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Abstract 
 
Introduction: Structural cardiac malformations affects 0.8-1% of children born worldwide, in 
Sweden 800-1000 children per year. Most children with congenital heart disease and their 
families will have frequent and lifelong contact with highly specialized care. Awareness of the 
parents experience is crucial in order to improve the nursing care. These experiences will be 
illustrated using a theoretical model of family-based nursing. Aim: The aim of this study was to 
describe experiences of being a parent to a child with a congenital heart disease.  
Method: A review of the literature was undertaken using systematic review principles. 
The search strategy included four electronic bibliographic databases, using the search terms 
experience, heart defects congenital, heart disease congenital, parent, parents and parenting. Nine 
studies focused on parent’s experience. Seven used solely qualitative methodology and two 
studies used mixed methods. The analysis was performed and guided by qualitative content 
analysis. Results: Analysis of the nine studies on parents experience revealed two categories and 
six subcategories. The categories were: ”feelings and need at the time of diagnosis” and ”the time 
at home”. Parents of children with congenital heart disease needed support from both health care 
and from their own social network. Their need was greatest at the time of diagnosis and surgery. 
Gradually everyday life stabilised. The result shows the parent’s experience of anxiety and stress 
as a common path through the entire process. In time, the parents started to use different coping 
strategies to handle the situation. Conclusion: Nurses who meet parents of children with 
congenital heart disease should be aware of the need for repeated information, both oral and 
written. It is also important to provide information to siblings and relatives. Though family-
focused care the nurse can support parents in their parenting role and also include siblings. 
Sufficient information leads to better coping and parents feel more comfortable to take care of the 
sick child and their family. 
 
Keyword: experience, heart defects congenital, heart disease congenital, parents and parenting. 
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Inledning  
När ett barn föds med hjärtfel innebär det en förändrad livssituation där hela familjen påverkas. 
Mellan 20 000-25 000 barn med medfödda hjärtfel går på regelbundna sjukvårdsbesök i Sverige. 
I praktiken innebär detta att möjligheten att du kommer i kontakt med någon familj som drabbats 
är stor, antingen som granne, vän eller nära anhörig. Oavsett inom vilken del av vårdsektorn man 
arbetar, så är det sannolikt att träffa på patienter som har ett medfött hjärtfel eller att möta 
personer som på annat sätt blivit berörd genom att vara anhörig eller kanske nära vän. Genom 
kunskap om föräldrarnas upplevelser kan sjukvårdspersonal ge individuellt anpassat stöd i syfte 
att underlätta för hela familjen och stödja dem i detta omtumlande skede av deras liv. Många av 
familjerna kommer att ha kontakt med sjukvården under lång tid som många gånger sträcker sig 
livet ut. Föräldrar som mår bra, är trygga och välfungerande har positiv direkt eller indirekt 
verkan på sitt sjuka barns tillfrisknande. Ämnet för uppsatsen har inspirerats av de möten som 
med föräldrar till barn med medfödda hjärtfel som vårdats på Barn-IVA i Göteborg, där jag 
arbetar som intensivvårdssjuksköterska.  
 
Bakgrund 
Medfödda hjärtfel 
Medfödda hjärtfel är ett samlingsnamn för hjärtmissbildningar och de kringliggande kärlen runt 
hjärtat. Det föds i Sverige mellan 800-1000 (0,8-1%) barn per år med strukturell 
hjärtmissbildning, procentuellt ser det likadant ut i övriga världen. (Lundgren & Hansson, 2008; 
Sunnegårdh, 2000). Nio av tio barn med komplicerat hjärtfel når vuxen ålder och nästan alla med 
lättare till måttliga hjärtfel överlever. De flesta barn med medfött hjärtfel kommer ha kontakt med 
högspecialiserad vård livet ut (Berghammer, 2005).  
 
Medfödda hjärtfel uppstår under första trimestern av graviditeten, i många fall på grund av 
kromosomavvikelser, vissa läkemedel, infektioner och diabetes hos modern har också visat sig 
kunna orsaka hjärtfel (Lundgren & Hansson, 2008; Sunnegårdh, 2000). Medfödda 
hjärtmissbildningar behandlas i första hand genom kirurgi eller kateterburna interventioner med 
bra resultat. Vissa lindriga defekter i förmak eller kammare kan ibland spontanslutas utan 
behandling. 
 
Anatomiskt indelas hjärtfelen enligt följande:  
Shunthjärtfel, vilket innebär att blodet kan shuntas mellan vänster och höger hjärthalva via hål 
eller annan förbindelse.  

Stenoshjärtfel, vilket innebär förträngning som leder till försämrat eller inget blodflöde genom 
blodkärlet.  

Cyanotiska hjärtfel är en missbildning av hjärtat som medför försämrad syresättning av blodet 
vilket ger symptom av synlig cyanos (Lundgren & Hansson, 2008).  

Det finns också komplicerade hjärtfel där endast en fungerande kammare existerar. Det svåraste 
hjärtfelet är total avsaknad av vänsterkammare Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom (HLHS) 
(Lundgren & Hansson, 2008; Sunnegårdh, 2000). Tidig diagnostik är viktig framför allt vid 
ductusberoende hjärtfel, som kan leda till cirkulationskollaps hemma eller försvåra eller 
omöjligöra kirurgisk åtgärd. 
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Behandling  
Kirurgisk behandling 
Hjärtfelet kan vara av enklare art och då korrigeras helt, eller först görs ett palliativt ingrepp 
under nyföddhetsperioden för att senare korrigeras helt till exempel Fallots anomali. Vid vissa 
komplicerade hjärtfel kan det behövas flera palliativa ingrepp men blir ändå inte korrigerat till ett 
tvåkammarsystem som vid vissa enkammarhjärtan som opereras i tre steg (Sunnegårdh, 2000). 
Hjärttransplantation kan vara en sista utväg som behandling. 
 
Kateterburen behandling 
Den interventionella verksamheten, dvs. den behandlande har utvecklats och vissa defekter som 
tidigare krävde operation kan ibland åtgärdas via direktpunktion och en kateter förs in via 
femoralven eller artär under narkos. Fördelen med kateterburen behandling är lägre postoperativ 
morbiditet och kortare sjukhusvård. Livräddande akutbehandling i form av Rashkind septostomi 
sker på barn med transposition och intakt kammarseptum, genom att man öppnar upp mellan 
förmaken med hjälp av en ballongförsedd kateter och får på så sätt ut syrerikt blod ut till 
systemcirkulation. Andra diagnoser som behandlas genom kateterintervention är 
förmaksseptumdefekt (ASD), öppetstående duktus arteriosus (PDA) och vissa 
kammarseptumdefekter (VSD) efter noggrann diagnostik. Vid vissa förträngningar kan man 
behöva vidga, det sker genom att katetern har en ballong som blåses upp där förträngningen är för 
att på så sätt vidga området (förenklat beskrivet). Det kan vara barn med pulmonalklaffstenos, 
stenoser i lungartär eller systemven. Med kateterteknik genomförs också olika slags 
tryckmätningar och kontroll av kranskärl med mera (Eriksson & Söderberg, 2005; Sunnegårdh, 
2000).  
 
Läkemedelsbehandling 
Redan preoperativt kan farmakologisk behandling sättas in, beroende på barnets hjärtfel. Vid 
duktusberoende hjärtfel sätts Prostaglandin-E infusion (Prostivas) in för att hålla duktus 
arteriosus öppen i väntan på operation (Lundgren & Hansson, 2008; Sunnegårdh, 2000). 
I hjärtsviktsbehandling ingår vätskedrivande läkemedel (diuretika) såsom furosemid och 
spironolakton som en stor del i behandlingen. De används för att minska den cirkulerande 
vätskevolymen, vilket i sin tur leder till minskad belastning på de båda hjärtkamrarna och 
generella ödem och lungödem. Hjärtkamrarna kan också avlastas genom att motståndet i den 
perifera kärlbädden sänks vilket leder till att blodtrycket sänks genom angiotensinhämmare 
(ACE-hämmare) till exempel Captopril och enalapril.  
 
Digoxin används för att öka hjärtmuskels kontraktilitet vilket leder till förlängd överledningstid i 
AV-knutan och sänkt hjärtfrekvens. Den kan också användas till rytmrubbningar till exempel 
förmaksfladder (a.a.). Vid rytmrubbningar används antiarytmika. Postoperativt används 
antikoagulantia profylaktiskt mot tromboembolism vid biologiska implantat, mekaniska 
klaffproteser och vid komplicerad kirurgi (Lundgren & Hansson, 2008). 
 
Att vara förälder till ett sjukt barn - familjen 
När barnet har en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning ger det ofta upphov till negativa 
konsekvenser för familjemönster och familjens hälsa och utveckling (Broberg, 2009). Hur 
reaktionerna är inom familjen är olika och mycket tid ägnas åt vad det som orsakat sjukdomen 
och dess konsekvenser (Wright, Watson & Bell, 2002).  
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Dock kommer närvaron av ett hjärtfel påverka det dagliga livet inom familjen (Wray & Maynard, 
2005). Långvarig stress leder till psykosomatiska reaktioner, till exempel irritabilitet, rastlöshet, 
hjärtklappning, ångestanfall m.m. Ju fler av dessa stressfaktorer desto större risk för ohälsa i ett 
längre perspektiv (Broberg, 2009). Stressfaktorer beskrivs vara bristande information, personlig 
eller familjen i obalans, känsla av otillräcklighet, bristande ork att stödja sitt barn och påverkan 
på ekonomi (Guralnick, 2005). Att vara förälder till kroniskt sjuka barn medför att familjen 
utsätts för stora påfrestningar (Lindberg & Lagercrantz, 1999). Känslan av upplevd sårbarhet är 
större hos föräldrar till medfödda hjärtfel än till de med friska barn oavsett tid efter kirurgi eller 
allvarlighetsgraden på barnets hjärtfel (Vrijmoet-Wiersma, Ottencamp, Roozendaal, Grootenhusi 
& Koopman, 2009). 
 
