssituation.    

5. Syfte 

Belysa föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som har en medfödd hjärtsjukdom. 

6. Metod 

6.1. Design 

Studiens metodförfarande är en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats. En 

kvalitativ design valdes eftersom studien vill undersöka upplevelsen hos föräldrar till ett barn 

med medfödd hjärtsjukdom. Eftersom upplevelser är något subjektivt valdes en kvalitativ 

design då detta medför ett bredare perspektiv då det inte finns någon absolut sanning i hur 

människan upplever sin omgivning inom den kvalitativa forskningen (Henricson & Billhult, 

2016, s.130). En litteraturstudie valdes eftersom detta medför att en större grupp individer 

kan undersökas (Kristensson, 2016, s.151). Fortsättningsvis så valdes en iduktiv ansats 

eftersom studien grundar sig i tidigare publicerade artiklar för att nå ny kunskap som kan 

medföra en slutsats (Henrics & Billhult, 2016, s.133). 
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6.2. Datainsamling 

Datainsamling skedde via relevanta databaser och med sökord. Artiklar söktes i databaserna 

Cinahl och Pubmed. Dessa databaser valdes eftersom Cinahl innehåller publicerade artiklar 

med fokus på omvårdnad med ett vårdvetenskapligt perspektiv och Pubmed har fokus på 

omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2016, s. 65). Vid sökning av artiklar 

användes redan formulerade sökord bestämda utifrån studiens syfte. Sökord som användes 

var parent, emotions, congenital heart defects, experience, parenting, obstacles, parental 

attitudes. Databaserna har så kallade ämneslistor, så våra sökord jämfördes med deras 

rekommenderade sökord i ämneslistan och sedan valdes de ämnesord som var mest relevanta 

till studiens syfte. För att se sökschema, var god se bilaga 1. 

6.3. Urval 

För att finna artiklar som var relevanta till studiens syfte gjordes avgränsningar i databaserna 

innan sökningarna påbörjades. De avgränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara 

vetenskapliga originalartiklar som genomgått peer-reviewed och därmed vetenskapliga. Dock 

finns inte denna avgränsning i databasen Pubmed, utan för att säkerhetsställa att artiklarna var 

vetenskapliga undersöktes också artiklarna i Ulrichsweb. Artiklarna skulle vara publicerade 

inom år 2008–2018 och skrivna på engelska eller svenska. Studiens inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle fokusera på föräldrars upplevelse, barnen till föräldrarna skulle ha en 

medfödd hjärtsjukdom och vara mellan 0-18 år gamla. Exklusionskriterier var artiklar där 

barnen avlidit, handlade om barnens upplevelser eller var av kvantitativ design. Artiklarnas 

titlar lästes och om artiklarna baserat på sin titel verkade relevanta, så lästes deras abstracts 

igenom. Baserat på artiklarnas abstracts valdes 16 artiklar ut. Dessa 16 artiklar lästes i 

fulltext. Tre av artiklarna valdes bort på grund av att de inte svarade på den aktuella studiens 

syfte. En artikel exkluderades för att den inte uppnådde våra inklusionskriterier. En av 
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artiklarna utgjordes av intervjuer av både föräldrar och mor/farföräldrar. Artikeln 

inkluderades, men delarna som utgjordes av mor/farföräldrar användes ej i studien.  

Artiklarna som inkluderades i studien hade främst fokus på föräldrar till barn som hade 

medfödda hjärtsjukdomar inom grupperna acyanotiska, obstruktiva samt cyanotiska hjärtfel.  

6.4. Kvalitetsgranskning  

Det var 12 artiklar av relevans som kvalitets granskades enligt SBU:s mall (2018) för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik, var god se bilaga 2. SBU:s 

mall består av totalt 21 frågor kring studiens syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. 

Alla delarna hade ett antal frågor där man kunde svara ja, nej, oklart och ej tillämpat. 

Artiklarna ansågs vara av hög kvalitet när alla delar dvs syfte, urval, datainsamling, analys 

och resultat fanns tydligt beskrivna. Artiklarna som var av mellanhög kvalitet hade med alla 

delarna, men någon fråga kunde inte besvaras eller var otydligt beskriven. Artiklar av låg 

kvalitet saknade helt beskrivning av en eller flera delar. En artikel exkluderades då studiens 

analysmetod saknades. Av resterande 11 artiklar var 9 artiklar av mellanhög kvalitet och 2 

artiklar av hög kvalitet.  

6.5. Analys  

Analys gjordes på innehållet av tidigare publicerad forskning. Den valda metoden för analys 

kallas för The Synthesis Process (Evans, 2002). Först gjordes en datainsamling av relevanta 

kvalitativa artiklar i två databaser. De utvalda artiklarna läses flera gånger av båda författarna 

för att få en överblick. Sedan identifierades de viktigaste fynden i varje studie och 

dokumenterades. Efter att artiklars nyckelfynd dokumenterats jämfördes likheter och 

skillnader mellan studiernas fynd. Författarna jämförde sedan sina likheter och skillnader och 

tillsammans identifierades likartade fynd som fördes samman och bildade två teman. Utifrån 
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de två identifierade teman så bildades totalt sex stycken subteman. Sista steget var att 

beskriva fenomenet i studien.  

6.5.1. Förförståelse  

Människans förförståelse består av erfarenheter vilket innebär att det är svårt att möta något 

nytt på ett helt objektivt sätt då människans tidigare erfarenheter gör att en person har en viss 

förväntning eller åsikt (Dahlberg & Segersten, 2010). Genom att medvetandegöra sin 

förförståelse minskar risken för att dra slutsatser baserat på människans tidigare erfarenheter 

(Ekeberg, 2016). I och med denna studie är det viktigt att medvetandegöra sin förförståelse 

för att föräldrarnas livsvärld i de tidigare studierna inte ska tolkas på fel sätt och därmed 

påverka resultatets trovärdighet. För att minska risken för att författarnas förförståelse skulle 

ta överhand vid analysen av tidigare studier så sammanfattades artiklarna och nyckelfynden 

identifierades var för sig och sedan jämförde författarna vad var och en kommit fram till.  

 

7. Forskningsetiska aspekter 

I en litteraturstudie är det viktigt att de tidigare publicerade studiernas forskningsetiska 

aspekter granskas och att studien följer Helsingforsdeklarationens (2018) riktlinjer och att 

den tidigare forskningen blivit godkänd av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016, 

s. 59). I de tidigare publicerade studierna ska det bevisas att de intervjuade personerna har 

behandlats med respekt, givit samtycke, att de fått information om studien och om sina 

rättigheter både skriftligt och muntligt (Helsingforsdeklarationen, 2018). De ska också 

informeras om konfidentialitet och att de kan avsluta sin medverkan utan negativa påföljder 

(ibid).  
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Vid en litteraturstudie är det också av stor vikt att man i sin egen studie strävar efter att så 

sanningsenligt framföra den forskning som påvisats i tidigare studier (Forsberg & 

Wengström, 2016, s. 59). Det finns således en skyldighet gentemot författarna som skrivit de 

artiklar som kommer användas i den aktuella litteraturstudien, samt de föräldrar som har 

deltagit i de tidigare studierna (ibid). Den aktuella studien ska också ha nyttovärde i form av 

att gynna samhället och stärka den praktiska yrkesutövningen (Birkler 2007).  

