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HÄLSA OCH LIVSKVALITET HOS FÖRÄLDRAR TILL BARN MED 

MEDFÖDDA HJÄRTFEL - en systematisk litteraturstudie. 
Linda Block och Jenny Carlén 

 

 

 

SAMMANFATTNING  
När ett barn föds med hjärtfel skapas ofta en stress hos föräldrarna. Ovissheten om barnets 

överlevnad och/eller framtid gör att föräldrarna upplever en maktlöshet. Det innebär att de 

kan behöva stöd i att finna resurser för att stärka eller bibehålla hälsa och livskvalitet både i 

samband med nyföddhetsperioden och under barnets uppväxt. Familjefokuserad omvårdnad 

är väl lämpad för denna intervention. Syftet var att identifiera faktorer som kan påverka hälsa 

och livskvalitet hos föräldrar till barn med medfödda hjärtfel. En litteraturstudie valdes som 

metod och systematiska sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PsycINFO och Elin. 

Resultatet baseras på 11 artiklar och samhälls-, demografiska-, emotionella- och 

sjukdomsfaktorer visade sig påverka föräldrarnas hälsa och livskvalitet. Samhälleliga 

faktorerna som ekonomi och social status hade en negativ påverkan pga. av ökade utgifter och 

inkomstbortfall i samband med barnets sjukdom. Sjukhusmiljön var även en bidragande 

samhällsfaktor. Föräldrarnas tillit till sjukvårdspersonalen hade betydelse eftersom föräldrarna 

hade svårt att lita på någon de inte kände. Sjukdomsfaktorer som påverkade hälsan och 

livskvaliteten relaterades till beskedet, sjukdomens svårighetsgrad och vilka behandlingar som 

deras barn tvingades genomgå. Sjuksköterskan kan med hjälp av denna kunskap och utifrån 

ett familjefokuserat perspektiv uppmärksamma dessa föräldrars behov och stärka eller 

bibehålla deras hälsa och livskvalitet. 
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Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING .................................................................................................... 5 

2. BAKGRUND .................................................................................................... 5 

2:1 Medfödda hjärtfel ................................................................................................................. 5 

2:2 Att vara förälder till ett hjärtsjukt barn................................................................................. 6 

2:3 Hälsa och livskvalitet ........................................................................................................... 7 

2:4 Känsla av sammanhang, KASAM ....................................................................................... 7 

2:5 Familjefokuserad omvårdnad ............................................................................................... 8 

2:6 Problematisering .................................................................................................................. 9 

3. SYFTE ............................................................................................................ 10 

4. METOD .......................................................................................................... 10 

4:1 Inklusion- och exklusionskriterier ...................................................................................... 10 

4:2 Sökord ................................................................................................................................ 10 

4:3 Databassökning .................................................................................................................. 11 

4:4 Kvalitetsgranskning ............................................................................................................ 11 

4:5 Etiskt resonemang .............................................................................................................. 12 

4:6 Dataanalys .......................................................................................................................... 12 

5. RESULTAT ................................................................................................... 13 

5:1 Samhällsfaktorer ................................................................................................................ 13 

      Ekonomi .............................................................................................................................. 13 

      Social status ........................................................................................................................ 14 

      Sjukhusmiljö ....................................................................................................................... 14 

      Socialt stöd ......................................................................................................................... 15 

5:2 Demografiska faktorer ....................................................................................................... 15 

      Ålder, kön och etnicitet ....................................................................................................... 15 

      Familj ................................................................................................................................. 16 

5:3 Emotionella faktorer ........................................................................................................... 16 

      Oro, depression och hopplöshet ......................................................................................... 16 

      Existentiellt ......................................................................................................................... 17 

5:4 Sjukdomsfaktorer ............................................................................................................... 17 

      Att få besked om diagnosen ................................................................................................ 17 

      När barnet behövde opereras ............................................................................................. 17 



 
 

 

      Sjukdomens svårighetsgrad ................................................................................................ 18 

6. DISKUSSION ................................................................................................ 18 

6:1 Metoddiskussion ................................................................................................................ 18 

6:2 Resultatdiskussion .............................................................................................................. 21 

      Ekonomi .............................................................................................................................. 22 

      Sjukhusmiljö ....................................................................................................................... 22 

      Oro, depression och hopplöshet ......................................................................................... 23 

      Att få besked om diagnosen ................................................................................................ 24 

      När barnet behövde opereras ............................................................................................. 25 

      Sjukdomens svårighetsgrad ................................................................................................ 26 

7. SLUTSATS ..................................................................................................... 26 

REFERENSLISTA ............................................................................................ 28 

 

Bilaga 1: Artikelsökning 

Bilaga 2: Granskningsmallar 

Bilaga 3:  Artikelmatris 



5 
 

 

1. INLEDNING 

Av 1000 barn som föds runt om i världen är det ca 8 som föds med någon form av hjärtfel.  

Graden av ett hjärtfel kan variera från symtomfria och ofarliga defekter till direkt livshotande 

(Gärdsmos Pettersson, 2003). För föräldrarna kan det här innebära att drömmen om att få ett 

friskt barn byts ut till rädsla och sorg. Det är inte bara vid diagnostillfället som föräldrarna 

upplever dessa känslor utan det kan fortsätta även långt upp i barnets ålder. Oro över 

kommande behandlingar, barnets överlevnad och hur framtiden kommer att se ut kan vara en 

påverkan på föräldrarnas hälsa och livskvalitet (Upham & Medoff  Cooper, 2005). Med hjälp 

av denna systematiska litteraturstudie kan de faktorer som påverkar föräldrarnas hälsa och 

livskvalitet identifieras. 

 

2. BAKGRUND 

2:1 Medfödda hjärtfel 

Många medfödda hjärtfel upptäcks så tidigt som under barnets första levnadsveckor, oftast 

strax efter förlossningen då barnet genomgår sin första undersökning av en läkare (Gärdsmo 

Pettersson, 2003). För att diagnostisera ett medfött hjärtfel görs i första hand auskultation på 

hjärtat. Vid misstanke om hjärtfel görs utredning med hjärt – och lungröntgen samt 

elektrokardiografi (EKG) och ekokardiografi (UKG) (Sunnegårdh, 2000). 

Medfödda hjärtfel tillhör gruppen organiska hjärtfel, VOC (vitium organicum cordis), som 

betyder att det är en synlig missbildning på hjärtat. De barn som har allvarliga hjärtfel har 

symtom redan i nyföddhetsperioden och de som har en lindrigare form av hjärtfel visar 

symtom först under barn- och ungdomstiden. Dessa barn kan ha varierande symtom, som ett 

lindrigt blåsljud på hjärtat till en svår cirkulationssvikt. Vad som kan vara orsak till barnets 

medfödda hjärtfel är i de flesta fall okänt men möjliga orsaker kan vara; 

kromosomrubbningar, ärftlighet, medicinering under graviditet, diabetes hos modern eller 

miljöfaktorer (Flygare, Forsberg, Lundgren, Hansson och Verngren, 2000). 

De vanligaste hjärtfelen indelades i tre grupper: Förträngningar/stenoser, dessa 

missbildningar sitter oftast i klaffarna och utgör 8 % av alla medfödda hjärtfel.  Barnet får ett 

högre blodtryck, blir cyanotiskt och är beroende av sin ductus ateriosus. Extra förbindelser, så 

som hål i skiljeväggar (VSD, ventrikel septum defekt) utgör 32 % och kvarvarande ductus 

ateriosus mellan aorta och lungpulsåder som inträffar i 12 % av fallen (Miall, Rudolf & 
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Levene, 2004). Kombination av hjärtfel, är den grupp där flera svåra hjärtfel uppkommer 

samtidigt, exempelvis stenos tillsammans med en stor VSD. I dessa fall leds icke syresatt blod 

ut i kroppens blodkärl vilket leder till att barnet blir cyanotiskt. Framförallt får barnet blå 

läppar och naglar men även en blåaktig hudton och kan även leda till att barnet blir omtöcknat 

och i värsta fall medvetslöst (Hedvall & Carlsten, 2007). 

Den första lyckade hjärtoperationen på barn utfördes i USA år 1938 och den första 

framgångsrika operationen i Sverige gjordes år 1944. Sedan dess har teknologin gått framåt 

och idag kan de flesta medfödda hjärtfelen, även de svåraste, åtgärdas med hjälp av kirurgi. 

Den kirurgin som utförs idag är kateterslutning, ballongdilatation och öppen respektive sluten 

hjärtkirurgi. Kateterslutning utförs vid defekter i hjärtats skiljeväggar. Ballongdilatation görs 

vid förträngningar i hjärtats kärl och klaffar. Öppen kirurgi betyder att hjärtat öppnas och 

barnet kopplas till en hjärt- och lungmaskin. Sluten kirurgi innebär att operation utförs utan att 

hjärtat behöver öppnas. Operationer görs som palliativt eller korrigerande ingrepp. Palliativt 

ingrepp innebär en form av hjälpoperation som symtomlindrar i väntan på att barnet ska blir 

äldre samt om operationerna behöver utföras i olika steg. Korrigerande ingrepp är en typ av 

operation där missbildningen åtgärdas. Finns ingen alternativ kirurgisk åtgärd är 

transplantation nödvändigt (Sunnergårdh, 2000). De flesta barn med medfött hjärtfel når 

vuxen ålder och kan leva ett normalt liv utan att sjukdomen påverkar deras vardag (Flygare et 

al., 2000). 

 

2.2 Att vara förälder till ett hjärtsjukt barn 

Flygare et al. (2000) menar att det uppstår en kris i familjen då de får veta att deras barn har 

ett medfött hjärtfel. Barnet måste genomgå flertalet undersökningar, behandlingar och måste 

stundtals vara övervakade och observerade, vilket kan leda till att föräldrarna upplever 

sjukhusvistelsen som stressfylld (Edwinson Månsson, 2000). Denna kris kan även förstärkas 

när föräldrarna är tvungna att tillbringa mycket tid i sjukhusmiljö och vara bland människor 

de inte känner. Föräldrarna kan också uppleva ett integritetsintrång då de måste dela 

utrymmen som fikarum, toaletter och sjukhussalar med främmande människor och 

vårdpersonalens ständiga närvaro. Clark & Miles (1999) beskriver att föräldrar till hjärtsjuka 

barn känner mer rädsla, ilska och ledsamhet än vad föräldrar till friska barn gör. Hallström 

(2003) menar att föräldrarna lever med en ständig oro och ovisshet om deras barn ska 

överleva eller inte. De kan känna en maktlöshet över att inte kunna göra sina barn friska eller 

att de inte alltid vet som vad som är rätt för just deras barn. 
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2.3 Hälsa och Livskvalitet 

Ewles och Simnett (2005) beskriver begreppet hälsa som något individbaserat, det vill säga att 

alla människor upplever hälsa på olika sätt. Vidare nämner de att hälsa är för de flesta något 

som tas för givet och innefattar fysisk friskhet och frånvaro av sjukdom. De menar att 

människan inte funderar på ohälsa förrän psykiska eller fysiska problem gör intrång i deras 

liv.  Människans upplevelse av hälsa förändras beroende på den situation individen befinner 

sig i. Är det möjligt att ohälsa kan närvara även om individen är fysiskt frisk? Relaterat till 

omvårdnadsproblemet kanske ohälsa kan upplevas hos föräldrarna om de ständigt lever med 

oro, ångest och stress. 

Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) beskriver livskvalitet som något alla upplever. Det 

kan vara stunder av tillfredställelser, lycka och att få känna mening och ett sammanhang i 

tillvaron. En individs livskvalitet kan försvagas vid kris, sorg och vid upplevd hopplöshet. 

Naess, Mastekaasa, Moum och Sörensen (2001) menar att en individs livskvalitet är en 

subjektiv känsla som kan variera beroende på den livssituation personen befinner sig i. 

Livskvaliteten är knuten till varje individs inre, utan någon direkt påverkan från samhället. 

Det vill säga att god livskvalitet kan uppnås även om de yttre förhållanden, exempelvis 

ekonomi och miljö, är försämrade. Det är människans egna positiva och negativa tankar som 

kan styra hur denne upplever livskvalitet. 

 

2.4 Känsla av sammanhang, KASAM 

Antonovskys (2005) teori bygger på att finna ett samband då människan trots sorg, stress och 

traumatiska upplevelser ändå kan uppnå en god hälsa. Han ställde sig frågan om vilka resurser 

människan har för att klara av de motgångar de ställs inför. Antonovsky (2005) kom fram till 

att samtliga resurser finns i människans historiska bakgrund, i dennes sociala och kulturella 

omgivning samt i dennes uppväxt. Han benämner även andra viktiga faktorer som kan vara 

resurser, exempelvis kunskap, självkänsla, socialt nätverk, engagemang och 

hälsomedvetenhet. Dessa resurser menar Antonovsky (2005) utgör människans förmåga till 

känsla av sammanhang (KASAM).  

KASAM innefattar tre viktiga komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Med begriplighet menas med hur människan upplever information och intryck i tillvaron som 

gripbara, strukturerade och förutsägbara. Det innebär att människan har en förmåga att 

bedöma verkligheten och förstå varför något sker. Begripligheten ligger till grund för hur 
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människan kan hantera olika situationer. Upplever människan situationen som 

osammanhängande eller kaotisk minskar det möjligheten för denne att se hur situationen ska 

hanteras. 

Hanterbarheten innefattar enligt Antonovsky (2005) att människan ser de resurser som finns 

att tillgå i sin omgivning. Människan tror på sin egen förmåga att klara av och vågar be om 

hjälp då de ställs inför en förändrad livssituation. En människa med god hanterbarhet har 

benägenhet och styrka att försöka reda ut situationen på egen hand eller med hjälp av andra. 

Antonovsky (2005) beskriver meningsfullhet som att människan själv finner svar på varför 

saker och ting sker, vad som behöver göras och vad det innebär för denne i situationen. 

Människan kan uppleva situationen som en tung börda alternativt som en utmaning. 

Antonovsky (2005) menar att denna komponent är den viktigaste då han anser att utan 

meningsfullhet blir begriplighet och hanterbarhet kortvarigt. 

Då individen har en hög grad av dessa komponenter, ger det en bättre förutsättning till att 

hantera uppkomna krissituationer. För att känna ett sammanhang och kunna klara av de 

krissituationer som uppstår, behöver individen acceptera och förstå situationen (Antonovsky, 

2005). 

 

2.5 Familjefokuserad omvårdnad 

En familj är en grupp individer som kan ses som ett system med starka emotionella band som 

knyter dem samman. Vidare är samhörighet och ett ömsesidigt engagemang i varandras liv 

ytterligare viktiga delar i begreppet familj. När ohälsa eller sjukdom uppstår inom familjen 

blir deras föreställningar bekräftade, ifrågasatta eller hotade. Deras reaktioner ter sig olika och 

kan visa sig som vrede, nedstämdhet eller i vissa fall lättnad. Familjer ägnar mycket tid till att 

fundera på vad som kan ha orsakat sjukdomen och vilka konsekvenser det innebär (Wright, 

Watson & Bell, 2002).  

Tidigare har sjuksköterskan gett separat omsorg om varje enskild individ i familjen. Även 

hälsa/sjukdom, familj och sjuksköterska sågs som olika enheter, åtskilda från varandra. Idag 

fokuserar sjuksköterskan mer på relationen mellan den sjuka och dess familj, det vill säga 

sjuksköterskan är idag mer medveten om att den sjukdom som drabbar en i familjen, även 

påverkar övriga familjemedlemmar. För att kunna utforma en åtgärdsplan behöver 

sjuksköterskan bilda sig en klar uppfattning om hela familjen, deras resurser och problem. En 

väl utarbetad modell som kan vara till hjälp är Calgarymodellen (Wright & Leahey, 1998).  
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Calgary Family Intervention Model (CFIM) används för att förbättra och befrämja familjens 

olika funktioner. Modellen syftar till att behandla hela familjen inom olika områden. Det som 

nämns är det kognitiva, det affektiva och det beteendemässiga. Det kognitiva området utgör 

familjens tankar, övertygelser och uppfattningar kring situationen. Det affektiva området 

inriktar sig på det känslomässiga, exempelvis oro, rädsla och stress. Slutligen beskrivs det 

beteendemässiga som hur familjen agerar och hur de reagerar i olika situationer de ställs inför 

(Wright & Leahey, 2005). Vidare menar Wright och Leahey (2005) att familjens egna 

resurser och kompetenser kan med hjälp av olika interventioner ge familjen en annan syn på 

sina problem. Detta kan leda till att familjen upptäcker nya lösningar på situationen de 

befinner sig i. 

Calgary Family Assessment Model (CFAM) används som hjälpmedel för att samla in 

information kring familjen och utgör ett underlag för sjuksköterskans omvårdnad. Modellen 

går ut på att en kartläggning görs i form av ett genogram och/eller genomap över familjen och 

bygger på tre dimensioner; den strukturella, den utvecklingsmässiga och den funktionella. Det 

vill säga hur familjen ser ut, vilken miljö lever de i, faser i livet och aktiviteter i det dagliga 

livet etcetera (Wright & Leahey, 2005). 

 

2.6 Problematisering 

När ett barn föds med hjärtfel påverkas hela familjen (Flygare et al., 2000). Föräldrarnas 

förväntningar på ett friskt barn ger upphov till en oro över barnets överlevnad och/eller 

framtid. Denna ovisshet skapar en oro som kan vara svår att hantera av föräldrarna, inte bara 

vid nyföddhetsperioden utan även långt upp i barnens ålder (Clark & Miles, 1999). 

Antonovsky (2005) beskriver att människor trots stress och traumatiska upplevelser kan 

uppnå en god hälsa beroende vilka resurser som finns tillgängliga. Familjefokuserad 

omvårdnad är enligt Wright et al. (2002) inriktad på att stödja föräldrarna i att finna resurser 

för att bibehålla hälsa och livskvalitet.  

För att som sjuksköterska bemöta dessa föräldrars behov är det därför värdefullt att undersöka 

vilka faktorer föräldrarna upplever påverkar deras hälsa och livskvalitet. 
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3. SYFTE 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att identifiera vilka faktorer som kan påverka 

hälsa och livskvalitet hos föräldrar till barn med medfödda hjärtfel (BMH).  

 

4. METOD 

En systematisk litteraturstudie gjordes.  Forsberg och Wengström (2003) beskriver att en 

systematisk litteraturstudie innebär att man systematiskt söker, kritiskt granskar och 

sammanställer resultat inom det valda ämnet eller utifrån en problemformulering. Syftet är att 

sammanställa resultat från tidigare empiriska studier inom aktuell vetenskaplig forskning.  En 

systematisk litteraturstudie genomförs i flera steg. Första steget innebär att formulera ett 

problemområde, samt att motivera varför det kan vara ett problem. Problematiseringen ska 

leda till ett syfte samt eventuella frågor som går att besvara. Utifrån problemet formuleras en 

plan för studien och beslut om relevanta sökord och sökstrategi planeras. Vidare identifieras 

och väljs litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller rapporter. De relevanta artiklar som 

finns ska kritiskt granskas och kvalitetsbedömas, vilket utgör en grund för de artiklar som ska 

inkluderas. Resultaten analyseras och diskuteras och därefter sammanställer författarna och 

drar slutsatser. 

 

4:1 Inklusion- och exklusionskriterier 

Artiklar skrivna på engelska och svenska valdes men begränsades inte till något specifikt 

land. De artiklar som inkluderades skulle vara publicerade från och med år 2002. Artiklarna 

skulle ha fokus på föräldrarnas perspektiv och barnen i artiklarna skulle ha medfödda hjärtfel 

och vara i åldern 0-20 år. Litteraturstudier och artiklar som avsåg barn som hade andra 

diagnoser kombinerat med medfött hjärtfel exkluderades. 

 

4:2 Sökord 

De slutgiltiga sökorden som valdes var: congenital, heart, diseases, defects, well-being, 

feelings, depression, emotional, parents, famil*, mothers, fathers, stress, hopelessness, 

children, infants, quality of life, psychosocial factors och health. Med hjälp av MeSH-termer 
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söktes alternativa ord till congenital, feelings, diseases och defects men inga ytterligare 

förslag rekommenderades. 

 

4:3 Databassökning 

Artiklar valdes från databaserna Cinahl, PsycINFO och Elin och utfördes under perioden 

090105-090210. Den systematiska sökningen inleddes med att använda endast congenital 

AND heart för att undersöka hur mycket forskning det finns kring medfödda hjärtåkommor. 

Sökningen gav ett stort antal träffar. Vidare lades sökorden diseases OR defects till, men 

antalet träffar blev fortfarande mycket högt, vilket redovisas i bilaga 1. För att komma 

närmare problematiseringen och syftet behövdes något av sökorden parents, mothers eller 

fathers. Den systematiska artikelsökningen genomfördes med hjälp av de booelska 

sökoperatörerna AND, OR och *.   