Att ha ett sjukt barn innebär stor tidsåtgång i samband med medicinska kontakter och 
psykologiskt stöd till barnet under dygnets alla timmar. Det kan för många innebära att slitningar 
inom äktenskapet kan förvärras då tid till att bearbeta inte finns med hänsyn till barnets behov, 
den personliga karriären måste skjutas på framtiden och familjens ekonomi påverkas negativt 
(Lindberg & Lagercrantz, 1999). Ett sjukt barn kan också innebära att familjemedlemmarna 
kommer varandra närmare varandra (Wray & Maynard, 2005).  
 
Mödrar har i studier rapporterat högre nivå av hopplöshet och oro än fäder, även i jämförelse med 
mödrar till friska barn som upplever detsamma men i lägre nivåer (Lawoko & Soares, 2002). 
Även över ett längre tidsperspektiv mådde mödrarna sämre än fäderna, vilket gav uttryck i form 
av depressioner, hopplöshet, oro och fysiska besvär (Menahem, Poulakis & Prior, 2008; 
Spijkerboer et al., 2007), vilket inte kan förklaras utav barnets sjukdoms allvarlighetsgrad eller 
tillstånd (Lawoko & Soares, 2006). Däremot bidrog tyngd anhörighetsvård, social isolering och 
instabil ekonomi till föräldrars psykosociala sjukdomar.  
 
I artikeln av Wray & Sensky (2004) upplevde fäderna det mer acceptabelt att söka stöd från 
omgivningen innan operation än ett år efter genomförd kirurgi. På intensivvårdsavdelningen 
upplevde fäderna det mest påfrestande att deras barn var intuberat, invasiva infarter, all apparatur 
och att de inte hade kontroll och kunde hjälpa eller kunde sköta om sitt barn (Board, 2004). De 
kände också ett ansvar att vara stark inför modern och övriga familjen vilket gjorde att de dolde 
sina egna känslor och behov (Clark, 1999). Det är få studier gjorda på enbart fäder, de flesta är 
gjorda tillsammans med modern och ofta med ett lägre deltagande, eller enbart studier gjorda på 
mödrarna och fädernas specifika upplevelser studeras inte (Board, 2004).  
 
Syskon 
Tidsbristen kan innebära att barnets syskon inte får samma möjlighet till uppmärksamhet och 
stimulans som de behöver (Lindberg & Lagercrantz, 1999). Syskonen kommer också påverkas 
utifrån sitt syskons diagnos, hur föräldrarna reagerar och deras ålder spelar stor roll på hur de 
reagerar (Tweiten, 2000). Det är inte ovanligt att syskon tar för stort ansvar för att inte ”vara till 
besvär”, det är viktigt att de har möjlighet till kurator, psykolog och syskonstödjare i en 
syskongrupp (Ygge, 2004). Syskonen behöver få vara delaktiga och erhålla åldersanpassad 
information om deras sjuka syskons vård och behandling från föräldrarna och sjukvårdspersonal 
(Goldberg & Janus, 1997; Tveiten, 2000). Sjuksköterskan bör arbeta stödjande med det sjuka 
barnets syskon då de är en riskgrupp för hälsoproblem (Tweiten, 2000). Detta kan göras genom 
att de får vara tillsammans med föräldrarna, delaktiga i vården, få anpassad information samt 
tröst och hjälp att bearbeta sina upplevelser (Goldberg & Janus, 1997; Radell & Bredlöv, 2009; 
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Tamm, 1996).  
 
Deltagande och delaktighet  
Ygge (2004) skriver att föräldrar många gånger tycker sig ha en oklar roll som förälder och 
vårdare på sjukhus, praktiskt deltagande i form av skötsel av sitt barn förväntas av dem men att 
förutsättningen för medverkan inte är tydlig. Likaså delaktighet, då det krävs en god information 
och kommunikation, och detta är bristfälliga enligt undersökningar. Detta leder i sin tur till att 
deras roll blir otydlig. För att delaktighet i vården ska kunna ske, behövs bland annat stöd till 
föräldrarna och ge tydlig information vad de som föräldrar kan bidra med för sitt barn. 
Föräldrarna bör få en genomgång av olika rutiner, gärna i form av informationsbroschyr eller 
liknande som innehåller avdelningens rutiner (a.a.). 
 
Coping 
Coping används i begrepp såsom anpassningsmekanismer, bemästringsstrategier, sätt att behärska 
och hantera en svår situation (Tamm, 1996). Coping omfattar hur en person efter sin förmåga och 
sätt kan bemöta, hantera och anpassa sig till en svår situation. Copingstrategierna indelas ofta in 
under två kategorier, problemlösande och emotionell coping. Problemlösande coping är relaterat 
hur personen löser det konstruktivt att komma till rätta med sin situation och anpassa sig. 
Emotionell coping eller försvarsmekanismer innebär hur en person hanterar sina känslor vid en 
kris för att komma till ro (a.a.). Förnekelse, önsketänkade eller magiskt tänkande är emotionella 
copingstregier.  
 
Brist på copingresurser innebär en ökad risk för stressrelaterad ohälsa (Tamm,1996). När 
föräldrar använder sig av aktiva problemlösande copingstrategier såsom att söka information, 
öppenhet och tillåter varandra att sörja, klarar de sig bättre än föräldrar som flyr problem och 
använder sig av förnekelse (Tamm, 1996; Willman, 2010). Undersökningar har visat att föräldrar 
som förnekar barnets diagnos har sämre anpassning till barnets sjukdom vilket leder till negativa 
psykologiska effekter då de inte bearbetat traumat (Wittrock et al., 1994 citerad av Willman 
2010).  
 
Genom att få tillräcklig information som leder till kunskap kan copingstrategier utvecklas 
(Tamm, 1996; Guralnick, 2005). Upplevelse av socialt stöd kan bidra som en viktig 
återhämtningsfaktor mellan familjens stress och deras förmåga till coping i den akuta krisen (Tak 
& McCubbin, 2002). Mödrar använder sig av mer socialt stöd än fäder, båda föräldrarna visade 
lägre copingstrategi i form av hopp (Spijkerboer, 2007). Föräldrarna använde sig även av olika 
copingstrategier, mammorna använde sig mer av förnekelse, likgiltighet och papporna av alkohol 
och subjektiv oro (Doherty et al., 2009). 
 
Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskans stödjande funktion är av stor betydelse för föräldrarna till barn med medfödda 
hjärtfel, från deras första kontakt på sjukhuset tills att deras barn planeras att få åka hem i aktivt 
samråd med dem (Upham & Medoff-Cooper, 2005; Griffin, 2002). Att stödja föräldrar och 
syskon innebär bland annat att trösta, hjälpa dem att hantera situationen och ge information 
(Tveiten, 2000). När information om barnets hjärtfel ska ges, bör det ske i en lugn miljö, med 
lättförstådd information och möjlighet till frågor samt fortlöpande kontroller att informationen 
gått fram. Det är av stor vikt att ta reda på vad föräldrarna har för bakgrund, tidigare erfarenheter 



!

5!
!

och deras nuvarande situation, då det speglar familjens reaktion på barnets diagnos och 
behandling (a.a.). Störst behov av stöd är före och efter operation då föräldrarna mår som sämst 
och oron är mycket stor, ett år efter kirurgin är stress och oro på normal nivå igen (Menahem, 
2008). I en studie av Tak och McCubbin (2002) belystes sjuksköterskans stöd som en 
betydelsefull faktor som påverkade föräldrarnas i deras återhämtningsförmåga att hantera sin 
stress och coping i det akuta skedet. Genom att möta föräldrarnas behov i form av att lyssna på 
dem, stödja dem och ge noggrann information av barnets tillstånd samt delge dem planeringen av 
vården kan man reducera föräldrarnas oro och ångest (Yldis, Celebioglu, & Olgun, 2009). 
Fortlöpande information bör ges till båda föräldrarna och kontrollera att båda har förstått 
innebörden (Board, 2004).  
 
För sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap om krisreaktion och hur man bemöter 
föräldrarnas behov utifrån var i krisen de befinner sig (Radell & Bredlöv, 2009). Sjuksköterskans 
roll är att ge tröst, vara lyhörd och utifrån ett omvårdnadsperspektiv tillgodose hela familjens 
behov (Fischer & Dahlqvist, 2009). Att hamna akut på sjukhus med sitt barn skapar stor oro. Det 
är viktigt att personalen ger fortlöpande information och tillgodoser föräldrarnas vilja om att få 
kunskap, för att våga ta hand om sitt barn trots barnet är sjukt (Griffin, 2002; Ygge, 2004; Wray 
& Maynard, 2004). För att etablera en förtroendefull relation mellan föräldrar och vårdpersonal är 
bemötande och kommunikation viktigast (Broberg, 2009).  
 
Patientansvarig sjuksköterska [PAS] och barnsköterska/undersköterska utses och patienten 
tilldelas vid behov en fast vårdkontakt i form av läkare som verksamhetschefen har ansvar att så 
göres enligt SOSFS 2011:7. Det ger familjen en möjlighet till att få regelbundna enskilda samtal 
vid längre vårdtid och kan förmedla kontakt med kurator, arbetsterapeut, syskonstödjare m.m. 
(Hansson, 2009). I omtumlande skeden kan det vara bra att ta kort på barnet och skriva dagbok 
för att hålla reda på vad som skett, tidsföljden och frågor som uppkommer (Broberg, 2009b; 
Radell & Bredlöv, 2009). En annan betydelsefull omvårdnadshandling är att som sjuksköterska 
kunna förmedla hopp, då det är en förutsättning för människor ska uppleva hälsa (Willman, 
2010).  
 