8. Resultat 

Analysen resulterade i två teman och sex subteman som beskriver föräldrarnas upplevelse av 

att leva med ett barn som har en medfödd hjärtsjukdom. De två teman är existentiella känslor 

och förändrat familjeliv med tillhörande fyra subteman respektive två subteman, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Teman och subteman 

Teman Subteman 

Existentiella känslor Ångest och oro 

Skuldkänslor 

Rädsla och osäkerhet 

Förlust och sorg 

Förändrat familjeliv Roller inom familjen 

Begränsat liv för familjen och föräldrarna 
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8.1. Existentiella känslor 

Att leva med ett hjärtsjukt barn som förälder innebär att konstant leva med ett hot om sitt 

barns hälsa, välmående och liv. Det framkom under analysen att som förälder leva med ett 

hjärtsjukt barn medförde olika existentiella känslor. Subteman som framkom var ångest och 

oro, skuldkänslor, rädsla och osäkerhet samt sorg och förlust.  

 

8.1.1. Ångest och oro 

 

Oro och ångest började manifesteras när föräldrar började inse att barnet var sjukt (Barreto et 

al., 2016; Sabzevari, Nematollahi, Mirzaei & Ravari, 2016). Det som framförallt väckte oro 

och ångest hos föräldrarna kretsade kring barnets osäkra framtid (Barreto et al., 2016; Bruce, 

Lilja & Sundin, 2013; Rempel, Ravindran, Rogers & Magill-Evans, 2012). Även tankar kring 

hur barnet kunde födas med en sådan här sjukdom medförde dessa känslor (Barreto et.al., 

2016). Föräldrarna upplevde oro inför framtida sjukhusvistelser och ångest inför 

behandlingar (Barreto et.al., 2016; Bratt, Burström, Hanseus, Rydberg & Berghammer, 2017; 

Rempel et al., 2012). Oro och ångest var tydligast när behandlingar utgjordes av ett kirurgiskt 

ingrepp och känslorna kunde identifieras vid besked om att barnets hjärtsjukdom krävde 

operation, under operationen och till och med efter ingreppet när barnets återhämtning skulle 

påbörjas (Meakins, Ray, Hegadoren, Rogers & Rempel, 2015; Rempel et al., 2012; Wei et al., 

2016). Det fanns också en oro kring komplikationer i relation till operationen (Bruce et al., 

2013). Föräldrarna ansåg också att ångesten förvärrades inför varje ny operation som barnet 

gick igenom (Rempel et al., 2012). De förklarade det som att de alltid älskat sitt barn, men 

desto äldre barnet blev, desto mer egen människa blev den och ett liv utan just det här barnet 

blev otänkbart (Rempel et al., 2012). Ångest och oro i förhållande till behandling 
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identifierades också i relation till medicineringen (Bruce et al., 2013; Rempel et al., 2012) 

och matning av barnet (Meakins et al., 2015). Mellan operationen hade många barn 

nasogastrisk sond och föräldrarnas ångest uppkom då de tyckte att situationen var jobbig, att 

sondmatningen tog över deras liv och att barnen drog ut slangen (Meakins et al., 2015). 

Ångest i relation till matning uppgav i sin tur ångest kring barnets tillväxt och viktuppgång 

(Meakins et al., 2015; Rempel et al., 2012).   

 

Ångest och oro kring sitt sjuka barn förändrades över tid för en del föräldrar (Bratt et al., 

2017; Bruce et al., 2013; Rempel et al., 2012). När barnen blev gamla nog att förflyttas från 

ett pediatriskt sjukvårdsteam till vuxenvård blev föräldrarna ångestfyllda och kände oro inför 

framtiden (Bratt et al., 2017; Bruce et al., 2013). Ångesten grundade sig i okunskap kring 

barnets nya sjukvårdsteam, dess miljö och att barnet skulle börja ta ansvar över sin sjukdom 

och de krav som sjukdomen ställer på den sjuka individen (Bratt et al., 2017). Föräldrar 

upplevde oro för att de inte kunde vara ett lika stort stöd längre och det grundade sig i att de 

inte kände sig inkluderade i barnets vård och inte var lika välkomna inom vuxenvärlden 

(Bratt et al., 2017). Föräldrar kände oro över att barnen inte skulle få den information som 

krävdes för att underlätta deras vardag och att sjukvårdspersonal inte förstod att behoven 

kommer förändras över tid (Bratt et al., 2017; Bruce et al., 2013).  

 

Föräldrar upplevde även oro relaterat till barnets välmående när barnen inte fick den hjälp 

som de behövde för att göra vardagen lite enklare (Barreto et al., 2016; Bruce et al., 2013; 

Sabzevari et al., 2016). Skillnad i personalens kompetens uppfattades som oroande, då 

föräldrar upptäckte att det fanns brister i förhållande till ställningstagande kring diagnos och 

behandling (Bruce et al., 2013; Meakins et al., 2015). Tidsbristen medförde sämre 
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möjligheter att umgås med andra familjemedlemmar vilket var ett orosmoment (Bruce et al., 

2013).  

8.1.2. Skuldkänslor  

Många föräldrar hade svårt att förstå hur deras barn blivit sjukt och började söka efter 

anledningar till sjukdomen (Barreto et al., 2016; Bruce et al., 2013; Wei et al., 2016). De 

beskyllde sig själva och undrade vad de kunde gjort annorlunda för att förhindra detta lidande 

hos sina barn (Barreto et al., 2016; Bruce et al., 2013; Wei et.al., 2016). Många föräldrar 

trodde att de under graviditeten gjort något som orsakat sjukdom hos barnet (Barreto et al., 

2016). Föräldrar kände sig också skuldmedvetna när de inte hade möjligheter att vara nära till 

hands hos sitt sjuka barn eller när de inte hade styrkan att finnas där (Bruce et al., 2013). De 

upplevde således dåligt samvete över att inte kunna finnas där för sina friska barn på grund av 

stressen kring det sjuka barnet (Bruce et al., 2013; Bruce & Sundin, 2012). Föräldrar 

upplevde också dåligt samvete och hade skuldkänslor då de inte kunde tillgodose sitt barns 

behov och när föräldrarna hela tiden behövde övervaka sitt barn vilket minskade barnets 

upplevelse av frihet (Bruce et al., 2013).  

