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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att, utifrån vetenskaplig litteratur, beskriva hur föräldrar till barn 

med läpp-, käk- och gomspalt (LKG) upplevde beskedet och den första tiden efter barnets 

födelse, samt hur de bemöttes av vårdpersonalen. Litteratursökningen genomfördes i Medline 

och totalt valdes 15 vetenskapliga artiklar ut till föreliggande studies resultat. Många föräldrar 

till barn med LKG befinner sig den första tiden efter beskedet i en utsatt situation, deras 

funderingar kan vara många och behovet av stöd kan vara stort. Föreliggande studie visade att 

en viktig faktor för föräldrarnas upplevelse och välmående var grundlig information och stöd 

till föräldrarna, givna av välutbildad och erfaren vårdpersonal och att de inte enbart såg till 

barnets missbildning utan även till barnets hälsa. Vid sjukhusvistelse borde vårdpersonalen 

uppmärksamma föräldrars eventuella behov av att få känna sig delaktiga i vården av sitt barn. 

Prenatal diagnos visade sig ha en positiv inverkan på föräldrarnas upplevelse av att få ett barn 

med LKG. Betydande för hur föräldrarna upplevde sin nya situation var vårdpersonalens 

attityd och ordval gentemot dem. Möjlighet till kontakt med psykolog eller kontakt med andra 

föräldrar till barn med LKG visade sig också betyda mycket för föräldrarna. 
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Abstract 
 

The aim of this study was to, from scientific articles, illustrate how parents with children born 

suffering from cleft lip and palate (CLP) reacted when informed of their childs diagnosis, how 

they experienced the first time period after the birth and the attitude and support from the 

caregivers. The 15 scientific articles used were found in Medline. Parents with children with 

CLP are at first in a vulnerable situation beacuse of their many questions and need of support. 

The result of this study showed that an important factor for the well-being of the parents was 

profound information and support from well-educated personnel which not only focused on 

the malformation of the child but also their health. During the hospitalization the caregivers 

should observe the possible needs the parents could have and how they could be involved in 

the care of their own child. Further, the result found that prenatal diagnosis had a positiv 

affect on the parents experience when having a child with cleft lip and palate. The result also 

proved that the caregivers attitude and their selection of words towards the parents was very 

important of how the parents experienced the situation. Another important aspect for the 

parents experience was the possibilty of contact with psychologist and other parents with 

children with CLP. 
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1. Introduktion 
 

I Sverige föds varje år ca 200 barn med det synliga handikappet läpp-, käk- och eller gomspalt 

(LKG), vilket innebär ungefär 1/500 nyfödda per år (Karolinska universitetssjukhuset, 2007). 

Detta innebär att LKG är en av de vanligaste missbildningarna i Sverige (LKG-föreningen, 

2007).  

 

Förr i tiden, då vidskeplighet var vanligt, användes uttrycket ”harmynthet” om missbildningen 

då man trodde att kvinnan blivit skrämd av en hare under graviditeten (Umeå 

Universitetssjukhus, 2007). I andra kulturer fanns andra föreställningar om hur spalten bildats, 

till exempel i vissa kulturer i Sydamerika där dessa missbildningar tolkades som ett heligt 

tecken från gudarna och därmed gynnade personen, medan även en lindrig typ av denna 

missbildning i andra kulturer inneburit att barnet skulle ha övergivits. LKG har uppträtt hos 

människan i alla tider, vilket stöds av att man har funnit gomspalt på en egyptisk mumie och 

på arkeologiska fynd från Grekland 5-600 år f.Kr. samt på skulpturer gjorda av inkafolket 

finns perfekt avbildade läppspalter (Henriksson, 1992). 

 

Under andra till tredje graviditetsmånaderna utvecklas fostrets ansikte. Olika delar av ansiktet 

drar in sig mot mitten och växer samman så att näsa, överläpp, överkäke och gom bildas. Hos 

vissa barn sker inte denna sammanväxning och en spalt bildas. Ofta innefattar spalten både 

läpp, käke och gom men kan också vara i endast en av dessa delar (Karolinska 

universitetssjukhuset, 2007).  