I första skedet gjordes inga begränsningar i sökförfarande, för att få så mycket grundmaterial 

som möjligt till urvalet. Samtliga träffar inkluderade även icke vetenskapligt granskade 

artiklar, dubbletter samt publikationsår tidigare än 2002. Alla träffar som understeg 250 

stycken studerades systematiskt, det vill säga att titlar lästes på 1082 träffar. 140 artiklar var 

relevanta för syftet och dessa abstrakt genomlästes. Slutligen valdes 27 artiklar som stämde 

överens med inklusionskriterierna där resultatet lästes igenom. Sökningsförfarandet 

presenteras i bilaga 1. 

3 artiklar exkluderas på grund av att de inte var vetenskapligt uppbyggda. 12 artiklar stämde 

inte överens med syftet. En artikel var litteraturstudie. Manuell artikelsökning gjordes på de 

utvalda artiklarnas (n=11) referenslistor. Detta för att se om det fanns ytterligare relevanta 

artiklar. Sökningen utgick ifrån inklusionskriterierna, vilket resulterade i 18 träffar, där 

samtliga visade sig vara dubbletter.   

 

4:4 Kvalitetsgranskning 

Samtliga artiklar lästes (n=11) av författarna oberoende av varandra och därefter diskuterades 

dess innehåll. Den systematiska granskningen och bedömningen av artiklarna genomfördes 

gemensamt. Enligt Forsberg och Wengström (2003) bör kvalitetsbedömningen innefatta 

studiens syfte, frågeställning, metod, analys och tolkningar. De 11 vetenskapliga artiklarna 

granskades med hjälp av Forsberg och Wengströms (2003) granskningsmallar (bilaga 2) för 
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att bedöma dess kvalitet samt för att se om artiklarna höll en låg, medel eller hög kvalitet. För 

att en artikel skulle bli bedömd med hög kvalitet behövde samtliga frågor i mallen besvaras 

positivt till studiens fördel. Då alla kraven inte uppfylldes men hade övervägande fördelar och 

positiva svar enligt granskningsmallen, bedömdes kvaliteten som medel. Artiklar som hade 

övervägande negativa svar enligt mallen fick helhetsbedömningen låg. Resultatet av 

granskningen presenteras i artikelmatrisen (bilaga 3) och sökvägen till inkluderade artiklar 

presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Sökväg till inkluderade artiklar. 

Databaser Sökordskombinationer Inkluderade artiklar 

   

Cinahl Heart defects AND Congenital AND Stress AND Parents Nr 2,3,4,7,8,10,11 

   

PsycINFO Congenital AND Heart AND Diseases AND Parents AND Infants Nr 5 

 Congenital AND Heart diseases AND Infants Nr 6 

   

ELIN Heart defects AND Congenital AND Quality of life AND Parents Nr 9 

 Heart diseases AND Parents AND Quality of life Nr 1 

 

 

4:5 Etiskt resonemang 

I en systematisk litteraturstudie är det av vikt att artiklarna som inkluderats har ett 

godkännande från en etisk kommitté eller innehåller ett tydligt etiskt resonemang. Vidare ska 

alla inkluderade artiklar redovisas och resultatet som erhållits presenteras. Det är oetiskt att 

bara redovisa de artiklar som stödjer författarens hypotes/antagande (Forsberg & Wengström, 

2003). I denna systematiska litteraturstudie är inkluderade artiklar granskade av en etisk 

kommitté. Samtliga resultat är presenterade även om det inte överensstämde med författarnas 

hypotes eller antagande.  

 

4:6 Dataanalys 

Dataanalysen inleddes med att författarna var för sig läste de 11 artiklarnas resultat upprepade 

gånger, med fokus på att finna faktorer som kan ha en påverkan på föräldrars hälsa och 

livskvalitet. Vidare diskuterades resultatens innehåll i förhållande till problematiseringen och 

syftet. Därefter plockades meningar och stycken ut som innehöll information som passade för 

syftet. Dessa meningar och stycken kallas för meningsbärande enheter. Enheterna skrevs med 
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omgivande text för att inte tappa sammanhanget. Gemensamt kondenserades samtliga enheter 

för att korta ner texten, men samtidigt bevara innehållet. Därefter delades texterna in i olika 

kategorier, och ur dessa kategorier identifierades initiala teman, vilka grundades på 

återkommande begrepp i meningarna (tabell 2). Ytterligare kategorisering utfördes, som 

resulterade i fyra slutliga huvudteman; Samhällsfaktorer, demografiska faktorer, emotionella 

faktorer samt sjukdomsfaktorer. Med huvudteman som grund och med hjälp av de initiala 

temana, utformades subteman. Dessa huvud- och subteman utgjorde studiens rubriker 

respektive underrubriker i resultatredovisningen. Analysen är gjord efter inspiration från 

Graneheim och Lundman (2004).  

 

Tabell 2.  Dataanalys                                                  

Initiala teman Teman/Rubriker Subteman/Underrubriker 

 

Utbildning 

Anställning 

Ekonomisk börda 

Bemötande 

Vårdtid 

Information 

Support                   

Stress 

Oro 

Rädsla 

Hopplöshet 

Depression 

Ålder, kön 

Sjukdomstillstånd 

 

 

Samhällsfaktorer                    

 

 

 

Demografiska faktorer 

 

 

Emotionella faktorer 

 

 

 

Sjukdomsfaktorer 

 

Ekonomi 

Social status 

Sjukhusmiljö 

Socialt stöd 

 

Ålder, kön och etnicitet 

Familj 

 

Oro, depression och hopplöshet 

Existentiellt 

 

Att få besked om diagnosen 

När barnet behövde opereras 

Sjukdomens svårighetsgrad 

   

 

 

 

 

5. RESULTAT 

 

5:1 Samhällsfaktorer 

Ekonomi 

Arafa, Zaher, El-Dowaty och Moneeb (2008), Lawoko och Soares (2002, 2003a, 2003b) och 

Uzark och Jones (2003) fann att föräldrar till BMH ansåg att ekonomin hade en stor betydelse 

på deras välbefinnande. Arafa et al. (2008) beskrev att mer än 70 % av föräldrarna klagade 

över ekonomiska problem på grund av de ökade utgifterna och det inkomstbortfall som 

uppstod i relation till att ha ett hjärtsjukt barn. Föräldrarna uttryckte även en oro över hur 
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deras framtida ekonomi skulle bli. Arafa et al. (2008) och Lawoko och Soares (2002, 2003a) 

menar att föräldrarnas försämrade ekonomi i det stora hela och den ekonomiska bördan, gav 

en lägre hälsorelaterad livskvalitet. Detta sattes i samband med de ökade kostnaderna samt 

hur föräldrarna mådde, det vill säga deras upplevda oro, stress och ångest. Lawoko och Soares 

(2002) menade även att de finansiella bekymren gav föräldrarna en ökad risk för depression, 

självmordstankar och somatisering. Lawoko och Soares (2003b) beskrev att tillgången till 

socialt stöd varierade i förhållande till den ekonomiska bördan, det vill säga ju mer ökade 

ekonomiska problem, desto sämre förutsättningar till socialt stöd för föräldrarna. 

 

Social status 

Den stress föräldrar till BMH upplevde var enligt Uzark och Jones (2003) inte relaterat till 

familjens socioekonomiska status. Lawoko och Soares studie (2003a) visade att föräldrarna 

till BMH som hade en låg utbildningsnivå, kunde uppleva en hög livskvalitet, medan Arafa et 

al. (2008) däremot inte kunde finna något samband mellan utbildningsnivå och livskvalitet. 

Det vill säga livskvaliteten förändrades inte beroende på föräldrarnas utbildning.  

Föräldrar som hade varit arbetslösa längre än fem år, samt sjukskrivna och bidragsberoende, 

visade sig ha en ökad risk för oro, depression och somatisering, jämfört med föräldrar som 

hade en anställning (Lawoko & Soares, 2002). Lawoko och Soares (2003a) jämförde 

livskvaliteten mellan arbetslösa och anställda och kom fram till att livskvaliteten var högre 

hos de arbetslösa föräldrarna jämfört med de som hade en anställning.  

Arbetslöshet uppgavs ha en negativ inverkan på tillgängligheten av socialt stöd, vilket visade 

sig i att möjligheten till socialt stöd var lägre hos arbetslösa än hos de med anställning 

(Lawoko & Soares, 2003b).  

 

Sjukhusmiljö 

Föräldrarna tog upp vikten av en god kontakt med sjukvårdspersonal. Det framgick att 

föräldrar till BMH generellt hade svårt att lita på någon de inte kände. Problemet ökade då det 

fanns kulturella skillnader, men även svårigheterna med att förstå personal och de medicinska 

termerna som användes, var bidragande faktorer till minskad tillförlitlighet. Om föräldrarna 

fick vara delaktiga i barnets vård visade det på ökat förtroende till vård och vårdpersonal samt 

minskade risken för oro (Hecker Fernandes, 2005). Lan, Mu och Hsieh (2007) rapporterade 
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att föräldrar till BMH i många fall hade känslor som hjälplöshet, ångest och rädsla, vilket 

berodde på avsaknad av kunskap och viktig information från vårdpersonal. Det här belyste 

även Lawoko och Soares (2006), men poängterade även att föräldrarnas missnöje med vården 

och bördan av att vårda sitt barn, var en bidragande orsak till hjälplöshet, ångest och rädsla. 

I andra studier framgick det att vårdtiden hade en stor betydelse för livskvaliteten. Långa 

vårdtider gav sämre livskvalitet (Lawoko & Soares, 2003a), men lång vårdtid utgjorde även 

en risk för depression, oro och hopplöshet (Lawoko & Soares, 2002) samt minskade 

tillgängligheten till socialt stöd (Lawoko & Soares, 2003b).  

Hecker Fernandes (2005) belyste att miljön på sjukhuset var en bidragande faktor till 

föräldrarnas välbefinnande. Föräldrarna upplevde avsaknad av privatliv då de tillbringade 

mycket tid på avdelningen, hade mycket människor runt omkring sig samt delade toaletter och 

andra offentliga utrymmen. 

 

Socialt stöd 

I de fall då föräldrarna till BMH upplevde isolering från sin omgivning visade det sig att 

livskvaliteten försämrades. Det sociala stödet var då en betydelsefull faktor eftersom 

livskvaliteten höjdes då det sociala umgänget ökade (Lawoko & Soares, 2003a). Föräldrarna 

ansåg också att det sociala stödet var till stor hjälp för att kunna hantera stress och orka med 

de situationer de ställdes inför (Tak & McCubbin, 2002). Föräldrarnas etniska bakgrund var 

en faktor som försämrade möjligheten till socialt stöd (Lawoko & Soares, 2003b).  