Familjefokuserad omvårdnad utgår från hela familjens behov, man möter barnens behov 
utifrån den situationen barnet befinner sig i och även ser till föräldrarnas behov. Föräldrarna har 
enligt Hallström (2009) uttryckt tio viktiga behov i samband med sjukhusvistelse som gör att de 
känner sig trygga. De önskar vara kompetenta föräldrar och ge trygghet till sitt barn. De uttrycker 
en önskan av att ha kunskap om barnets sjukdom, behandlingar och tillvägagångssätt. Föräldrarna 
vill vara nära sitt barn dygnet runt och möjlighet till besök av familj, få stöd och praktiska behov 
tillgodosedda och passa in i sjukvården (Hallström, 2009; Radell & Bredlöv, 2009). 
Sjukhusvistelse innebär stor omställning för hela familjen, oro för barnet och dess sjukdom, 
framtiden och för eventuella syskon (Tamm, 1996). 
 
Tidigare forskning 
Studier har visat att föräldrar till hjärtsjuka barn uppvisat högre stresspåslag än föräldrar till barn 
med andra sjukdomar, framför allt gällde det mödrarna (Lawoko & Soares 2002). Föräldrarna till 
barn med medfödda hjärtfel upplevde också en större sårbarhet oavsett hjärtfel eller tid efter 
kirurgin i jämförelse med föräldrar till friska barn (Vrijmoet-Wiersma et al., 2009). Faktorer som 
påverkade föräldrarna negativt var barnets medicinska tillstånd, typ av hjärtfel, ålder på barnet, 
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de andra syskonen och familjens ekonomiska situation (Arafa, Zaher, El-Dowaty & Moneeb, 
2008). Kvinnor och män reagerar olika sätt i kris (Tamm, 1996). Mödrarna har i regel mer behov 
att prata och reagerar öppet med starkt pendlande känslor. De söker tröst och trygghet, oftast hos 
sin man. Mödrarna mår sämre än fäderna gör, det gällde även hos mödrar till friska barn eller 
med andra sjukdomar (Lawoko & Soares, 2003). I en studie av Lee, Yoo & Yoo (2007) 
undersöktes vad som påverkade och stressade mödrar till hjärtsjuka barn och  resultatet visade ett 
samband mellan socialt stöd, brist på information och oklarheter. I flera studier som studerat oro, 
ångest och fysiska besvär har det visat sig att mödrarna mådde sämre än fäderna till barn med 
medfödda hjärtfel (Lawoko & Soares, 2002, Lawoko & Soares, 2006, Yldiz, Celebioglu & 
Olgun, 2009). Skilsmässostatistiken ligger ofta på en högre frekvens hos familjer vars barn är 
kroniskt sjuka. Mödrarna var mindre nöjda med vården, men det stod för andra orsaker till 
exempel social isolering (Lawoko & Soares, 2004). 
 
Problemformulering 
Idag överlever barn med komplicerat hjärtfel i allt högre utsträckning till vuxen ålder, vilket ofta 
innebär livslång kontakt med sjukvården. Sjukdomen kan medföra ett ökat behov av psykosocialt 
stöd och medicinsk uppföljning. Att leva med kroniskt sjukt barn får ofta psykosociala 
konsekvenser som påverkar hela familjen. Sjuksköterskor som möter föräldrar till barn och 
tonåringar med medfödda hjärtfel bör sträva efter att kunna stödja föräldrarna, så de känner sig 
trygga att ta hand om sitt barn på bästa möjliga sätt. För att veta vilka behov av stöd föräldrarna 
har, behövs kunskap om deras upplevelser och behov.  
 
Syfte 
Att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med medfött hjärtfel. 
 
Metod  
Litteratursökningarna genomfördes systematiskt (Friberg, 2006). Sökresultatet inkluderade såväl 
kvalitativa som kvantitativa studier. Eftersom syftet fokuserade på erfarenheter användes endast 
de kvalitativa artiklarna till resultatet. De utvalda artiklarna granskades och sammanställdes 
(Willman, Stoltz och Bahtsevanis, 2006). Även en osystematisk sökning genomfördes. Artiklarna 
kvalitetsgranskades med hjälp av mallar från studiematerial inom projektet ”Evidensbaserad 
omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola” 
granskningsmallar (Carlsson, S., & Eiman, M. (2003).  
 
Datainsamling och urval 
Utifrån syftet gjordes en pilotstudie för att få rätt sökord till artiklar som passade till syftet. För 
att finna rätt översättningar användes databasens index för att översätta medfödda hjärtfel, 
föräldrar och upplevelser. I PubMed användes MeSH term och fritext då inte alla begreppen i 
databasen var indexerad enbart med MeSH term, såsom family coping som söktes i fritext. 
Därefter gjordes ytterligare sökning med well-being, psychosocial och needs för att få fram 
ytterligare artiklar men inget nytt framkom. Dessa sökord uteslöts vid sista kontrollsökning. 
Sökningen gjordes under ”All field” (all) för att inte sökningen skulle vara för snäv och artiklar 
missas ((MH “Parents”) OR AB family AND experience) AND (MH”Heart Defects, 
Congenital”). Cinahls databas använder Subject Heading som sökindexering. Samma sökord 
användes i PubMed men vid tillägg av family coping som inte är en MeSH-term och heart defects 
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congenital blev resultatet en enda kvantitativ artikel. 
 
Vidare sökning gick till PsycInfo på Thesaures och där en artikel av tretton artiklar gick vidare 
till urval 1. Vid tillägg av ytterligare sökord blev det inget material kvar att granska, varav 
sökning utgjordes av föräldrar, medfödda hjärtfel och upplevelser. I Academic Search Elite som 
använder sig av Subject terms fanns inget som inte tidigare funnits i de andra databaserna. Den 
slutliga sökningen kom att innefatta följande sökord: experience, heart defects congenital, heart 
disease congenital, parent, parents och parenting. Se bilaga tabell 1. Sökningen gjordes under 
2012-02-13 till 2012-04-02. Kontrollsökning gjordes för att få fram om någon ytterligare artikel 
publicerats, dock framkom inget som passade till syftet. Fri sökning användes, utifrån artiklars 
referenser och från författarnamn i de systematisk funna artiklarna.  
 
Vid sökningen användes Boolesk sökteknik (Friberg, 2006) det vill sägas AND, OR och NOT. 
AND användes för att lägga ihop två sökord och OR för att en av de två söktermerna skulle 
finnas med. NOT användes inte. Söktermen trunkering (*) användes till att utöka parent* för att 
inkludera olika suffix, sökningen kom därmed att innefatta även parents, parenting. 
Fritextsökning har ingått se sökhistorik. Fritext kom att användas vid sökningen i PubMed då alla 
poster inte har MeSH termer. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier var att alla artiklar som valdes ut var vetenskapligt granskade 
och publicerade från och med år 2002. Tidigare artiklar än år 2002 var inte relevanta på grund av 
att utvecklingen har gått framåt och förbättrat prognosen för barn med medfödda hjärtfel. 
Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, men inget urval gjordes från vilket land studien gjorts.  
Artiklarnas fokus var föräldrarnas upplevelser till barn med medfödda hjärtfel, inga andra 
diagnoser och vara under 20 år. Livskvalitet och stress uteslöts vid sökningen för att rikta in sig 
på endast föräldrars upplevelser. Artiklarna skulle vara tillgängliga i abstract och kunna fås i 
fulltext antingen via internet eller beställas från biblioteket vid högskolan Väst i Trollhättan.  
 
Under datainsamlingen användes tabellen Sökhistorik se bilaga II (tabell 2). Först lästes alla 
abstracts igenom och vid ett flertal tillfällen, var det tveksamt, lästes även hela artikeln igenom 
inför urval 1 för att bedöma om de passade till syftet. Det visade sig att en del av artiklarna fanns 
i både Cinahl och i PubMed, vilket tolkades att det var rätt sökord. Dubbletter redovisas endast 
från en databas. Artiklarna har kvalitetsgranskats med hjälp av mallar från studiematerial inom 
projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS och 
Malmö högskola”. Dessa dokument finns elektroniskt på adress: 
htpp://dspace.mah.se/bitstream/2043/660/rapport_hs_05.pdf 
 
Databearbetning 
Till urval 2 valdes endast kvalitativa studier då det beskriver upplevelser och föräldrars 
erfarenhet. Det kom att innefatta totalt nio artiklar, varav två av dem var både kvalitativ och 
kvantitativ men av ovan beskrivet syfte redovisas endast den kvalitativa delen i de artiklarna. De 
nio artiklarna lästes flera gånger efter att de kvalitetsgranskats för att få en klar blick över dem. 
 
Analys 
Analysen har genomförts genom kvalitativ innehållsanalys av texten från artiklarnas resultatdel, 
texten i resultatdelen kom att utgöra analysenheten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  
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Enligt Friberg (2010) sker analysarbetet genom att en helhet, det vill säga de ursprungliga 
artiklarnas resultatdel sönderdelas och utifrån syftet bildas dessa delar en ny helhet, som leder till 
ett resultat. Texten analyserades och kom att läggas under olika teman som utgick från olika 
tidsperspektiv. Det viktigaste ur resultatdelen markerades som svarade på studiens syfte. 
Artiklarna färgmarkerades för att hålla reda på från vilken författare som skrivit resultatet. 
Därefter klipptes meningsbärande enheter och ord ut från artiklarnas resultat och sammanställdes 
för att finna olika kategorier. Meningsbärande enheter innebär att ord, meningar och citat med 
liknande betydelser kommer att bilda en ny gemensam enhet. De meningsbärande enheterna 
kondenserades, det vill säga att de kom att förkortas ner utan att innebörden förändrades. Slutliga 
steget var kodning av dessa enheter där alla med liknande innehåll lades i grupperingen 
underkategorier. Detta kom att bilda två kategorier vilket redovisas i resultatet. 
 
Resultat 
Analysen resulterade i två kategorier; ”Känslor och behov vid diagnosbeskedet och tiden efter” 
och ”Tiden hemma” med sex underkategorier. 
 