 

Spalten kan vara mer eller mindre omfattande, den kan vara partiell eller total och den kan i 

sin tur vara enkel- eller dubbelsidig. Dubbelsidiga spalter förekommer endast i läppen och 

käken medan spalten genom mjuka gommen alltid är enkel och går i mittlinjen. Spalten kan 

vara begränsad till en del av läppen, käken eller gommen och kan därför variera från ett litet 

hack från ena sidan läppen eller en kluven gomspene, till en total dubbelsidig spalt genom 

läpp, käke och gom. Mjuka gommen delas av spalten i mittlinjen till två lika delar ända ut i 

gomspenens spets. En spalt medför därför att musklerna som påverkar gommens rörelser inte 

kan fungera normalt och att luft och vätska har fri passage upp i näshålan. Vid en total 

dubbelsidig spalt blir utseendet mer påverkat, då partiet mellan näsöppningarna blir kort och 

stramt och nästippspartiet blir platt och brett. Mellan de båda spalterna genom läppen och 
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tandlisten bildas ett mellansegment som bakåt fäster på nässkiljeväggens undre kant och 

eftersom detta segment saknar kontakt med sidopartierna, förskjuts det under 

fosterutvecklingen framåt och bildar en klump under näsan. Detta påverkar läppens funktion 

och framför allt tandutvecklingen (Swedish national CLP registry, 2007). LKG diagnostiseras 

ofta direkt efter födseln då man palperar gommen med ett finger (Ball, W J., Bindler, C R, 

2003). 

 

Varför missbildningen uppstår är oklart men det finns vissa tecken på att ärftlighet är en 

betydande faktor då det har visat sig att föräldrar som själva har LKG löper större risk att få 

ett barn med LKG. Om föräldrarna redan har ett barn med LKG är risken för att nästa barn 

också föds med LKG något högre. Anlagen för denna missbildning kan vara dolda och 

nedärvda under flera generationer utan att uppträda (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2007). 

 

Synen av missbildningen kan upplevas som chockerande för föräldrarna. De flesta barn med 

LKG föds utan att föräldrarna fått vetskap om diagnosen innan, men reaktionerna hos 

föräldrarna varierar, vissa accepterar missbildningen ganska snart medan andra behöver 

längre tid att vänja sig vid barnets utseende (Watson, Sell, Grunwell, 2002).  

 

En studie visade att mödrar till barn födda med LKG hade en mindre positiv inställning till 

barnet än andra mödrar (Brantley & Clifford, 1980). LKG ses ofta som ett utseendehandikapp, 

men det påverkar också andra områden i ett växande barns liv. Matningen är ofta 

problemfylld och tålamodskrävande för både nyfödda barn och deras föräldrar (LKG-

föreningen, 2007). Den öppna förbindelsen mellan munhåla och gom medför att barnet inte 

kan få det nödvändiga undertrycket i munhålan som krävs för sugning. Detta försvårar 

amningen som därmed oftast inte heller blir möjlig (Henriksson, 1992).  

 

Speciella LKG-team finns på sex sjukhus i Sverige och består oftast av plastikkirurg, 

käkortoped, LKG-sjuksköterska, logoped och öronläkare som har till uppgift att så långt det är 

möjligt ge barnet ett normalt utseende, bra bettfunktion och ett normalt tal. Teamets 

behandlingsplanering startar redan efter barnets första levnadsvecka. Behandlingsåtgärder 

sker vid olika tidpunkter och barnet kontrolleras vid regelbundna kontroller av LKG-teamet 

för planering av olika åtgärder (Landstinget Östergötland, 2007). 
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Första tiden efter hemkomsten från BB eller barnklinik kan upplevas för föräldrar till barn 

med LKG som mycket tröttsam och krävande. Ofta kanske föräldrarna känner sig ensamma 

och utelämnade med otillräcklig information och ingen erfaren person till hands att rådfråga. 