 

5:2 Demografiska faktorer 

Ålder, kön och etnicitet 

Livskvaliteten hos föräldrar till BMH påverkades negativt beroende på vilken ålder barnet 

hade. Var barnet under sex år, rapporterades en sämre livskvalitet hos föräldrarna, när barnet 

var mellan 6-12 år ökade livskvaliteten något, för att sedan sjunka igen efter tolv års ålder 

(Arafa et al., 2008). Lawoko och Soares (2003a) fann däremot att livskvaliteten hos 

föräldrarna i stället ökade i samband med att barnet blev äldre. Vidare kommer Arafa et al. 

(2008) fram till att barnets kön också hade en inverkan på föräldrarnas välbefinnande, flickor i 

kombination med svårare hjärtfel gav sämre livskvalitet, medan Lawoko och Soares (2003a) 

inte kunde se något samband mellan kön och livskvalitet.  



16 
 

 

Uzark och Jones (2003) visade i sitt resultat att när barnet var runt 10 år gav det en ökad stress 

hos 20 % av föräldrarna, medan Tak och McCubbin (2002) redovisade motsatsen, det vill 

säga att barnets ålder inte var relaterat till ökad stress. Ökande ålder hos föräldrarna var 

associerat med en högre känsla av hopplöshet (Lawoko & Soares, 2006).  

 

Familj 

Upplevelsen av föräldraskapet under första halvåret framställdes som att det var svårare att 

följa sitt sjuka barns utveckling än vad föräldrarna hade kunnat föreställa sig. Rädslan fanns 

ständigt att deras barn inte skulle utvecklas i samma takt som friska barn (Brosig, Whitstone, 

Frommelt, Frisbee & Leuthner, 2007). Föräldrar till BMH upplevde en oro över hur familjen 

skulle kunna anpassa sig till barnets sjukdom och denna oro speglade av sig på hela familjen 

(Arafa et al., 2008; Brosig et al., 2007). Det fanns en osäkerhet över deras kommande tid och 

föräldrarna kände en oro över hur deras framtida familj skulle komma att se ut (Arafa et al., 

2008; Lan et al., 2007).  

Lan et al. (2007) rapporterade också att föräldrarna var medvetna om hur viktigt stöd de var 

för varandra. Att fördela rollerna mellan föräldrarna var ett sätt för dem att kunna uppfylla 

sina egna och familjens behov. Det gjorde att familjen kunde känna sig så normal som 

möjligt. Arafa et al. (2008) nämnde att om det fanns mer än två barn i familjen påverkades 

livskvaliteten negativt, främst relaterat till en förändrad social funktion.  

 

5:3 Emotionella faktorer 

Oro, depression och hopplöshet 

För många föräldrar var känslorna som en berg- och dalbana. Dessa känslor kunde visa sig 

som utmattning, chock, emotionell och fysisk stress. Tiden stod stilla och föräldrarna kände 

det som om att de befann sig i en dröm. De kände en maktlöshet då de inte alltid visste vad 

som var rätt för deras barn och för att de inte kunde hjälpa sina barn att bli friska (Hecker 

Fernandes, 2005). Föräldrarna hade svårt att slappna av då de inte visste vad som skulle hända 

med deras barn (Lan et al., 2007).  

Flera studier visade att föräldrar till BMH hade en betydligt sämre hälsorelaterad livskvalitet 

då de ofta levde med oro och en känsla av hopplöshet (Arafa et al., 2008; Lawoko & Soares, 

2003a, 2003b, 2006). Lawoko och Soares (2003b) belyste även att dessa begrepp var 



17 
 

 

betydelsefulla faktorer som medverkade till att de fick ett sämre socialt stöd. I de fallen där 

långvarig depression visade sig, var känslan av hopplöshet mer påtaglig enligt Lawoko och 

Soares (2006). Brosig et al. (2007) kom dock fram till i sin studie att föräldrarna mådde bättre 

allt eftersom tiden fortskred.  

  

Existentiellt 

Enligt Lan et al. (2007) var det vanligt att föräldrar sökte efter tillfredsställelse genom sin 

religion, vilket kunde ge dem emotionell lättnad och känsla av hopp. Att få tänka på, och även 

möta liv och död, hjälpte dem att se en meningsfullhet i deras egen situation. Lawoko och 

Soares (2002) rapporterade att föräldrar till BMH löpte en fem gånger högre risk för 

självmord jämfört med andra föräldrar, samt att självmordstankar ökade med stigande ålder 

hos föräldrarna. 

 

5:4 Sjukdomsfaktorer 

Att få besked om diagnosen 

Mellan föräldrar och barn fanns det speciella band som gjorde att föräldrarna kände sina barn 

väl vid de olika stadierna igenom livet. Föräldrarna till BMH hade oftast innan diagnos en 

instinkt om att det var något fel på deras barn (Hecker Fernandes, 2005). Trots sin intuition 

upplevde ändå föräldrarna vid diagnostillfället chock, misstro och de kände sig förvirrade. 

Känslor som ilska, skuld, overklighet och rädsla var också vanliga erfarenheter (Brosig, et al., 

2007; Hecker Fernandes, 2005; Lan et al., 2007) och Brosig et al. (2007) poängterade också 

att föräldrarna fick ökade symtom av ångest, oro och depression. Många föräldrar önskade att 

de skulle ha erhållit diagnosen i ett tidigare stadium. Hecker Fernandes (2005) menade att det 

fanns ett behov av stöd och uppmuntran hos föräldrarna vid diagnostiseringen.  

 

När barnet behövde opereras 

När barnet var i behov av operation kände sig föräldrarna maktlösa då de inte kunde vara med 

och påverka beslutet. För att lättare acceptera beslutet om operation samt minska rädslan, var 

stöd från familjer i liknande situationer en god hjälp (Lan et al., 2007). Den långa väntan inför 

operationen ledde till att föräldrarna kände en hög stress, främst då barnet visade tydliga 

symtom av sjukdomen (Mainermer, Limperopoulos, Shevell, Rohlicek, Rosenblatt & 
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Tchervenkov, 2006; Lan et al., 2007). Den stress föräldrarna upplevde i och med barnets 

sjukdom var dock inte relaterat till tiden efter operationen (Uzark & Jones, 2003). 

 

Sjukdomens svårighetsgrad 

Barnets välmående styrde i de flesta fall föräldrarnas välbefinnande. Typ av hjärtfel, 

svårighetsgrad, sjukdomstillstånd och smärta var tydliga faktorer som bidrog till ökad stress 

och risk för depression hos föräldrarna. Samtliga faktorer ovan påverkade hälsan och 

livskvaliteten negativt (Arafa et al., 2008; Lan et al., 2007; Lawoko & Soares, 2002; 

Mainermer et al., 2006). Uzark och Jones (2003) fann i sin studie att det var barnets sjukdom i 

sig som gav högre stress, oberoende av sjukdomens svårighetsgrad. Lawoko och Soares 

(2003a) och Tak och McCubbin (2002) kom fram till liknande resultat, men menade att 

sjukdom och svårighetsgrad var för sig inte gav högre stress eller sämre livskvalitet. Det vill 

säga att båda faktorerna, sjukdom och svårighetsgrad, tillsammans gav högre stress och 

därmed en sämre livskvalitet.  

Barnets hälsostatus, sjukdom eller svårighetsgrad hade ingen påverkan på tillgängligheten till 

socialt stöd (Arafa et al., 2008; Lawoko & Soares, 2003b). Föräldrarna till BMH ville vara i 

närheten av sitt barn hela tiden för att inte missa någon stund tillsammans, vilket berodde på 

att det fanns en rädsla över risken att förlora sitt barn (Brosig et al., 2007; Hecker Fernandes, 

2005). 

 

6. DISKUSSION 

 

6.1 Metoddiskussion 

Östlundh (2005) rekommenderar att inte avgränsa artikelsökningen, till exempelvis till något 

särskilt språk, då de flesta vetenskapliga studier skrivs på engelska. För att uppnå ett bättre 

träffresultat valdes artiklar skrivna på svenska och engelska.  

Artiklar där barnen med medfödda hjärtfel hade ytterligare diagnoser, exempelvis hjärtfel i 

kombination med Downs syndrom, exkluderades då risken fanns att studien skulle bli för 

omfattande, men också för att resultatet inte skulle stämma överens med syftet. 

Föreställningen var att de föräldrarna omgavs av större problematik och belastning, vilket 
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skulle kunna resultera i en annan syn på hälsa och livskvalitet, som i sin tur skulle ge ett 

missvisande resultat. En del av artiklarna fokuserade endast på modern eller faderns 

perspektiv, alternativt jämförelse mellan modern och fadern.  Vid analysen och 

sammanställningen av resultatet valdes att generalisera moder och fader som förälder.  

Valet av sökord utgick från de föreställningar författarna hade kring vad det kan innebära att 

ha ett barn med medfött hjärtfel och utifrån problematiseringen. Vidare diskuterades vilka 

begrepp som kunde påverka föräldrarnas hälsa och livskvalitet. Enligt Forsberg och 

Wengström (2003) formuleras sökord med hjälp av problematiseringen, vilket senare utgör 

grunden för litteratursökningen. Vid sökningen upptäcktes andra återkommande begrepp som 

ansågs vara relevanta och lades till sökorden. De booleska sökoperatorerna som användes var 

AND, OR och *. Dessa operatorer används enligt Östlundh (2006) när forskaren vill precisera 

sina sökningar, ringa in alla synonymer samt fånga upp eventuella böjningsformer på ordet.  

Ett inklusionskriterie var att barnen skulle vara mellan 0-20 år. Då sökordet infants (barn upp 

till 7 år) och child (barn) fanns med, kunde sökning gjorts även på adolescence 

(ungdomsåren) och teenager (tonåring) för att eventuellt fått ett bredare material. Quality of 

life och health är två begrepp som i stor omfattning mäts med olika skalinstrument då det är 

svårt att definiera sin hälsa och livskvalitet verbalt. Det innebar att det erhölls 8 kvantitativa 

och 2 kvalitativa studier samt 1 med båda metoderna. Hade sökningen utökats med ordet 

experience, är det möjligt att fler kvalitativa artiklar funnits och därmed mer av föräldrarnas 

egna tankar och känslor kring sin hälsa och livskvalitet. 

Utgångspunkten var att söka i de flesta medicinska databaser så som Pubmed, Cinahl, 

PsycINFO, Cochrane, SweMed+ och ELIN- fulltextdatabas. I databaserna Pubmed och 

Cochrane hittades inga relevanta artiklar till studien, då de var främst inriktade på medicinsk 

behandling. I databasen SweMed+ fanns ett fåtal relevanta artiklar som visade sig vara 

dubbletter till tidigare funna artiklar, vilket i sig är en styrka som tyder på en mättnad i 

sökningsförfarandet.  