Dataanalys 
 
Kategorier    Underkategorier  
Känslor och behov vid tiden vid diagnosbeskedet Chock,  
och tiden efter.    Oro 

Att inte förstå 
 
 
Tiden hemma.   Normalisera och balansera,  

Att ta kontroll 
Behov av stöd  

 
 
Känslor och behov vid diagnosbeskedet och tiden efter 
Chock 
För de flesta föräldrar är beskedet chockartat men inte för alla. Ett flertal mödrar beskrev att de 
haft en känsla, en intuition att något var fel på barnet men som de snabbt slog ifrån sig genom att 
skämta bort det. Det är vanligt att föräldrar känner på sig att det är något fel på deras barn, innan 
de har fått det bekräftat av sjukvårdspersonal, vilket gör att det är viktigt att lyssna på föräldrarna 
som känner sitt barn (Hecker Fernander, 2005; Salgado et al., 2011).  
När föräldrarna fick diagnosen upplevde de stor chock, som tiden stannat och även misstro över 
beskedet. De upplevde känslan av att vara i en dröm som de kunde vakna ifrån och allt vore bra 
bara de öppnade ögonen (Carey, Nicholson & Fox, 2002; Hecker Fernandes, 2005; Lan, Mu & 
Hsieh, 2007). Allt annat saknade betydelse. En utmattning som bestod av både fysisk och 
känslomässig stress (Hecker Fernandes, 2005). 
 
Oro 
Mödrar beskrev att de bar en konstant oro över att det var just hjärtat det var fel på, detta 
livsviktiga organ (Salgado et al., 2011). Familjen kände stor rädsla inför hjärtoperationen, att 
barnet skulle dö på grund av operationen eller utav komplikationer efteråt, det visade sig grunda 
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sig på informationsbrist om sjukdomen och dess möjliga behandling (Lan et al., 2007). Rädslan 
över att förlora sitt barn var något gemensamt för alla föräldrar.  
För att hantera sin stress lärde sig en del föräldrar att bedöma andra barns tillstånd, för att kunna 
förstå var i skalan deras eget barn befann sig. Kontakten med andra sjuka barns familjer och att se 
andra sjuka barn gav dem perspektiv att förstå hur sjukt deras barn var fick dem att inse att deras 
situation var uthärdlig. De kände också att friska barns mindre åkommor kunde bagatelliseras. 
(Moola, 2011). Varje dag ställdes familjen inför nya utmaningar, deras hopp var att det skulle 
leda till att snart få komma hem tillsammans. Olika strategier för att hantera sin oro och 
upplevelser användes för att hantera barnets sjukdomstillstånd på sjukhuset (Hecker Fernandes, 
2005).  
 
Att inte förstå 
Föräldrarna genomgick flera faser på sin väg att förstå barnets behov av operation. Under 
chockfasen beskrev föräldrarna att de inte uppfattade eller förstod vad läkaren informerade om, 
det var som de plötsligt inte kunde höra. Därefter skapade de sig en dröm om att operationen inte 
behövdes, detta visade brist på förmåga att ta emot information och kunskap, tills de slutligen 
insåg och förstod det oundvikliga faktum att operation var nödvändig. Det var inte endast genom 
information utan också genom att se andra allvarligt sjuka barn som de insåg barnets allvarliga 
tillstånd. Föräldrarna bör om möjligt få en chans att välja hur informationen ska förmedlas, 
sjuksköterskan bör se till att detta sker planerat i en god miljö med personal som kan ge stöd 
under tiden informationen förmedlas (Lan et al., 2007). Behovet av uppmuntran och stöd startar 
redan när föräldrarna ska få beskedet om diagnosen enligt Hecker Fernandes (2005). 
 
Plötsligt byts den vana hemmiljön ut till en okänd intensivvårdsmiljö (Hecker Fernandes, 2005; 
Lan et al., 2007). Föräldrarna upplevde miljön som okänd och såväl språket som användes. 
Sjuksköterskan fick agera tolk genom att förklara och förtydliga det som föräldrarna inte förstod. 
De uttryckte också att det var mycket som var svårt att förstå även om de med tiden tog upp en 
”sjukhusjargong”. Mycket i miljön upplevdes som skrämmande av föräldrarna men av rädsla 
eller okunskap frågade de inte, för de visste inte vad som var viktigt att fråga om (Hecker 
Fernandes, 2005; Lan et al., 2007). 
 
Föräldrarna uttryckte att de saknade kontroll över situationen, deras normala familjeliv fick 
anpassas till en okänd intensivvårds-avdelnings regler och dess personal. De kände sig hjälplösa 
och visste inte hur de på bästa sätt kunde hjälpa sitt barn.  
Hecker Fernandes (2005) uttrycker vikten att få föräldrarna att känna sig som föräldrar, att få 
vara delaktiga i vården och att information ges i lagom dos.  
Informationsbrist gav upphov till stor oro där fantasin fick stort spelrum. Föräldrarna förstod till 
exempel inte varför de behövde gå ut från rummet och varför gardinerna var fördragna. Om 
föräldrarna hade givits förklaringar och information så skulle deras oro lindrats. Föräldrarna hade 
ett stort förtroende för personalen, samtidigt som de ville skydda, värna och omge sitt barn med 
känslor i den tekniska omgivningen (Hecker Fernandes, 2005). 
 
Tiden hemma 
Normalisera och balansera 
Föräldrarna berättade att ett konstant orosmoment var att balansera tillvaron på ett bra sätt, det 
som ansågs nödvändigt och onödigt vägdes in. Balansen mellan att skydda sitt barn för mycket 
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och för lite och samtidigt låta barnet få leva ett normalt liv, sitt liv. Det var en fortlöpande process 
för föräldrarna att bedöma barnets begränsningar och kunna främja ett normalt liv utan för 
mycket regler (Lee & Rempel, 2011; Rempel & Harrison, 2007).  
 
Föräldrarna lärde sig så småningom att leva med den osäkra framtiden. En mamma beskrev 
ögonblicket när hon insåg detta, det var som att bli sparkad i magen hon hade frågat läkaren men 
inte varit beredd på svaret. Trots detta upplevde de allra flesta att den första tiden var den mest 
stressande erfarenheten som låg bakom dem. Vart efter tiden gick kom föräldrarna att se sitt 
barns sjukdom i sitt rätta sammanhang och fick därmed ett bättre perspektiv på sjukdomen 
(Moola, 2011). Det var viktigt för familjen att försöka en skapa en så normal tillvaro hemma som 
möjligt för hela familjen och det sjuka barnet. Föräldrarna upplevde vikten att stötta varandra och 
deras roller anpassades efter familjen behov för att skapa så normal miljö som möjligt. De 
behandlade det sjuka barnet så normalt som möjligt, utan särbehandling, med tanke på barnets 
bästa i framtiden (Lan, 2007). Flera föräldrar berättade att de behandlade barnet som friskt, som 
vilket normalt barn som helst, samtidigt som de gav läkemedel och lärde sig bedöma deras 
andning och hudfärg (Carey et al., 2002). 
 
I en studie gjord av Carey et al. (2002) kom det fram som bifynd, att mödrarna till barn med 
medfödda hjärtfel använde sig av olika uppfostran, såsom lägre förväntan på sitt barn. Det visade 
sig också att mödrarna var mer förberedda på kommentarer om sitt barn från sin omgivning. 
För att balansera sin oro, jämförde de med barnets syskon, då stor oro låg i hur mycket barnet åt 
och ökade i vikt, vilket är ett vanligt problem för barn med medfödda hjärtfel. När barnet 
opererats och föräldrarna såg barnet öka i vikt och klara av att äta detta var det en signal att 
barnet mådde bättre och återhämtades (Moola, 2011; Rempel & Harrison, 2007).  
 
Ett sätt att härbärgera och minska sin oro var att normalisera och se sitt barns utveckling och 
tillväxt som en aning sen men normalt för barnet, det vill säga de normaliserade (Rempel & 
Harrison, 2007, Rempel et al., 2009). Det är vanligt med sen motorisk, social utveckling och tal 
hos barn med svårare hjärtfel, vilket inte oroade föräldrarna utan de firade varje framsteg. 
Föräldrarna relaterade inte detta till komplikationer vid operationen, syrebrist eller möjlig 
hjärnskada. Det ingick i normaliseringen som lindrade deras oro, såsom att barnet följde sin 
tillväxtkurva, sen utveckling syftade på sjukhustiden på barnets inaktivitet, de själva för de hjälpt 
barnet för mycket och inte behövt lära sig prata och så vidare. Allt var runt hörnet och skulle 
snart komma att bli helt bra (a.a.). Det som var negativt i detta förfarande, det vill säga att minska 
sin oro genom normalisering, gjorde att många inte sökte hjälp för barnets behov då de såg det 
som ”normalt för barnet” Föräldrarnas uttryckte tydligt sin oro rörande barnets svårigheter att äta 
och gå upp i vikt, däremot undertryckte de sin oro beträffande barnets sena motoriska utveckling 
eller tal. De firades all utveckling positivt (Rempel et al., 2009). 
 
Att ta kontroll 
Familjen hade ett behov av att lära sig mesta möjliga om sitt barns omvårdnad och på det viset bli 
trygga för att stärka sin vårdgivarroll. Detta gjorde de genom att lära sig av den medicinska 
expertisen, aktivt letande av information både om barnets sjukdom och i böcker om 
välbefinnande (Lan et al., 2007). För att ha kontroll på sitt barns andning valde många föräldrar 
ha barnet sovande jämte sig då det fanns en rädsla att de skulle sluta andas. Föräldrarna valde 
också att inte sova borta från sitt barn av försiktighetsskäl (Carey et al., 2002). Föräldrarna 
ansträngde sig att lära sig allt vad som behövdes för att ta hand om sitt barn, såsom att monitorera 
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i form av pulsoxymeter (POX) och se syresättningen på barnet, sätta en ventrikelsond för att 
säkra barnets matintag med mera. Föräldrarna ville skydda sitt barn från infektioner vilket gjorde 
att de upplevde sig periodvis isolerade, framför allt inför planerad operation, som man inte ville 
riskera att senarelägga. Förutom att skydda sitt barn var de noga att skydda och ta hand om sin 
partner och sig själv (Rempel & Harrison, 2007).  
 
