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Sammanfattning  Omkring en procent av alla barn som föds i Sverige varje år föds 

med ett medfött hjärtfel och för föräldrarna resulterarar detta 

vanligtvis i stora psykiska påfrestningar. Kunskap om föräldrarnas 

upplevelse av att leva med ett barn med medfött hjärtfel kan stärka 

sjuksköterskans förmåga att fungera som ett stöd till föräldrarna. 

Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrarnas upplevelse 

av att leva med barn med medfött hjärtfel. En litteraturstudie 

genomfördes som inkluderade 17 vetenskapliga artiklar som 

bearbetades. Huvudkategorier och underkategorier skapades 

utifrån artiklarnas innehåll: Påverkan på kropp och själ med 

underrubriker psykisk obalans, leva med stress och oro och 

maktlöshet och rädsla. Efterföljande huvudkategorier var behov av 

stöd och behov av kunskap. Resultatet påvisade att förekomst av 

psykisk ohälsa var vanligt förekommande hos föräldrar till barn 

med medfödda hjärtfel. Sjukvårdens omhändertagande av 

föräldrarna relaterat till informationsöverföring, dialog, 

delaktighet, personalbrist och emotionellt stöd till barnet var 

bristfällig. Framtida forskning bör fokusera på adekvat information 

från sjukvården till föräldrarna och faktorer för att 

sjukvårdspersonal ska kunna upprätthålla ett optimalt stöd. 

Forskning bör också fokusera faktorer för att stärka 

sjukvårdspersonalens ohändertagande av föräldrar med psykisk 

ohälsa. Det finns också ett behov av att inkludera anhörigvård i 

sjuksköterskans grundutbildning.  
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Abstract About one percent of the children that are born in Sweden every 

year suffer from congenital heart defects and it’s resulting in 

severe psychological distress for the parents. Knowledge about the 

parent’s experience of having a child with congenital heart defect 

may strengthen the nurse supporting function for the parents. The 

aim of this literature study was to illuminate how parents to 

children with congenital heart defects experience the parenthood. 

A literature study was used and included 17 research articles 

which were processed. Categories and subcategories appeared 

from the content of the articles: effect on body and soul and 

subcategories mental ill-health, living with stress and anxiety and 

powerlessness and fear. The following categories were need of 

support and need of knowledge. The results of the study are 

showing a great presence of psychological distress among parents 

of children with congenital heart defects. There were many deficits 

in the care of the parents supplied by the health care system related 

to transformation of information, dialog, participation, lack of staff 

and emotional support to the child. Future research should focus 

on adequate information from the health care system and factors 

for optimal support by health care staff. Research should also 

focus on the health care staff´s ability to maintain a good care of 

parents with psychological distress. There is also a need to include 

care of the relatives in the nurse´s basic education. 
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1 

 

Inledning 
 

Omkring en procent av alla barn som föds i Sverige per år har ett medfött hjärtfel 

(Socialstyrelsen, u.å.). Att få ett barn med medfött hjärtfel resulterar i stora psykiska 

påfrestningar för föräldrarna. De psykiska påfrestningarna kan ge upphov i skuldkänslor, 

vacklan mellan hopp och förtvivlan, upplevelse av oförstående inställning hos omvärlden och 

stor belastning relaterat till ständiga besök på sjukhus (Hjärtebarnsförbundet, u.å. a). Enligt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan sätta in åtgärder för att främja hälsa 

och tillgodose sociala behov, i synnerhet hos svaga grupper i befolkningen (Svensk 

Sjuksköterskeförening [SSF], 2007). 

 

Det är ett vanligt förekommande med psykosociala problem i familjer till barn med medfödda 

hjärtfel (Socialstyrelsen, u.å.). Enligt rekommendationer av Socialstyrelsen (2008) skall den 

hjärtsjuka individen och anhöriga erbjudas psykosocialt stöd vid diagnostik och vid 

behandling av medfödda hjärtfel. Enligt Socialstyrelsen (2008) finns vetenskapligt bevis som 

visar på att psykosociala påfrestningar kan minskas genom stöd. 

 

Doherty et al. (2009) påvisade att födsel av ett barn med medfött hjärtfel resulterade i att en 

tredjedel av de deltagande mödrarna och en femtedel av deltagande fäder uppvisade psykisk 

stress. Enligt Lawoko (2007) uppgav föräldrar till barn med medfött hjärtfel i studie en sämre 

livskvalitet än föräldrarna till friska barn. 

 

Bakgrund 
 

Medfött hjärtfel 
 

Den vanligaste medfödda missbildningen är medfött hjärtfel (Berghammer, 2012). Medfödda 

hjärtfel är ett samlingsbegrepp för ett hundratal olika missbildningar i hjärtat samt i de stora 

kärlen. I Sverige föds 1000 barn med hjärtfel per år (Dellborg, 2012). Berghammer (2012) 

belyser att 90-95 procent av de barn som föds med medfödda hjärtfel når vuxen ålder, vilket 

är resultatet av en utvecklad barnhjärtsjukvård inom diagnostik, medicinska och kirurgiska 

åtgärder.  

 

Vid vilken tidpunkt hjärtfelet hos barnet upptäcks är beroende på diagnos (Socialstyrelsen, 

2008). Enligt Dellborg (2012) kan svåra hjärtfel identifieras via ultraljudsteknik under 

fosterutvecklingen. Vetskapen om att fostret har ett svårt hjärtfel under graviditeten kan 

resultera i en avslutad graviditet och idag föds ett mindre antal barn med svåra hjärtfel. 

Socialstyrelsen (2008) hävdar ytterligare att hjärtfelet kan upptäckas inom några timmar 

alternativt ett antal dygn efter födseln. I vissa fall kan hjärtfelet påvisas efter ett antal år. 

Enligt Socialstyrelsen (2008) finns ingen gemensam orsak till utveckling av hjärtfel hos 

fostret. En störning som utvecklas före den tolfte graviditetsveckan kan resultera i hjärtfel hos 

fostret. Missbildningar i hjärtat hos fostret kan även uppkomma på grund av ärftliga faktorer 

(Socialstyrelsen, 2008; Sunnegårdh, 2000). Downs syndrom utvecklas på grund av 

missbildningar i kromosomerna och dessa barn föds i många fall med hjärtfel. Kända orsaker 

till utveckling av hjärtfel hos fostret är infektion såsom humant immunbristvirus (HIV) och 

coxsackievirus, sjukdom hos modern och intag av läkemedel och alkohol under graviditeten 
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(Sunnegårdh, 2000). Diabetes och andra autoimmuna sjukdomar hos modern kan innebära 

utveckling av olika former av hjärtfel hos fostret (Dellborg, 2012; Sunnegårdh 2000). 

Diabetes är en sjukdom som ökar i samhället, detta resulterar i en ökning av medfödda hjärtfel 

hos barn (Dellborg, 2012).  

 

Barndomen för ett barn med medfött hjärtfel innebär vanligtvis en eller flera stora operationer 

(Dellborg, 2012). Operationerna medför långvariga och ett flertal sjukhusvistelser samt 

problematik gällande skolgång och fritidsaktiviteter. Att födas med medfött hjärtfel innebär i 

många fall ett behov av fortsatt högspecialiserad vård och livslång uppföljning (Berghammer, 

2012). Barn med medfödda hjärtfel har en begränsad fysisk förmåga i vardagen på grund av 

en nedsatt pumpförmåga (Socialstyrelsen, u.å; Dellborg, 2012). Enligt Socialstyrelsen (u.å.) 

begränsas barnets fysiska aktivitet och deltagande i sportaktiviteter och idrott, vilket 

vanligtvis leder till ett fortsatt liv av sänkt aktivitetsgrad och ökad risk för övervikt. Barn med 

medfödda hjärtfel har ingen ökad risk att drabbas av infektioner, men vid insjuknande har 

barnet större svårighet att tillfriskna (Hjärtebarnsförbundet, u å. b). Barn med medfödda 

hjärtfel kan i många fall vara i behov av sjukvård vid exempelvis förkylning och har en större 

risk att drabbas av komplikationer som pneumoni. Enligt Hjärtbarnsförbundet (u.å. b) kan 

annan problematik för barnet röra sig om koncentrationssvårigheter, nedsatt ork vid 

måltidssituationer, ökat behov av vila under dagen och ökat behov av tjocka kläder vid kallt 

och blåsigt väder. Barn med medfödda hjärtfel har en ökad risk att insjukna i endokardit, 

vilket är en allvarlig komplikation (Socialstyrelsen, 2008).    

 

Dellborg (2012) påpekar att endast hälften av alla barn med svåra hjärtfel som föddes för 

några decennier sedan överlevde. Ökad överlevnad är resultatet av en bättre operationsteknik 

och mer effektiv sjukvård. Trender i befolkningens dödlighet hos individer med medfödda 

hjärtfel i Storbritannien utreds med hjälp av register som fastställer dödligheten hos individer 

med medfött hjärtfel under tidsperioden 1979-2005 (Pillutla, Shetty & Foster, 2009).  Enligt 

registret överlever individer med medfött hjärtfel längre idag. Pillutla et al. (2009) belyste 

förbättring inom kirurgiska och diagnostiska tekniker som orsak till ökad överlevnad. 

Majoriteten som föds med hjärtfel utför minst en korrigerande operation eller kirurgiskt 

ingrepp för att undvika en för tidig död. Det finns dock ett fåtal hjärtfel som är självläkande 

(Berghammer, 2012; Dellborg, 2012).  Dellborg (2012) betonar att Sveriges barnhjärtsjukvård 

är i världsklass. Utvecklad barnhjärtsjukvård har medfört ett ökat antal individer med 

medfödda hjärtfel som når vuxen ålder och som har möjlighet att erhålla fortsatt vård av 

vuxenhjärtläkare.  

 

Föräldraskapet  
 

Bergnéhr (2009) menar att beslutet att bilda familj och bli förälder i praktiken innebär att inte 

enbart beakta egna behov och prioriteringar, utan att i större utsträckning ta hänsyn till andras 

önskemål. Efter att ha levt ett tidigare liv där fokus legat på självförverkligande ses vanligtvis 

familjeskapande som ett naturligt steg i livet. Barnaskaffande uppfattas vanligtvis resultera i 

ett antal begränsningar i livet som för blivande föräldrar i många fall upplevs positivt och som 

ger tillåtelse att leva ett lugnare liv. Föräldraskapet skapar enklare val och medför att arbete, 

fritidsaktiviteter och socialt umgänge i större mån bortprioriteras. Föräldrarna i studie 

uppfattade främst kärnfamiljen som ett ideal och som innefattade ett normalt och perfekt liv 

som var fyllt av lycka. För mödrar var vårdande, kärlek och tanken att få en individ som 

liknade den egna personen betydelsefulla orsaker som motiverade barnaskaffandet. Kvinnorna 

uppgav enligt Bergnéhr (2009) att moderskapet kännetecknades av ansvar, emotioner och att 
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beakta barnets vilja och behov. Emotioner innebar till exempel snällhet, omtänksamhet, 

tillitsfullhet, lycka, tillfredställelse, ängslan och en känsla av att inte avstå från tillräckligt för 

att kunna tillgodose barnets behov. Ansvar var dock det mest förekommande begreppet som 

representerade moderskap för kvinnorna, främst kännetecknades ansvaret av att ta hänsyn till 

och att identifiera barnets behov. Kvinnorna uttryckte en skillnad mellan idealet av att vara en 

god moder och hur verkligheten såg ut för kvinnorna. Kvinnorna uppgav att det låg stor 

problematik i att både ha en framgångsrik karriär och att vara en god moder till barnet. 

Dagens moderskap uppgav kvinnorna vara mer påfrestande på grund av att samhället fått en 

farligare karaktär, men att samhällsutvecklingen också hade en positiv dimension då barn blev 

hörda på ett annat sätt än tidigare. Kvinnorna menade vidare att fäder inte hade ett likvärdigt 

ansvar i jämförelse med mödrarnas och kraven på att vara en god far inte var lika stort som 

kraven på att vara en god moder. Fäder uppgav tanken att det blev socialt accepterat att agera 

barnsligt, social stabilitet och en känsla av säkerhet som viktiga faktorer som motiverade 

föräldraskapet (Bergnéhr, 2009). 

 

Att vara förälder till ett sjukt barn 
 

En sjukdom hos närstående är ett exempel på en händelse som kan utlösa en traumatisk kris 

(Cullberg, 2006). En traumatisk kris kan delas in i fyra olika faser, närmare bestämt 

chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringen. Chockfasen utgörs av den 

första tiden efter att en kris har uppkommit. Individen ifråga vägrar under chockfasen att se 

och att bearbeta verkligheten. Det finns olika reaktioner som kan uppkomma under 

chockfasen, exempelvis avvikande beteende och apatiskt uppträdande. 

Informationsöverföring till den drabbade ses under denna fas som olämpligt. Chock- och 

reaktionsfasen namnges ofta tillsammans som den akuta krisen och omfattar fyra till sex 

veckor. Under reaktionsfasen får den drabbade en större öppenhet för verkligheten, vilket 

innebär att försvarsmekanismer träder i kraft. Sorgereaktioner ingår också i den akuta krisen, 

vilket i hög grad uttrycks som psykosomatiska symtom. Även spontana sexuella förbindelser 

eller missbruk av alkohol eller av lugnande mediciner kan förekomma under reaktionsfasen. 

Beteenden som kan uppstå vid denna fas är också hallucinationer, dödslängtan, försämrad 

matlust och minskad vilja att intressera sig för den dagliga tillvaron. Upplevelse av ovisshet 

och meningslöshet kan uttryckas som ångest och som en ständig upprepning av frågan varför. 

Aggressivt beteendemönster är vanligt förekommande, i synnerlighet ifråga om 

skuldbeläggning. Enligt Cullberg (2006) kan individen under bearbetningsfasen, som äger 

rum ett halvt eller ett år efter traumat, få förmågan att vända blicken mot det föregångna och 

istället se framtiden. I nyorienteringen, som inte har ett avslut, går individen vidare med sitt 

liv och lever enbart med traumat som ett ”ärr”. 

 

Föräldrar till barn med medfödda hjärtfel upplever samma upprymdhet vid födsel av barnet 

som föräldrar till friska barn upplever och föräldrarna upplever dock en djup ängslan över hur 

framtiden kommer att fortskrida (Hjärtebarnsförbundet, u.å. c). Föräldrarna får vanligtvis 

omfattande information från hälso- och sjukvårdspersonal som vanligtvis uttrycks på ett 

svårförståeligt sätt. Dessutom är föräldrarna i det akuta skedet i regel utmattade och befinner 

sig i en akut psykisk kris (Hjärtebarnsförbundet, u.å. c). Föräldraskapet påverkas i stor 

utsträckning av födsel av ett barn med medfött hjärtfel och det förekommer ett ökat antal 

skilsmässor hos dessa föräldrar (Dellborg, 2012). 
 

Tidigare forskning påvisar en större förekomst av depression, ångest och psykosomatiska 

symtom hos föräldrar till barn med medfödda hjärtfel i jämförelse med föräldrar till friska 
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barn (Lawoko & Soares, 2002). Mödrar i studien drabbades i större utsträckning av 

depression, ångest och psykosomatiska symtom än deltagande fäder. Föräldrarna till barn med 

medfödda hjärtfel uppgav också en högre grad av hopplöshet än föräldrarna till friska barn. 