8.1.3. Rädsla och osäkerhet 

Rädsla hos föräldrar grundade sig i barnets osäkra framtid (Barreto et al., 2016; Bruce et al., 

2013; Gower, Higgins, Doherty & McCormack, 2016; Lee & Rempel, 2011; Meakins et al., 

2015; Rempel et al., 2012) och potentiella död (Bruce et al., 2013; Cantwell-Bartl, 2018; Lee 

& Rempel, 2011; Meakins et al., 2015). Det fanns också en rädsla inför barnets potentiella 

operation och dess komplikationer (Bruce et al., 2013; Rempel et al., 2012; Wei et al., 2016). 

Det fanns en rädsla att de själva som föräldrar skulle råka skada sitt barn då dessa barn är 

extra bräckliga och utsatta av sin miljö (Gower et al., 2016). Att spela fotboll kunde exempel 
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fysiskt överbelasta hjärtats funktion och att råka skrämma sitt barn kunde leda till en 

hjärtinfarkt (Gower et al., 2016). Det fanns också rädsla uttryckt av föräldrarna att exempel 

ge fel medicin vid fel tillfälle (Gower et al., 2016; Lee & Rempel, 2011; Rempel et al., 

2012;).  

 

Föräldrar upplevde rädsla i vardagen då det kände obehag av att lämna över ansvaret av sitt 

barn till andra vuxna i barnens omgivning, exempelvis till släktingar och i skolan (Bruce & 

Sundin, 2012; Lee & Rempel, 2011; Meakins et al., 2015; Rempel et al., 2012; Sabzevari et 

al., 2016 ). Det fanns också en rädsla att lämna över ansvaret till vården, eftersom föräldrarna 

till de hjärtsjuka barnen med tiden lärde sig den krävande omvårdnad och de medicinska 

kunskaper som behövdes för barnets välmående (Bratt et al., 2017; Lee & Rempel, 2011; 

Meakins et al., 2015). De ansåg att de var svårt att lita på att sjukvårdspersonal skulle göra ett 

lika bra jobb (Lee & Rempel, 2011). När föräldrar upplevde att de inte fick tillräckligt med 

information eller när olika vårdpersonal gav olika typer av information, skapades rädsla 

oberoende av barnets ålder (Bratt et al., 2017; Bruce et al., 2013). Osäkerhet upplevs när 

föräldrar inte kunde lita på sjukvårdspersonal, när kompetensen skiljde sig åt och när de inte 

kunde leva upp till hela familjens behov (Bruce et al., 2013; Bruce & Sundin, 2012). När 

barnet blev äldre innebar detta att föräldrarnas delaktigheter minskade, då vården gav barnet 

mer ansvar över sin sjukdom och dess behandling (Bratt et al., 2017; Bruce et al., 2013). 

Föräldrarna kände rädsla över att de genom minskad medverkan i barnets omvårdnad skulle 

missa essentiell information från vårdgivare (Bratt et al., 2017).  

8.1.4. Förlust och sorg  

När föräldrar fick kunskap om att deras barn hade en medfödd hjärtsjukdom upplevde de sorg 

över barnets hjärtsjukdom och besked kring en oklar överlevnadstid förvärrade sorgen 
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(Cantwell-Bartl, 2018). Sorgen grundade sig i att barnet inte kunde göra vad de ville, 

aktiviteter som avgränsade och känslan av att vara som alla andra försvann, samt att inte 

kunna utföra aktiviteter fullt ut (Bruce et al., 2013; Bruce & Sundin, 2012; Cantwell-Bartl, 

2018, Gower et al., 2016). Även barnets utveckling och skiljaktigheten mellan andra barn var 

således en sorg som tyngde föräldrarna, samt dess sjukhusbesök gav en känsla av vemod 

(Cantwell-Bartl, 2018). Under sjukhusvistelsen var det viktigt för föräldrar att vårdpersonal 

hade samma kompetens, vilket annars gjorde att föräldrar förlorade respekten för 

vårdpersonalen, framför allt om föräldrarna var tvungna att visa hur omvårdnad kring barnet 

skulle utföras (Bruce et al., 2013). Föräldrar upplevde det även svårt att bygga en relation till 

sin sjuka bebis tex på grund av medicinteknisk utrustning och upplevde detta som en förlust 

och sorg (Gower et al., 2016). Föräldrar upplevde även en förlust kring att inte kunna vara 

närvarande hos andra familjemedlemmar eftersom det sjuka barnet tog upp så mycket tid 

(Cantwell-Bartl, 2018). När barnet blev äldre och började ta mer eget ansvar över sin 

sjukdom, upplevdes detta som en sorg att barnet började bli vuxna vilket medförde en förlust 

av kontroll hos föräldrarna (Bratt et al., 2017). 

8.2. Förändrat familjeliv 

Barnens medfödda hjärtsjukdom gjorde att de inte alltid kunde leva precis som ett friskt barn 

och föräldrarnas förväntningar på barnet och familjen behövdes ibland förändras och 

anpassas. Subteman som framkom var begränsat liv för föräldrarna och familjen samt roller 

inom familjen 

8.2.1. Roller inom familjen  

När familjen befann sig i hemmiljö och barnen var små, kände sig föräldrarna mer som 

vårdare till sina barn (Rempel et al., 2012). All omvårdnad kring barnet tog så lång tid att 
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föräldrar inte hann känna sig som föräldrar (Rempel et al., 2012). Pappor upplevde 

omvårdnad i hemmet mer positivt än mammor, då de kände att de hade kontroll och intog 

rollen som barnets beskyddare (Gower et al., 2016; Meakins et al., 2015). Det fanns också en 

förväntan från omgivningen och från föräldrarna själva att inta en roll som både mamma och 

pappa till sitt sjuka barn, så väl som det friska, samt som föräldrar inta en social roll i 

samhället genom sitt yrke och andra sociala sammanhang (Gower et al., 2016; Mekains et al., 

2015; Sabzevari et al., 2016).  

 

Pappor ansåg att sjukvården oftare vände sig till mammorna med frågor och direktiv kring 

barnets sjukdom och behandling (Cantwell-Bartl, 2018; Gower et al., 2016; Wei et al., 2016). 

Under den inneliggande perioden på sjukhuset upplevde papporna sig mer som stödperson åt 

modern och att inta den rollen kändes naturlig (Cantwell-Bartl, 2018; Gower et al., 2016; Wei 

et al., 2016). För att underlätta den nya situationen fokuserade papporna mest på praktiska 

uppgifter kring hemmet och familjen, medan mamman spenderade mest tid hos barnet på 

sjukhuset (Cantwell-Bartl, 2018; Gower et al., 2016).  