Föräldrarnas sätt att ta ansvara för sitt barns överlevnad gjordes genom olika strategier. De lärde 
sig att ta kontroll över sin situation, kämpa för balans i vardagen och involverade andra såsom 
far- och morföräldrar. Föräldrarna lärde sig genom att prova sig fram och genom sina misstag 
(Lan et al., 2007; Rempel & Harrison, 2007). En stor oro låg om framtiden, hur länge de skulle få 
behålla sitt barn och vad som framtiden bar i sitt sköte för föräldrar till barn med komplicerat 
hjärtfel. Oron fanns med dem hela tiden, många ville ha kontroll på barnet även på natten, för att 
se att barnet andades. Det var viktigt för föräldrarna att ha en positiv inställning, leva dag för dag 
då nästa dag inte var självklar längre. De var tacksamma för varje dag de fick vara med sitt barn 
då de inte visste hur länge barnet skulle leva (Carey et al., 2002; Hecker, 2005; Lee & Rempel, 
2011; Rempel, Harrison & Williamson, 2009).  
 
Behov av stöd 
De fick stöd från familjer i samma situation och genom sociala medier men de saknade anpassad 
och korrekt information och stöd till hela familjen från sjukvården. Det fanns behov av muntlig 
och skriftlig information om barnets diagnos, förväntade komplikationer av behandlingar, 
läkemedel, prognos och praktiska råd  (Lan et al., 2007; Rempel & Harrison, 2007; Wray & 
Maynard, 2006).  
 
Enligt Hecker (2005) var det olika hur mycket föräldrarna tänkte på vad barnet gått igenom, en 
del tänkte på det varje gång de såg barnets ärr och andra som om det aldrig hade hänt. Barnets 
hjärtfel påverkade hela familjen, vilket gav en stor stress på föräldrarna och skuld för syskon. 
(Carey et al., 2002). Föräldrarna insåg att de var varandras stora stöd, varvid deras roller kom att 
anpassas till familjens behov (Lan et al., 2007). 
 
En studie av Lan et al., (2007) om mödrars upplevelser hemma i väntan på operation, upplevdes 
stress inför den svåra rollen att vara mamma, de skuldbelade sig och hade humörsvängningar 
relaterat till barnets tillstånd. Mödrarna kände hopplöshet och att de inte kunde leva upp till sina 
egna förväntningar. De skuldbelade sig med att de inte fött ett friskt barn och de kände stor skuld 
att de försummade syskonens behov av både känslomässigt och socialt stöd. Detta kunde leda till 
sömnproblem (a.a.). Även fäderna tog på sig skuld att barnet inte var fött friskt (Salgado et al., 
2011). 
 
Enligt Rempel (2007) var det ovanligt att båda föräldrarna till barn med hypoplastiskt 
vänsterkammarsyndrom hade lika stor kunskap om sitt barns hjärtfel. Föräldrar med mer 
omfattande kunskap hade hämtat det ifrån internet och/eller hade en större medicinsk kunskap 
och kom därför snabbare till insikt om deras barns tillstånd. För att stödja sin partner gav de väl 
utvald information till den andra som ofta hade positivt inslag som stöd. De hade också som mål 
att vara på samma nivå och det var få par som hade problem utan istället såg de upp till den 
andre. För att skydda sig mot oro använde föräldrarna sig av att styra sina tankar positivt, de 
normaliserade sitt barns utveckling och de litade på andra som hade kunskap. När föräldrarna 
insåg att barnets tillstånd var bortom deras makt satte de stor tilltro till sjukvårdspersonalens 



!

12!
!

resurser och till sin religion, det gav dem tröst och ett hopp om framtiden (Lan et al., 2007; 
Rempel & Harrison, 2007; Salgado et al., 2011). 
 
Föräldrarna tog stöd av sitt sociala nätverk, sin religion, från vårdpersonal och sina egna 
livserfarenheter, det påverkade sättet hur de hanterade och klarade av sina upplevelser (Salgado 
et al., 2011). Sociala media och religion kom att bli ett stort stöd för dem (Lan et al., 2007).  
Trots support från andra människor upplevde många föräldrar att det ändå var på gränsen att de 
klarat av det (Rempel & Harrison, 2007).  
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Till urvalet av artiklarna valdes endast kvalitativa artiklar ut då de beskriver upplevelser på ett 
bättre sätt och belyser föräldrarnas erfarenheter med deras egna ord i form av citat. Den 
kvalitativa ansatsen gör det möjligt att beskriva föräldrars upplevelse av att leva med ett 
hjärtsjukt barn då unika upplevelser och erfarenheter är i fokus. 
 
Enligt Friberg (2006) bidrar kvalitativa studier till att skapa en förståelse av ett fenomen som 
studeras närmare, såsom upplevelser, förväntningar, erfarenheter och behov. Kvantitativa artiklar 
genomlästes för att få ett bredare perspektiv som grund i bakgrunden men användes inte i 
resultatet. När en artikel innehållit både kvantitativt och kvalitativa resultat så är endast den 
kvalitativa delen redovisad. 
  
Etik: I sju av de nio artiklarna framkom det tydligt att de var etiskt granskade, de andra två var 
oklar men visade stor respekt för föräldrarna, de kvalitetsgranskade till grad ett. Det har inte 
heller tagits upp de delar som inte är aktuella i Sverige, det är bland annat föräldrars vånda att 
besluta om operation, då det inte är aktuellt att de tar dessa beslut, inte heller ekonomiska 
aspekter med tanke på att vi i Sverige har fri sjukvård som det inte är överallt i världen. Flera 
artiklar speglade mödrars upplevelser och där fäderna intervjuades var det ibland färre deltagare. 
Jag har därför försökt att indela och förtydliga genusperspektivet utifrån detta. Om det beror på 
kulturella skillnader eller enbart ekonomiska aspekter angående föräldraledigheter framgår inte.  
 
Genom att de granskade artiklarna kommer från olika delar av världen (USA, Canada, Brasilien, 
Taiwan och England) har det visat sig att föräldrars känslor och upplevelser inte skiljer sig 
världen över. Inga artiklar kom dock från Sverige, då det inte fanns några svenska kvalitativa 
studier utförda på målgruppen, det fanns endast kvantitativa artiklar som återfinns i bakgrunden. 
En artikel från England är inkluderad vilket var det land som låg närmast Sverige. Det påverkar 
troligen inte resultatet då känslor och upplevelser inte vanligtvis kopplas geografiskt utan snarare 
till andra faktorer som personlighet, kultur, religion etc. Urvalet av artiklar från 2002 valdes med 
anledning av att utvecklingen av vården av hjärtsjuka barn under den senaste 10-års perioden har 
gått framåt och ökat överlevnaden, fram för allt barn med komplicerat hjärtfel. Artiklarna 
granskades kritiskt och kvalitetsgranskades noggrant med hjälp av mallar från studiematerial 
inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS 
och Malmö högskola” granskningsmallar (Carlsson, S., & Eiman, M. (2003).  
 
När artiklarna granskats, lästes de ytterligare igenom ett flertal gånger för att finna gemensamma 
nämnare. De lades in under subgrupper för att urskilja ett mönster som slutligen kom att indelas 
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till känslor och behov vid tid för diagnos och tiden hemma. Resultatets tillförlitlighet med nio 
kvalitativa artiklar ansågs vara tillräckligt men det konstaterades en brist på publicerade studier 
inom detta område. Artiklarna samlades in under en kort tid och anses vara pålitligt och stabilt 
datamaterial.  
 
Resultatdiskussion  
Föräldrar till barn medfödda hjärtfel behöver stöd både från sjukvården men också från sin 
närmaste familj. Behovet är störst i början vid tiden för diagnos och vid operation för att så 
småningom stabiliseras. I resultatet framkommer föräldrarnas upplevelser av oro och stress som 
en röd tråd genom hela processen. Med tiden använde föräldrarna olika copingstrategier för att 
klara av tillvaron på bästa sätt.  
 
Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser och erfarenheter till barn med 
medfödda hjärtfel. Alla föräldrarna kände stor oro och rädsla som så småningom lindrades med 
olika strategier till exempel normalisering. De uttryckte att de behövde stöd från sjukvården, att 
familjen var viktig liksom det sociala nätverket.  
 
Informationsbristen var tydlig redan efter diagnos då det mer kom att handla om orsak till 
hjärtfelet, och runt diagnos och behandling för att sedan ändra fokus till framtiden och tiden 
hemma, omvårdnaden runt barnet och att hantera vardagen. Vore informationen mer 
återkopplande till föräldrarna och även till de närmaste, skulle mycket oklarheter kunna undvikas. 
Föräldrarna får första informationen när de är i chockfas (Cullberg, 2003) och kan ha svårt att ta 
in information på fullgott sätt. Informationen bör därför ges vid upprepade tillfällen och repeteras 
(Cullberg 2003; Griffin, 2002). Guralnic (2005) menar att välriktad information har stor 
betydelse vilket leder till bättre strategier och behov samt mindre falska hopp för föräldrarna. 
Sjuksköterskan bör i sin kontakt med föräldrarna återkoppla och ställa frågor, gärna få dem att 
återberätta vad de hört för att kunna kontrollera om föräldrarna uppfattat informationen som de 
fått korrekt och eller om komplettering eller tydliggörande behövs.  
En annan svårighet för föräldrarna visade sig vara att de inte visste vad de ska fråga om, vad 
svaret innebär och rädsla för svaret. Det är viktigt att sjuksköterskan kontrollerar vad och hur 
föräldrarna uppfattat information som getts (Tveiten, 2000). Många följdfrågor kommer efter 
samtal och frågor som föräldrarna tänkt ställa glömmer de ofta bort när de får ny information. Det 
är bra att uppmuntra föräldrarna att skriva ner sina frågor till nästa möte, informationen kan även 
ges genom att visa bilder för att illustrera barnets hjärtfel. Tolk ska alltid anlitas om inte båda 
föräldrarna förstår svenska för att undvika språkförbistringar eller att de får olika information. 
Även Lundgren och Hansson (2008) menar att familjen behöver kontinuerliga samtal i lugn och 
enskild miljö då föräldrarna kan ha svårt att ta in informationen. Resultatet visar att föräldrarna 
har ett större behov av information än vad de får, men med tidens hjälp kommer deras frågor och 
behov ändra karaktär. Patientansvarig sjuksköterska har en viktig roll att förtydliga vad som har 
hänt under vecka, vad de har uppfattat av den informationen som givits och i lugn och ro ge 
information om vad som för tillfället är planerat in i kommande veckan. Om de har behov av 
ytterligare hjälp och stöd och höra hur eventuella syskon mår. 
 