Lawoko och Soares (2002) framhävde att föräldrarna till barn med medfödda hjärtfel hade en 

mer negativ bild av framtiden i jämförelse med föräldrarna till friska barn. Depression är en 

form av psykisk ohälsa och det mest påtagliga symtomet vid depression är nedstämdhet 

(Ottosson & Ottosson, 2010). Känslor som kan förekomma vid depression är apati, anhedoni 

och likgiltighet. Hos en deprimerad person är energinivån extremt låg och vardagliga 

aktiviteter upplevs betungande. Vid depression kan också koncentrations- och 

minnessvårigheter förekomma. Ångest är en annan form av psykisk ohälsa som kan 

förekomma i olika grad, alltifrån som en normal respons på ett hot till en sjukdomsbringande 

ångest (Sjöström & Skärsäter, 2010). Kroppens fysiologiska respons är livvärdig med den 

fysiologiska responsen som uppkommer vid situationer som kräver att individen flyr eller 

fäktar (Sjöström & Skärsäter, 2010). Psykosomatiska symtom uppkommer som en kroppslig 

reaktion på känslor eller på psykisk ohälsa (Ottosson & Ottosson, 2010). Starka känslor som 

uppkommer under en längre tidsperiod kan medföra kroppslig obalans och kroppsliga 

symtom. Ångest, raseri och depression är exempel på känslor som kan frambringa kroppsliga 

symtom. Omfattande stress som påverkat individen under en lägre tid kan resultera i 

psykosomatiska symtom och kan även orsaka ett sänkt immunförsvar (Ottosson & Ottoson, 

2010). Forskning (Doherty et al., 2009) påvisade att födsel av ett barn med medfött hjärtfel 

resulterade i psykisk stress. Stress definieras enligt Malmquist och Frankenhaeuser (u.å.) som 

kroppens anpassningsmekanismer som utlöses av fysiska eller psykiska faktorer, det vill säga 

stressorer. Det biologiska svaret påbörjas som en reaktion på den externa miljön (Währborg, 

2009). Stress kan speglas i individens beteende och kan röra sig om alltifrån olika nivåer av 

irritation och aggression till uppgivelse.  

 

Hedman Ahlström (2010) menar att föräldrar i vissa fall upplever svårigheter med att 

upprätthålla ett gott föräldraskap samtidigt som de försöker leva med psykisk ohälsa. 

Föräldrar som är drabbade av psykisk ohälsa har likt andra föräldrar ett behov av att vara bra 

föräldrar till barnet. En studie konstaterade att mödrar med psykisk ohälsa hade en stark vilja 

att upprätthålla rollen som en idealisk och normal moder, vilket för mödrarna innebar 

bortprioritering av de egna behoven för att tillfredsställa barnets (Montgomery, Tompkins, 

Forchuk & French, 2006). Mödrarna upplevde ett misslyckande när de inte hade förmågan att 

leva upp till idealet av en god moder på grund av den psykiska ohälsan. Mödrarna hade också 

ett behov av att åstadkomma en trygghet för sig själva samt för barnet. Skapandet av en 

trygghet kunde av mödrarna upplevas som en stor kraftmätning på grund av den psykiska 

ohälsan. Deltagande mödrar ansåg att ansvaret för barnet skapade ett värdefullt och 

meningsfullt liv. Mödrarna som led av svår psykisk sjukdom upplevde att det största ansvaret 

var att skydda barnet från deras psykiska sjukdom (Montgomery et al., 2006). Montgomery et 

al. (2006) fann i studie att mödrarna använde sig av olika tillvägagångssätt för att upprätthålla 

ett gott moderskap samtidigt som mödrarna försökte dölja symtom på psykisk ohälsa. 

Mödrarna använde en strategi i vardagen som bestod av strikt inrutade rutiner som var 

relaterade till moderskapet. Vid de tillfällena då rutinerna inte kunde utföras frambringades 

ångest hos mödrarna. Mödrarna upplevde att psykologisk hjälp var den sista utvägen för att 

kunna upprätthålla ett gott moderskap. Att bli tilldelade mediciner för att dämpa psykisk 

ohälsa ansågs av mödrarna vara det bästa alternativet för att kunna ansvara för barnets 

omvårdnad. Dock reducerade inte läkemedel den psykiska sjukdomen, utan dolde enbart den 

psykiska sjukdomens symtom. Trots att behandling på sjukhus medförde en kortsiktig 

distansering från barnet uppfattades majoriteten av mödrarna denna typ av behandling som ett 

bra alternativ för att förbättra möjligheterna till att fungera som en god moder på lång sikt 
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(Montgomery et al., 2006). Upplevelsen av att drabbas av psykisk ohälsa är i många fall svår 

att beskriva och den drabbade upplever vanligtvis stora personlighetsförändringar (Skärsäter, 

2009). Stora personlighetsförändringar kan exempelvis röra sig om att individen förändras 

från att vara en energisk person till att bli en person som inte orkar utföra de mest basala 

uppgifterna i livet. Förändrade mat- och sömnvanor samt koncentrations- och 

minnessvårigheter förekommer också i stor utsträckning. Symtom som uppkommer är 

kopplade till vilken form av ohälsa individen lider av, men det finns dock en del 

gemensamma upplevelser. Exempel på gemensamma upplevelser är förändringar i individens 

sociala roll som är förknippade med personens självkänsla och identitet. Förändringar i 

sociala roller kan också resultera i upplevelser av maktlöshet och mindervärdeskomplex 

(Skärsäter, 2009). 

 

Sjuksköterskans stödjande roll i mötet med föräldrar 
 

Föräldrar till barn med medfödda hjärtfel har en roll som anhöriga till barnet. I en studie 

belyste Stoltz (2006) vikten av att anhöriga skall söka professionell hjälp när tillståndet 

försämrades hos den sjuka individen, vid ökad påfrestning hos familjen samt vid svårigheter 

att lösa vårdsituationen i hemmet. Stöd används som ett verktyg för att förbättra emotionell 

och fysisk hälsa hos anhöriga som vårdar en sjuk individ i hemmet. Stöd som ges är besök, 

telefonsamtal, hemtjänst, avlösning i hemmet samt erbjudande av utbildning till de anhöriga. 

Resultatet av studien visade att stöd hade en positiv effekt på anhöriga. Vidare betonades 

vikten av att sjuksköterskan uppmuntrar och får de anhöriga att bli medvetna om deras höga 

värde. Sjuksköterskan har möjlighet att hjälpa anhöriga med praktiskta, ekonomiska eller 

känslomässiga problem. För att skapa en tillitsfull relation mellan en familj och sjuksköterska 

krävs tid. Sjuksköterskans uppgift är att uppmärksamma behov hos en familj och att 

undersöka hur alla berörda individer upplever situationen. Förekomsten av stöd till anhöriga 

påvisade en minskad förekomst av ångest, depression, ensamhet, isolering, agg och 

psykosomatisk smärta (Stoltz, 2006). 

 

Föräldrar till barn med medfödda hjärtfel kan bli patienter på grund av förekomst av psykisk 

ohälsa och stress. Det huvudsakliga målet som hälso- och sjukvården har vid omvårdnad av 

patienter som är drabbade av psykisk ohälsa är att lindra symtom och sjukdom. Det 

huvudsakliga målet är också att ge patienten tillräcklig kunskap för att hjälpa patienten att 

själv ha förmågan att behärska situationer som väcker ångest (Skärsäter, 2009). 

Sjuksköterskan skall hjälpa patienter med psykisk ohälsa för att kunna fungera på ett optimalt 

sätt i vardagen. Vid psykisk ohälsa kan patienter befinna sig i ett underläge gentemot 

sjuksköterskan, vilket kan resultera i svårigheter för patienter att uttrycka behov, att förstå 

given information och att fatta beslut (Skärsäter, 2009). Dessa svårigheter förekommer främst 

under den akuta fasen. Skärsäter (2009) betonar vikten av ett ständigt utbyte av upplevelser 

och tankar mellan patient och sjuksköterska för att sjuksköterskan ska kunna upprätthålla en 

god relation med patienten. Sjuksköterskan ska bidra med professionellt stöd.  Det 

professionella stödet ska underlätta patientens yttrande av oro och problem, underlätta analys 

av patientens destruktiva beteende, ge förslag på andra utvägar samt underlätta egenvård och 

gynna integritet. I syfte att lindra ångest och nedstämdhet skall sjuksköterskan bidra till 

utveckling av en tillitsfull relation, vilket innebär att lyssna på patienten samt att underlätta 

patientens uttryckande av känslor. Sjuksköterskan skall också acceptera patientens känslor 

och visa detta genom både verbal och icke-verbal kommunikation. Väsentligt är även att i 

dessa situationer ha i åtanke att inte göra intrång på patientens personliga sfär och integritet. 

Trygghet är en viktig komponent för patienter som är drabbade av psykisk ohälsa. 
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Sjuksköterskans roll för att stärka trygghet är att förklara för patienten att ångesten inte 

kommer att göra patienten illa (Skärsäter, 2009). 

 

Kommunikation är sjuksköterskans viktigaste redskap och sjuksköterskan använder 

kommunikation för att skapa en relation och för att lära känna en patient i syfte att tillgodose 

patientens behov. Joyce Travelbees definierar omvårdnadsbegreppet: Omvårdnad är en 

mellanmänsklig process där den professionella omvårdnadspraktikern hjälper en individ, en 

familj eller ett samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och 

vid behov, att finna en mening i dessa upplevelser (Kirkevold, 2000 s.130). Kommunikation 

är en kontinuerlig process som skapas när två människor möts och kan vara verbal och icke-

verbal. Kommunikation är ett redskap för att dela tankar och känslor. Enligt 

omvårdnadsteoretikern Travelbees kommer alla människor i kontakt med allmänmänskliga 

erfarenheter såsom sjukdom, lidande och förlust (Kirkevold, 2000). En förutsättning för att en 

mellanmänsklig relation ska kunna skapas är att båda parter i en relation agerar och accepterar 

den andres behov. Travelbee beskriver begreppet lidande som en oundviklig del av att vara 

människa. Till följd av lidande får människan insikt i betydelsen av fysisk, emotionell eller 

andlig smärta. Travelbee menar att det råder en ökad risk att uppleva lidande när individen 

upplever någon eller något som betydelsefullt. Individens omtanke skapar en rädsla av förlust 

av det betydelsefulla och resulterar i lidande hos individen. Som sjuksköterska är det viktigt 

att förhålla sig till individens upplevelse av sjukdom och av lidande. Enligt Travelbee finns 

det flera olika grader av lidande, alltifrån övergående fysiskt, emotionellt eller själsligt obehag 

till extremt lidande (Kirkevold, 2000).  

 

Problemformulering 
 

Att få ett barn med medfött hjärtfel upplevs vanligtvis av föräldrarna som en svår 

livssituation. Forskning påvisar stor problematik för föräldrarna till barn med medfödda 

hjärtfel. Att belysa föräldrarnas upplevelse kan leda till en kunskap hos sjuksköterskor som 

kan användas för att ge stöd till föräldrar. 
 

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrarnas upplevelser av att leva med barn med 

medfött hjärtfel.  

 

Metod 
 

Studien utfördes genom en systematisk litteraturstudie. Tillvägagångssättet vid systematiska 

litteraturstudier är att formulera en väldefinierad och tydligt avgränsad frågeställning, som 

sedan ska besvaras genom sökning, kritisk bedömning och analysering av data (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013).   
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Datainsamling 
 

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. Cinahl och Pubmed är 

databaser som främst fokuserar på forskning relaterat till omvårdnad och medicin. 

Artikelsökningarna genomfördes mellan 2013-10-01 och 2013-10-22. Vid artikelsökningarna 

på databasen Cinahl användes Cinahl Headings och Cinahl headinglist som kombinerades 

med fritextord i sökningarna. Mesh-termer användes vid samtliga artikelsökningar på 

databasen PubMed. Sökordet ”Congenital Heart Defect” användes vid samtliga 

artikelsökningar. Sökordet “Congenital Heart Defect” kombinerades med sökorden 

“experience”, “parents and child”, “parents”, “child”, “parent”, “parenting” och “nurs*”. Vid 

samtliga artikelsökningar på databasen Cinahl används heading “Heart Defects, Congenital”. 

Vid en sökning på Cinahl användes även Subheadings ”Psychosocial factors ” och ”Familial 

and Genetic” för att uppnå en mer specifik sökning. Sökorden ”Congenital Heart Defect”, 

”Parents” och ”Child” kombinerades i databasen Pubmed (se tabell 1, bilaga A). Dubbletter 

förekom i flera sökningar. Artikelsökningen som resulterade i de mest relevanta träffarna på 

databasen Pubmed var ”Congenital Heart Defect AND parents AND child” och ”Congenital 

Heart Defect AND parents AND child AND nurs*”.  

 

Inklusionskriterierna för artikelsökningarna på databasen Cinahl utgördes av ”Abstract 

Available”, ”Published date: 20030101-20131231”, English Language”, Research Article”. 

Inklusionskriterierna för artikelsökningarna på databasen PubMed var ”published in the last 

10 years”, ”Abstract Available”. Exklusionskriterier som användes för samtliga 

artikelsökningar var artiklar som baserades på upplevelse av medfött hjärtfel hos barnet, 

syskon, kusiner och upplevelse av eget medfött hjärtfel hos föräldrar. Barn definieras i 

litteraturstudien som individer i åldrarna 18 år och yngre.  

 

Antal lästa abstract redovisas i Sökhistorik (tabell 2, bilaga B). I urval 1 inkluderades 21 

artiklar som gemensamt lästes och reflekterades över. Urval 2 utgjordes av 17 artiklar. 

Artiklarna kom från många olika länder, fem från USA, en från Brasilien, en från Turkiet, en 

från Egypten, två från Nederländerna, en från Storbritannien, tre från Kanada och tre från 

Sverige. Artiklar i urval 2 granskades utifrån granskningsmallen utifrån vetenskaplig kvalitet, 

då grad I klassificeras till högsta och grad III till lägsta vetenskapliga kvalitet (Olsson & 

Sörensen, 2011). Artiklar som valdes till andra urvalet bestod av 11 artiklar av vetenskaplig 

grad I, fem artiklar av vetenskaplig grad II och en artikel av vetenskaplig grad III. Artiklar av 

grad I och av grad II betraktades som godtagbara att ingå i litteraturstudien.  Resultatet av 

granskningarna av artiklarnas vetenskapliga kvalitet redovisas i Artikelöversikten (tabell 3, 

bilaga C).  

 

Databearbetning 
 

De sjutton artiklarna från det andra urvalet lästes först enskilt. Meningsbärande avsnitt av 

artiklarnas innehåll som var relevanta till syftet markerades. Artiklarna numrerades även för 

att underlätta skapandet av urvalstabeller. Artiklarna diskuteras sedan gemensamt för att 

uppnå en unison förståelse. Återkommande mönster identifierades från samtliga artiklar och 

utifrån detta skapades kategorier. Kategorier som förekom i artikeln skrevs ner på artikelns 

framsida för att underlätta resultatskrivandet. Följande kategorier framkom: Påverkan på 

kropp och själ, påverkan på ekonomi och arbetsliv, behov av stöd, behov av kunskap och 

skillnad i upplevelse mellan mödrar och fäder. 
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Resultat 
 

Tabell 4. Resultatets olika huvud- och respektive underkategorier. 