 

Modern upplevde mer oro kring barnets hälsa, medan fadern uttryckte mest oro kring sin frus 

hälsa och välmående (Cantwell-Bartl, 2018; Gower et al., 2016; Wei et al., 2016). Pappor 

upplevde sig ofta maktlösa i mötet med vårdpersonal på grund av avsaknad på kunskap och 

därför tog de rollen som observatörer (Gower et al., 2016; Rempel et al., 2012). Även 

mammor intog denna roll vid brist på kunskap och när barnen låg inne på 

intensivvårdsavdelning (Rempel et al., 2012). När barnet krävde intensivvård ansåg föräldrar 

att det var svårt att ta rollen som mamma och pappa, då föräldrarna exempelvis inte kunde 

hålla om och trösta sina barn på grund av maskiner och annan medicinsk teknik (Wei et al., 

2016). Behovet att inta sin roll som förälder fanns ändå alltid närvarande (Bruce & Sundin, 
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2012). Föräldrar kände sig också tillfälligtvis som krigare som kämpade för sina barn (Bruce 

& Sundin, 2012). De upplevde ibland att de behövde kriga mot vårdpersonal då föräldrar 

upplevde att vårdpersonal inte lyssnade eller inte förstod deras behov (ibid). Rollerna 

förändras också över tid ju äldre barnen blev (Bratt et al., 2017). När barnen blir äldre 

överlämnar sjukvården ansvaret till barnen och föräldrar går från att vara primära vårdgivare 

till att inta rollen som stödperson (ibid).  

8.2.2. Begränsat liv för familjen och föräldrarna  

Livet för familjen anpassas efter det hjärtsjuka barnet och därmed blir även familjen 

begränsad utifrån olika aspekter så som familejns ekonomi, tidskrävande omvårdnad samt 

förändrad familjedynamik (Bruce et al., 2013; Bruce & Sundin, 2012; Gower et al., 2016; 

Lee & Rempel, 2011; Rempel et al., 2012; Sabzevari et al., 2016). Det förekommer 

exempelvis situationer där många familjer behöver resa långt för att de bodde långt bort från 

sjukhuset (Barreto et al., 2015;  Bruce et al., 2013; Cantwell-Bartl, 2018; Rempel et al., 2012; 

Sabzevari et al., 2016). Den dåliga ekonomiska situationen medförde bland annat att dessa 

familjer fick svårigheter att hitta på saker i livet, exempelvis resa på semester (Bruce et al., 

2013). Eftersom omvårdnaden kring barnet och resor till och från sjukhus upptog mycket av 

föräldrarnas tid, så hade de ibland svårt att jobba (Bruce et al., 2013; Gower et al., 

2016;Sabzevari et al., 2016). Den mycket tidskrävande omvårdnaden och ekonomiska faktorn 

medförde svårigheter i att ha möjlighet att tillgodose alla familjemedlemmars behov och 

viljor (Bruce et al., 2013; Bruce & Sundin, 2012; Cantwell-Bartl, 2018; Sabzevari et al., 

2016).  

 

Det är lätt att föräldrarna gav det sjuka barnet mer uppmärksamhet och syskon till det sjuka 

barnet kunde uppleva orättvisa inom familjen (Bruce et al., 2013; Bruce & Sundin, 2012). 
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När det sjuka barnet var inneliggande på grund av sin sjukdom, så fick föräldrar vara borta 

från sina friska barn, vilket skapade en begränsning i det normala familjelivet (Barreto et al., 

2016; Bruce & Sundin, 2012; Cantwell-Bartl, 2018). Föräldrar längtade efter normalitet i 

vardagen, då alla sjukhusvistelser medförde en instängdhet och isolering från sin familj 

(Bruce & Sundin, 2012; Cantwell-Bartl, 2018, Lee & Rempel, 2011). Föräldrarna försökte 

upprätthålla en normal familjedynamik genom att hitta på aktiviteter som var typiska för 

barnfamiljer (Lee & Rempel, 2011). Men oro kring det sjuka barnet och hur dessa aktiviteter 

eventuellt kunde påverka barnets hälsa gjorde att familjer drog sig för att hitta på saker 

utanför hemmet (ibid). Livet är en balansgång mellan att ge det sjuka barnet ett så normalt liv 

som möjligt utan att riskera barnets hälsa (ibid). Familjen upplever också begränsning av 

normalitet när sjukvårdspersonal vistas i deras hem (Bruce & Sundin, 2012). De upplevde att 

de inte kunde prata öppet om vad de ville och familjen kunde inte riktigt slappna av (ibid). 

Vårdens krav på föräldrarna skapade också en begränsning i vardagen (ibid).   

 

Föräldrar upplevde sig begränsade i livet då de inte hade möjlighet att prioritera sina egna 

intressen och det var svårt att vara med i sociala aktiviteter, dels på grund av trötthet, samt 

tidsbrist (Bruce et al., 2013; Gower et al., 2016; Sabzevari et al., 2016). Mammor upplevde 

att deras liv var begränsat på så sätt att de var tvungna att överge sina egna drömmar och 

önskningar i livet (Bruce et al., 2013; Sabzevari et al., 2016). De upplevde att de inte kunde 

släppa ut de känslor som de kände, för då skulle inte deras stöd anses trovärdigt i barnens 

ögon (Bruce & Sundin, 2012). De kände sig även begränsade i sitt sociala liv och personliga 

liv då allt kretsade kring det sjuka barnet och dess risk för infektioner (Bruce et al., 2013; 

Cantwell-Bartl, 2018; Meakins et al., 2015; Sabzevari et al., 2016).  
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En känsla av ensamhet upplevdes av föräldrarna då vänner drog sig undan eller kontakten 

inte upprätthölls på grund av en stressig vardag eller att vänner var rädda för barnets sjukdom 

(Bruce et al., 2013; Mekains et al., 2015). Föräldrar upplevde sig också isolerade, dels 

emotionellt, men även socialt och psykosocialt samt från sin partner (Bruce et al., 2013; 

Cantwell-Bartl, 2018). Föräldrars liv begränsades delvis på grund av omgivningens okunskap 

kring barnets sjukdom (Bruce et al., 2013). På grund av denna okunskap vågade föräldrar inte 

lägga ansvaret i andra vuxnas händer, utan de kände ett konstant behov av att övervaka sitt 

barn, vilket i sin tur medförde att barnen upplevde en begränsning i livet (Bruce et al., 2013).  

9. Diskussion 

Studien visade att barnets medfödda hjärtsjukdom medförde en förändring av livet i form av 

sjukhusbesök, undersökningar och behandlingar. Sjukdomens potentiella hot mot barnets 

existens och sjukdomens inverkan på livet påverkade föräldrarnas hälsa ur ett emotionellt 

perspektiv då föräldrar upplevde oro och ångest, skuld, rädsla och osäkerhet samt förlust och 

sorg. Det förekom även en förändring av familjelivet då vardagen behövde anpassas efter det 

hjärtsjuka barnet.  

9.1. Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som har en 

medfödd hjärtsjukdom. Till studien så valdes det att göra en litteraturstudie med en kvalitativ 

design. En kvalitativ design valdes då den har fokus på att ta reda på människors upplevelser, 

vilket speglar syftet (Kristensson, 2016, s.151). En litteraturstudie medför att man får stort 

utbud av material, vilket i sin tur medför mycket kunskap som kan vara av nytta att använda 
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för sjuksköterskor i arbetslivet (ibid). Därför var en litteraturstudie med kvalitativ design en 

lämplig metod. 