Behov av stöd handlade om föräldrarna psykiska behov av tröst och stöd från sin partner, nära 
anhöriga, sjukvårdspersonal för att breddas till att söka stöd hos andra föräldrar i liknande 
situation, genom ökad kunskap och i olika strategier. Allt för att härbärgera sin oro och 
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normalisera sitt familjeliv. Lundgren och Hansson (2008) menar att genom deltagande och 
medverkan i barnets omvårdnad, ges föräldrarna en möjlighet att knyta an och stärkas i sin 
föräldraroll. Genom familjefokuserat arbete se hela familjens behov, även syskonens behov som 
behöver synliggöras, stödjas och få möjlighet att vara med i omvårdnaden av sitt syskon. Även 
clowner, syskonstödjare och lekterapin fyller en stor och viktig funktion för syskonen. Många 
familjer kan ha svårt att få stöd från sina närmaste anhöriga då de bor på annan ort på plats, vid 
längre sjukhusvistelse kan föräldrarna uppmuntras att åka hem för ett kortare besök om de inte 
kan få besök. Många använder sociala medier för att minska avståndet och ge sina närmsta 
anhöriga och vänner fortlöpande information. Sociala medier utvecklas som hela tiden och 
kommer troligtvis spela ännu större roll i framtiden, med ännu fler olika kontaktnät än vad som 
det ser ut idag. Avståndet har genom detta forum minskat och är till stor hjälp för föräldrarna i 
form av sociala kontakter. IT-teknik med snabb data kan också skapa en viss oro då 
informationen måste granskas men med god kontakt mellan vårdpersonal och föräldrar kan vi dra 
stor nytta av dagens utveckling och önska mer forum för föräldrar, framför allt när de har kommit 
hem och vardagen hinner ikapp dem med olika problem som behöver lösas smidigt. 
 
Föräldrars största orsak till stress var relaterat till brist på socialt stöd, oklarheter och 
informationsbrist och att kontakt med andra i detta fall mödrar till barn med medfödda hjärtfel via 
internet kunde vara till stor hjälp (Lee, Yoo & Yoo, 2007). Sjuksköterskan kan genom att se hela 
familjens behov hjälpa familjen med konkreta råd om hur de bäst kan ta hand om sitt barn, ge 
fortlöpande information under tiden de tillsammans sköter om barnet, vilket leder till trygghet 
och ökad kunskap. Medverka till att syskonen involveras och stimuleras. Även då barnet är svårt 
sjukt barn kan föräldrarna stimuleras till att exempelvis ge mat i ventrikelsonden, beröra barnet 
och om möjligt få sitta med barnet i famnen. Ibland kan det vara till hjälp för föräldrarna att det 
sjuka barnet har en överskådlig dagsplanering ”Min dag” för att de ska kunna planera också sin 
dag med aktiviteter. Det kan vara allt från mattider, skötsel, när sjukgymnasten kommer och när 
det är vila och sovstund för barnen på avdelningen. Det blir mer överskådligt och tydligt och kan 
hjälpa dem att få en struktur i tillvaron när de själva ska äta, vila och ta hand om syskonen.  
När föräldrarna upplever att de kan vara till nytta för sitt barn leder de till att stressen minskar 
(Tveiten, 2000). För att kunna ge en god omvårdnad till hela familjen är det viktigt som 
sjuksköterska att vara lyhörd och uppmärksam på hela familjen behov, då de inte alltid själva i 
sin kris kan prioritera och hantera detta. Sjuksköterskans roll är att tillgodose hela familjen 
behov, kunna förstå deras reaktion som är påverkad av mycket känslor och se var de befinner sig 
i krisen angående diagnos och den rådande situationen för att kunna stödja dem (Griffin, 2002). 
Då studier visat på att föräldrarna behöver mest stöd före och tiden efter operation behöver 
sjukvården planera för att kunna tillgodose detta behov (Menahem, 2008). Föräldrarnas 
upplevelse av socialt stöd fungerar verkar fungera som en faktor till återhämtning som påverkar 
deras förmåga till coping (Tak & McCubbin, 2002). 
 
Alla artiklar handlar om föräldrars upplevelser att leva med ett barn som har ett medfött hjärtfel, 
däremot hade de olika perspektiv utifrån tid när intervjuerna genomfördes, vilket kom att leda till 
att vissa artiklar återfinns endast på sjukhuset eller hemma. Jag har försökt att få med 
genusperspektivet med att redovisa en del fakta som framkommit under mödrar eller fäders 
upplevelser men bristfälligt har fäderna upplevelser redovisats. En del artiklar har endast 
redovisat mödrars upplevelser, andra har lägre svarsdeltagande av fäderna representerade och 
några har båda föräldrarna. Vid lågt svarsdeltagande av fäderna har de då slagits samman med 
mödrars upplevelser, att de tyckt samma vilket kanske inte alls skulle vara resultatet om man mer 
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kontrollerat deras uppfattning. Det saknas studier utifrån fäders upplevelser både enskilt och 
tillsammans med mödrarna.  
 
Det fanns inga kvalitativa studier av målgruppen genomförda i Sverige, men detta tros inte ha 
påverkat resultatet i ett genusperspektiv med tanke på att papporna har laglig rätt att vara hemma 
med föräldradagar. Kvantitativa studier från Sverige har även visat att mödrarna mår sämre och 
tillbringar mer tid tillsammans med barnet än fäderna (Lawoko & Soares, 2002, Lawoko & 
Soares, 2006). Det har heller inte visat sig att mödrarna mår sämre beroende på vilket hjärtfel 
barnet har utan en betydelsefull orsak har varit social isolering och den tunga föräldrabördan som 
bidragit till psykosocial tyngd (Lawoko & Soares, 2006). Mödrarna använde sig av andra 
copingstrategier än fäder, varav socialt stöd var viktigt för dem (Spijkerboer, 2007). Med hänsyn 
av detta kan det kanske förklara att den sociala isoleringen var ett problem för mödrarna. Fäderna 
använde sig mer av alkohol och subjektiv oro som coping (Doherty et al., 2007 ). En annan faktor 
som troligen också kan påverka upplevelsen är om barnet behöver genomgå en eller flera 
operationer under uppväxten.  
 
Konklusion 
Föräldrar till barn med medfödda hjärtfel behöver upprepade tillfällen med information. De 
behöver också stöd av sina närmaste anhöriga som också bör få en möjlighet till information. 
Föräldrarna beskrev situationen som overklig och försökte skydda sig mot den smärtsamma 
verkligheten genom att skapa och leva i en dröm där sanningen var att operationen inte behövdes, 
vilket kunde leda till bristande förmåga att ta emot information. Förmågan att ta till sig 
information var på grund av oron minst direkt efter diagnosbeskedet. Slutligen insåg och 
föräldrarna det oundvikliga faktum att operation var nödvändig och verkligheten trängde sig på.  
Det visade sig också att social support i form av att få träffa familjer i samma situation, var till 
stor hjälp redan på sjukhuset och sedan även hemma. Efter hand beskrev föräldrarna en 
normaliserings process med minskad oro och att de lärde sig att leva i nuet.  
 
Implikationer  
Sjuksköterskor som möter familjer med hjärtsjuka barn bör vara medvetna om behovet av 
upprepad information, både muntlig och skriftlig. Ha kunskap om deras brist på förmåga att ta till 
sig information. Det är också viktigt att även ge tillfällen tillsammans med syskon och 
närstående. Genom stöd och familjefokuserad omvårdnad kan föräldrarna stödjas i sin 
föräldraroll och även involvera syskonen. Samordna professionellt stöd som familjen behöver i 
form av kurator, psykolog och syskonstödjare. Kontakt med andra föräldrar i liknande situation 
bör också erbjudas.  
 
Förslag på fortsatt forskning  
Det vore intressant att genomföra en kvalitativ studie som fokuserar på båda föräldrarna till barn 
med medfödda hjärtfel, från diagnos till tiden hemma utifrån svenska förhållanden. Enskilda 
intervjuerna med tanke på genusperspektiv. Hur är det med jämställdheten och fördelningen att 
vara hemma hos sitt barn. Vidare är det viktigt att studera hur far- och morföräldrarna upplever 
sin situation, vilket stöd önskar de få?
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my search terms. 

881 0   

  (“Heart defects, Congenital”) 829 0   
  (DE “Parents”) 7117 0   

  
(DE “Parents”) AND (“Heart 
defects, Congenital”) OR (SU 
“Congenital heart disease”) 

8 8 0  

  
(AB family coping) AND (“Heart 
defects, Congenital”) OR (SU 
“Congenital heart disease”)  

3 3 1  0 

CINAHL 2012-
02-13 

((MH “ Heart defects, 
Congenital+”) or “congenital 
heart defects” or congenital heart 
disease”) AND (MH “Parents+” 
OR MH “Parenting” OR TI 
“parent*”)) 
Limits: Published Date from 
20020101-; English language, 
Peer review 
Research Article and Abstract. 