 

Huvudkategorier Underkategorier 

 Påverkan på kropp 

och själ 

 Psykisk obalans 

 Leva med stress och 

oro 

 Maktlöshet och rädsla 

 Behov av stöd  

 Behov av kunskap  

 

 

Påverkan på kropp och själ 
 

Psykisk obalans  
 

It was hard, any time I left the room, you always think could this be the last kiss? And even 

now, could this be the last Christmas? Could this be? You know? You can’t help to think it, 

but it’s a reality.  

 

(Hecker Fernandes, 2005, s. 323) 

 

Vrijmoet-Wiersma, Ottenkamp, van Roozendaal, Grootenhuis och Koopman (2009) visade att 

mödrar till barn med medfödda hjärtfel var drabbade av ångest i större utsträckning än mödrar 

till friska barn. Studier (Lawoko & Soares, 2006; Yildiz, Celebioglu & Olgun, 2009) 

konstaterade att mödrarna till barn med medfödda hjärtfel uppvisade depression, ångest och 

psykosomatiska symtom i större utsträckning än fäder. En större sårbarhet kunde även ses hos 

föräldrarna till barn med medfödda hjärtfel i jämförelse med föräldrar till friska barn 

(Vrijmoet-Wiersma et al., 2009). En skillnad kunde ses mellan mödrar och fäder till barn med 

medfödda hjärtfel ifråga om grad av ångest och grad av sårbarhet (Vrijmoet-Wiersma et al., 

2009). Studie fann att föräldrar till barn med medfödda hjärtfel uppvisade en lägre förekomst 

av psykosomatiska symtom, allvarlig depression, ångest och sömnsvårigheter än föräldrar till 

friska barn (Spijkerboer, Helbing, Bogers, van Domburg, Verhulst & Utens, 2007). Yildiz et 

al. (2009) visade dock på att föräldrar till barn med hjärtfel som inte gick att åtgärda hade 

psykosomatiska symtom, ångest och depression i högre utsträckning än föräldrar till friska 

barn. Psykisk obalans hos föräldrarna påverkades av kön hos det hjärtsjuka barnet 

(Spijkerboer et al., 2007). Föräldrar till hjärtsjuka döttrar drabbades i högre utsträckning av 

allvarlig depression än föräldrar till söner med medfödda hjärtsjukdomar (Spijkerboer et al., 

2007). Jämförelse mellan föräldrar till hjärtsjuka döttrar och mellan hjärtsjuka söner visade 

större förekomst av depression, psykosomatiska symtom och ångest hos föräldrarna till 

hjärtsjuka döttrar (Moola, 2011). Ålder på barnet hade däremot ingen signifikant betydelse för 

uppkomst av psykisk obalans (Spijkerboer et al., 2007). Ökad ålder hos föräldrarna 
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korrelaterade med ökad risk att drabbas av en känsla av hopplöshet (Lawoko & Soares, 2006). 

Lawoko och Soares (2006) konstaterade att antal hjärtsjukdomar och antal operationer inte 

hade en signifikant påverkan på psykisk obalans och känsla av hopplöshet hos föräldrar till 

barn med medfödda hjärtsjukdomar. Läs- och skrivkunniga mödrar som enbart genomgått 

grundskolan var i större utsträckning drabbade av psykosomatiska symtom, depression och 

ångest än mödrar som genomgått högre utbildningsnivå (Yildiz et al., 2009). Fäder i åldrarna 

20-29 år var drabbade av depression, ångest och psykosomatiska symtom i högre utsträckning 

än fäder i högre ålder (Yildiz et al., 2009). Faktorer som hade en stor inverkan på psykisk 

obalans och förekomst av känsla av hopplöshet hos föräldrarna var påfrestningen som 

orsakades av omvårdnad av barnet och missnöje med barnets vård (Lawoko & Soares, 2006). 

Moola (2011) visade att omvårdnad av det hjärtsjuka barnet resulterade i negativa 

konsekvenser för föräldrarna, exempelvis depression, ångest och självdestruktiva beteenden. 

Studie visade ett samband mellan en hög svårighetsgrad i det hjärtsjuka barnets sjukdom och 

en sämre generell hälsa, psykisk funktion, förändringar i sociala roller relaterat till 

emotionella eller psykiska problem, vitalitet, social funktion och kroppslig smärta hos 

föräldrarna (Arafa, Zaher, El Dowaty & Moneebet, 2008). 

 

Lawoko och Soares (2006) genomförde en studie som visade samband mellan fler än 30 

sjukskrivningsdagar hos föräldrarna till barn med medfödda hjärtsjukdomar och ökad risk för 

föräldrarna att drabbas av depression, ångest och psykosomatiska symtom. Föräldrar till barn 

med medfödda hjärtsjukdomar som hade en anställning uppvisade en lägre risk att utveckla 

depression och psykosomatiska symtom. Yildiz et al. (2009) fann belägg för att mödrar till 

barn med medfödda hjärtfel som upplevde finansiella svårigheter också uppvisade höga 

nivåer av psykosomatiska symtom och depression. 

 

Vid jämförelse mellan föräldrar till hjärtsjuka och föräldrar till friska barn uppvisade föräldrar 

till barn med hjärtfel ett sämre välbefinnande ifråga om generell hälsa, psykisk funktion, 

förändringar i sociala roller relaterade till emotionella eller psykiska problem, vitalitet, 

emotionellt välbefinnande och social funktion (Arafa et al., 2008). Studie konstaterade också 

att de största skillnaderna mellan föräldrarna till barn med hjärtsjukdom och mellan föräldrar 

till friska barn var vitalitet, generell hälsa och förändringar i sociala roller relaterade till 

psykiska problem. De skillnader mellan föräldrarna till barn med medfödda hjärtfel och 

mellan föräldrar till friska barn som hade minst signifikans var relaterat till psykisk och social 

funktion.  

 

Leva med stress och oro 

     

… I mean if your whole world never, ever, ever stops, your work schedule, your life, your 

phone, your voice mail, your beeper, your mobile phone, you know? Suddenly you will just 

stop. You’re just, all you want to know is… that your baby will be okay.  

 

(Hecker Fernandes, 2005 s. 323)                                                                                  

    

Enligt Uzark och Jones (2003) upplevde föräldrar till barn med medfödda hjärtfel högre 

nivåer av stress i jämförelse med föräldrar till friska barn. Dock visade en studie (Vrijmoet-

Wiersma et al., 2009) på att nivån av upplevd stress hos föräldrar till barn med medfödda 

hjärtfel var likvärdig med nivån av upplevd stress hos föräldrar till friska barn. Mödrar till 

barn med medfödda hjärtfel uppvisade dock en försämrad generell stress, ökad 

föräldraskapsrelaterad stress och ökad sårbarhet i jämförelse med fäder (Vrijmoet-Wiersma et 
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al., 2009). Undersökning av Uzark och Jones (2003) visade inget samband mellan 

svårighetsgraden i barnets hjärtfel och mellan föräldrarnas upplevda stress. Föräldrar till barn 

med komplexa hjärtfel upplevde inte en högre stressnivå än föräldrar till barn med mindre 

allvarliga hjärtfel (Uzark & Jones, 2003). Föräldrarnas stressnivå påverkades heller inte av tid 

som gått från senaste kirurgi för att korrigera barnets hjärtfel. Det fanns emellertid studier som 

motsade detta (Arafa et al., 2008). Enligt Vrijomoet-Wiersma et al. (2009) påverkade tid 

sedan senaste ingrepp samt antal ingrepp nivå av stress hos föräldrarna. En korrelation mellan 

föräldrar som hade ett äldre barn med hjärtfel och en högre stressnivå hos föräldrarna 

påvisades i studie (Uzark & Jones, 2003). Socioekonomisk status hos föräldrarna hade ingen 

relevant betydelse för föräldrarnas upplevda stress. Föräldrar till barn med medfödda 

hjärtsjukdomar upplevde en ständig stress som orsakades av oro för barnets hälsa relaterat till 

barnets behandling och hjärtfelets ogynnsamma påverkan på barnets utbildning (Moola, 

2011). 

 

Stress hos föräldrarna förekom främst då barnet var odiagnostiserat och även under 

behandling för att åtgärda hjärtfelet (Moola, 2011). Mödrarna uppgav sig inneha en intuition 

redan innan diagnosbeskedet att något inte stod rätt till hos barnet (Hecker Fernandes, 2005). 

En del av mödrarna upplevde att diagnosbeskedet kunde liknas vid en mardröm. Ett flertal 

mödrar uttryckte också känslor som chock och misstro i samband med barnets diagnosbesked. 

En stor del av de deltagande föräldrarna upplevde tiden mellan diagnosbesked och besked om 

prognos samt besked om eventuella kirurgiska korrigeringar som avstannad. Somliga mödrar 

erfor stora svårigheter att överlämna barnet till hälso- och sjukvårdspersonal. När barnet 

uttryckte smärta genererades stress också hos mödrarna (Hecker Fernandes, 2005). 

Diagnostisering av det hjärtsjuka barnet resulterade i en lättnad hos föräldrarna, men stressen 

var fortsatt hög under behandlingsperioden då hjärtfelet korrigerades (Moola, 2011). När 

behandlingen hade genomförts ändrades barnets blåa färg till att bli normalt rosa, barnet 

ökade succesivt sitt matintag och ökade succesivt i vikt. Förändringarna resulterade i en 

lättnad hos föräldrarna. Föräldrar till barn med medfödda hjärtsjukdomar lindrade stress 

genom att se situationen i ett sammanhang och genom att få insikt i barnets sjukdom. Ett sätt 

att få insikt i barnets sjukdom var att jämföra barnet med andra sjukare barn, till exempel barn 

med cancer. Att jämföra barnet med sjukare barn resulterade i en lättnad hos föräldrarna över 

att barnet kunde haft en sämre hälsa. Föräldrar till barn med medfödda hjärtfel valde att 

umgås med föräldrar till barn med en diagnos med sämre prognos än det egna barnet prognos, 

vilket medförde en minskad stressnivå och större förmåga att se sjukdomen i ett sammanhang. 

Moola (2011) konstaterade att föräldrar till barn med medfödda hjärtfel upplevde erkännandet 

att barnet var sjukt som betydelsefullt för att minska stressnivå. Föräldrar till barn med 

medfödda hjärtfel ansåg att föräldrar till friska barn inte hade förståelse i innebörden av att ha 

ett sjukt barn. Metoder för att uppnå en ökad förståelse över barnets sjukdom och för att se 

sjukdomen i ett sammanhang i syfte att motverka stress var också att få insikt i att barnets 

smärta var större än föräldrarnas. Enligt Connor, Kline, Mott, Harris och Jenkins (2009) 

upplevde föräldrarna till barn med medfödda hjärtfel att hjärtfelet hade en omfattande 

emotionell påverkan på föräldrarna som orsakade en varaktig stress. Föräldrarna ansåg att 

stress över barnets hälsa var likt en kostnad som inte var möjlig att bekosta med hjälp av 

finansiella medel. Connor et al. (2009) påvisade att föräldrar till barn med medfödda hjärtfel i 

många fall upplevde begränsningar av det hjärtsjuka barnets syskon som ett krav och gjordes 

för att minska risken att syskonen skulle drabbas av sjukdom. Åtgärden var enligt föräldrar 

nödvändig för att undvika att virus och bakteriella sjukdomar skulle påverka det hjärtsjuka 

barnets hälsa. Föräldrarna till barn med medfödda hjärtfel upplevde på grund av detta en stor 

stress. Connor et al. (2009) belyste också att resultatet från studien tydde på att familjen 

påverkades av det hjärtsjuka barnet. Föräldrarna beskrev att relationen mellan man och hustru 
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riskerade att rubbas på grund av hög stress och oro över barnets hälsosituation (Hecker 

Fernandes, 2005). 

 

En studie fokuserade på föräldrar till barn med hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom och 

fann att föräldrarna i stor utsträckningen normaliserade barnets utveckling och tillväxt i syfte 

att dämpa oro över barnets överlevnad (Rempel, Harrison & Williamson, 2009).  Föräldrarnas 

vilja att barnet skulle vara normalt bekräftades vid de få tillfällena då barnet utförde normala 

aktiviteter. Föräldrarna angav bortförklaringar till barnets försenade tillväxt, exempelvis att 

barnet var kräset och att barnet var litet för sin ålder. Föräldrarna angav inte barnets hjärtfel 

som förklaring till den försenade tillväxten. Föräldrarna hade en egen tillväxtkurva, som var 

avvikande från den normala tillväxtkurvan för barnets ålder, som minskade föräldrarnas oro. 

Det förhöjda nutritionsbehovet som orsakades av hjärtsjukdomen hos barnet förklarades av 

föräldrarna som resultat av hög aktivitetsnivå, personlighet och en dålig aptit hos barnet. 

Normalisering minskade föräldrarnas oro och föräldrarna förklarade inte det förhöjda 

nutritionsbehovet som ett resultat av barnets hjärtfel. Föräldrarnas använde också 

normalisering för att hantera barnets försämrade utveckling, trots att det förekom 

begränsningar i barnets utveckling blev föräldrarna tillfredställda med att barnet utvecklades 

överhuvudtaget. De deltagande föräldrarna var medvetna om att barnets liv var skört och den 

minimala utveckling som ägde rum gav upphov till en positiv respons från föräldrarna 

(Rempel et al., 2009). Föräldrar till barn med hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom uttryckte 

en konstant oro över barnets överlevnad, vilket orsakades av vetskapen av den höga 

dödligheten och den osäkra framtiden som förelåg vid sjukdomen. 

 

Arafa et al. (2008) konstaterade att en stor majoritet av föräldrarna till barn med medfödda 

hjärtfel upplevde oro över familjemässiga, finansiella och hälsomässiga faktorer som var 

relaterade till barnets hjärtsjukdom, i synnerhet uttrycktes ekonomi som ett stort problem. 

Studie konstaterade att tillskott av ett barn med medfött hjärtfel innebar en finansiell 

livsstilsförändring hos föräldrarna (Connor et al., 2009). Studiedeltagande föräldrar upplevde 

att livsstilsförändringen uppkom redan i samband med barnets diagnosbesked. Föräldrar till 

barn med medfödda hjärtfel upplevde en försämrad ekonomi på grund av förändringar på 

arbetet eller förlorat arbete som var kopplade till barnets hjärtfel. Föräldrar erfor en ständig 

oro över den ekonomiska situationen på grund av de oumbärliga kostnaderna som 

omvårdnaden av det hjärtsjuka barnet medförde. Connor et al. (2009) klargjorde i studie att 

oro över ekonomi hos föräldrarna också orsakades av den ovissa ekonomiska summan som 

spenderades dagligen och som varierade beroende på barnets aktuella hälsosituation. 

Föräldrarna uttryckte oro över hur stor del av den medicinska kostnaden som föräldrarna 

skulle bekosta (Connor et al., 2009). De deltagande föräldrarna som erfor en varaktig oro över 

den ekonomiska situationen och en eskalerande oro löpte en större risk att utveckla 

depression, psykosomatiska symtom och känsla av hopplöshet (Lawoko & Soares, 2006).  
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Maktlöshet och rädsla 
 

 I felt helpless, because there was nothing I could do about it. I like to be in control over my 

environment and situations, I had no control over this. 