Inklusionskriterierna gällande årtalet förändrades successivt under sökförfarandet. Till en 

början valdes att inkludera artiklar som var publicerade efter 2004-01-01 för att få så aktuell 

forskning som möjligt (Östlundh, 2005). Efter genomgång av artiklarna visade det sig att 

flertalet inte stämde överens med syftet eller inte var vetenskapligt uppbyggda. För att få fler 

artiklar till litteraturstudien utökades publikationsåret till 2002. Det stora bortfallet (n=16) kan 
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ses som en svaghet. Bortfallet kunde bero på otydligt skrivna abstrakt, alternativt feltolkning 

av abstrakten på grund av språksvårigheter. Enligt Forsberg och Wengström (2003) bör en 

bortfallsanalys göras, det vill säga kritiskt ifrågasätta hur sökförfarandet gått tillväga.  

Manuell sökning gjordes genom att gå igenom referenslistorna på de artiklar som inkluderats 

från databassökningen. Endast dubbletter erhölls vilket ansågs som en styrka, det vill säga att 

sökorden var relevanta och täckt stor del av området. En nackdel med valda manuella sökning 

var att vid genomgång av artiklar publicerade år 2002-2004, refererade författarna endast till 

äldre artiklar än inklusionskriterierna. För att bekräfta mättnad kunde den manuella sökningen 

utökats.  Östlundh (2006) beskriver att manuell sökning även kan göras genom att läsa 

innehållsförteckningen i vetenskapliga tidsskrifter och/eller genom att söka i böckers 

referenslistor.  

Forsberg och Wengströms (2003) granskningsmallar valdes till kvalitetsgranskning av 

artiklarna då de hade en bra struktur och var enkla att följa. Dock fanns svårigheter med att 

ange graden av kvalitet på artiklarna då det inte fanns några rekommendationer på hur detta 

skulle bedömas. Som tidigare beskrivits under metodavsnittet, skulle merparten av svaren 

vara positiva för att inkluderas. Granskning och kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes av 

författarna tillsammans då det ansågs underlätta förfarandet och författarna kunde ta hjälp av 

varandra när det uppstod frågetecken. Detta kan uppfattas som en nackdel, då det fanns en 

risk för att författarna skulle kunnat påverka varandras bedömning. Artiklarna kunde 

granskats av författarna oberoende av varandra, för att sedan diskutera det resultat var och en 

kommit fram till. Det finns därmed en risk för att studiens trovärdighet minskar, då Willman 

och Stoltz (2002) menar att artiklar bör granskas av minst två, oberoende av varandra, för att 

erhålla en hög trovärdighet. En artikel (Hecker Fernandes, 2005) bedömdes vara av låg 

kvalitet, då merparten av svaren var negativa. Exempelvis saknades urvalsmetod samt analys 

och tolkning av resultat diskuterades inte. Artikeln valdes ändå att inkluderas då den var 

kvalitativ och innehöll ett värdefullt och bra resultat till litteraturstudien, men enligt Forsberg 

och Wengström (2003) bör de artiklar som bedömts med en låg kvalitet, inte ingå i en 

systematisk litteraturstudie. 

Fyra av artiklarna var utförda av samma forskare (Lawoko & Soares, 2002, 2003a, 2003b, 

2006). I tre av dessa artiklar har det använts samma deltagare till studien. Detta kan ses som 

en nackdel då det kan ha påverkat resultatets trovärdighet.  
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Forsberg och Wengström (2003) rekommenderar att en metaanalys görs, om det finns flera 

kvantitativa studier som har använt sig av samma mätmetod. Det innebär att resultaten från de 

olika studierna vägs samman och sammanställs som ett medelvärde i en ny analys, vilket 

presenteras med en grafisk bild. En kvalitativ analys valdes att göras ändå, det vill säga att 

tolka forskarnas resultat och presentera det i olika kategorier och teman (Forsberg & 

Wengström, 2003). Det fanns svårigheter med den metoden eftersom resultatet i de 

kvantitativa artiklarna var presenterade i tabeller och med en kortfattad beskrivning av dess 

innebörd. Detta betydde att det fanns problem med att i resultatet beskriva varför en faktor var 

en påverkan på föräldrarnas hälsa och livskvalitet. Analys av kvantitativa artiklar ger enligt 

författarna möjlighet till objektivitet vilket minskar risken för att enskilda värderingar läggs 

till analysen. Enligt Dahlborg Lyckhage (2006) kan förutfattade meningar och känslosamma 

bindningar utgöra ett hinder och en risk för att styra den pågående analysen. Polit och Beck 

(2004) menar att använda sig av en systematisk litteraturstudie som metod, kan ses som en 

svaghet då resultatet i valda artiklar tolkas av författarna och blir därmed en sekundär källa. 

Litteraturstudien grundar sig på vetenskaplig forskning från ett flertal länder i olika 

världsdelar. Föreställningen innan studien var att resultatet kunde skilja sig beroende på vilket 

land forskningen hade gjorts i. Det vill säga länder med andra kulturer och sjukvårdssystem, 

jämfört med Sverige, kunde påverka föräldrarna mer negativt. Resultatet visar dock på att 

dessa skillnader inte är märkbara, utan resultaten är liknande oavsett vilket land forskning är 

gjord i. Därför kan det antas att resultatet är överförbart till andra länder. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera vilka faktorer som kunde påverka hälsa 

och livskvalitet hos föräldrar till barn med medfödda hjärtfel. De teman som framkom i 

litteraturstudiens resultat var samhälls-, demografiska, emotionella och sjukdomsfaktorer. Vid 

sammanställningen av resultatet så utmärkte sig en del faktorer mer än andra, exempelvis att 

samhälls- och sjukdomsfaktorer hade en större påverkan på livskvaliteten och hälsan än de 

demografiska och emotionella faktorerna. De faktorer som ansågs ha störst påverkan på 

föräldrarnas hälsa och livskvalitet valdes att diskuteras. 
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Ekonomi 

Ekonomin har en negativ påverkan på föräldrarnas hälsa och livskvalitet, relaterat till ökade 

utgifter och inkomstbortfall. Den försämrade ekonomin ger föräldrarna oro, stress, ångest och 

i en del fall ökad risk för depression och självmordstankar. Flera föräldrar känner en oro över 

deras framtida ekonomi och de ekonomiska bekymren påverkar även möjligheten till socialt 

stöd (Arafa et al., 2008; Lawoko & Soares, 2002, 2003a, 2003b; Uzark & Jones, 2003). 

Kirkevold (2002) belyser också att familjer ofta lever under ekonomisk press som orsakas av 

ökade utlägg och minskade inkomster. Som sjuksköterska kan det vara svårt att hjälpa 

föräldrarna med deras ekonomiska situation. Däremot kan sjuksköterskan enligt Bugge (2002) 

försöka minska på den oro, stress och ångest som uppkommer relaterat till den ekonomiska 

bördan, genom att låta föräldrarna bearbeta sina upplevelser och känslor i exempelvis 

stödsamtal. Vidare menar Wright och Leahey (2005) att sjuksköterskan genom intervention 

kan hjälpa föräldrarna att finna egna resurser och kunskaper för att se problemet ur en annan 

synvinkel. Detta kan leda till att föräldrarna finner nya lösningar på sin ekonomiska situation. 

Vidare tar Bugge (2002) upp att en kurator bör kontaktas då denne oftast har kunskap om 

vilka stöd det finns när det gäller ekonomi och praktiska saker.  Sjuksköterskan bör vara 

medveten om att ekonomi är en faktor som kan vara en bidragande orsak till deras upplevda 

hälsa och livskvalitet. Ett hjälpmedel enligt Wright och Leahey (2005) kan vara att 

sjuksköterskan använder sig av CFAM för att kartlägga föräldrarnas yttre faktorer som kan 

spela roll i deras välbefinnande. Modellen kan även användas så att sjuksköterskan kan lära 

känna föräldrarna och därmed öka sin medvetenhet och förståelse för deras problem. 

 

Sjukhusmiljö 

Sjukhusmiljön är en stor faktor som innefattar hur föräldrarna upplever vistelsen på sjukhuset, 

miljön, information och kommunikation från vårdpersonal (Hecker Fernandes, 2005; Lan et 

al. 2007), vård och vårdtid (Lawoko & Soares, 2002, 2003a, 2003b). Sjuksköterskan ska vara 

kompetent, det vill säga att sjuksköterskan ska ha både kunskap och erfarenhet kring barnets 

sjukdom. Det kan få föräldrarna att känna en trygghet över att deras barn får rätt vård samt att 

organisationen runt omkring fungerar för att minska vårdtiden (Hallström, 2003). 

Föräldrarnas oro och stress kan minska om vårdtiden kan minimeras och om det finns en bra 

kommunikation. Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005), 
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bör sjuksköterskan ha förmågan till att kommunicera med föräldrarna på ett lyhört, empatiskt 

och respektfullt sätt. Genom att vara lyhörd kan sjuksköterskan uppmärksamma föräldrarnas 

behov och resurser. Enligt Wright och Leahey (1998) kan sjuksköterskan tillsammans med 

föräldrarna gemensamt komma fram till vilken intervention som känns bäst för att minimera 

oro och stress. 

Hopia, Tomlinson, Paavilainen och Åstedt Kurki (2005) menar att föräldrarna känner sig ofta 

rädda och osäkra på sjukhuset och vet inte alltid vad de ska göra med sitt barn. Det är viktigt 

att sjuksköterskan uppmärksammar detta och för en dialog med föräldrarna för att få vetskap 

om vad de vill göra, vad de kan göra och vad de borde göra, för att minska deras rädsla och 

osäkerhet. På så sätt förtydligas föräldrarnas roll under tiden de befinner sig på sjukhuset. 

Föräldrarna behöver uppmuntran och positiv feedback i deras föräldraskap då de hela tiden 

ställs inför nya saker. Föräldrar som är nöjda med sig själva och situationen är benägna till att 

stödja sitt sjuka barn, vilket leder till att föräldrarna inte upplever ångest och känslan av 

hopplöshet. Antonovsky (2005) menar att om sjuksköterskan kan stödja och uppmuntra 

föräldrarna, stärks deras KASAM, vilket kan leda till att de har lättare för att hantera och 

anpassa sig i situationen. Människor med god hanterbarhet har förmågan och styrkan att 

själva reda ut situationen, eller är starka nog att själva be om hjälp när det behövs.  