 

Studiens trovärdighet handlar om hur väl fenomenet är studerat (Henricson & Billhult, 2016, 

s. 133). Majoriteten (9 stycken) av artiklarna är sökta i databasen Cinahl som är en relevant 

databas i förhållande till syftet, eftersom dess fokus är omvårdnad. Artiklar har också sökts i 

databasen pubmed där 2 artiklar var av relevans. Pubmed har fokus på medicin och 

omvårdnad. Användandet av flera databaser med fokus på omvårdnad är att rekommendera 

för att finna många artiklar för att öka studiens trovärdighet (Henricson & Billhult, 2016). De 

inkluderade artiklarna var aktuella då artiklarna var publicerade mellan 2011–2018 viket ökar 

studiens trovärdighet. Artiklarna skulle också vara peer rewied, denna begränsning finns ej i 

Pubmed så artiklarna har också genomgått granskning i Ulrichsweb för att säkerhetsställa att 

artiklarna var vetenskapliga. Ytterligare databaser hade kunnat användas för att öka studiens 

trovärdighet då användandet av flera databaser hade inneburit ett större utbud av artiklar.  

 

Sökning i databaser gjordes med formulerade sökord och dessa jämfördes med ämneslistor 

som rekommenderades i databasen. Ämnesord som var mest relevanta till studiens syfte 

valdes. Vid sökning av artiklar användes sökordet emotions. Användandet av detta sökord 

kan anses ha påverkat resultatet som framkommit eftersom resultatet består av föräldrarnas 

känslor. Detta kan vara en svaghet och därmed sänka trovärdigheten. Men av våra 11 artiklar 

har endast två artiklar valts ut vid användandet av sökordet emotions. Även sökordet 

obstacles användes vid sökning av artiklar vilket användes för att ha en artikel som belyste 

problemet av att vara förälder till ett barn med medfödd hjärtsjukdom och därför ansågs 

artikeln vara relevant. Från detta sökord framkom en artikel som använts i resultatet.  
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Sökningen förstärktes genom användning utav begränsningar, exempelvis att de skulle vara 

vetenskapliga originalartiklar och med hjälp utav inklusionskriterier, som var att artiklarna 

skulle utgå ifrån föräldrarnas upplevelser, samt att barnen skulle vara från 0-18 år gamla. 

Svårigheter med själva sökningen var att hitta ämnesord som var relevanta till våra sökord för 

att matcha syftet, för att i sin tur få fram relevanta artiklar. Många artiklar återkom vid olika 

kombinationer av ämnesord, vilket gjorde det svårt att finna nya artiklar av relevans. Vårt 

urval var föräldrar med ett hjärtsjukt barn i åldern 0-18 år och detta gjorde att man fick ett 

bredare perspektiv med föräldrarnas upplevelser hela vägen, tills barnen blev självständiga 

och skulle förflytta sig till vuxenvården. Svagheter med att ha valt barn mellan 0-18 år är att 

upplevelserna varierar mycket eftersom det handlar om en väldigt lång period med olika 

problem under olika perioder av barnets liv. Två artiklar innefattar föräldrar till barn som var 

19 respektive 21 år vilket överskred åldern i förhållande till våra inklusionskriterier. 

Artiklarna ansågs relevanta dels på grund av dåligt utbud av artiklar samt likartade 

upplevelser kunde identifieras och ansågs därför tillämpningsbara. En styrka var att vi utgick 

utifrån båda föräldrarnas upplevelser och inte begränsade oss till endast mammor eller 

pappor. Studien hade blivit väldigt avgränsad och skillnader i upplevelser som mamman 

respektive pappan kände, hade man aldrig fått med i denna studie, vilket hade gjort det 

svårare att jämföra parterna med varandra. Av 11 artiklar inkluderades både mammor och 

pappor i 9 stycken av dessa med totalt 176 föräldrar varav 60 var pappor och 116 var 

mammor. Två artiklar fokuserade bara på mammor respektive pappor med 10 mödrar och 6 

pappor. Mammor är överrepresenterade i denna studie och kan medföra ett skevt perspektiv 

på resultatet, vilket kan ses som en brist i denna studie.  

 

Studiens trovärdighet grundar sig dels i kvaliteten av de artiklar som används i studiens 

resultat, samt den egna studiens kvalitet (Henricson & Billhult, 2016). För att säkra att 
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artiklarna var av god kvalitet använde vi SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik. Mallen medför en systematisk granskning med fokus på 

studiens syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Kvalitetsgranskningen medför 

således en kunskap om artiklarna är relevanta att använda eller inte. Författarna 

kvalitetsgranskande häften av artiklarna var, vilket kan minska studiens trovärdighet. Även 

den egna studien måste ha en tydlig redovisning av bland annat urval, sökord, 

kvalitetsgranskning mm. för att vara av bra kvalitet. 

 

Analysprocessen utformades utifrån metoden för analys som kallas för the synthesis process 

(Evans, 2003). Båda författarna analyserade alla artiklar var för sig och sedan jämförs 

utfallet. Teman med tillhörande subteman bildades tillsammans. Författarna valde att 

analysen skulle genomföras av båda på samtliga artiklar för att minska risken för att 

förförståelsen skulle påverka tolkningen av resultaten av tidigare forskning. För att göra 

författarna medvetna om sin förförståelse diskuterades egna erfarenheter av ämnet och det 

visade sig att en av författarna har problem med medfödda hjärtfel i familjen där både syskon, 

morbror och kusin har ventrikelseptumdefekt.  Att diskutera förförståelsen och dess 

eventuella påverkan på resultatet ökar studiens trovärdighet. Vid litteraturstudier tolkar man 

tidigare studies resultat, vilket i sin tur har varit författarens tolkning av intervjuer. Därför är 

det viktigt att tidigare studier som används i litteraturstudien har delgett citat för att läsaren 

ska kunna bilda sig en egen uppfattning och därmed ökar trovärdigheten. Den egna studiens 

analys utgick ifrån Evans analysmetod som innebär att det sker en analys av tidigare 

analyserat material och därför är användandet av citat inte relevant för att få en korrekt 

uppfattning av resultatet då dessa citat är tillgängliga i originalartiklarna.  
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Artiklarna som har inkluderas är från studier gjorda i följande länder: Sverige, USA, Kanada, 

Australien, Brasilien och Iran. Studiens överförbarhet till Sverige är relativt hög då likartade 

upplevelser identifierades trots att studierna gjordes i olika länder. Det som skulle kunna vara 

en svaghet är att ländernas olika sjukvårdssystem ser olika ut samt att standarden kan skilja 

sig från Sverige. Ekonomisk problematik inom familjerna kunde identifieras i fyra artiklar 

från följande länder: Brasilien, Kanada, Sverige och Australien. Majoriteten av dessa länder 

har lättast tillgång till sjukvård och bäst förmåner.  