 

(Hecker Fernandes, 2005, s. 324) 
 

Föräldrarna upplevde en känsla av maktlöshet på grund av att föräldrarna var oförmögna att 

påverka barnets hälsotillstånd. Föräldrarnas upplevda känslor varierade, från upprymdhet vid 

barnets födsel till förtvivlan vid diagnos (Hecker Fernandes, 2005). Känslor och upplevelser 

hos föräldrar till barn som genomförde hjärtkirurgi skildrades i studie (Salgado, Lamy, Nina, 

Melo, Lamy Filho & Nina, 2010). De mest framträdande känslorna hos föräldrarna var en 

rädsla av att förlora barnet som främst var kopplad till barnets operationer och eftervård på 

intensivvårdsavdelningen där en stor dödsrisk förelåg. Föräldrarna upplevde också 

skuldkänslor för barnets hjärtsjukdom. En annan upplevelse som framkom hos föräldrarna var 

att sjukhuset inte var en fördelaktig miljö för barnet och mödrarna upplevde även ett stort 

lidande och maktlöshet när sjukvårdpersonal utförde omvårdnad av barnet utan delaktighet av 

föräldrarna. Mödrarna ansåg att hjärtat var en speciell symbol som representerade liv och död. 

Mödrarna upplevde också en djup rädsla när de förstod att barnet var sjukt och visade olika 

typer av beteende beroende på barnets sjukdom (Salgado et al., 2010).  

 

Behov av stöd 
 

If she had a more difficult defect, it would probably… maybe it would be completely different, 

because then I might get more support, but she is not sick enough perhaps. I do not know. She 

hasn’t got a difficult heart defect…. 

(Bruce & Sundin, 2011,s.371) 

 

Tillgång till socialt umgänge och social gemenskap resulterade enligt studier (Lawoko & 

Soares, 2003; Lawoko & Soares, 2006) i en lägre förekomst av depression, ångest, känsla av 

hopplöshet och psykosomatiska symtom hos föräldrar till barn med medfödda hjärtsjukdomar. 

Social isolering resulterade i en större förekomst av depression, ångest, psykosomatiska 

symtom och hopplöshet hos föräldrarna (Lawoko & Soares, 2003). En experimentell studie 

påvisade samband mellan sänkt grad av ångest och tillgång till stöd (McCusker, Doherty, 

Molloy, Rooney, Mulholland, Sands… Casey, 2009). Studien utförde tidiga psykosociala 

interventioner som riktades till mödrar till barn med medfödda hjärtfel och fastslog stora 

förbättringar hos mödrarna relaterat till grad av ångest och oro. 

 

Föräldrar till barn med medfödda hjärtfel upplevde att de själva fungerande som stöd till 

barnet. Föräldrarna upplevde inte enbart ett stort ansvar gentemot barnet, utan också ett ansvar 

gentemot barnets omgivning (Bruce & Sundin, 2011). Föräldrarna upplevde ett ansvar 

gentemot barnets omgivning i syfte att familjemedlemmar inte skulle behöva belastas med ett 

alltför stort ansvar för barnet. Föräldrarna upplevde att omgivningen uppfattade föräldrarna 

som starka individer och föräldrarna strävade efter att förebygga psykisk och fysisk ohälsa 

hos barnet samt att främja barnets självständighet. Föräldrarna strävade även efter att 

upprätthålla hoppet att barnet skulle kunna leva ett normalt liv. Föräldrarna var i behov av 

stöd för att kunna lätta på ansvaret och för att erhålla hjälp för att själva kunna fungera som ett 

bättre stöd till barnet (Bruce & Sundin, 2011). 
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När barnet var smärtfritt hade deltagande mödrar en mer positiv syn på sjukhusmiljön och 

sjukhuspersonalen, de upplevde bättre kommunikationsmöjligheter och en bättre utförd 

omvårdnad av barnet. Mödrarna använde olika former av strategier för att hantera 

livssituationen som var ett resultat av barnets hjärtfel, exempelvis användes religion, stöd från 

socialt nätverk och omvårdnad och stöd från hälso- och sjukvårdspersonal (Salgado et al., 

2010). Föräldrarna upplevde ett ökat eget värde när de fick tillräcklig kunskap för att kunna 

ge stöd till barnet (Bruce & Sundin, 2011). Föräldrarna upplevde ett optimalt stöd vid de 

tillfällen då de upplevde tillförlit gentemot vårdpersonal och resulterade i säkerhet, 

tacksamhet och möjlighet till vila. Tillförlit skapades även när vårdpersonalen tillfredsställde 

föräldrarnas behov och önskemål. Föräldrarna upplevde en stor tacksamhet när vårdpersonal 

var kompetenta och möjliggjorde delaktighet. Föräldrarna ansåg att det var väsentligt att 

uppnå en vänskaplig relation med vårdpersonal och en vänskaplig relation gav upphov till 

större säkerhet hos föräldrarna. Vid de tillfällen då hälso- och sjukvårdpersonal avsatte tid till 

föräldrarna upplevde föräldrarna att vårdpersonalen visade större förståelse och föräldrarna 

upplevde även ett ökat eget värde. Föräldrarna fick möjlighet till vila när vårdpersonal 

övertog en del av vårdansvaret för barnet. Studien påvisade även att föräldrarna var i behov av 

att känna säkerhet inför sin roll som vårdande förälder. Föräldrarna hade en önskan att 

involveras i barnets vård, vara delaktiga i beslut av vårdåtgärder och att få information om 

barnets vård (Bruce & Sundin, 2011).  

 

Föräldrarna hade en önskan av att bli avlösta från ansvarsområden som var kopplade till 

omvårdnad av barnet, men föräldrarna erfor samtidigt svårigheter att dela ansvaret med 

människor de inte hade en god relation till (Bruce & Sundin, 2011). En dålig relation till 

vårdpersonal skapades enligt föräldrarna när de lämnades ensamma i situationer de inte hade 

kunskap i att lösa, vilket resulterade i en misstro till sjukvårdpersonal och en känsla av att bli 

försummade hos föräldrarna. Föräldrarna hade ett önskemål av att ses som en resurs i 

vårdprocessen och inte enbart som föräldrar till ett sjukt barn. Föräldrarna upplevde ett krav 

att acceptera all erbjuden hjälp från hälso- och sjukvårdspersonal, trots att föräldrarna inte 

alltid hade ett behov av hjälp. Föräldrarna hade förståelse i att vårdpersonal inte alltid kunde 

vara där och stötta på grund av vårdpersonalens stressfulla arbetsmiljö. Deltagande föräldrar 

hade en önskan av att fungera som en normalt fungerande familj, utan att behöva vara i behov 

av stöd från andra människor och vårdpersonal. Föräldrarna upplevde svårigheter att 

kommunicera med vårdgivare som inte tidigare hade varit involverade i barnets vård. 

Föräldrarna upplevde att vissa situationer inom hälso- och sjukvården som hade uppstått 

skapade misstro gentemot vårdpersonal. Situationerna som nämndes uppkom när information 

och dialog var bristfällig, vilket också orsakade osäkerhet och ensamhet hos föräldrarna. 

Föräldrarna upplevde ett minskat stöd från vårdpersonal när barnet inte var tillräckligt sjukt. 

Negativt ansågs också enligt föräldrarna vara när vårdgivarna inte hade förståelse av 

föräldrarnas behov och när föräldrarnas åsikter betvivlades. När brister relaterat till barnets 

omvårdnad förekom skapades ett bristande förtroende för vården hos föräldrarna (Bruce & 

Sundin, 2011). Hecker Fernandes (2005) klargjorde att föräldrarna upplevde att hälso-och 

sjukvårdspersonal talade ett språk som var svårförståeligt, vilket medförde att omvårdnaden 

av barnet också blev svårförståelig. Föräldrarna fick i många fall uppfattningen av att fokus 

inom sjukvården låg på tekniska moment och inte på emotionellt stöd till barnet (Hecker 

Fernandes, 2005). Föräldrarna valde på grund av detta att stanna på sjukhuset för att 

tillfredsställa barnets behov av emotionellt stöd och för att visa sin närvaro. Föräldrarna 

uppfattade vården som stängd och att stora begränsningar i delaktighet förekom. 
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Behov av kunskap 
 

“…Don’t assume that because we don’t ask, that we know. We’re probably afraid to ask or 

think we know, but we really don’t. Don’t ever stop explaining to us. We need to hear it. No 

matter how much we seem to know, we’re not experts.”  

(Hecker Fernandes, 2005, s. 323) 

 

Föräldrar i studie ansåg att information från vårdgivare var betydelsefullt trots att den 

stundtals gav besked om en dålig prognos hos barnet (Bruce & Sundin, 2011). Tillförlit 

skapades genom att vårdpersonal tog sig tid att svara på föräldrarnas frågor, att vårdpersonal 

tog sig tid ledde till att föräldrarna fick mer kunskap om barnets hjärtfel (Bruce & Sundin, 

2011). Enligt studie hade majoriteten av föräldrarna till barn med medfödda hjärtfel förståelse 

i att barnet hade ett behov av livslång kardiologisk vård (Fernandes, Verstappen, Ackerman, 

Adams, Barton, Breitinger… Williams, 2013). Föräldrarna fick kunskap av barnets behov av 

livslång kardiologisk vård vid kontakt med ett sjukvårdsteam som var specialiserat på 

kardiologi och vid utbildning. Majoriteten av föräldrarna hade också insikt i att livslång 

kardiologisk vård utfördes av en kardiolog. Fernandes et al. (2013) fastslog att ungefär hälften 

av föräldrarna i studien inte hade kunskap om att livslång kardiologisk vård var 

rekommenderad till barnet och att vård vid vuxen ålder skulle genomföras av en specialiserad 

kardiolog för vuxenvård. De föräldrar som hade samtalat med det kardiologiska teamet hade i 

större utsträckning förståelse i betydelsen av livslång kardiologisk vård. Mindre än hälften av 

föräldrarna i studien hade samtalat med det kardiologiska teamet om livslång kardiologisk 

vård. En stor del av föräldrarna i studien angav att de inte blivit tilldelade skriftligt material 

om kardiologisk vuxenvård (Fernandes et al., 2013). Vid otillräcklig information om hjärtfelet 

blev mödrarna överbeskyddande gentemot barnet och upplevde en ökad osäkerhet och rädsla 

(Salgado et al., 2010). Majoriten av de deltagande föräldrarna hade intresse att lära sig mer 

om livslång kardiologisk vård (Fernandes et al., 2013).   

 

Clarizia, Chahal, Manlhiot, Kilburn, Redington och McCrindle (2008) konstaterade att den 

största delen av föräldrar i studie hade kunskap om att en förflyttning till vuxenvård var 

nödvändigt för barnet. Nästintill hälften av de deltagande föräldrarna visade en osäkerhet 

gällande barnets förflyttning till vuxenvård och hälften av föräldrarna ansåg att barnet var väl 

förberett inför en förflyttning. Stundtals rådde osäkerhet hos föräldrarna angående deras roll 

som vårdare och deras roll i förberedelsen inför förflyttningen. Majoriteten av föräldrarna 

hade dock som åsikt att sjukvården förberedde barnet inför förflyttningen på ett optimalt sätt. 

Föräldrarna som uttryckte oro relaterat till förflyttningen av barnet hade i många fall också 

som åsikt att sjukvården hade som uppgift att ge kunskap till barnet om hjärtfelet och att 

sjukvården hade som uppgift att gynna barnets självständighet (Clarizia et al., 2008).  

 

Studie gav tillgång till informationsblad och en databas innehållande kliniska 

sammanställningar om akutsjukvård (Pyles, Scheid, McBrady, Hoyman, Hanse, Jamrozek… 

Hines, 2010). Föräldrar till barn med medfödda hjärtfel som hade ett behov eller ett potentiellt 

behov av akutsjukvård gavs tillgång till databasen och informationsbladet för att erhålla en 

större kunskap om akutvård till barnet. Studien påvisade förbättrad trygghet vid akutsjukvård 

hos föräldrarna som utnyttjade informationsbladet och databasen (Pyles et al., 2010).  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

En systematisk litteraturstudie genomfördes som var avsedd att studera föräldrarnas 

upplevelse av att leva med ett barn med medfött hjärtfel. Artikelsökningen genomfördes i 

databaserna Cinahl och Pubmed. Cinahl och Pubmed är databaser som är inriktade på 

omvårdnadsorienterad forskning och sökningarna resulterade därmed i att relevanta artiklar 

för sjuksköterskeprofessionen hittades. Faktumet att sökningarna utfördes i olika databaser 

med omvårdnadsfokus stärkte litteraturstudiens validitet och trovärdighet. Sökningen skedde 

genom användning av Cinahl Heading, Cinahl Subheading, Mesh-termer och fritextsökning, 

vilket medförde en bred sökning.  

 

Inledande artikelsökning genomfördes och sökresultatets abstracts lästes gemensamt. 

Gemensam läsning av artiklarna medförde en ökad reliabilitet i litteraturstudien. Abstracts 

som ansågs vara relevanta till syftet valdes till att ingå i första urvalet. En artikel av grad III 

valdes dock att utgöra en del av andra urvalet på grund av att artikeln skildrade upplevelser 

hos föräldrarna vid diagnosbesked av barnet och var en synvinkel som inte hade studerats i 

övriga artiklar. Under studieprocessen identifierades också frekvent förekommande 

huvudkategorier: Påverkan på kropp och själ, behov av stöd och behov av kunskap. 

Kategorierna skildrade de mest förekommande upplevelserna hos föräldrar i valda artiklar. 

Underkategorier och en tabell skapades för att organisera en lättgenomskådlig resultatdel. Två 

personer läste och reflekterade över samtliga artiklar, vilket förstärkte litteraturstudiens 

reliabilitet. En svaghet hos litteraturstudien kan dock utgöras av det faktum att artiklarna 

delades upp vid artikelgranskningen och kan därav resultera i en försämrad reliabilitet. En 

tredje utomstående part granskade litteraturstudiens innehåll och stärkte därmed 

litteraturstudiens trovärdighet.  

 

Artiklar exkluderas på grund av att de inte belyste föräldrarnas perspektiv av att leva med ett 

barn med medfött hjärtfel. Limiters som användes på databasen Cinahl var ”Abstract 

Available”, ”Published date: 20030101-20131231”, English Language” och “Research 

Article”. Limiters på Pubmed var ”published in the last 10 years” och ”Abstract Available”. 

Vid artikelsökning på databasen Pubmed fanns inga limiters för att enbart inkludera 

vetenskapliga artiklar i sökningen. Artiklar från PubMed granskades av den orsaken ingående 

i syfte att finna delar som abstract, metod och resultat som karaktäriserar vetenskapliga 

artiklar. Sökord kombinerades med den booleska sökoperatorn AND. De booleska 

sökoperatorerna OR och NOT användes inte av orsaken att NOT och OR medförde 

begränsningar i artikelsökningarna. Asterisk (*) användes för att inkludera samtliga ändelser 

av begreppet nurse, detta stärkte litteraturstudiens validitet.   

 

Identiska artiklar påträffades i ett flertal av sökningarna, vilket indikerade på att sökorden var 

relevanta för syftet. Identiska författare påträffades också i ett stort antal artiklar, detta kan ses 

som en svaghet och en styrka. Författarna hade säkerligen en god kännedom om ämnet då de 

framställt ett flertal studier i ämnet. Det kan även ses som en nackdel då forskare vanligtvis 

utgår från ett specifikt paradigm, vilket omedvetet påverkar forskarens studieresultat. 