Till detta bör tilläggas chocken efter förlossningen, oro för framtiden och skuldkänslor 

(Henriksson, 1992).  

 

Utvärdering och omhändertagande av föräldrarnas reaktion över diagnosen är en del av 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Fysiska missbildningar hos barnet kan vara traumatiska 

för föräldrarna, särskilt om de är placerade på ett sådant synligt ställe som ansiktet. 

En av sjuksköterskans uppgifter inkluderar att ge känslomässigt stöd till dessa föräldrar (Ball 

& Bindler, 2003).  

 

 

1.2 Problemområde 

 

Att få ett barn med ett synligt handikapp leder inte bara till sorg för föräldrarna utan även till 

tankar över de motgångar i form av fördomar, utanförskap och reaktioner från samhället som 

barnet kommer att konfronteras med. För vårdpersonal kan det kännas svårt att veta hur man 

ska bemöta föräldrar och anhöriga till barn med det synliga handikappet läpp-, käk- och 

gomspalt.  

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna studie var att, utifrån vetenskaplig litteratur, beskriva hur föräldrar till barn 

med läpp-, käk- och gomspalt upplevde beskedet och den första tiden efter barnets födelse, 

samt hur de bemöttes av vårdpersonalen. 
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1.4 Frågeställningar 

 

1. Hur beskrivs, i vetenskaplig litteratur, föräldrars upplevelse av att få ett barn med 

läpp- käk och gomspalt? 

2. Hur beskrivs, i vetenskapliga litteratur, vårdpersonalens bemötande av föräldrar till 

barn med läpp- käk- och gomspalt? 

 

 

 

2. Metod 
 

 

2.1 Design 

 

Studien är en deskriptiv litteraturstudie som genomfördes med hjälp av vetenskapliga artiklar 

inom ämnet läpp- käk- och gomspalt. 

 

 

2.2 Databaser och sökord 

 

De databaser som användes var Medline, där Mesh-termer användes för att få fram 

användbara sökord. De sökord som användes var; cleft lip, cleft palate och parents.  

 

 

 

2.3 Utfall av sökningen  

 
Tabell 1.  Utfall av sökning med databas, sökord, årtal, utfall och antal använda artiklar. 

Databas Sökord Årtal Utfall Använda artiklar 

Medline "Cleft Palate" + 

"Cleft Lip" + 

"Parents" 

1992- 2007 94 15 
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2.4 Kriterier för urval av källor 

 

Begränsningarna för artikelsökningen var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska samt vara högst femton år gamla, med undantag för Cinahl där de sökta artiklarna var 

högst tolv år gamla. Funktionen ”related articles” användes.  

 

 

2.5 Dataanalys 

 

Samtliga sökta artiklars titlar lästes (tabell 1) och de som var relevanta för studiens syfte 

valdes ut för att ytterligare bearbetas genom att artikelns abstrakt lästes. Visade det sig att 

artikeln var av relevans för studiens syfte valdes artikeln ut för vidare granskning. De artiklar 

som inkluderades i uppsatsen presenteras i tabell 2. 

Artiklarnas kvalitet bedömdes enligt en tregradig skala, med riktlinjer från Forsberg & 

Wengström (2003), där (1) anses ha en hög kvalitet och relevans för studien syfte, (2) anses 

vara relevant samt vara av god kvalitet och (3) anses vara relevant men av sämre kvalitet.  

De kvantitativa artiklarna bedömdes efter deltagarantalet, svarsfrekvensen, använd 

dataanalysmetod, validitet och reliabilitet och detta betygsattes enligt den tregradiga skalan 

(tabell 2). De kvalitativa artiklarnas trovärdighet bedömdes efter credibility, transferability, 

confirmability och dependability och bedömdes även de efter den tregradiga skalan. 