9.2. Resultatdiskussion 

Studien visade att barnens medfödda hjärtsjukdom bidrog till en ohälsa hos föräldrarna 

utifrån existentiella känslor. Dessa känslor uppkom dels på grund av barnets osäkra 

hälsotillstånd och potentiella död samt på grund av omgivningens okunskap kring sjukdomen 

och dess mediciner och vad som behöver göras i en akutsituation. Det gällde också 

sjukvårdspersonal. En relation mellan föräldrar och vårdpersonal som är trygg och 

kontinuerlig där föräldrar få chansen att “lära känna” vårdpersonalen som ska vårda deras 

barn är viktigt (Foster & Whitehead, 2017). Detta benämnes även i tidigare studier, då 

sjuksköterskan är den som arbetar närmast det sjuka barnet och dess föräldrar är det hon som 

bör utgöra ett socialt, fysiskt och emotionellt stöd (Smith, Newey, Jones & Martin, 2011) och 

är även den som bidrar till kunskap om den komplexa omvårdnaden som måste utföras i 

hemmet (Bruce & Sundin, 2017; Smith, Newey, Jones & Martin, 2011; Tregay et.al.  

2016). För att stärka relationen är det viktigt som sjuksköterska att kunna stanna upp, prata 

med familjer och det sjuka barnet, både om sjukdomen, men också kunna prata om annat 

(Marcinowicz et al., 2016). Att familjen inte tvingas mötas av nya ansikten på avdelningen 

var och varannan dag, utan de får en upplevelse av kontinuitet och kan lita på de som vårdar 

deras barn (Marcía et al., 2015). Kontinuitet är också viktigt utanför sjukhuset och att 
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föräldrar vet vem de ska vända sig till med frågor i vardagen (Woolf-king, Arnold, Weiss & 

Teitel, 2018). Det krävs en icke-hierarkisk relation samt en kontinuerlig dialog mellan 

föräldrar och sjuksköterska där sjuksköterskan bjuder in föräldrar till omvårdnaden kring 

barnet och låter dessa parter delge och bidra med sina expertkunskaper (Benzein et al., 2015, 

s.52b). En bra relation medför inte endast ett bra välmående för familjen, utan underlättar 

även sjuksköterskans roll (Coats et al., 2018). För att uppnå en bra relation mellan föräldrar 

och sjuksköterska är familjecentrerad vård som synsätt i vården att föredra eftersom detta har 

visat på positiva påföljder i form av ökad fysisk och psykisk hälsa hos alla involverade, detta 

inkluderar såväl patienten och dennes familj, men även hos sjukvårdspersonal (Foster & 

Whitehead, 2017). Trots ett positivt resultat är genomförandet av familjecentrerad vård inte 

alltid enkelt då det finns svårigheter från sjukvården att uppfylla alla familjens krav (Foster & 

Whitehead, 2017). Föräldrar anser att ett holistiskt synsätt från vårdens sida är viktigt (ibid). 

För att ytterligare möjliggöra att hålla ihop familjen under en svår sjukdomsperiod tycker 

många föräldrar att det bland annat skulle finnas fler resurser avsedda för dem (ibid). Detta 

innebar bland annat måltider, större rum, fler sovplatser, parkeringskort, dusch och möjlighet 

till stöd av exempelvis kurator, präst, socialarbetare och liknande (ibid). Både de sjuka barnen 

och föräldrar anser att sjuksköterskan ska ha följande kvaliteter: trevliga, snälla, försiktiga 

och alltid le (Marcinowicz et al., 2016). Föräldrar har mycket fokus på renlighet och 

bekvämlighet, vilket ibland kan upplevas svårt från sjuksköterskans perspektiv på grund av 

många patienter och tidsbrist (ibid). Föräldrars närvaro kan också upplevas distraherande och 

vara tröttsamt för sjuksköterskor, vilket kan minska patientsäkerheten då deras 

uppmärksamhet inte endast är riktad mot det sjuka barnet (Coats et al., 2018). 

 

Studien visade att en del av föräldrarnas känslor i form av ångest, oro, skuld, rädsla och 

osäkerhet var överdrivna i förhållande till barnets aktuella hälsotillstånd och därför är det 
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viktigt att informera familjen. Information om exempelvis barnens begränsningar för att 

föräldrarna inte ska skapa sig en onödig rädsla för barnets ohälsa och begränsar familjen 

onödigt mycket på grund av okunskap. En ytterligare begränsning som framkom i studien var 

den ekonomiska bördan som barnets hjärtsjukdom medförde. Även tidigare studier nämnde 

att ekonomin påverkades i negativ bemärkelse (Kawther, Spraud- Lundin, Axelsson, Salam & 

Bratt, 2018). Existentiella känslor i relation till barnets hjärtsjukdom som föräldrar upplevde 

inför barnets framtid kunde identifieras i tidigare studier (Ahn & Lee, 2018; (Kawther, 

Spraud- Lundin, Axelsson, Salam & Bratt, 2018) 

 

Studien visade att livet kommer förändras i och med barnets hjärtsjukdom. I och med 

förändring så anpassade sig familjen exempelvis genom en rollfördelning där mamman var 

den som hade hand om det sjuka barnet och dess sjukhusbesök, samt var den personen som 

vårdpersonal ställde frågor till kring barnet. Medan pappan var mer som ett stöd åt familjen 

och tog på sig sysslorna i hemmet. För att underlätta denna förändring inom familjen ska 

sjuksköterskan försöka skapa en miljö där förändring är möjlig dvs. anpassning till barnets 

hjärtsjukdom (Benzein et al., 2015b, s.52). Förändringen ska utgå från familjens behov med 

mål att familjen ska bli nöjd med förändringarna, uppleva hälsa och att familjefunktionen ska 

fungera så normalt som möjligt (ibid). Att sjuksköterskan lyssnar in familjens behov och ser 

varje familj som ett unikt system är viktigt för att kunna uppfylla deras behov (Tregay et.al.  

2016). Resultatet visade även att föräldrarna inte upplever sig själva som föräldrar, utan mer 

som vårdpersonal på grund av all omvårdnad som var tidskrävande för det sjuka barnet. Detta 

visades också i en tidigare studie där föräldrar upplevde sig själva som barnets primära 

vårdgivare (White, Moolar, Kirsh & Faulkner, 2016). Detta påverkade föräldrarnas och 

familjens hälsa och därmed är det viktigt att sjuksköterskan vårdar utifrån en holistisk syn på 

människan, för att möjliggöra att under en svår period hålla samman familjen som en enhet 
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(Foster & Whitehead, 2017). För att möjliggöra att hålla samman familjen som enhet, är det 

viktigt att utgå från att ” helheten är större än summan av delarna” (Öqvist, 2016, s.9). Att se 

familjen som ett system som är cirkulärt och där allt hänger samman (ibid, s.27). Utifrån 

familjecentrerad vård om familjen som system innebär detta således att när en 

familjemedlems hälsa rubbas, kommer detta även påverka de andra familjemedlemmarnas 

hälsa och hela systemet hamnar därmed i obalans, vilket i sin tur hotar den normala 

familjefunktionen (Benzein et al., 2015c, s.41).  