Resultatet av artikelsökningarna bestod av en kombination av kvantitativa och kvalitativa 

studier, vilket också medförde att en bred bild av det valda syftet kunde studeras. Valt syfte 

var avsett att spegla upplevelser och kvalitativa studier relateras främst till upplevelser. 
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Kvantitativa artiklar betraktades dock som relevanta för syftet med orsak av att valda 

kvantitativa artiklar belyste faktorer såsom depression och ångest som också var viktiga 

aspekter av föräldrarnas upplevelser. Majoriteten av valda artiklar var etiskt godkända. 

 

Förförståelse, som innefattade medfött hjärtfel hos familjemedlem, kan med stor sannolikhet 

haft inverkan på litteraturstudiens resultat. Dock diskuterades förförståelse ingående vid 

litteraturstudiens inledande fas. Artiklar avspeglade ett omfattande geografisk område, USA, 

Brasilien, Turkiet, Egypten, Nederländerna, Storbritannien, Kanada och Sverige. Ålder hos 

barn exkluderas inte och varierade i valda artiklar från inriktning på spädbarn till inriktning på 

ungdomar. Faktumet att litteraturstudiens urval utgjordes av artiklar som speglade barn med 

medfödda hjärtfel i varierade åldrar kan anses vara negativt och positivt. En positiv aspekt 

utgjordes av att ett brett perspektiv kunde uppnås och en negativ aspekt utgjordes av att olika 

åldergrupper hos barnen kunde haft en inverkan på artiklarnas resultat. Kön på barn varierade 

också i valda artiklar. Somliga artiklar jämförde upplevelser hos föräldrar till döttrar med 

medfödda hjärtfel gentemot upplevelser hos föräldrar till söner med medfödda hjärtfel i syfte 

att finna skillnader. Litteraturstudien var avsedd att belysa bägge kön hos barnet. Syftet med 

litteraturstudien var att belysa upplevelser av medfödda hjärtfel, men begreppet medfödda 

hjärtfel är brett och inkluderar ett stort antal diagnoser. Medfödda hjärtfel har olika grad av 

komplexitet och svårighetsgrad och behandling är beroende av diagnos. En del av artiklarna 

valde att exkludera vissa diagnoser av medfödda hjärtfel, en del av artiklarna valde att enbart 

studera en diagnos av medfödda hjärtfel och en del av artiklarna valde att inte exkludera 

specifika diagnoser av medfödda hjärtfel. Skillnad i inkludering och exkludering av diagnoser 

på barnet hade säkerligen inverkan på studiernas resultat, till exempel upplevde föräldrarna 

till barn med komplexa hjärtfel med hög sannolikhet större oro. Syftet med litteraturstudien 

var dock att spegla samtliga diagnoser som inkluderas i medfödda hjärtfel för att ge en bred 

bild av fenomenet och för att få tillgång till en stor mängd vetenskap inom området. 

Litteraturstudiens resultat speglar valt syfte och beskrev ett mångfaldigt urval av föräldrarnas 

upplevelse av att leva med ett barn med medfött hjärtfel, vilket stärker litteraturstudiens 

validitet och trovärdighet. 

 

Resultatdiskussion 
 

Paradoxalt forskningsresultat påträffades angående förekomst av psykisk obalans hos 

föräldrar till barn med medfödda hjärtfel. Studie konstaterade att föräldrar till barn med 

medfödda hjärtfel visade en lägre förekomst av psykisk obalans i jämförelse med föräldrar till 

friska barn (Spijkerboer et al., 2007). Studie fann dock att föräldrar till barn med medfödda 

hjärtfel som inte kunde åtgärdas upplevde en högre grad av psykisk obalans än föräldrar till 

friska barn (Yildiz et al., 2009). Skillnader i förekomst av psykisk obalans påträffades också 

vid jämförelse mellan mödrar och fäder. Resultatet påvisade psykisk obalans i högre 

utsträckning hos mödrar än hos fäder (Vrijmoet-Wiersma et al., 2009; Lawoko & Soares, 

2006; Yildiz et al., 2009). Mödrarna påverkades i högre utsträckning än fäder av barnets 

sjukdom. Detta kan tyda på att mödrarna stod för det största ansvaret av barnets omvårdnad 

och kan vara ett tecken på att tydliga könsroller existerar. Enligt Connor et al. (2009) hade det 

hjärtsjuka barnet en stor inverkan på familjen, exempelvis hade sjukdomen en negativ 

inverkan på föräldrarnas förhållande. Detta överensstämmer med påståendet om att föräldrar 

till barn med medfödda hjärtfel hamnar i skilsmässa i större utsträckning (Dellborg, 2012). 

Moola (2011) visade på att omvårdnad av det hjärtsjuka barnet gav upphov till bland annat 

depression, ångest och självdestruktivt beteende. Detta kan vara en tänkbar förklaring till den 

höga frekvensen av skilsmässor hos föräldrar till barn med medfödda hjärtfel. Arafa et al. 
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(2008) fann stora skillnader mellan föräldrar till barn med medfödda hjärtfel och föräldrar till 

friska barn angående vitalitet, hälsa och sociala roller. Detta överensstämmer med Skärsäter 

(2009) som menade att symtom vid psykisk obalans skiljer sig i hög grad beroende på psykisk 

sjukdom, men att det förekommer ett antal gemensamma upplevelser såsom förändringar i 

sociala roller.  

  

Resultatet åskådliggjorde förekomst av stress och oro hos föräldrar till barn med medfödda 

hjärtfel. Resultatet visade motsägelsefulla påståenden relaterat till nivå av stress hos föräldrar 

till barn med medfödda hjärtfel respektive hos föräldrar till friska barn. En studie konstaterade 

att föräldrar till barn med medfödda hjärtfel upplevde högre nivåer av stress än föräldrar till 

friska barn (Uzark & Jones, 2003). Däremot visade Vrijmoet-Wiersma et al. (2009) att nivån 

av stress var likvärdig hos föräldrar till barn med medfödda hjärtfel och hos föräldrar till 

friska barn. Moola (2011) fann att föräldrarna ansåg att den upplevda stressen enbart var 

förknippad med tiden då barnet var odiagnostiserat och tiden för behandling. Detta kan också 

tolkas som motsägelsefullt gentemot påståendet att det förekommer högre stress hos 

föräldrarna till barn med medfödda hjärtfel än hos föräldrar till friska barn (Uzark & Jones, 

2003). Dock kan detta tyda på att föräldrarna tillfrågades vid olika tidspunkter i barnets 

sjukdomsförlopp och att detta kan haft inverkan på samtliga studiers resultat gällande 

stressnivå. Resultatet är också motsägelsefullt ifråga om huruvida föräldrarnas stressnivå 

påverkas av tid som gått från senaste ingrepp samt antal ingrepp. En studie menade att tid från 

senaste ingrepp och antal ingrepp inte påverkade föräldrarnas stressnivå (Uzark & Jones, 

2003). Emellertid påvisades ett samband mellan stress och tid sedan senaste ingrepp och antal 

ingrepp (Vrijmoet-Wiersma et al., 2009).  

 

Connor et al. (2009) konstaterade att föräldrar upplevde oro över det hjärtsjuka barnets hälsa. 

Föräldrarna försökte förebygga sjukdom hos det hjärtsjuka barnet genom att undvika 

bakteriella sjukdomar och virus, vilket resulterade i begränsningar av det hjärtsjuka barnets 

syskon. Enligt Hjärtebarnsförbundet (u.å. b) har barn med medfödda hjärtfel större svårigheter 

att tillfriskna och har en ökad risk att drabbas av komplikationer. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan främja hälsa och 

motverka ohälsa genom att till exempel undvika smitta och spridning av smitta 

(Socialstyrelsen, 2005 a). Sjuksköterskan har också ett ansvar att förebygga komplikationer 

vid sjukdom.  

 

Föräldrarna använde olika former av strategier i avsikt att lindra föräldrarnas oro över barnets 

hjärtfel. Föräldrar till barn med hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom använde normalisering 

som strategi (Rempel et al., 2009). Föräldrarna hade en stark vilja att barnet skulle fungera 

normalt och försökte desperat att bekräfta denna önskan genom att till exempel förklara 

barnets höga nutritionsbehov med att barnet var kräset (Rempel et al., 2009). Studie visar på 

andra strategier som användes av föräldrarna för att lindra oro, exempelvis att jämföra det 

egna barnet med sjukare barn, umgås med föräldrar till sjukare barn och undvika föräldrar till 

friska barn (Moola, 2011). Detta kan också ses som en form av normalisering. Normalisering 

var en metod som användes av ett flertal föräldrar för att lindra oro. Att umgås med föräldrar 

till sjukare barn kan även vara ett tillvägagångssätt för att skapa gemenskap. Idag finns till 

exempel hjärtebarnsföreningar som anordnar mötesplatser och aktiviteter 

(Hjärtebarnsförbundet, u.å. d). Hjärtebarnsförbundet fokuserar på barn med hjärtfel, föräldrar, 

syskon och familjemedlemmar till barn med hjärtfel (Hjärtebarnsförbundet, u.å. e). Föräldrar 

till barn med hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom uttryckte även en konstant oro över 

barnets överlevnad (Rempel et al., 2009), vilket kan vara ett resultat av allvaret i sjukdomen. 

Enligt PubMed Health (2011) är hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom en diagnos som 
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inkluderas i samlingsbegreppet medfödda hjärtfel. Hjärtfelet uppkommer under fostertiden. 

Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom resulterar i att den vänstra sidan av hjärtat inte kan 

försörja kroppen med tillräcklig mängd blod, vilket medför att den högra sidan av hjärtat 

måste försörja hela kroppens blodcirkulation. Högra sidan av hjärtat har enbart förmågan att 

försörja hela kroppens blodcirkulation under en viss tid, men utan åtgärd kommer den högra 

sidan av hjärtat efterhand kollapsa. Spädbarn som föds med hypoplastiskt 

vänsterkammarsyndrom måste genomgå en operation som kopplar samman höger sida av 

hjärtat med vänster sida eller som kopplar samman artärerna med lungartärerna. Syndromet 

påvisas vanligtvis inom de första timmarna efter barnets födsel. Syndromet får dödlig utgång 

om det inte åtgärdas och vid åtgärd är sannolikheten för överlevnad under barnets första 

veckor 75 procent (PubMed Health, 2011). 

 

Även finansiella faktorer påverkade föräldrar till barn med medfödda hjärtfel (Arafa et al., 

2008; Connor et al., 2009; Lawoko & Soares, 2006; Yildiz et al., 2009). Resultatet speglade 

ett brett geografiskt område, såsom Sverige, Egypten, USA och Turkiet. Studien som 

genomfördes i Sverige fann främst att ett högt antal sjukskrivningsdagar gav upphov till 

psykisk obalans och oro hos föräldrar till barn med medfödda hjärtfel (Lawoko & Soares, 

2006). Studien som genomfördes i USA påvisade oro över storleken på den medicinska 

kostnaden, ovisshet över kostnader av barnets dagliga omvårdnad och finansiell 

livsstilsförändring hos föräldrar till barn med medfödda hjärtfel (Connor et al., 2009). Studie 

som utfördes i Turkiet konstaterade ett samband mellan finansiella svårigheter och höga 

nivåer av psykosomatiska symtom och depression (Yildiz et al., 2009). Deltagande föräldrar i 

studie som utfördes i Egypten uttryckte ekonomi som det största problemet relaterat till 

barnets omvårdnad (Arafa et al., 2008). Skillnaden gällande samband mellan finansiella 

faktorer och psykisk obalans i nämnda länder kan vara orsakad av olika politiska 

omständigheter och huruvida länderna är utvecklingsländer eller industriländer. I Sverige 

finns sjukförsäkring som skall ge medborgare en ekonomisk trygghet och innebär att 

ekonomiskt stöd ges vid sjukvård. Studie som genomfördes i Sverige visade på att det största 

oromomentet för föräldrar var antal sjukskrivningsdagar (Lawoko & Soares, 2006). Detta kan 

tyda på att det finns ett välfungerande sjukvårdssystem i Sverige som bekostar en stor del av 

de sjukvårdsrelaterade kostnaderna. År 2010 var 50 miljoner amerikanska invånare utan 

sjukförsäkring (Jakobsson, 2013). Amerikanska medborgare som inte har kontakt med 

arbetsmarknaden saknar i många fall sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdssystemet i USA kan 

resultera i en ovisshet över de medicinska kostnaderna, vilket överensstämmer med studie 

(Connor et al., 2009). Egypten är ett utvecklingsland, vilket kan ha haft inverkan på det 

faktumet att de finansiella faktorerna uppgavs ha störst betydelse för föräldrarna (Arafa et al., 

2008).  

 

Föräldrar till barn med medfödda hjärtfel upplevde ett bristande stöd, men också ett positivt 

stöd. Föräldrarna hade en önskan att ses som en resurs i vårdprocessen och inte enbart ses som 

föräldrar till ett sjukt barn (Bruce & Sundin, 2011). Föräldrarna hade även en önskan att vara 

en del i barnets vård, ha möjligheten att påverka beslut angående vårdåtgärder samt delges 

information om barnets vård. En annan studie påvisade att deltagande föräldrar till barn med 

medfödda hjärtfel upplevde stora begränsningar i delaktigheten i vården (Hecker Fernandes, 

2005). Föräldrarna upplevde en stor tacksamhet när vårdpersonal var kompetenta och 

möjliggjorde delaktighet (Bruce & Sundin, 2011). Patienters delaktighet påverkas av 

sjuksköterskans kunskap, förmåga att lyssna, förmåga att delge information samt förmåga att 

visa respekt till patienten (Eldh, 2009). Sjuksköterskans resurser skall ge patienten möjlighet 

till att bli delaktig i vården. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet 

och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) skall sjukvårdspersonal 



 
 

19 

 

informera och göra patient och närstående delaktiga i vården (Socialstyrelsen, 2005 b). 

Föräldrar till barn med medfödda hjärtfel upplevde att tillfredställelse av vården även var 

beroende av andra faktorer (Lawoko & Soares, 2004). Ett samband mellan låg tillfredställelse 

av vården och stor hopplöshet, psykisk obalans och social isolering kunde urskiljas. 

Föräldrarnas ålder och arbetsstatus hade också betydelse för tillfredställelsen av vården. Äldre 

föräldrar och föräldrar med arbetsanställning uppvisade en större tendens att vara 

tillfredställda med barnets vård. Ett stort socialt nätverk resulterade i en förbättrad 

tillfredställelse av vården hos föräldrarna. Tillfredställelse av vården hos föräldrarna var bättre 

när det hjärtsjuka barnet var äldre. Föräldrar till barn med ett flertal medfödda hjärtfel hade en 

sämre uppfattning om sjukvårdspersonalens attityd. Finansiella svårigheter hos föräldrarna 

gav upphov till en försämrad tillfredställelse av vården (Lawoko & Soares, 2004).  Vid 

bristfällig kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal skapades en känsla av osäkerhet 

och ensamhet hos föräldrarna (Bruce & Sundin, 2011; Hecker Fernandes, 2005).  

 

Föräldrarna upplevde också kommunikation, upprätthållandet av en tillitsfull relation till 

vårdpersonal, avsedd tid från vårdpersonal och information som betydelsefulla delar i stödet. 

Föräldrar som hade kommunicerat med det kardiologiska teamet hade i större utsträckning 

förståelse av betydelsen av livslång kardiologisk vård för barnet (Fernandes et al., 2013). 