38 38 (7) 

 
 
1 
 
 

 2012-
04-02 

(MH ”Heart Defects, Congenital”) 
Limits: Published Date from 
20020101-; English language, 
Peer review 
Research Article and Abstract. 

614    

 2012-
04-02 

(MH “Parents”) Limits: Published 
Date from 20020101-; English 
language, Peer review 
Research Article and Abstract. 

5170    

 2012-
04-02 

(MH”Heart Defects, Congenital”) 
AND (MH“Parents”) Limits: 
Published Date from 20020101-; 
English language, Peer review 
Research Article and Abstract. 

25 25 6 0 

 2012-
04-02 

((MH “Parents”) OR AB family 
AND experience) AND 
(MH”Heart Defects, Congenital”) 
Limits: Published Date from 
20020101-; English language, 
Peer review 
Research Article and Abstract. 

29 7 7 2 
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Databas Datum Sökord/Limits Antal 
träffar 

Lästa 
Abstract
Artiklar 

Urval 
1 

Urval 
2 

 2012-
04-02 

((MH” Family Coping”)) AND 
(MH ”Heart Defects, Congenital”) 
Limits: Published Date from 
20020101-; English language, 
Peer review 
Research Article and Abstract. 

1 1 0  

Psyc-
INFO 

2012-
04-02 

(su((heart disease, congenital) OR 
(heart defects)) AND 
all((parenting OR parent)) AND 
(experience OR “family coping”)) 
AND stype.exact(Schorly 
Journals”) AND (yr(2002-2012))  

13 5 2 1 
 

PubMed  

”congenital heart 
defects” [fritext] AND ”parents 
experience” [fritext] Limits: only 
items with abstracts, English, 
Publication Date from 2002 

54 54 kopior  

 2012-
03-21 

Fritext (”heart defects, 
congenital”) AND Fritext 
(”family coping”) Limits: only 
items with abstracts, English, 
Publication Date from 2002 

56 56 7 1 
 

PubMed 
 

2012-
04-02 

((”Congenital heart disease”) 
AND (”congenital heart 
defect”[Mesh Terms]) OR (heart 
defects, congenital[Mesh Terms]) 
AND all(parent*) AND 
all(experience)  

58 58 8 3 
 

PubMed 2012-
04-02 

(needs AND families AND heart 
disease congenital AND children) 40 40 1 1 

 
1 )Sökningar gjorda i PubMed gjordes med automatisk mappning till Mech-termer, dvs. 
sökningar inkluderar ev. underordnade termer och fritext på fraser och ord i sökbegreppet. 
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Tabell 3. Artikelöversikt: kvalitativ studie      Bilaga III; I 

 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 

 
2002 
USA 
Cinahl 

 
Carey, L.K.; 
Nicholsson, 
B.C.; & Fox, 
R.A.  

 
Maternal faktors 
related to 
parenting young 
children with 
congenital heart 
disease. 

 
Var att jämföra 
mödrars 
uppfostran till 
friska barn och till 
medfödda hjärtfel 
(CHD).  

 
Både kvantitativ och kvalitativ studie gjordes, 
Bortfall på 9 mödrar till CHD, kvarstod 30st 
ur vardera grupp. Första gruppen innefattade 
mödrar till barn med medfödda hjärtfel från en 
stor kardiologiskt barnsjukhus med barn 
mellan 2-5års ålder.  
Fem kardiologer medverkade och graderade 
deras hjärtfel från en skala mellan1-5, barnen 
var från grad 3 eller mer. Grupp två valdes ut 
från medicinsk avdelning eller från skola i 
kombination att matcha den andra gruppen. 
Den friska gruppen skulle inte ha några 
kroniska sjukdomar.  
Det första mötet ägde rum hemma hos 
deltagarna, där det gicks igenom hur studien 
skulle genomföras och frågor. Andra mötet 
filmades med mamman och barnet leka 
tillsammans med ett för åldern anpassad 
leksak, de första fem minuterna fick barnet 
välja reglerna,  kommande fem minuterna 
gällde mammans regler och slutligen då 
mamman ber barnet hjälpa till och städa upp 
efter sig. Detta redovisades kvantitativt, ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna.  
Det tredje mötet var en intervju som 
redovisades kvalitativt. Frågan som ställdes 
var ”. Hur föräldraskapet/uppfostran var 
annorlunda utifrån de tänkt sig”. 

 
Ur den kvalitativa studien framkom det 
6 olika teman till mödrar med CHD än 
vad som mödrarna till de friska barnen 
teman upplevde. 
1. Det oförutsedda - chock 
2. Vaksamhet, försiktighet – oro 
3. Oförutsedda - rädsla 
4. Leva idag 
5. Normalisering 
6. Stress 
 
 Hos de friska barnens mödrar 
1. Barnets temperament 
2. Belastning -energiförlust 
3. Belöning - glädje 
4. Förväntningar på sig 
5. Disciplin 
6. Jämförelse mellan syskon 
 
Den kvalitativa studien skilde sig från 
den kvantitativa studien som inte visat 
större skillnad. Här framkom det en 
annan bild. Hur de var oväntat att få ett 
sjukt barn, och det oklara om barnets 
framtid och hela familjen påverkan av 
stress. 

 
Grad 1. 
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Tabell 3. Artikelöversikt: kvalitativ studie      Bilaga III; II 

 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 

 
2005 
USA 
Cinahl 
 

 
Hecker, 
Fernandes, J.R 
 
 

 
The experience of 
a broken heart 

 
Att undersöka 
föräldrarnas 
upplevelser när de 
fick diagnosen på 
sitt barn med 
medfött hjärtfel.  

 
Kvalitativ studie, fenomenologisk 
intervjustudie.  
Urvalet var 5 föräldrapar. De skulle beskriva 
hur de upplevde att få diagnosen CHD. på 
sitt barn. Studien pågick under 3 år med start 
1997. Det framkommer inte om det var 
bortfall, vilka kriterier mer än CHD. och om 
det exkluderat något. Analysen av 
intervjuerna grupperades och lades under 
olika teman. 

 
Föräldrarna beskrev tydligt sina 
känslor. Det var allt från känna på 
sig att det var något fel på barnet 
men att slå ifrån sig det, till 
fullständig chock, misstroende, 
dröm, tiden stannar.  
 
Som intensivvårdsjuksköterska och 
barnsjuksköterska ska man använda 
sig av ett tydligt och lätt språk då 
föräldrarna uttryckte att tolk 
användes till andra främmande 
språk men till IVA/sjukhusspråk 
fanns inga tolkar. Det är viktigt att 
kunna läsa av föräldrarna i vilken 
fas de är, hur mycket information 
de kan ta emot och vad de tagit till 
sig.  
 
De vill vara föräldrar till sitt barn 
och här behöver de vägledning vad 
de kan göra och stärkas i 
föräldrarollen. 
 

 
Grad III 
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Tabell 3. Artikelöversikt: kvalitativ studie      Bilaga III; III 

 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 

 
2006 
Taiwan 
Cinahl 

 
Lan, S.-F.,  
Mu, P.-F., & 
Hsieng, K.-S 

 
Maternal 
experiences 
making a decision 
about about heart 
surgery for their 
young children 
with congenital 
heart disease 

 
Var att undersöka 
mödrars erfarenhet i 
samband med 
beslutsprocessen 
inför att deras barn 
under 3 år skulle 
opereras för sitt 
hjärtfel. 

 
Kvalitativ Fenemenologisk studie  
Fenemonologisk intervjuteknik med teman 
som kategoriserades.  
 
Urval: Mödrar till 9 förskolebarn med 
medfött hjärtfel och som varit utskrivna från 
sjukhuset minst 6 månader samt inga andra 
diagnoser. Mödrarna intervjuades hemma i 
medel två månader (0,5-5månader) efter 
barnets operation. Barnen var från 1,2 till 3,6 
års ålder.  
 
Studien gjordes i Taiwan från ett pediatriskt 
hjärtcenter. 

 
Mödrarnas erfarenhet delades upp i 
5 teman. 
Mödrarna genomgick tillsammans 
med hela familjen en extrem stress, 
roller omfördelades i väntan på 
operation.  
 
Det var nödvändigt för mödrarna att 
förstå hur operationsstegen gick till, 
omfördela rollerna hemma, 
organisera omvårdnaden i familjen 
inför planeringen av barnets 
hjärtoperationen.  
 
Ord som fanns under teman var 
hopp, dröm, accepterande, 
hopplöshet, humörpåverkan. 
 

 
Grad I 

 

 

 

 

 



!

!
!

Tabell 3. Artikelöversikt kvalitativ studie      Bilaga III; IV 

 
Publika- 
Tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 

 
2011 
Canada 
PubMed 
 

 
Lee, A.,  
&  
Rempel, G.R. 

 
Parenting children 
with hypoplastic 
left heart 
syndrome: 
Finding a balance. 

 
Var att beskriva 
vilken roll som 
”Normalisering” 
spelat hos föräldrar 
till barn med 
vänsterkammar 
hypoplasi (HLHS) 
ett medfött hjärtfel. 

 
Sekundäranalys som var en del i av en 
kvalitativ forskning om föräldraskap som 
utomordentliga (extraordinary parenting) till 
barn med HLHS. Sexton föräldrar till nio 
barn intervjuades, de var utvalde från ett 
hjärtcenter i Canada. 
 
Intervjuerna var halvstrukturerade frågor, till 
var och en enskilt, per telefon eller hemma 
hos föräldrarna. Intervjun tog mellan en till 
två timmar och var inspelade på band där de 
avidentifierades. 
Öppningsfrågorna var till exempel: 
Vad har varit mest utmanande att vårda ett 
barn med HLHS? 
Vad har varit belöningen/tillfredställelsen att 
vårda ett barn med HLHS? 
 