När det gäller avdelningens miljö som de vistas i är det viktigt att neutralisera i den mån det 

går. Flygare et al. (2000) poängterar, för att föräldrarna ska få en så bra tillvaro som möjligt 

på sjukhuset bör det skapas en hemlik miljö. 

 

Oro, depression och hopplöshet 

Föräldrarna har en betydligt sämre hälsa och livskvalitet, då de lever med oro och en känsla 

av hopplöshet (Arafa et al., 2008; Lawoko et al., 2003a, 2003b, 2006). De upplever även 

känsla av utmattning, chock, emotionell och fysisk stress, samt maktlösheten över att inte 

kunna göra sina barn friska (Hecker Fernandes, 2005). Enligt Antonovsky (2005) uppkommer 

exempelvis känslor som oro, hopplöshet och stress, då föräldrarna har svårt att förstå, hantera 

och kunna se någon meningsfullhet i situationen. Detta kan grunda sig i hur föräldrarnas 

uppväxt och bakgrund varit, det vill säga uppbyggnaden av självkänsla, engagemang och 

kunskaper som i sin tur kan leda till ett lågt KASAM. Om föräldrarna har ett högre KASAM, 
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kan det innebära att de ser mer positivt och ser möjligheterna i situationen. Därmed minskar 

risken för oro och hopplöshetskänslor vilket kan leda till en förbättrad hälsa och livskvalitet. 

Antonovsky (2005) menar att det kan vara svårt att stärka en individ med lågt KASAM. 

Sjuksköterskan kan, åtminstone tillfälligt, hjälpa individen och familjen att finna egna resurser 

och få dem till att våga tänja på sina gränser. Hjälpa dem att se situationen ur ett annat 

perspektiv, för att på så sätt finna en meningsfullhet. Detta kan liknas med Wright, Watson 

och Bells (2002) teori, där de anser att familjer lättare kan anpassa sig, om de kan finna något 

positivt i situationen. 

 

Att få besked om diagnosen 

Vid diagnostillfället upplever många föräldrar chock, misstro och förvirring. Även känslor 

som ilska, skuld, rädsla och overklighet rapporteras (Brosig, et al., 2007; Hecker Fernandes, 

2005; Lan et al., 2007). Vissa upplever ökade symtom som ångest, oro och depression (Brosig 

et al., 2007). Detta kan liknas med Hummelinck & Pollocks (2006) resultat, där föräldrarna 

direkt efter diagnos upplever rädsla och förvirring över all information. Rädslan och 

förvirringen beror även på uteblivna svar på deras frågor, samt att de inte kan förstå varför de 

upplever ångest vid diagnostillfället.  

Upham och Medoff  Cooper (2005) poängterar att sjuksköterskan behöver ta hänsyn till 

föräldrarnas emotionella och psykiska känslor i samband med diagnostillfället. Föräldrarna 

ska erbjudas tillfällen för frågor och tillåtas ge uttryck för känslor och tankar. Om 

sjuksköterskan erbjuder föräldrarna dessa möjligheter har det en positiv inverkan på deras 

välbefinnande. Kirkevold (2002) menar att sjuksköterskan ska försöka förstå föräldrarnas 

rädsla och förvirring och därmed erbjuda sin hjälp. Genom att föräldrarna känner sig sedda, 

ökar deras förtroende för sjuksköterskan och deras ångest och oro kan minska. 

Föräldrarnas upplevelse av chock, förvirring, rädsla och overklighetskänslor kan jämföras 

med Antonovskys (2005) begrepp begriplighet. Känslorna kan bero på att situationen känns 

kaotisk och osammanhängande. Vidare menar Antonovsky (2005) att kan föräldrarna inte 

förstå situationen leder det i sin tur till att hanterbarheten försvåras. 

Enligt CFIM kan sjuksköterskan fokusera på föräldrarnas affektiva funktionsområde. Genom 

samtal kan sjuksköterskan försöka att reducera och minska starka känslor som kan vara ett 
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hinder för föräldrarna i hanteringen av situationen. Som intervention kan sjuksköterskan 

erbjuda föräldrarna att förändra deras affektiva funktioner. Genom att bekräfta känslorna, låta 

föräldrarna berätta om sina upplevelser av situationen samt uppmuntra till att föräldrarna 

delger varandra sina tankar och känslor, hjälper sjuksköterskan föräldrarna i deras bearbetning 

(Wright och Leahey, 1998).  

 

När barnet behöver opereras 

Väntan på operation, särskilt när barnet visar på svåra symtom, ger föräldrarna ökad stress 

(Mainermer et al. 2006; Lan et al., 2007), men även en känsla av maktlöshet då föräldrarna 

inte har någon möjlighet att påverka beslutet (Lan et al., 2007). Det här poängterar även 

Kristensson Hallström & Nilstun (1997) i en studie, att inför operation får föräldrarna en 

känsla av att inte vara delaktiga, eller någon möjlighet till att kunna påverka de beslut som tas 

av sjukvårdspersonalen. Det ger föräldrarna känslor som oro och osäkerhet. Vidare menar 

Uzark och Jones (2003) att känslor som stress inte är relaterade till tiden efter barnets 

operation. Scrimin, Haynes, Altoè, Bornstein och Axia (2008) kommer dock fram till att 

föräldrarna upplever hög ångest och akuta stressyndrom närmaste 24 timmarna efter 

operationen, särskilt vid svårare ingrepp. Vidare belyser Scrimin et al. (2008) att 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal behöver uppmärksamma föräldrarnas ångest och hjälpa 

dem igenom processen.  

Wright och Leahey (1998) menar att genom stödsamtal med föräldrarna ges möjligheten till 

att få dem att berätta om sina upplevelser kring operation och delaktighet. Vidare kan 

sjuksköterskan stötta föräldrarna för att öka chansen till att föräldrarna själva vågar åta sig 

vårdansvar. Hallström (2003) belyser att föräldrarna behöver få känna en delaktighet i 

vårdandet av sitt barn, vilket minskar risken för oro och ger ökat förtroende för 

sjuksköterskan. Enligt kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ge 

föräldrarna stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling.  

Interventioner enligt CFIM inom det beteendemässiga området, kan utföras genom att 

uppmuntra föräldrarna till att vara delaktiga i den postoperativa vården. Om sjuksköterskan 

ger föräldrarna en möjlighet till att göra något för sitt nyopererade barn, ökar det föräldrarnas 

känsla av medverkan och kontroll (Wright & Leahey, 1998). Oron och osäkerheten minskar 
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och därmed ökar föräldrarnas självkänsla, vilket naturligt stärker dem i deras KASAM 

(Antonovsky, 2005). 

 

Sjukdomens svårighetsgrad 

 Barnets hjärtfel, svårighetsgrad, sjukdomstillstånd och deras smärta påverkar i hög grad 

föräldrarnas hälsa och livskvalitet negativt. De symtom som föräldrarna uppvisar är ökad 

stress och risk för depression (Arafa et al., 2008; Lan et al., 2007; Lawoko & Soares, 2002, 

2003a; Mainemer et al., 2006; Tak & McCubbin, 2002; Uzark & Jones, 2003). Hummelinck 

och Pollock (2006) beskriver att föräldrarnas behov av information är stort, gällande 

sjukdomstillstånd, behandling, medicinernas biverkningar samt vad behandlingen förväntas 

åstadkomma. För föräldrarna är det också viktigt att få veta barnets prognos och eventuella 

komplikationer, för att kunna förbereda sig inför framtiden. 

Kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) tar upp att sjuksköterskan ska ha förmågan 

att uppmärksamma de patienter som har speciellt uttalat informationsbehov. Enligt 

familjefokuserad omvårdnad innefattar det att sjuksköterskan även bör observera föräldrarnas 

behov och tillgodose dem i möjligaste mån. Genom att förebygga stress och risk för 

depression, behöver sjuksköterskan (Wright & Leahey, 1998) erbjuda relevant information 

om barnets hjärtfel och hur det kan inverka på föräldrarnas välbefinnande. Denna intervention 

riktar sig mot föräldrarnas kognitiva funktion, det vill säga att föräldrarna blir medvetna och 

förberedda så att de kan hantera sina känslor på ett bättre sätt då de ställs inför olika 

situationer. Ett annat sätt är att stärka föräldrarnas egen förmåga att skaffa information och ta 

hjälp av de resurser som finns att tillgå. Det kan stärka föräldrarnas självkänsla vilket enligt 

Antonovsky (2005) höjer deras KASAM, det vill säga de ökar sin begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. 

 

7. SLUTSATS 

Resultatet visar att det finns ett flertal faktorer som påverkar hälsan och livskvaliteten hos 

föräldrar till barn med medfödda hjärtfel. De föräldrar som har försämrad hälsa och 

livskvalitet visar symtom såsom oro, stress, ångest, depression, hopplöshet och rädsla. Dessa 



27 
 

 

symtom är i de flesta fall relaterat till samhälls-, emotionella och sjukdomsfaktorer. 

Föräldrarnas ekonomi, sjukhusmiljön, oro, depression och hopplöshet, att få besked om 

diagnos, när barnet behöver opereras samt sjukdomens svårighetsgrad påverkade föräldrarnas 

hälsa och livskvalitet negativt. 

Genom att sjuksköterskan arbetar utifrån ett familjefokuserat perspektiv så uppmärksammas 

även föräldrarnas behov när barnet har ett medfött hjärtfel. Med hjälp av olika interventioner 

såsom att ge stödsamtal, uppmuntra till delaktighet samt ge positiv feedback i föräldraskapet, 

kan sjuksköterskan hjälpa föräldrarna att finna egna resurser. Det kan stärka deras självkänsla 

och öka deras förmåga att hantera de situationer de ställs inför.  

Resultatet visar även på att behovet av information och delaktighet är stort hos föräldrarna. 

Det innebär att sjuksköterskan behöver ge nödvändig och lagom med information, men även 

uppmuntra föräldrarna till att söka information på egen hand. Den egna 

informationssökningen kan leda till djupare kunskaper inom sjukdomen, vilket kan stärka 

föräldrarna och minska deras oro, stress och ångest. Informationen kan även leda till att 

föräldrarna vågar vara delaktiga i barnets vård, vilket ger föräldrarna en känsla av medverkan 

och kontroll. 

Har föräldrarna en stark självkänsla och ett engagemang, ökar deras förmåga att uppleva en 

god känsla av sammanhang, KASAM. Genom att sjuksköterskan alltid arbetar utifrån ett 

familjefokuserat perspektiv, uppmärksammas och ökas förståelsen för föräldrarna. Kan 

sjuksköterskan hjälpa dem att bearbeta den oro, stress, ångest och hopplöshet de upplever, kan 

det innebära att hon höjer föräldrarnas hälsa och livskvalitet.  