 

Studien visar att det är betydelsefullt för föräldrar att behålla en normal familjedynamik, dock 

beskrev föräldrar livet som en konstant balansgång mellan att leva ett så normalt liv som 

möjligt, utan att riskera det hjärtsjuka barnets hälsa. Även tidigare studier nämnder detta och 

menar bland annat på att det fanns mindre tid för syskonen och andra familjemedlemmar 

(White, Moolar, Kirsh & Faulkner, 2016). Den konstanta balansgången är i sin tur en 

hindrande faktor för det normala familjelivet. Vad som krävs för att familjer ska uppleva en 

normal familjedynamik och därmed uppleva familjehälsa kan skilja sig mellan familjer och 

sjuksköterskan ska därför aktivt lyssna på familjen för att identifiera faktorer som hindrar 

ohälsa (Benzein et al., 2015b, s.52). En bra kommunikation mellan familjen och vårdpersonal 

är därför viktig för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa familjen att uppfylla sina behov som 

medför hälsa (Foster & Whitehead, 2017; Tregay et.al. 2016).  

 

Studien visade att det var viktigt för föräldrar att få känna sig involverade i barnets 

omvårdnad. Genom att bygga en relation, medför detta ökad möjlighet att identifiera behov 

och genom att inkludera föräldrar i omvårdnad medför detta en aning mindre arbete för 

sjuksköterskan (ibid). Sjuksköterskan kan involvera föräldrar i barnets omvårdnad genom att 

delge de mindre jobb att utföra, exempelvis byta blöja när barnet ligger inne för intensivvård 
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(Coats et al., 2018). Att låta föräldrar vara närvarande vid olika behandlingsförfaranden är 

viktigt för att föräldrar ska känna säkerhet, vilket leder till en bättre relation (Marcías et al., 

2015). Föräldrars involvering medför en känsla av kontroll för familjen och en möjlighet att 

få leva upp till sin roll som förälder, som sedan medför en ökad normalitet i vardagen (Coats 

et al., 2018). Vikten av involvering av föräldrar belystes som viktigt även i tidigare studier 

(Bruce & Sundin, 2017; Smith, Newey, Jones & Martin, 2011).  

 

I studien ligger fokus på de negativa upplevelserna hos föräldrarna till barn med medfödda 

hjärtsjukdomar. I en del artiklar som inkluderades i studien kunde det identifieras positiva 

känslor. Men eftersom de tidigare studierna främst fokuserade på föräldrarnas negativa 

upplevelser, så valdes de att vara i fokus i denna studie. För framtida forskning kan det vara 

av intresse att undersöka även de positiva upplevelserna hos föräldrarna, för att 

sjuksköterskan ska kunna ge rekommendationer till föräldrarna.  

10. Behov av ny forskning 

Det krävs ytterligare forskning kring pappors upplevelse av att leva med ett barn som har en 

medfödd hjärtsjukdom då majoriteten av informanter i tidigare studier består av mammor. 

Informanterna i tidigare studier bestod av 126 mammor och 66 pappor. Ny forskning krävs 

inom detta området för att identifiera på vilket sätt föräldrar önskar få denna information och 

vilket typ av stöd de anser att de behöver för att möjliggöra hälsa för hela familjen. Det kan 

också vara intressant att undersöka de positiva upplevelserna hos föräldrar till barn som har 

en medfödd hjärtsjukdom och inte endast de negativa upplevelserna.  
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11. Empirisk nytta och tillämpning 

Den aktuella studien medför ökad kunskap kring hur föräldrar upplever att det är att leva med 

ett barn som har en medfödd hjärtsjukdom. Eftersom en del av dessa hjärtsjukdomar är ett hot 

mot barnets liv och ett hot mot familjens normala funktion är det viktigt att sjuksköterskan 

vet hur dessa föräldrar upplever sin situation. Med kunskapen kring deras upplevelser kan 

sjuksköterskan lättare veta hur hon ska utforma vården företrädesvis med en familjecentrerad 

vård för att bibehålla hälsa inom familjen.  

12. Slutsats 

Studien visade att föräldrar till barn med medfödd hjärtsjukdom upplevde emotionell 

problematik som grundar sig kring det sjuka barnet och dess hotande existens, samt kring 

andra familjemedlemmar. Det fanns även problematik kring att behålla en normalitet i 

familjen och vardagen och barnets sjukdom ledde i flera fall till sämre ekonomi. Detta tyder 

på att det finns ett ökat behov av information och stöd från sjuksköterskan. Genomförandet 

bör göras genom en familjecentrerad vård för att kunna möta hela familjens behov (Foster & 

Whitehead, 2017). Detta innebär att involvera hela familjen i barnets dagliga vård, samtidigt 

bidra med praktiskt och psykosocialt stöd (ibid).  
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“illuminate 

the 

meanings 

of the lived 

experience 

of support 

for parents 

of 

adolescent

s with 

heart 

defects” 

 föräldrar är 

stöd åt sina 

barn men är 

också själva i 

behov av det. 

De upplever 

det svårt att 

dela ansvar 

över barnet 

med andra 

människor, 

viktigt med en 

bra relation 

till 

  Medelhög 
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Transpositions av 

de stora kärlen, 

TGA 

 

Öppenstående 

Ductus Arteriosus  

turbulent 

blodflöde i hjärtat 

 

 

Urvalsmetod: 

bekvämlighetsurv

al  

Insamlingsmetod: 

intervjuer  

vårdpersonal 

och 

familjelivet 

påverkas av 

barnets 

sjukdom. 

 Mothers’ 

lived 

experience of 

support when 

living with 

young 

children with 

congenital 

heart defects 

 Elisabeth 

Bruce, 

Catrine 

Lilja & 

Karin 

Sundin  

 Design: 

Kvalitativ 

Urval: 10 st 

mammor (Männer 

var delaktiga, men 

användes ej till 

denna studie)  

Barnens ålder: 2-

12 år 

 “The 

purpose of 

this study 

was to 

illuminate 

the 

meanings 

of support 

as 

 Fyra stycken 

teman. Där 

det första 

handlar om 

mammors 

förändringar 

och vad hon 

måste göra för 

att barnet ska 

Medelhög 

http://sjukdomarna.se/sjukdom/oppenstaende-ductus-arteriosus-pda/
http://sjukdomarna.se/sjukdom/oppenstaende-ductus-arteriosus-pda/
http://sjukdomarna.se/sjukdom/oppenstaende-ductus-arteriosus-pda/
http://sjukdomarna.se/sjukdom/oppenstaende-ductus-arteriosus-pda/
http://sjukdomarna.se/sjukdom/oppenstaende-ductus-arteriosus-pda/
http://sjukdomarna.se/sjukdom/oppenstaende-ductus-arteriosus-pda/
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2014 

 

Sverige 

Hjärtsjukdom:  

Avvikande 

lungvens återflöde 

s.k. 