Mindre än hälften av föräldrarna i studien hade kommunicerat med det kardiologiska teamet 

om barnets behov av livslång kardiologisk vård. Enligt Skärsäter (2009) ligger stor vikt i att 

sjuksköterskan accepterar patientens känslor genom användning av verbal och icke-verbal 

kommunikation. Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbees Kommunikation är också 

sjuksköterskans viktigaste redskap och används för att skapa en relation med patient och för 

att tillfredsställa patientens behov (Kirkevold, 2000). Kommunikation används också för 

utbyte av tankar och känslor. Föräldrarna upplevde också att sjukvårdspersonal fokuserade 

mer på de tekniska momenten än på emotionellt stöd (Hecker Fernandes, 2005). Föräldrarna 

valde att stanna kvar på sjukhuset för att tillfredsställa barnets emotionella behov. 

Sjuksköterskan har enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ett ansvar att 

erbjuda emotionellt stöd till patienter (Socialstyrelsen, 2005 a). Enligt Stoltz (2006) skall 

sjuksköterskan ge anhöriga möjligheter till att erhålla emotionellt stöd. Föräldrarna ansåg 

också att ett optimalt stöd från vårdpersonal enbart kunde skapas när en tillitsfull relation 

kunde uppnås (Bruce & Sundin, 2011). Föräldrar i studie belyste vikten av att bli avlösta från 

ansvarsområden gällande barnets omvårdnad. Stoltz (2006) belyste vikten av stöd från 

sjukvårdspersonal till anhöriga i form av besök, telefonsamtal, hemtjänst, avlösning i hemmet 

och utbildning. Föräldrarna ansåg att avsedd tid med sjukvårdspersonal för att besvara 

föräldrarnas frågor också var en viktig komponent i syfte att skapa en tillitsfull relation (Bruce 

& Sundin, 2011). Avsedd tid med sjukvårdspersonal gav upphov till att föräldrarna upplevde 

ett stärkt eget värde. Stoltz (2006) betonade förekomsten av tid för att skapa en tillitsfull 

relation mellan sjukvårdspersonal och anhöriga. En annan väsentlig komponent i avsikt att 

skapa en tillitsfull relation enligt föräldrarna var att vårdpersonal tillfredsställde föräldrarnas 

behov och önskemål (Bruce & Sundin, 2011). Föräldrarna upplevde säkerhet, tacksamhet och 

möjlighet till att vila när tillit i relationen skapades. Sjuksköterskan har som ansvar att skapa 

en tillitsfull relation i syfte att lindra ångest och nedstämdhet hos patienten (Skärsäter, 2009). 

Föräldrar i studie upplevde svårigheter att möta vårdgivare som tidigare inte hade involverats 

i barnets vård (Bruce & Sundin, 2011). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

skall patienten ha möjlighet att välja vårdgivare (Svensk författningssamling, 2008). Enligt 

svensk lagstiftning (SOSFS 2005:12) skall också samverkan och samarbete inom och mellan 

olika yrkesgrupper, enheter, nivåer, verksamheter, ansvarsområden och vårdgivare 

förekomma (Socialstyrelsen, 2005 b). Föräldrarna hamnade ideligen i situationer som 

resulterade i misstro gentemot vårdpersonal som främst uppkom vid bristfällig dialog och 
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bristfällig information (Bruce & Sundin, 2011). Föräldrarna ansåg all information som 

väsentlig. En stor del av föräldrarna i studie uppgav att de inte hade fått skriftlig information 

om kardiologisk vuxenvård för barnet och den största delen av föräldrarna hade en önskan att 

få mer kunskap om livslång kardiologisk vård (Fernandes et al., 2013). Enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 

(SOSFS 2005:12) skall sjukvårdenspersonalen informera och göra patient och närstående 

delaktiga i vården (Socialstyrelsen, 2005 b). Information skall anpassas utifrån patientens 

förutsättningar och skall lämnas till närstående om patienten inte kan ta emot information från 

sjukvårdspersonal (Svensk författningssamling, 2008). Stoltz (2006) såg utbildning till 

anhöriga som en del av anhörigvården. Enligt Hjärtebarnsförbundet (u.å. c) befinner sig 

föräldrarna i en akut kris vid diagnosbeskedet. Den akuta krisen består av chock- och 

reaktionsfasen och pågår vanligtvis i fyra till sex veckor efter krisen (Cullberg, 2006). Det är 

inte lämpligt att ge alltför omfattande information till individer som befinner sig i chockfasen. 

Chockfasen definieras enligt Cullberg (2006) som den första tiden efter uppkomsten av en 

kris. Detta kan säkerligen ha inverkan på föräldrarnas åsikt om att det rådde brist på 

information från hälso- och sjukvårdspersonal, vilket kan ha orsakats av att 

informationsöverföring skedde i det akuta skedet när föräldrarna inte var mottagliga för 

information.  

 

Sammanfattningsvis förekom stora brister i anhörigvården till föräldrar till barn med 

medfödda hjärtfel, vilket gav upphov till problem som främst relaterades till psykisk ohälsa. 

Föräldrarna upplevde bristande stöd relaterat till tillit gentemot sjukvården, information och 

kommunikation och delaktighet i vårdprocessen.  

 

Konklusion 

 

Denna litteraturstudie påvisar en stor förekomst av psykisk obalans hos föräldrarna till barn 

med medfödda hjärtfel. Motsägelsefulla resultat förekommer dock gällande huruvida 

stressnivån hos föräldrarna påverkar av det hjärtsjuka barnet. Det råder stora brister inom 

vården i stödet till föräldrarna, exempelvis genom ofullständig information och dialog. 

Väsentligt för föräldrarna var tillgång till socialt umgänge, social gemenskap, information, 

tillförlitlig relation till sjukvårdspersonal, avsedd tid hos sjukvårdspersonal för dialog med 

föräldrar och delaktighet i vården. Stöd till föräldrarna var ett krav för att föräldrarna själva 

skulle kunna fungera som ett stöd till barnet.  

 

Implikation 

 

Betydelsefullt för sjuksköterskan i den kliniska verksamheten är att informera, skapa en 

tillitsfull relation, främja delaktighet för föräldrar till ett hjärtsjukt barn och skapa tillfällen för 

dialog med föräldrarna för att motverka psykisk obalans. Framtida forskning bör fokusera på 

hur information skall ges till föräldrar till ett hjärtsjukt barn, hur en tillitsfull relation mellan 

föräldrar och sjuksköterska skapas och hur delaktighet för föräldrarna i vården möjliggörs. 

Behov av forskning föreligger och är ett krav för att förebygga psykisk obalans hos föräldrar 

till ett hjärtsjukt barn. Framtida forskning bör inte enbart fokusera på förebyggande, utan 
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också på omhändertagandet av föräldrar till ett hjärtsjukt barn som lider av psykisk obalans. 

Denna litteraturstudie visar på brister i anhörigvård och av den orsaken finns ett behov av att i 

större omfattning involvera anhörigvård i sjuksköterskans grundutbildning.  
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Bilaga A 
 

Tabell 1. Sökordsöversikt  

          

 

Sökord 

 

PubMed  

MeSH-term 

 

Cinahl  

Subject heading list 

 

Medfött hjärtfel Congenital heart defect Heart defect, Congenital 

Heart defects, Congenital 

Sjuksköterska Nurs*  

Föräldrar Parents Parent 

Parents 

Föräldraskap  Parenting 

Barn Child Child 

Upplevelse  Experience 

 

Asterisk (*) användes för att täcka in samtliga ändelser på begreppet.    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga B 

Tabell 2. Sökhistorik     

  

 

Datum 

 

Databas 

 

Sökord/Limits/Boolska  

operatorer 

 

Antal  

träffar 

 

Lästa  

abstract 

 

Urval 1 

             

 

Urval 2 

 

 

2013-

10-10 

 

 

PubMed (“Congenital heart 

defect”(MeSH)) AND 

(“parents”(MeSH)) AND 

(“child”(MeSH)) 

Limits: 10 years, abstract 

available 

96 96 8 7 

 

2013-

10-10 

 

 

PubMed (“Congenital heart 

defect”(MeSH)) AND 

(“parents”(MeSH)) AND 

(“child”(MeSH)) AND 

(“nurs*”(MeSH)) 

Limits: 10 years, absrakt 

available 

5 5 1 1 

 

2013-

10-11 

 

 

Cinahl MM“Heart defect, 

congenital” AND 

“parents”(Fritext) AND 

“experience”(Fritext) 

Limits: Abstract available, 

published date: 2003-2013, 

English language, research 

article. 

9 4 2 2 

 

2013-

10-11 

 

 

Cinahl MM“Heart defect, 

congenital” AND 

”parent”(Fritext) 

Limits: Abstract available, 

published date: 2003-2013, 

English language, research 

article. 

30 10 7 4 

 

2013-

10-11 

 

 

Cinahl (MM”Heart defects, 

congenital/PF/FG”) AND 

“child”(Fritext) 

Limits: Abstract available, 

published date: 2003-2013, 

English language, research 

article. 

15 10 2  2 

 

2013-

10-11 

 

 

Cinahl (MM”Heart defect, 

congenital”) AND 

“parenting”(Fritext) 

Limits: Abstract available, 

published date: 2003-2013, 

English language, research 

article. 

7 4 1 1 

 



Bilaga C1 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

                    

2011 

Sweden 

Cinahl 

 

Bruce, E., & 

Sundin, K. 

Experience of 

support for 

parents of 

adolescents 

with heart 

defects-

supported to be 

supportive. 

Att belysa 

betydelsen av stöd 

till föräldrar till 

ungdomar med 

hjärtfel. 

 

Metod: Kvalitativ ansats, 

fenomenologisk-hermeneutisk 

metod. Frågor i intervjuerna 

fokuserade på föräldrarnas 

upplevelse av stöd. Förfrågan 

skickades via post information gavs 

om att deltagande i studien var 

frivilligt. Tid och plats bestämdes 

via telefon utifrån deltagarens 

önskemål. Intervjuerna spelades in.  

Urval: Deltagarna rekryterades från 

en hjärtklinik i norra Sverige, som 

var specialiserad på barn. 

Deltagarna bestod av fyra mödrar 

och två fäder. 

Bortfall: Ej angivet. 

Det viktigaste för föräldrarna i 

studien var att relationen till 

vården var trygg och 

förtroendegivande samt att 

vården var kvalificerad. Att 

hälso- och sjukvårdspersonal 

uttryckte sanningsenliga 

uppgifter ansågs även vara 

viktigt. Om vården uppfyllde 

ovannämnda kriterier upplevde 

föräldrarna ett tillfredställande 

stöd. Föräldrarna nämnde att de 

själva kunde vara ett stöd för 

barnen ifråga, om de hade ett 

självförtroende som stödde att 

de var bra föräldrar.  

 

Grad I 

 



 
 

 
 

Bilaga C2 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskapli

g 

kvalitet 

                    

2009 

USA 

Cinahl 

 

 

Connor, J. 

A., Kline, N. 

E., Mott, S., 

Harris, S. K., 

& Jenkins, 

K. J.  

 

 

 

The 

Meaning of 

Cost for 

Families of 

Children 

With 

Congenital 

Heart 

Disease 

Att kartlägga hur 

föräldrar till barn med 

medfödda 

hjärtsjukdomar upplever 

kostnaderna som är 

förknippade till att ha ett 

barn med medfödd 

hjärtsjukdom. 

Syftet innefattar också 

att beskriva de okända 

medicinska och icke-

medicinska kostnaderna 

som drabbar familjer till 

spädbarn eller barn med 

medfödda 

hjärtsjukdomar samt hur 

kostnaderna påverkar 

familjerna ifråga. 

Metod: Kvalitativ studie. Intervjuer 

genomfördes mellan 45 minuter och en 

timme. Intervjuerna utfördes på sjukhus. 

Intervjuerna bandades och 

transkriberades. Analysen påbörjades med 

att en förståelse för helheten uppnådes. 

Efter denna fas identifierades teman.  

Urval: Riktad urvalsteknik användes för 

att identifiera föräldrar till barn med 

medfödda hjärtsjukdomar som hade 

accepterat utförandet av en operation för 

att korrigera felet. De deltagande 

föräldrarnas barn skulle ha genomgått en 

hjärtoperation. Stora variationer i urvalet 

skulle finnas i fråga om demografiska 

faktorer, socioekonomisk status, allvar i 

den medfödda hjärtsjukdomen och i den 

kirurgiska åtgärden.  Bortfall: ej angivet. 

Studien visade att det fanns stora 

variationer gällande 

uppfattningar av kostnaderna hos 

föräldrarna. När 

sjukdomstillståndet var allvarligt 

upplevde föräldrarna ifråga högre 

nivåer av stress relaterat till 

ekonomi, känslomässig trötthet 

och belastning på 

familjemedlemmar.  

Uppfattningen av den 

kostnadsmässiga belastningen 

relaterat till barnets sjukdom 

varierade beroende på 

socioekonomisk status.  

Tiden mellan diagnos och 

kirurgiska åtgärder påverkade 

familjens grad av stress. 

Grad II 



 
 

 
 

Bilaga C3 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

 

                                                                            
 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2005 

USA 

Cinahl 

 

Hecker 

Fernandes, J.R. 

The experience of a 

broken heart 

Att undersöka hur 

föräldrar upplever 

situationen när 

barnet får diagnosen 

medfödd 

hjärtsjukdom. 

Metod: Kvalitativ ansats, 

fenomenologisk metod.  Intervjuer 

genomfördes och påbörjades med 

en öppen fråga och fortsattes med 

specifika frågor. Intervjuer 

bandades och transkriberades för 

att finna teman. 

Urvalet: Urvalet bestod av 10 

föräldrar (fyra par) som hade fött 

ett barn med medfödd 

hjärtsjukdom. Studien ägde rum 

under en 3-årsperiod med start år 

1997.  

Bortfall: ej angivet.  

 

Studien visade att gemensamt 

tema hos alla föräldrar var en 

stark kärlek till det nykomna 

spädbarnet.  

Studien visade i ett antal olika 

upplevelser, som i artikeln 

formulerades i form av teman, 

som uppkommer hos föräldrarna 

vid diagnosbeskedet. Exempel 

på dessa känslor var en känsla 

av att något inte stod rätt till, en 

känsla av att allt var en dröm, 

chock, hopplöshet, tillit, 

maktlöshet och olika former av 

känslor. 

 

 

Grad III 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                            

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011 

Canada 

PubMed 

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. 

Att utforska hur 

det är att vara 

förälder till barn 

med medfött 

hjärtfel och 

cystisk fibros och 

att jämföra dessa 

erfarenheter. 

 

Metod: Kvalitativ forskningsansats, 

intervjustudie. De semistrukturerade 

intervjuerna spelades in och skrevs ner 

ordagrant. En tematisk analysmetod 

användes för att finna mönster och teman. 

Deltagarna kontaktades via telefon då tid 

och plats för intervju bestämdes. 

Intervjuerna genomfördes under 45-85 

minuter.  

Urval: Urvalet bestod av föräldrar som 

hade befunnit sig på barnsjukhuset i 

Toronto, Kanada. Rekrytering av 

deltagare gjordes av två sjuksköterskor. 

Urvalet bestod av 42 deltagare, 29 

föräldrar från cystisk fibros-mottagningen 

och 13 föräldrar från medfött hjärtfel-

mottagningen.  