Vidare forskning relaterat till området skulle kunna vara att undersöka övriga 

familjemedlemmars upplevelser. Exempelvis hur påverkas ett syskon då föräldrarna enligt 

studiens resultat uppvisar flera tecken på försämrad hälsa och livskvalitet. Detta kan ge 

sjuksköterskan ökade förutsättningar till att även uppmärksamma de behov som syskonen 

uttrycker i samband med att något barn i familjen har ett medfött hjärtfel. 
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Bilaga 1. Artikelsökning 

 

 

Databas Cinahl         Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Dubbletter Inkl. 

artiklar 

Sökordskombinationer   ↓      

Congenital AND Heart 2956     

Congenital AND Heart AND Diseases OR 

Defects 

7440     

Congenital AND Heart AND Diseases AND 

Parents AND Infants  

6 6 1   

Congenital Heart Diseases AND Parents 

AND Infants 

0     

Congenital AND Heart diseases AND Infants 13  13 1   

Congenital AND  Heart diseases AND 

Parents 

3  3 1 1  

Congenital AND Heart defects AND Feelings 10  10 1   

Congenital AND Heart AND Health AND 

Emotional AND Mothers 

2  2    

Heart defects AND Congenital AND Quality 

of life AND Parents 

6  6 1   

Heart defects AND Congenital AND Father 

AND Infants 

1  1 1   

Heart defects AND Congenital AND Mother 

AND Infants 

9  9 4   

Heart defects AND Congenital AND Stress 

AND Parents 

14  14 10  Nr 2, 3, 4, 7, 

8, 10, 11 

Heart defects AND Congenital AND 

Psychosocial factors AND Parents 

66  66 31 15   

Heart defects AND Congenital AND Health 

AND Parents AND Children 

31  31 8 6  

Heart defects AND Congenital AND Health 

AND Parents AND Hopelessness 

0     

Heart defects AND Congenital AND Well-

being AND parents 

4  4 2 2  

Heart defects AND Parents AND Depression 

AND Congenital 

4 4 2 2  

Heart defects AND Congenital AND Quality 

of life 

64  64 2 1  

Heart defects AND Congenital AND health 

AND famil* AND Quality of life 

6  6    

Heart diseases AND Parents AND Quality of 

life 

1 1 1 1  
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Databas PsycINFO       Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Dubbletter Inkl. 

artiklar 

Sökordskombinationer   ↓      

Congenital AND Heart 1420     

Congenital AND Heart AND Diseases OR 

Defects 

703     

Congenital AND Heart AND Diseases AND 

Parents AND Infants  

136 136 9 6 Nr 5 

Congenital Heart Diseases AND Parents AND 

Infants 

6 6 1 1  

Congenital AND Heart diseases AND Infants 13 13 3 1 Nr 6 

Congenital AND  Heart diseases AND Parents 14 14 3 2  

Congenital AND Heart defects AND Feelings 6 6 1 1  

Congenital AND Heart AND Health AND 

Emotional AND Mothers 

240 240 8 2  

Heart defects AND Congenital AND Quality of 

life AND Parents 

25 25 2 2  

Heart defects AND Congenital AND Father 

AND Infants 

4 4 2 2  

Heart defects AND Congenital AND Mother 

AND Infants 

25 25 4 3  

Heart defects AND Congenital AND Stress 

AND Parents 

32 32 5 3  

Heart defects AND Congenital AND 

Psychosocial factors AND Parents 

7 7 2 1  

Heart defects AND Congenital AND Health 

AND Parents AND Children 

63 63 6 5  

Heart defects AND Congenital AND Health 

AND Parents AND Hopelessness 

3 3 2 2  

Heart defects AND Congenital AND Well-

being AND parents 

10 10 2 1  

Heart defects AND Parents AND Depression 

AND Congenital 

19 19 4 4  

Heart defects AND Congenital AND Quality of 

life 

36 36 4 2  

Heart defects AND Congenital AND health 

AND famil* AND Quality of life 

28 28 2 1  

Heart diseases AND Parents AND Quality of 

life 

7 7 2 2  
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Databas ELIN      Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Dubbletter Inkl. 

artiklar 

Sökordskombinationer   ↓      

Congenital AND Heart 9446     

Congenital AND Heart AND Diseases OR 

Defects 

9446     

Congenital AND Heart AND Diseases AND 

Parents AND Infants  

2 2    

Congenital Heart Diseases AND Parents AND 

Infants 

2 2    

Congenital AND Heart diseases AND Infants 84 84    

Congenital AND  Heart diseases AND Parents 16 16 3 2  

Congenital AND Heart defects AND Feelings 1 1  1  

Congenital AND Heart AND Health AND 

Emotional AND Mothers 

5 5 2 2  

Heart defects AND Congenital AND Quality of 

life AND Parents 

3 3 1  Nr 9 

Heart defects AND Congenital AND Father 

AND Infants 

2 2    

Heart defects AND Congenital AND Mother 

AND Infants 

6 6    

Heart defects AND Congenital AND Stress 

AND Parents 

2 2 1 1  

Heart defects AND Congenital AND 

Psychosocial factors AND Parents 

1 1    

Heart defects AND Congenital AND Health 

AND Parents AND Children 

6 6 1 1  

Heart defects AND Congenital AND Health 

AND Parents AND Hopelessness 

0     

Heart defects AND Congenital AND Well-

being AND parents 

2 2 1 1  

Heart defects AND Parents AND Depression 

AND Congenital 

0     

Heart defects AND Congenital AND Quality of 

life 

32 32 1 1  

Heart defects AND Congenital AND health 

AND famil* AND Quality of life 

2 2 1 1  

Heart diseases AND Parents AND Quality of 

life 

2 2 1  Nr 1 
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CHECKLISTA FÖR KVALITATIVA ARTIKLAR  

(Forsberg & Wengström, 2006)   

 

A. Syftet med studien?  

…………………………………………………….   

Vilken kvalitativ metod har använts?  

…………………………………………………….  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

Ja          Nej   

 

B. Undersökningsgrupp  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(Inklusionskriterier och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  

Ja           Nej  

Var genomfördes undersökningen?  

……………………………………………………   

 Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

…………………………………………………….  

Vilken urvalsmetod användes?  

o Strategiskt urval  

o Snöbollsurval  

o Teoretiskt urval  

o Ej angivet  

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund).  

…………………………………………………….  

Är undersökningen lämplig?  

Ja          Nej   

 

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde)?  

Ja          Nej  

Beskriv:  

…………………………………………………..  
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Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor användes, etc.)?  

Beskriv:  

…………………………………………………….  

Ange datainsamlingsmetod:  

o Ostrukturerade intervjuer  

o Halvstrukturerade intervjuer  

o Fokusgrupper  

o Observationer  

o Video-/bandinspelning  

o Skrivna texter eller teckningar  

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja         Nej  

 

D. Dataanlays  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

…………………………………………………..  

Ange om:  

o Teman är utvecklade som begrepp  

o Det finns episodiskt presenterade citat  

o De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna beskrivna  

o Svaren är kodade   

 

Resultatbeskrivning:  

……………………………………………….   

Är analys och tolkning av resultatet diskuterade?  

Ja         Nej   

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja         Nej  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja         Nej  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja         Nej  
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Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja         Nej  

Är de teorier och tolkningar som presenteras beroende på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja          Nej  

 

E. Utvärdering  

Kan resultat återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja          Nej  

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja          Nej  

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja          Nej  

 Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

Ja          Nej   

Finns risk för bias?  

Ja          Nej    

Vilken slutsats drar författarna?  

…………………………………………………..  

Håller du med om slutsatserna?  

Ja          Nej  

Om nej, varför inte?  

…………………………………………………..   

Skall artikeln inkluderas?  

Ja          Nej  
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CHECKLISTA FÖR KVANTITATIVA ARTIKLAR – KVASIEXPERIMENTELLA 

STUDIER 

(Forsberg & Wengström, 2006)   

 

A. Syftet med studien?  

.......................................................................  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

Ja          Nej  

Är designen lämplig utifrån syftet?  

Ja          Nej  

 

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna?  

 ………………………………………………   

Vilka är exklusionskriterierna?  

 ………………………………………………   

Vilken urvalsmetod användes?  

o Randomiserat urval  

o Obundet slumpmässigt urval  

o Kvoturval  

o Klusterurval  

o Konsekutivt urval  

o Urvalet är ej beskrivet  

Är undersökningsgruppen representativ?  

Ja          Nej  

Var genomfördes undersökningen?  

…………………………………………………….   

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  

…………………………………………………….   
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C. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes?  

…………………………………………………….   

Var reliabiliteten beräknad?  

Ja          Nej   

Var validiteten diskuterad?  

Ja          Nej  

 

D. Analys  

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  

Ja          Nej  

Om nej, vilka skillnader fanns?  

…………………………………………………….  

Hur stort var bortfallet?  

…………………………………………………….  

 Fanns en bortfallsanalys?  

Ja          Nej  

Var den statistiska analysen lämplig?  

Ja          Nej  

Om nej, varför inte?  

…………………………………………………..  

Vilka var huvudresultaten?  

…………………………………………………..   

 

Erhölls signifikanta skillnader?  

Ja          Nej  

Om ja, vilka variabler?  

…………………………………………………..   

Vilka slutsatser drar författaren?  

…………………………………………………..  

Instämmer du?  

Ja          Nej   
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E. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja          Nej  

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  

Ja          Nej   

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

Ja          Nej   

Motivera varför eller varför inte!  

………………………………………………………  

 



Bilaga 3. Artikelmatris 

 

Nr: Författare, 

år och land. 

Titel Syfte Metod, datainsamling, 

metodanalys 

Antal 

deltagare 

Resultat Kvalitet 

 

 

1 Arafa, Zaher,  

El-Dowaty & 

Moneeb 

(2008) 

Egypten 

Quality of life 

among parents of 

children with heart 

disease. 

Att beskriva 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

föräldrar som har barn 

med hjärtfel samt att 

identifiera viktiga 

faktorer som kan 

påverka livskvaliteten. 

Kvantitativ.   

Enkätinstrument 

Statistisk analys  

n=400 

föräldrar till 

BMH 

n=400 

föräldrar till 

barn med 

lättare 

åkomma. 

(Föräldrar 

20-58 år, 

BMH 0-17 

år.) 

I alla undergrupper rapporterade 

föräldrarna signifikant sämre livskvalitet. 