Två intervjuer gjordes för att få ytterligare 
förklaring och om det förändrats över tid. 
Intervjuerna kodades, jämfördes, för att se 
läggas under teman.  
 

 
Normalisering var ett dominant 
fenomen i processen att vara 
föräldrar till ett barn med HLHS.  
Att använda sig av normalisering 
fick föräldrarna en hjälp till att 
uppnå en känsla av normalitet och 
en brygga mellan sin oro och 
optimism. 
 
Tre stora teman visades sig om 
föräldrarnas uppfattning om sitt 
barns sårbarhet. 
 
1. Rädsla och misstro 
- Hur ska jag kunna skydda mitt 
barn?, Rädsla för att få ett 
sjukhussamtal om ditt barn osv. 
 
2. Normalisering 
I sitt barn och liv. 
 
3. Optimistisk bedömning 
Firade barnets överlevnad, såg 
positiv framåt. 
 

 
Grad I. 
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Tabell 3. Artikelöversikt: kvalitativ studie      Bilaga III; V 

 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 

 
2011 
Canada 
PsycInfo 
 

 
Moola, F.J. 

 
”This is the best 
fatal illness that 
you can have”: 
Contrasting and 
comparing the 
experiences of 
parenting youth 
with cystic 
fibrosis and 
congenital heart 
disease 

 
Var att undersöka 
hur det är att vara 
föräldrar till barn 
med Cystisk fibros 
(CF) eller med 
medfött hjärtfel 
(CHD) samt 
jämföra deras 
erfarenheter. 

 
Urvalet gjordes av två sjuksköterskor som 
arbetade på CF-mottagning respektive 
hjärtmottagning (CHD) på Metropolitans 
barnsjukhus i Toronto, på utskrivna 
patienter. Patienterna söktes från 
patientdatabas. Patienternas ålder var mellan 
tio och arton år och föräldrarna ålder mellan 
trettiofem till femtiofem år. 
Tjugonio föräldrar från separata familjer 
medverkade totalt, varav tio män och nitton 
kvinnor(16 från CF-klinik och 13 från CHD-
mottagning).  
Kvalitativ studie, intervjuer med 
halvstrukturerade frågor som ägde rum på 
kliniken i sjukhuset, som tog mellan 45-85 
minuter att genomföra. Intervjuerna spelades 
in på band och skrevs ut ord för ord för att 
därefter analyseras och lades i teman. 
Meningsbärande ord och fraser som 
relaterades till olika fenomen. Det kodades, 
lästes om och lades slutligen in under tema. 
 

 
Resultatet visade tre huvudteman. 
1. Stess var närvarande hos båda 
grupperna men berättades och 
uttrycktes på olika sätt av 
föräldrarna. 
2. Tidsförlust som var relaterad till 
all tid som behandlingarna tog,  
Specifikt för CF-föräldrarna var 
stressen över framtiden som 
begränsades av sjukdomen. 
3. Den kroniska stressen över deras 
barns sjukdom har lärt dem att se i 
ett annat perspektiv. Detta gällde 
båda föräldragrupperna.  
 
 

 
Grad I. 
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Tabell 3. Artikelöversikt: kvalitativ studie      Bilaga III; VI 

 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 

 
2007 
Canada 
PubMed 

 
Rempel, G. R., 
& 
Harrison, M. J. 

 
Safeguarding 
precarious 
survival: 
Parenting children 
who have 
lifethreatening 
heart disease. 

 
Att beskriva 
föräldrars 
erfarenheter att 
vårda sitt barn med 
HLHS under alla 
högrisk- kirurgiska 
operationer. 

 
Kvalitativ studie, intervjuer med 16 
föräldrar till 9 barn (tre pojkar och sex 
flickor) med HLHS, nio mödrar och sju 
fäder.  
Barnen var mellan två månader till fem år 
gamla när den första intervjun genomfördes. 
I 
Intervjuerna spelades in och skrevs ut ord 
för ord. Frågorna var ostrukturerade och 
intervjun gjordes enskilt med föräldrarna 
eller per telefon. Trettio intervjuer gjordes 
total under en tretton månaders period.  
 
Analysen genomfördes under öppen och 
selekterad kodning med en induktiv 
genomförande. 
Meningsbyggande koder grupperades. 
 

 
Dessa föräldrar visade sig ha stor 
förmåga till föräldraskap och 
säkrade barnen och sig själva i 
egenskap av vårdgivare. De lärde 
sig genom att övning och fel som 
det gjorde. Föräldrarna använde sig 
av olika strategier, ta ansvar, kämpa 
för balans och ta hjälp av andra, 
oftast mor- eller farföräldrar och 
släkt. 
 
Föräldrarna använde sig av 
normalisering för att mildra deras 
oro över barnet och dess framtid.  
Tröst i form av religion, teknikens 
utveckling. 
 
Föräldrarna var noga med att stötta 
varandra i parrelationen.  
 

 
Grad I 
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Tabell 3. Artikelöversikt: kvalitativ studie      Bilaga III; VII 

 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 

 
2009 
Canada 
PubMed 

 
Rempel, G. R., 
Harrisin, M. J., 
& 
Williamson, D. 
L. 

I 
s ”Treat your 
child normaly” 
helpful advise for 
parents of 
survivors of 
treatment of 
hypoplastic left 
heart syndrom? 

 
Syftet var att visa 
hur föräldrarna till 
barn med HLHS 
hanterar sin oro 
inför sitt barns 
osäkra framtid  

 
Kvalitativ studie, intervjuer med 9 mödrar 
och 7 fäder till 16 barn med HLHS. Perioden 
studien pågick från november 2001 till 
december 2002 i Canada.  
 
Trettio intervjuer hölls antingen personligen 
eller via telefon. Dessa spelades in och 
skrevs ner ordagrant, kodades och 
analyserades via datorn.  
 
Teman kategoriserades, till exempel 
föräldrars strategier och parrelationens 
belastning eller egenskap. 

 
1. Föräldrarna använder sig av 
normalisering för att minska deras 
oro angående den ovissa framtiden 
för deras barn. Detta var en ständig 
oro dem.  
 
2. Den försenade tillväxten och 
utvecklingen, gav oro vid att barnet 
bland annat inte åt tillräckligt. 
 
3. Med normaliserings hjälp kunde 
både vikt och utvecklingsförsening 
tillskrivas att barnet följde sin egna 
kurva och att det är vanligt hos barn 
med hjärtfel. 
 

 
Grad I 
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Tabell 3. Artikelöversikt: kvalitativ studie      Bilaga III; VIII 

 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 

 
2011 
Brasilien 
PubMed 

 
Salgado, C. L. 
Lamy, Z. C., 
Nina, R.V. de 
A.H., Melo, 
L.A., Lamy 
Filho, F., & 
Nina, V.J. 

 
Pediatric cardiac 
surgery under the 
parents sight: a 
qualitative study 

 
Syftet med studien 
var att undersöka 
erfarenheter hos 
familjer till barn 
med medfödda 
hjärtfel som 
genomgår 
hjärtkirurgi och 
identifiera vilka 
copingstrategier de 
använder sig av. 

 
Kvalitativ studie.  
Urval: familj med barn diagnostiserat med 
medfött hjärtfel, barnet under 10år och 
inneliggande på intensivvårdsavdelning. 
 
Första intervjuerna gjordes på sex mödrar 
och nästa intervju med båda föräldrarna 
tillsammans. Det användes strukturerade 
frågor angående sociodemografiska fakta 
och halvstrukturerade frågor för att definiera 
kärnan av studien, detta bandades och skrevs 
ordagrant ner efteråt.  
Allt analyserades tematiskt. Under tiden 
fanns det två personer som endast 
observerade, oberoende av varandra.  

 
Fyra teman redovisades: 
 
1. Känslor och emotionella 
upplevelser rörande barnets 
sjukdom.  
2. Mammans syn på 
hjärtsjukdomen. 
3. Mamman och barnet på 
intensivvårdsavdelningen. 
4. Copingkällor 
 
Mödrarna uttryckte rädsla, skuld, 
oro, och känslan av att inte vara 
förberedd. 
 
Informationsbrist framkom men 
även en stor tillit till sjukvården.  
 
Copingstrategier var religion, det 
sociala nätverket och stöd och 
omvårdnad av sjukvårdspersonal. 
 

 
Grad I 
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Tabell 3. Artikelöversikt: kvalitativ studie      Bilaga III; IX 

 
Publika- 
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 

 
2006 
England 
PubMed 

 
Wray, J.; & 
Maynard, L 

 
The needs of 
families of 
children with 
heart disease 

 
Var att utvärdera 
familjens 
uppfattning av 
behov till barn med 
medfödda hjärtfel, 
föräldrar och 
syskon  

 
Metodens första del var kvantitativ och den 
andra delen kvalitativ vilket kommer 
redovisas i slutsatsen separat. 
 
Patienterna hade varit vårdade på den 
pediatriska hjärtavdelningen på Harefield 
mellan år 1995-1999, med hjärtfel, och när 
studien genomfördes vara under 19år.  
Av de totalt 478 patienterna som det 
skickades  hem ett frågeformulär till, 
svarade 209 (=46,8%) familjer.  
 
Den kvalitativa delen redovisades teman och 
utgjordes av öppna frågor i frågeformuläret 
där frågor rörande information, behov av 
stöd, hjälp och omvårdnad var huvudtemat.  
 

 
Från den kvalitativa delen så var det 
två teman som utmärkte sig. 
 
1. Information 
Informationsbehovet var stort 
rörande vad som varit  angående 
diagnos, operation, statistik, 
informationsmaterial och hur 
framtiden såg ut. 
 
2. Känslomässigt stöd till familjen 
De önskade kontakt med 
professionell hjälp, behovet att 
utrycka det som var specifikt 
rörande deras barn och gärna möten 
med andra familjer med samma 
erfarenheter. 
 

 
Grad II 
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