Bortfall: Ej angivet. 

Föräldrarna till barnen med 

medfött hjärtfel uttryckte olika 

typer av stress. Stress visade sig 

vara en kronisk sjukdom som 

alltid förekom hos föräldrarna. 

Stressen var beroende av barnets 

sjukdomstillstånd, vid 

försämring av barnets hälsa 

skapades en högre grad av stress. 

Föräldrarna till barn med 

medfött hjärtfel upplevde stress i 

stor utsträckning vid födseln, då 

deras barn fortfarande var 

odiagnostiserat. Stressen 

uppgicks även vara hög vid 

kirurgiska ingrepp. 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod   

 

 

 

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

Canada 

PubMed 

 

 

Rempel, G.R., 

Harrison, M.J., 

& Williamson, 

D.L. 

Is “Treat your 

child normally” 

helpful advice 

for parents of 

survivors of 

treatment of 

hypoplastic left 

heart 

syndrome? 

Att undersöka hur 

mödrar och fäder 

hanterar oro och 

ovisshet relaterad 

till att ha ett barn 

med hypoplastiskt 

vänsterkammarsynd

rom och som har 

överlevt avancerad 

teknologi.   

Metod: Kvalitativ ansats, Grounded 

theory. Metoden bestod av 

intervjuer som var avsedda att 

skildra medicinska samt vardagliga 

händelser. Intervjuerna spelades in 

och skrevs ner ordagrant.  

Urval: Urvalet utgjordes av 16 

föräldrar. Studien genomfördes 

mellan november år 2001 och 

december år 2002. Vid 18 

intervjuer skedde intervjuerna 

genom möte mellan författare och 

informant och 12 intervjuer 

genomfördes via telefon.  

Bortfall: ej angivet. 

 

De deltagande föräldrarna till 

barn med hypoplastiskt 

vänsterkammarsyndrom 

normaliserade barnets 

utveckling och tillväxt. Studien 

visade att en djup oro orsakade 

normaliseringen hos föräldrarna.  

 

 

Grad I 



 
 

 
 

Bilaga C6 

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod   

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

                    

2010 

Brasilien 

PubMed 

Salgado, C. L., 

Lamy, Z. C., 

Nina, R. V. A. 

H., Melo, L. A., 

Lamy Filho, F., 

& Nina, V. J. 

Pediatric 

cardiac surgery 

under the 

parents view: A 

qualitative 

study. 

Att identifiera 

upplevelser hos 

föräldrar av barn 

som genomför 

hjärtkirurgi på en 

kardiologisk 

intensivvårdsavdeln

ing, samt identifiera 

copingstrategier 

som används av 

familjerna. 

Metod: Kvalitativ ansats, 

intervjustudie. Totalt sex 

semistrukturerade intervjuer 

genomfördes utifrån ett 

frågeformulär. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Deltagarna observerades av två 

oberoende observatörer. 

Observationen utfördes i totalt 

100 timmar. 

Urval: Urvalet bestod av familjer 

med barn med medfött hjärtfel 

som genomgått hjärtkirurgi vid 

ett universitet i Nordöstra 

Brasilien. Urvalet bestod av de 

barnen som vårdades under 

studieperioden mars 2008 till maj 

2008. Barnen var upp till 10 år.  

Bortfall: Ej angivet. 

Operation av ett barn med medfött 

hjärtfel medförde en kris som 

inkluderade hela familjen. Krisen 

ledde till uttryck av blandade känslor 

hos samtliga i familjen. 

De deltagande föräldrarna beskrev 

känslor som förknippades med tiden 

då barnet genomgick operationen. 

Känslorna som nämndes var rädsla 

för att barnet skulle dö, vilket 

påverkades av hjärtsjukdomen samt 

hjärtkirurgi och anestesi. Föräldrarna 

beskrev att de kände skuld och 

maktlöshet inför olika stadier av 

behandlingarna.  

Vid de tillfällen då okända situationer 

för föräldrarna uppkom tog känslor, 

ångest och vånda överhanden.  

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

Egypten  

PubMed 

 

 

Arafa, M.A., 

Zaher, S.R., El-

Dowaty, A.A., 

& Moneeb, D. 

E. 

Quality of life 

among parents 

of children 

with heart 

disease 

 

Att beskriva 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

hos föräldrar 

till barn med 

hjärtsjukdom 

och att 

identifiera de 

viktigaste 

faktorerna 

som påverkar. 

Metod: Kvantitativ ansats, 

tvärsnittstudie. Metoden bestod av 

intervjuer som utfördes av utbildade 

intervjuare med hjälp av ett 

strukturerat frågeformulär. Studien 

genomfördes på de två största 

sjukhusen i Egypten där barn 

behandlas för hjärtsjukdom 

Urval: Urvalet bestod av två grupper. 

En grupp som utgjordes av föräldrar 

till barn med hjärtsjukdom som 

diagnostiserades som hjärtpatienter 

(medfött eller reumatisk 

hjärtsjukdom). Gruppen med föräldrar 

till barn med hjärtsjukdom bestod av 

400 deltagare. Den andra gruppen 

bestod av 400 föräldrar till barn med 

sjukdomar såsom övre 

luftvägsinfektion, halsont, bölder och 

diarrésjukdomar. Bortfall: 0,4 %. 

 98 % av föräldrarna till barn med 

hjärtsjukdom uttryckte oro över familjens 

framtid, vilket inkluderat framtida 

ekonomi och anpassningsproblem relaterat 

till barnets hälsa. 70 % av föräldrar till 

hjärtsjukt barn uttryckte ekonomiska 

problem på grund av ökade kostnader som 

barnet medförde. 

Betydande faktorer för livskvaliteten hos 

föräldrarna till hjärtsjukt barn var ålder, 

kön, typ av hjärtsjukdom och sjukdomens 

svårighetsgrad, den ekonomiska 

situationen och antal barn i familjen.  

Föräldrar till barn med mindre allvarliga 

sjukdomar upplevde en bättre 

hälsorelaterad livskvalitet än föräldrar till 

barn med hjärtsjukdom. Föräldrarna till 

barn med hjärtsjukdom hade en sänkt grad 

av välbefinnande, energi, allmän hälsa 

samt fler begränsningar i funktion  

Grad 1 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett samband kunde även ses mellan stora 

svårigheter hos familjen relaterat till dålig 

ekonomi och allvarigt sjukdomstillstånd 

hos barnet med dålig hälsorelaterad 

livskvalitet. 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

Kanada  

PubMed 

Clarizia, N.A., 

Chahal, N., 

Manlhiot, C., 

Kilburn, J., 

Redington, A.N., 

& McCrindle, 

B.W. 

Transition to 

adult health 

care for 

adolescents and 

young adults 

with congenital 

heart disease: 

Perspectives of 

the patient, 

parent and 

health care 

provider 

Att undersöka 

attityder och åsikter 

på en pediatrisk 

hjärtmottagning 

relaterat till 

förberedelse och 

förflyttning ur ett 

patient-, föräldra- 

och 

vårdpersonalperspe

ktiv. 

Metod: Kvantitativ ansats, 

intervjustudie med semistrukturella 

frågor. Intervjuerna riktade sig till 

patienter, föräldrar och 

sjukvårdspersonal. Frågor som gavs 

till patienterna skulle exempelvis 

skildra patienternas kunskap om sin 

vård och om förflyttningen. Vikt 

lades också i att uppmärksamma 

hur aspekter som 

alkoholkonsumtion korrelaterade 

till patientens sjukdomstillstånd. 

Föräldraintervjuerna skulle påvisa 

föräldrarnas kunskap om 

förflyttningen och deras upplevelse 

av hur rustat barnet var inför 

förflyttningen. Vårdpersonalen blev 

tillfrågade att beskriva sina 

upplevelse av kvaliteten på 

förberedelserna inför förflyttningen 

via en enkät.  

Urval: Urvalet bestod av 23 

patienter, varav 9 av kvinnligt kön, 

Studien påvisade större säkerhet 

i egen förmåga till egenvård och 

i hantering av sjukvården 

självständigt hos patienter med 

större kunskap sitt 

sjukdomstillstånd. Patienterna 

kunde kommunicera och hantera 

personal utan föräldrarnas 

inverkan i högre utsträckning.  

I de familjerna där föräldrarna 

tog på sig den största bördan i 

barnets omvårdnad begränsades 

det hjärtsjuka barnets 

självständighet och 

självsäkerhet. Kardiologer såg 

föräldrarnas ansvarstagande som 

något positivt, men 

sjuksköterskor ansåg att det var 

negativt. Föräldrarna som tog på 

sig den största delen för barnets 

omvårdnad hade också en 

förhållandevis liten kunskap om 

barnets diagnos och 

Grad II 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som intervjuades. 22 av 23 

föräldrar och 45 av 134 

vårdpersonal deltog i studien. 

Patienter inkluderades i studien 

från en klinik för medfödda 

hjärtsjukdomar och var lämpliga 

som studiedeltagare om de var i 

åldrarna nio -18 år.  

Bortfall: 4 % hos patienterna och 

66 % hos sjukvårdspersonalen. 

hälsotillstånd. 

Vid de skeden då 

sjukvårdspersonal gav kunskap 

om diagnos och dess påverkan 

på sexuell och psykisk hälsa, 

skapade det ett stort förtroende 

för sjukvården. 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2013 

USA 

PubMed 

 

 

 

 

 

Fernandes, S.M., 

Verstappen, A., 

Ackerman, K., 

Adams, E.E., 

Barton, C., 

Breitinger, P.,… 

Williams, R. 

Parental 

Knowledge 

Regarding 

Lifelong 

Congenital 

Cardiac Care 

Att bestämma 

huruvida föräldrar 

till barn med 

måttliga respektive 

svåra fall av 

medfött hjärtfel har 

en förståelse av 

deras behov av 

livslång 

kardiologisk vård 

(LLCCC) och 

behov av en 

specialist av 

kardiologisk 

vuxenvård 

(ACHD). 

Metod: Kvantitativ ansats, 

tvärsnittstudie. Intervjustudie 

genomfördes utifrån 17 frågor. De 

17 frågorna bestod i sin tur av 4 

kategorier, nuvarande kardiologisk 

vård, behov av livslång 

kardiologisk vård, tillgång till 

utbildning för att uppnå kunskap 

om livslång kardiologisk vård 

(LLCCC) och demografiska 

faktorer. Urval: De som 

inkluderades i studien var föräldrar, 

vars barn skulle vara mellan 2-18 år 

och ha en korrigerad medfödd 

hjärtsjukdom. I Fyra diagnoser av 

hjärtfel ansågs vara lämpliga för 

studien. 500 av 510 föräldrar valde 

att delta i studien.  

Bortfall: 2 %. 

Studien påvisade att den största 

delen av informanterna hade 

begräsningar i sin kunskap om 

behovet av livslång kardiologisk 

vård hos barnet samt behovet av 

en specialist inom kardiologisk 

vuxenvård.  

Studien visade också att den 

största delen av de deltagande 

föräldrarna till barn med 

medfödda hjärtfel har önskemål 

om att få tillgång till mer 

kunskap om omvårdnad av det 

hjärtsjuka barnet, vilket även 

inkluderade tiden när barnet var 

vuxet.  

 

 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2006 

Sweden 

Cinahl 

 

Lawoko,S., 

& Soares, 

J.J.F. 

 

Psychosocial 

morbidity 

among 

parents of 

children with 

congenital 

heart 

disease: A 

prospective 

longitudinal 

study 

 

Att bedöma 

långsiktig 

psykosocial 

sjuklighet 

och fakorer 

som 

påverkar 

föräldrar till 

barn med 

medfödd 

hjärtsjukdom 

(PCCHD), 

och att 

jämföra 

mödrar med 

fäder 

angående 

psykosociala 

variabler. 

Metod: Kvantitativ ansats, 

kohortstudie (longitudinell 

studie). Frågeformulär 

skickades via post vid två 

olika tillfällen.  

Urval: Deltagarna bestod av 

föräldrar som var medlemmar 

i ”Svenska Heart Child 

Association” som hade barn 

med medfött hjärtfel i åldrarna 

0-20 år. Inklusitionskriterierna 

var att barnen skulle bo 

tillsammans med föräldrarna 

alternativt om barn flyttat 

hemifrån skulle det finnas en 

nära relation föräldrar och 

barn. Urvalet som svarade 

första tillfället enkäten 

skickades ut var 1092 och vid 

andra tillfället svarade 632. 

Bortfall: 42 %. 

Förekomsten av depression, ångest, psykosomatiska 

symtom och hopplöshet hos föräldrarna till barn med 

medfödda hjärtfel var hög både innan och efter 

intervention. Även frekvensen av långvarig psykosocial 

sjuklighet hos föräldrarna var relativt hög. 

Högre andel mödrar än fäder visade sig vara arbetslösa 

och rapporterade även fler sjukskrivningsdagar. 

Mödrarna lade också extra tid till omvårdnad av det 

hjärtsjuka barnet i jämförelse med vad fäder angav. 

Svårigheter med levnadskostnader var ett lika stort 

problem både vid första och andra tillfället. 

Mödrar rapporterade i genomsnitt fler symtom på 

depression, ångest och psykosomatiska symtom.    

Det förekom ingen signifikant skillnad vid rapportering 

av långvarig hopplöshet i jämförelse mellan mödrar och 

fäder. 

Missnöjde med barnens omsorg skapade ångest och 

hopplöshet hos föräldrarna. 

Minskat socialt stöd var associerat med ökad risk för 

depression, ångest, psykosomatiska symtom och 

hopplöshet. 

Grad 1 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2003 

Sverige 

Cinahl 

 

Lawoko, S., & 

Soares, J.J.F. 

Social Support 

among Parents 

of Children 

with Congenital 

Heart Disease, 

Parents of 

Children with 

other Diseases 

and Parents of 

Healthy 

Children 

Syftet var tredelat. 

Dels att göra en 

jämförelse mellan 

PCCHD (föräldrar 

till barn med 

medfödda 

hjärtsjukdomar), 

PCOD (föräldrar till 

barn med andra 

sjukdomar) och 

PHC (föräldrar till 

friska barn) i fråga 

om tillgång till 

socialt stöd. 

Dels att jämföra 

tillgången till 

socialt stöd hos 

mödrar respektive 

fäder.  

Samt att påvisa 

kvantitativa faktorer 

som har inverkan på 

tillgången till 

Metod: Kvantitativ studie, 

tvärsnittstudie. Ett frågeformulär 

användes som belyste aspekter som 

demografiska faktorer och tillgång 

till socialt stöd. Två olika analyser 

användes. Den första analysen 

mätte enbart tillgängligheten av 

socialt stöd hos föräldrarna. Den 

andra analysen mätte hur det 

sociala stödet påverkades av 

demografiska faktorer, ekonomi, 

hopplöshet, GSI och välbefinnande. 

Frågeformuläret skickades via post.  

Urval: Inklusionskriterier var att 

informanterna skulle ingå i 

Swedish Heart Foundation (SHCF), 

föräldrarna skulle vara mellan noll 

till 20 år när de fick det hjärtsjuka 

barnet och föräldrarna skulle ha det 

största ansvaret för barnets hälsa. 