Faktorer som påverkade livskvaliteten 

var barnens grad av hjärtfel, ålder och 

nuvarande sjukdomstillstånd, mer än ett 

barn och den ekonomiska situationen. 

Hög 

2 Brosig, 

Whitstone, 

Frommelt, 

Frisbee & 

Leuthner 

(2007) 

USA 

Psychological 

distress in parents of 

children with severe 

congenital heart 

disease: the impact 

of prenatal versus 

postnatal diagnosis. 

Att jämföra den 

psykologiska 

funktionen och hur 

föräldrarna klarar av 

vardagen, där barnet 

är diagnostiserat med 

medfödda hjärtfel före 

och efter födsel. 

Kvantitativ: 

Skattningsskala där 

föräldrarna oberoende av 

varandra besvarade formulär 

vid 3 tillfällen (de som 

erhållit diagnos före födsel) 

samt 2 tillfällen (de som 

erhållit diagnos efter födsel).  

Statistisk analys.  

Kvalitativ: 

Intervju. Semistrukturerade 

frågor, ett komplement till 

skattningsskalan. Intervjuerna 

bandades, transkriberades och 

skattades till olika teman. 

Båda grupper blev intervjuade 

vid diagnos samt 6 mån efter 

födsel. 

n=10 BMH 

diagnos 

före födsel. 

n=7 BMH 

med 

diagnos 

efter födsel. 

Barnens 

båda 

föräldrar 

deltog som 

par. 

(BMH 0-6 

månader.) 

Även om båda grupperna visade ett 

försämrat värde än normalt vid tiden av 

diagnos, så var det ingen skillnad dem 

emellan. Sex månader efter födseln 

visade gruppen som erhållit diagnos efter 

förlossning, ett normalt värde, medan 

gruppen som fått diagnos innan 

förlossningen visade fortfarande ett 

betydligt sämre värde än normalt. 

Föräldrarna till barn med svårare hjärtfel, 

visade på en högre nivå av ångest. 

Medel 

3 Hecker 

Fernandes, 

(2005) 

USA 

The experience of a 

broken heart. 

Att undersöka hur 

föräldrarna känner när 

deras barn får 

diagnosen medfött 

hjärtfel. 

Kvalitativ 

Intervju, ostrukturerad – med 

en stor öppningsfråga. 

Fenomenologisk 

analysmetod.  

n=10 

föräldrar 

 

Det fanns behov av emotionellt stöd  hos 

de här föräldrarna. De upplevde som att 

tiden stannade upp, att de befann sig i ett 

chocktillstånd, känslan av splittring och 

hopplöshet och att allt kändes 

oförklarligt. 

Låg 
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Författare, 

år och land. 
Titel Syfte Metod, 

datainsamling, 

metodanalys 

Antal deltagare Resultat Kvalitet 

4 Lan, Mu & 

Hsieh (2007) 

Taiwan 

Maternal experiences 

making a decision 

about heart surgery for 

their young children 

with congenital heart 

disease. 

Att undersöka mödrars, 

med barn under 3 år, 

erfarenheter i 

beslutsprocessen inför en 

operation av ett medfött 

hjärtfel. 

Kvalitativ. 

Ostrukturerad 

intervju vid ett 

tillfälle med 

bandinspelning. 

Fenomenologisk 

analysmetod . 

n=9 mödrar 

(Mödrar 27-39 år, 

BMH 0-3 år.) 

Mödrarna genomgick flera svåra 

omställningar ex. rollomfördelningar i 

familjen under beslutsprocessen. De kände 

även mycket stress, klandrade sig själva och 

hade humörsvängningar. De upplevde även 

stor press när vardagen förändrades. 

Hög 

5 Lawoko & 

Soares, 

(2002) 

Sverige 

Distress and 

hopelessness among 

parents of children 

with congenital heart 

disease, parents of 

children with other 

diseases, and parents 

of healthy children. 

Att jämföra ångest och 

känslan av hopplöshet 

hos föräldrar till barn 

med medfött hjärtfel, 

barn med andra 

sjukdomar och friska 

barn. 

Kvantitativ 

Mätinstrument och 

en hopplöshetsskala. 

Statistisk analys.  

 

n=1497 föräldrar 

(n=1092 föräldrar 

till BMH, n=112 

föräldrar till barn 

med andra 

sjukdomar och 

n=293 föräldrar 

till friska barn). 

(Föräldrar 

M*=39 år, BMH 

0-20 år.) 

Föräldrar till barn med medfött hjärtfel löpte 

generellt en högre risk att drabbas av ångest, 

oro och känsla av hopplöshet. 

Hög 

6 Lawoko & 

Soares, 

(2003a) 

Sverige 

Quality of life among 

parents of children 

with congenital heart 

disease, parents of 

children with other 

diseases and parents of 

healthy children. 

 

Jämföra livskvalitet hos 

föräldrar till barn med 

medfött hjärtfel,  

föräldrar till barn med 

andra sjukdomar samt 

föräldrar till friska barn. 

 

Kvantitativ 

Frågeformulär med 

olika 

skattningsskalor. 

Statistisk analys . 

 

n=1497 föräldrar 

(n=1092 föräldrar 

till BMH, n=112 

föräldrar till barn 

med andra 

sjukdomar och 

n=293 föräldrar 

till friska barn). 

(Föräldrar 

M*=39 år, BMH 

0-20 år.) 

I analysen mellan grupperna blev resultatet 

att föräldrar, främst mödrar till hjärtsjuka 

barn, rapporterade en lägre livskvalitet än 

föräldrar till friska barn. Den direkta 

orsaken till lägre livskvalitet berodde inte på 

barnens sjukdomar, utan det var faktorer så 

som sjukskrivning, ekonomisk börda, stress, 

hopplöshet samt social isolering som var 

den bidragande orsaken. 

 

Hög 
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Nr: Författare, 

år och land. 

Titel Syfte Metod, datainsamling, 

metodanalys 

Antal 

deltagare 

Resultat Kvalitet 

7 Lawoko & Soares 

(2003b) 

Sverige 

 

Social support among 

parents of children 

with congenital heart 

disease, parents of 

children with other 

diseases and parents 

of healthy children. 

Att jämföra upplevelser 

av social t stöd hos 

föräldrar till barn med 

medfött hjärtfel, barn 

med andra sjukdomar 

och friska barn. 

Kvantitativ 

Mätinstrument . 

Statistisk analys.  

 

n=1497 

föräldrar 

(n=1092 

föräldrar till 

BMH, n=112 

föräldrar till 

barn med andra 

sjukdomar och 

n=293 föräldrar 

till friska barn) 

(föräldrar M*= 

39 år, BMH 0-

20 år)  

Studien visade att det inte är 

någon direkt skillnad i upplevelse 

av tillgängligt socialt stöd hos de 

olika föräldragrupperna. Resultatet 

visade även att det inte var 

barnens typ av sjukdom eller 

svårighetsgrad som påverkade 

tillgängligheten av socialt stöd, 

utan det var faktorer som 

innefattade socialt status. 

Hög 

8 Lawoko & Soares 

(2006) 

Sverige 

 

Psychosocial 

morbidity among 

parents of children 

with congenital heart 

disease: A prospectiv 

longitudinal study 

 

Att undersöka symptom 

av depression, ångest, 

känsla av sjukdom, 

hopplöshet och hur 

nöjda föräldrarna till 

barn med medfött 

hjärtfel är med vården. 

Samt jämförelse mellan 

föräldrarna och den 

ekonomiska bördan. 

Kvantitativ.  

Frågeformulär . 

Statistisk analys. 

n=632 föräldrar 

(föräldrar M*= 

41 år. BMH 0-

20 år) 

Föräldrar till barn med medfött 

hjärtfel hade en ökad risk att 

drabbas av en längre psykosocial 

sjuklighet. Mödrar hade en högre 

risk än fäder att drabbas. Även 

ekonomi, arbetslöshet, 

sjukskrivning och missnöje med 

vårdandet var en bidragande 

orsak. 

Medel 

9 Majnemer, 

Limperopoulos, 

Shevell, Rohlicek, 

Rosenblatt & 

Tchervenkov 

(2006) Canada 

Health and well-being 

of children with 

congenital cardiac 

malformations, and 

their families, 

following open-heart 

surgery 

Att undersöka 

livskvaliteten hos barn 

med medfött hjärtfel och 

föräldrarnas grad av 

stress efter operation. 

Kvantitativ 

Frågeformulär gällande 

barns livskvalitet 5 år 

efter operation. 

Skattningsinstrument för 

föräldrarna. 

Beskrivande analys. 

n=49 föräldrar 

(BMH 5-18 år.) 

 

Föräldrarna upplevde att den 

hälsorelaterade livskvaliteten för 

sitt barn är god 5 år efter 

operation. Många föräldrar 

fortsatte ändå att känna någon 

form av stress, särskilt om barnet 

uppvisade beteendemässiga 

problem. 

Mede 
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Nr: Författare, 

år och land. 

Titel Syfte Metod, datainsamling, 

metodanalys 

Antal 

deltagare 

Resultat Kvalitet 

10 Tak & 

McCubbin, 

(2002) 

USA 

Family stress, 

perceived social 

support and coping 

following the 

diagnosis of a child’s 

congenital heart 

disease. 

Att undersöka sambandet 

mellan en familjs stress, hur 

de uppfattar det sociala 

stödet och deras 

hanterbarhet när barnet har 

en kronisk sjukdom. 

Kvantitativ 

3 olika mätinstrument. 

Statistisk analys. 

n=92 familjer 

(mödrar 19-42 

år, fäder 19-46 

år, BMH 

under 12 år) 

Studien visade att socialt stöd var av 

stor vikt för att familjerna skulle kunna 

hantera sitt barns sjukdom och den 

stress som de upplevde. 

 

Hög 

11 Uzark & 

Jones (2003) 

USA 

Parenting stress and 

children with heart 

disease 

Att undersöka stress hos 

föräldrar till barn över 2 år 

med medfött hjärtfel. 

Kvantitativ 

Skattningsinstrument 

för föräldrar. 

Beskrivande analys. 

n=80 föräldrar 

(BMH 2-12 

år) 

Föräldrar till barn med hjärtfel 

upplevde mer stress än föräldrar till 

friska barn. 

Föräldrarna kände svårigheter att sätta 

gränser. Stressen var dock inte relaterad 

till barnets grad av hjärtfel, ekonomiskt 

status eller relaterat till tidigare 

operation. Men det visade sig att ju 

äldre barnet var desto högre stress var 

rapporterat på skalan. 

Medel 

 

 

 

*M=Medelålder 