Scimitarsyndrom 

Förmaksseptumde

fekt  

ventrikel septum 

defekt  

Förmaksseptumde

fekt + ventrikel 

septum defekt  

Fallots tetrad 

Aortakoarktation  

hypoplastiskt 

vänsterkammarsy

ndrom 

Aortaklaffinsuffic

iens 

Transpositions av 

de stora kärlen sk 

TGA 

Subvalvular 

Aortic Stenosis,  

disclosed 

by mothers 

of children 

with 

congenital 

heart 

defects 

(CHD)” 

må bra, samt 

vilka 

svårigheter 

som uppstår 

av att leva 

med sitt barn 

som har en 

hjärtsjukdom 

och det stöd 

som behövs. 

Andra temat 

handlar om 

hur mammor 

måste agera 

som chef och 

önskningar för 

hjälp. Tredje 

teamet 

beskriver 

stödet som 

mammor 

behöver för 

att få 

självkänsla 

https://mesh.kib.ki.se/term/D012587/scimitar-syndrome
https://mesh.kib.ki.se/term/D012587/scimitar-syndrome
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Urvalsmetod: 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk 

tolkningsmetod  

och lugn och 

det fjärde där 

upplevelser av 

stöd från 

andra familjer 

i samma sits 

beskrivs.   

 

Grief and 

coping of 

parents whose 

child has a 

constant life-

threatening 

disability, 

hypoplatic 

left heart 

syndrome 

with 

reference to 

the Dual 

Process 

Model 

 

2018 

Annie 

Cantwell-

Bartl 

Design: Kvalitativ 

Urval: 29 

föräldrar, var av 

16 mödrar och 13 

fäder 

Barnens ålder: 14-

19 

Hjärtsjukdom: 

hypoplastiskt 

vänsterkammarsy

ndrom 

 

 

Urvalsmetod: 

Grounded theory 

method 

“The aim 

of the 

study was 

to 

understand 

parents 

experience

” 

Föräldrars 

sorg kring 

besked om 

diagnos, 

barnets 

utveckling 

m.m. Stressen 

som uppkom 

kring sjukhus 

och rädsla 

kring döden. 

Förlusten som 

uppkom för 

föräldrarna att 

inte kunna 

vara tillhands 

för andra 

 Medelhög 
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Australien  

familjemedle

mmar och 

dess olika 

ansvarsområd

e inom 

familjen och 

hur dem 

skulle stödja 

sitt barn på 

bästa sätt.  

 

Understandin

g the 

experiences 

of fathers of 

children with 

congenital 

heart disease: 

An 

interpretive 

phenomenolo

gical analysis  

 

2016 

 

Carla 

Gower, 

Aiveen 

Higgins, 

Nicola 

Doherty 

& David 

McCorm

ack 

Design: Kvalitativ 

Urval: 6 fäder 

Barnens ålder: 7 

månader- 7 år 

Hjärtsjukdom: 

allvarliga hjärtfel 

Urvalsmetod: 

Pilotstudie 

Insamlingsmetod: 

Semi-strukturerad 

intervju 

 
Känslor av 

maktlöshet 

och känsla av 

kontroll när 

man fick 

komma till 

hemmiljö. 

Men även 

rädslor över 

om man gör 

rätt vid 

medicinering 

m.m. 

Föräldrarnas 

Medelhög 
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USA olika roller, 

att som fader 

ta hand om 

ekonomin och 

köpa mat, 

medan 

modern skulle 

se till barnet 

och den biten.  

Känslor av 

rädsla kring 

barnets 

framtid och 

överlevnad.  

 

Parental 

Vigilance in 

Caring for 

Their 

Children with 

Hypoplastic 

Left Heart 

Syndrome 

 

2015 

Leanne 

Meakins, 

Lynne 

Ray, 

Kathleen 

Hegadore

n, Lauren 

Rogers & 

Gwen 

Rempel 

Design: Kvalitativ 

Urval: 41 

föräldrar varav 24 

mödrar och 17 

fäder 

Barnens ålder: 2 

månader- 5 år 

Hjärtsjukdom: 

hypoplastiskt 

 
Föräldrar 

kände känslor 

av osäkerhet 

kring barnets 

överlevnad 

och oro kring 

personalens 

kompetens. 

Ständig 

kontroll kring 

Medelhög 
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USA 

vänsterkammarsy

ndrom 

Urvalsmetod: 

Grounded theory 

method 

Insamlingsmetod: 

Semi-strukturerad 

intervju 

medicinering, 

övervakning 

över barnet 

och om 

personalen 

vårdade rätt. 

Föräldrar 

upplevde 

ångest kring 

barnets vikt 

och om man 

gav tillräckligt 

med mat. 

Samt stöd i 

form av släkt 

och vänner 

var en hjälp.   

 

Parenting 

children with 

hypoplastic 

left heart 

syndrome: 

Finding a 

balance 

Anra Lee 

& Gwen 

Rempel 

Design: Kvalitativ 

Urval: 16 

föräldrar  varav 9 

mödrar och 7 

fäder  

Barnens ålder: 2 

månader – 5 år 

“The 

purpose of 

this study 

was to 

describe 

the 

relationshi

Föräldrar 

upplevde 

rädsla i form 

av att lämna 

över sitt barn i 

andras händer, 

vid 

Medelhög 
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2011 

 

Kanada 

Hjärtsjukdom: 

hypoplastiskt 

vänsterkammarsy

ndrom 

Urvalsmetod: 

Grounded theory 

method 

Insamlingsmetod: 

Intervjuer 

p between 

the 

parental 

processes” 

sjukdom/skad

a och rädsla 

över att 

förlora sitt 

barn. En 

försiktighet 

som speglade 

deras vardag 

när det kom 

till aktiviteter 

och barnets 

hälsa, samt 

utmaningar att 

främja hälsa 

och sätta 

gränser för 

aktiviteter.  

 

Grief and 

coping of 

parents whose 

child has a 

constant life-

threatening 

disability, 

Annie 

Cantwell-

Bart 

Design: Kvalitativ 

Urval: 29 

föräldrar  varav 

16 mödrar och 13 

fäder  

Barnens ålder: 14 

månader – 19 år 

“Understan

d the 

parents’ 

grief and 

coping 

involved 

Många 

föräldrar 

upplever 

förlust men 

var tvungna 

att fokusera 

på att bygga 

Låg  
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hypoplastic 

left heart 

syndrome 

with 

reference to 

the 

DualProcess 

Model 

 

2018 

Australien  

Hjärtsjukdom: 

hypoplastiskt 

vänsterkammarsy

ndrom 

Urvalsmetod: fick 

ej svar på detta 

Insamlingsmetod: 

Intervjuer 

three 

stages” 

upp livet 

utifrån nya 

förutsättninga

r för att kunna 

finnas där och 

stödja sitt 

barn. 

Föräldrar 

utvecklade 

med tiden 

coping 

strategier och 

känslan av 

förlusten 

kunde 

förminskas. 

Sorg och 

copingarbete 

skiljde sig 

mellan 

mammor och 

pappor.  

 

 