1500 föräldrar till hjärtsjuka barn 

ansågs lämpliga för att delta i 

studien och 1092 av dessa valde att 

De faktorer som i högst 

utsträckning påverkade 

tillgången till socialt stöd hos 

föräldrarna var ekonomi, 

psykisk ohälsa, tid som lades på 

omvårdnad av det sjuka barnet 

och hopplöshet. Ekonomi, 

psykisk ohälsa, tid som lades på 

omvårdnad av det sjuka barnet 

och hopplöshet var mer 

avgörande för tillgången av 

socialt stöd än barnets 

hälsotillstånd  

Studien påvisade att mödrarna 

lade mer tid på omvårdnad av 

det hjärtsjuka barnet, vilket sågs 

som en risk för begränsningar av 

socialt liv för mödrarna ifråga.  

Studien påvisade att föräldrar till 

hjärtsjuka barn, i synnerhet de 

som har det sämre ställt, 

behövde finansiellt stöd. 

Grad I 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socialt stöd.  

 

delta, varav 704 par av föräldrar till 

barn med medfödda 

hjärtsjukdomar. Kontrollgruppen 

utgjordes av 600 föräldrar, som var 

lämpliga om de har det 

huvudsakliga ansvaret för barnet 

och randomiserades in i studien 

(PHC), varav 405 valde att delta. 

En annan föräldragrupp deltog 

också i studien och ansågs lämpliga 

om de hade ett barn med annan 

sjukdom (PCOD).  

Bortfallet: 32,5 % och 

analyserades. 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

Storbritannien  

Cinahl 

 

McCusker, 

C.G., 

Doherty, 

N.N., 

Molloy, B., 

Rooney, 

N., 

Mulholland

, C., Sands, 

A., Casey, 

F. 

 

A 

controlled 

trial of 

early 

interventio

ns to 

promote 

maternal 

adjustment 

and 

developme

nt in 

infants 

born with 

severe 

congenital 

heart 

disease 

Tredelat syfte. 

1. Att reducera sorg 

hos föräldrarna, 

relaterat till att få ett 

hjärtsjukt barn, 

genom narrativ 

terapi. 

2. Att ge mödrarna 

stöd för att klara av 

omvårdnad, 

matning och ge 

olika former av 

stimuli till det 

hjärtsjuka barnet.  

3. Att reducera oro, 

stress och ångest 

hos mödrarna 

genom undervisning 

om olika strategier 

för problemlösning. 

Metod: Kvantitativ ansats, experiment. 

Interventionerna delades upp i 6 olika 

sektioner, känslouttryck och känsla av 

mening, utbildning av 

problemslösningsstrategier, exponering för 

sjukvårdsmiljö, utbildning i matning och 

förbyggande av neuropsykiatriska 

funktionshinder. Kontrollgruppen blev 

enbart tilldelade rutinmässig vård.  

Urval: Inklusionskriterierna var föräldrar 

till spädbarn med medfödd hjärtsjukdom 

och som var i behov av korrigering av 

hjärtfelet. Exklusionskriterierna var barn 

som var sjuka i den grad att korrigering inte 

var aktuellt och mödrar som var i så pass 

dåligt tillstånd att informationsöverföring 

var en omöjlighet. 70 av 73 familjer valde 

att delta. Deltagande delades in i 

interventionsgruppen eller i 

kontrollgruppen beroende på tid då de 

vistades på avdelningen. Bortfall: 4 %.  

Resultatet påvisar att 

utsträckningen av oro 

minskade hos mödrarna efter 

intervention, men nivån av oro 

i kontrollgruppen förändrades 

inte.  

Spädbarnen i 

interventionsgruppen visade på 

bättre mental utveckling än 

spädbarnen i kontrollgruppen.  

Efter interventionen kunde en 

skillnad i copingstrategier 

utskiljas vid jämförelse mellan 

kontrollgrupp och 

interventionsgrupp. Föräldrarna 

i interventionsgruppen använde 

sig av positivt förhållningssätt i 

högre utsträckning än 

kontrollgruppen. 

Grad 1 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

USA 

Cinahl 

 

 

 

Pyles, L.A., 

Scheid, M., 

McBrady, M.P., 

Hoyman, K.H., 

Hanse, M., 

Jamrozek, K., … 

Hines, C.I.  

 

Parent and 

Emergency 

Physician 

Comfort with a 

System of On-

Line 

Emergency-

Focused 

Medical 

Summaries for 

Infants with 

Significant 

Cardiac Disease 

Att testa tre hypoteser:  

1. Användning av en 

internetbaserad databas 

som bestod av kliniska 

sammanfattningar 

relaterat till 

akutsjukvård 

(MEMSCIS) och ett 

informationsblad om 

akutsjukvård (EIF) 

förbättrar tryggheten 

hos föräldrar till barn i 

behov av specifik 

sjukvård (CSHCN).  

2. Användning av EIF 

och förberedelse inför 

akutsjukvård förbättrar 

föräldrarnas upplevelse 

av trygghet av personal 

akutsjukvården.  

3. Psykologer som 

arbetar med 

Metod: Kvantitativ studie, 

randomiserad och icke-blind. De 

randomiserat utvalda föräldrarna 

fick genomgå undervisning i syfte 

att få kunskap om korrekt 

användande av den internetbaserade 

databasen. Information från besök 

på akutmottagningarna gällande 

användning av ELF, klagomål, test 

och interventioner på 

akutmottagningen, förändringar i 

diagnos och placering insamlades 

årligen från informanterna.  
Informanterna fick också fylla i en 

skala, som skulle spegla aspekter av 

trygghet i akutsjukvård. Psykologer 

från akutsjukvården fick också 

rapportera resultat hos föräldrarna 

efter användning av EIF.  

Urval: Barn som var yngre än 2 år 

och skulle ha en jämlik 

hjärtsjukdom. Barnen blev 

Studien påvisade ökad 

upplevelse av trygghet i 

vården och i upplevelse av 

akutsjukvårdarna som 

trygghetsgivande och 

kompetenta efter 

användandet av EIF. 

Även föräldrar som inte 

använde sig av EIF 

upplevde att MEMSCIS 

systemet förbättrade graden 

av trygghet.  

Resultatet av studien tydde 

också på att familjernas 

återhämtning och övergång 

till normala förhållanden 

underlättades genom 

MEMSCIS systemet. 

Grad I 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akutsjukvård 

rapporterar bra resultat 

av tillfredställelse hos 

föräldrar till barn med 

hjärtsjukdom genom 

användning av 

MEMSCIS. 

slumpmässigt indelade i 

interventionsgrupp respektive 

kontrollgrupp. Det fanns 170 

lämpliga barn för studien, 94 valdes 

in i interventionsgruppen och 76 

valdes in i kontrollgruppen. Två 

familjer valde att inte delta. 

Bortfall: 1 %. 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

Nederländerna 

Cinahl 

 

 

 

Spijkerboer, 

A.W., Helbing, 

W.A., Bogers, 

A.J.J.C., Van 

Domburg, 

R.T., Verhulst, 

F.C., & Utens, 

E.M.W.J. 

Long-term 

psychological 

distress, and 

styles of 

coping, in 

parents of 

children and 

adolescents 

who underwent 

invasive 

treatment for 

congenital 

cardiac disease 

 Tredelat syfte. 

1. Att jämföra 

utsträckningen av 

psykisk ohälsa och 

olika 

copingstrategier 

mellan mödrar och 

fäder till barn och 

ungdomar i med 

medfödd 

hjärtsjukdom. 

2. Jämföra graden 

av psykisk ohälsa 

och copingstrategier 

hos föräldrar till 

barn med medfödda 

hjärtsjukdomar med 

en kontrollgrupp 

och att identifiera 

Metod: Kvantitativ ansats. Ett 

självskattningsformulär användes, 

som är standardiserat för att mäta 

psykisk ohälsa. 

Självskattningsformuläret mätte 

fyra former av psykisk ohälsa, 

kroppslig, ångest, social 

dysfunktion, sömnproblem och 

depression. Mätning av 

copingstrategier gjordes genom ett 

annat självskattningsformulär, som 

var standardiserat för att mäta 

copingstrategier. Jämförelserna 

gjordes genom en statistisk analys.  

Urval: Urvalet bestod av 52 

föräldrapar, 48 ensamstående 

mödrar och 9 ensamstående fäder. 

De kontaktade bestod av 159 barn i 

åldrarna sju till 15 år. De 

Föräldrarna till barnen med 

medfödda hjärtsjukdomar hade 

lägre nivåer av psykisk ohälsa 

än kontrollgruppen.  

Copingstrategierna 

överensstämde i stor 

utsträckning mellan 

kontrollgrupp och den andra 

gruppen. Det fanns dock vissa 

skillnader, exempelvis påvisades 

negativa tankar och lugnande 

tankemönster i mindre 

utsträckning hos gruppen med 

föräldrar till barn med medfödda 

hjärtsjukdomar.  

Graden av psykisk ohälsa var 

inte korrelaterad till hur allvarlig 

hjärtsjukdomen var hos barnet.  

Ingen skillnad påvisades ifråga 

Grad II 



 
 

 
 

hur kön, typ av 

hjärtsjukdom och 

ålder påverkar den 

psykiska ohälsan 

och copingstrategier 

hos de deltagande 

mödrar och fäder. 

3. Att jämföra 

utsträckningen av 

psykisk ohälsa och 

copingstrategier 

mellan de 

deltagande mödrar 

och fäder. 

deltagande barnen och ungdomarna 

skulle ha fått den medfödda 

hjärtsjukdomen korrigerad genom 

kirurgiskt ingrepp i ung ålder. Barn 

som inkluderades i studien hade 

medfödda hjärtsjukdomar med en 

god prognos och representerade 

inte fall med komplexa 

hjärtsjukdomar. Urvalet bestod 

också utav en kontrollgrupp som 

hade randomiserats in i studien från 

den generella populationen. 

Bortfall: 31 %. 

om psykisk ohälsa mellan de 

deltagande mödrarna respektive 

fäder. En skillnad som dock 

förekom var kroppsliga symtom, 

som i större utsträckning 

upplevdes av mödrarna. 

Mödrarna kunde i större grad 

ses använda sig av 

copingstrategin söka socialt stöd 

genom uttryck av känslor än 

fäder.  
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2003 

USA 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzark, K., & 

Jones, K. 

Parenting Stress 

and 

Children With 

Heart Disease 

Att identifiera stress 

hos föräldrar till 

barn med 

hjärtsjukdom. 

Metod: Kvantitativ ansats. Ett 

frågeformulär (PSI) användes. PSI 

är utvecklat för att tidigt kunna 

identifiera stress relaterat till 

föräldraskap. 

Urval: Urvalet bestod av 80 

föräldrar, varav 70 mödrar och 10 

fäder. 69 % av föräldrarna var gifta. 

De flesta hade genomgått 

utbildning på gymnasienivå. 

Urvalet, relaterat till 

socioekonomisk status, bestod 

främst av medelklass.  

Bortfall: Ej angivet. 

Stress hos föräldrarna var inte 

relaterad till svårighetsgraden av 

barnets hjärtfel. De deltagande 

föräldrarna till barn med 

allvarligare hjärtsjukdomar var 

inte mer benägna till att utveckla 

en högre stressnivå än föräldrar 

till barn med enkla hjärtfel.  

Inget samband urskildes mellan 

stress och tiden sedan det 

senaste kirurgiska ingreppet. Det 

fanns inget signifikant samband 

mellan socioekonomiska 

faktorer och stress.  

Ökad stress rapporterades av de 

deltagande föräldrarna till äldre 

barn. När barnet blev äldre 

upplevde föräldrarna stress 

relaterat till uppfostran. 

Grad 1 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 

 

 

 

Publika-tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

Nederländerna 

PubMed 

 

 

 

Vrijmoet-

Wiersma, 

J.C.M., 

Ottenkamp, 

J., Van 

Roozendaal, 

M., 

Grootenhuis,
 

M.A., & 

Koopman, 

H.M. 

A 

multicentric 

study of 

disease-

related 

stress, and 

perceived 

vulnerability

, in parents 

of children 

with 

cogenital 

cardiac 

disease 

Tredelat syfte. 

1.  Att bedöma nivåerna av 

stress relaterat till 

uppkomsten av sjukdom och 

ångest samt att jämföra stress 

mellan föräldrar till barn 

med medfött hjärtfel och 

mellan föräldrar till friska 

barn.   

2.  Att bedöma föräldrarnas 

uppfattning av barnens 

utsatthet i gruppen.  

3.  Att förutspå potentiella 

utlösningsfaktorer för 

uppkomsten av stress ho 

föräldrar samt föräldrarnas 

upplevelse av barnets 

sårbarhet.  

Metod: Kvantitativ ansats, 

frågeformulär via internet. Föräldrarna 

fyllde i formulären separat. Det var 

frivilligt att delta i studien. De 

deltagande som godkände inbjudan 

blev tilldelade inloggningsnummer och 

lösenord, som användes för att få 

behörighet till ett frågeformulär. 

Urval: Urvalet bestod av 300 föräldrar 

till barn som hade utfört en omfattande 

korregerande hjärtoperation. Deltagare 

rekryterades från tre sjukhus. Urvalet 

valdes slumpmässigt av de föräldrar 

vars barn hade utfört en öppen 

kirurgisk hjärtoperation mellan år 2002 

och år 2007. Det slutgiltiga urvalet 

bestod av 50 slumpmässigt utvalda 

föräldrar. 

Bortfall: 65 %.  

Undersökningen 

visade att mödrar till 

barn med medfött 

hjärtfel har en högre 

nivå av ångest än 

mödrar till friska barn.  

De deltagande 

föräldrarna upplevde 

höga nivåer av 

sårbarhet.  

Under 

uppföljningsbesöket 

bedömdes stress hos 

föräldrarna och 

eventuella problem 

relaterat till 

föräldraskapet till barn 

med medfött hjärtfel.  

Grad 11 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
 

 

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

Turkiet 

Cinahl 

 

Yildiz, A., 

Celebioglu,A., & 

Olgun, H. 

Distress levels 

in Turkish 

parents of 

children with 

congenital heart 

disease 

Att fastställa 

utsträckningen 

av psykisk 

ohälsa hos 

föräldrar till barn 

med medfödda 

hjärtfel och 

identifiera 

faktorer som 

påverkar den 

psykiska 

ohälsan. 

Metod: Kvantitativ studie, 

tvärsnittstudie. 

Urval: Urvalet bestod av 262 föräldrar 

(132 mödrar och 130 faddrar) till 147 

barn med medfödda hjärtfel. De 

deltagande föräldrarna och barnen 

skulle ha besökte den pediatriska 

hjärtmottagningen på avdelningen för 

pediatriska sjukdomar och på 

primärvården på universitetssjukhuset i 

Erzurum i Turkiet. Studien 

genomfördes mellan december år 2004 

och april år 2005. Studiedeltagarna var 

föräldrar till barn som var under 12 år, 

som hade haft diagnosen medfött 

hjärtfel under minst tre månader och 

som inte var drabbad av annan 

sjukdom.  

Bortfall: ej angivet.  

Föräldrarna till barnen med 

medfödda hjärtfel upplevde 

stora variationer i psykisk 

ohälsa. Mödrarna i studien 

upplevde psykisk ohälsa i 

större utsträckning än fäder.  

Allvaret i barnets 

sjukdomstillstånd hade stor 

betydelse för hur hög den 

psykiska ohälsan var hos 

föräldrarna.  

Slutsatsen av studien var att 

föräldrarna, främst mödrarna, 

var i behov av emotionell och 

psykologiskt stöd. 

Grad II 
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