Artiklarna granskades individuellt av författarna utifrån föreliggande studies syfte och 

frågeställningar. De vetenskapliga artiklarna sorterades efter hur de svarade på föreliggande 

studies frågeställningar. Anteckningar fördes sedan under granskningens gång, för att sedan 

bearbetas av båda författarna tillsammans för att få en så sammanfattad och korrekt 

bedömning som möjligt.  

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Författarna till föreliggande studie har tagit ett etiskt ställningstagande genom att bara 

inkludera artiklar med forskningsetiska överväganden. Eftersom denna litteraturstudie 

baserades på redan tidigare granskade vetenskapliga artiklar med etiskt ställningstagande, 

ansåg författarna att det inte fanns några skäl till att ansöka tillstånd av forskningsetiska rådet.  
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3. Resultat 

 
Resultatet presenteras i form av tabeller med de analyserade artiklarna (tabell 2 och tabell 3) 

samt i en sammanställd löpande text. 

 
Tabell 2. Analyserade artiklars författare, publiceringsår, titel, design, undersökningsgrupp,  
                datainsamlingsmetod, dataanalysmetod och kvalitetsbedömning. 

Författare 
och  
publicer-
ingsår 

Titel Design Under- 
söknings- 
grupp 

Data- 
insamlings- 
metod 

Data-
analys- 
metod 

Kval-
itets-
bedöm
ning 

Andrew-
Casal, M.  
m.fl., 1997 

Cleft Lip with or 
without cleft palate: 
effect of family history 
on reproductive 
planning , surgical 
timing, and parental 
stress 

kvantitativ n=61 
familjer 
med barn 
med LKG 

enkätstudie t-test, 
Mann-
whitney. 

1 

Blower, K. 
m.fl., 2000 

Great expectations? 
Parental participation in 
care 

kvantitativ
kvalitativ 

n=40 
föräldrar, 
n=40 sjuk-
sköterskor 

enkätstudie 
intervju-
studie 

Chi-square 
test, 
innehålls-
analys 

2 

Bradbury, 
E.T. m.fl., 
1994 

Early parental 
adjustment to visible 
congenital 
disfigurement  

kvantitativ
kvalitativ 

n=25 
familjer 

semi-
struktur-
erade 
intervjuer 

Mann-
Whitney 
u-test, 
Chi-square, 
Spearman´s 
Correlation 
Coefficient 

2 

Byrnes, A.L. 
m.fl., 2003 

Parental evaluation of 
informing interviews 
for cleft lip and/or 
palate 

kvantitativ n=98 
föräldrar 

enkätstudie Wilcoxon  1 

Davalbhakta
, A. m.fl., 
2000 

The impact of antenatal 
diagnosis on the 
effectiveness and 
timing of counselling 
for cleft lip and palate 

kvantitativ n=90 
föräldrar 

enkätstudie Chi-square 1 

Grow, J.L. 
m.fl., 2002 

A local perspective on 
the initial management 
of children with cleft lip 
and palate by primary 
care physicians 

kvantitativ n=166 
familjeläk
are 

enkätstudie Chi-square, 
Mann-
Whitney 

1 

Hill, J. m.fl., 
2004 

Recalled relationships 
with parents and 
perceptions of 
professional support in 
mothers of infants 
treated for cleft lip 

kvantitativ n=102 
föräldrar 

enkätstudie R-square 3 
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Hopia, H.  
m.fl., 2005 

Child in hospital: 
family experiences and 
expectations of how 
nurses can promote 
family health 

kvalitativ n=29 
familjer 

intervju-
studie 

Grounded 
theory 
method 

1 

Johansson, 
J. m.fl., 
2004 

Parents´ experiences of 
having a child with cleft 
lip and palate 

kvalitativ n=20 
familjer 

intervju-
studie 

benämns ej 1 

Kramer, F.J. 
m.fl., 2007 

An analysis of quality 
of life in 130 families 
having small children 
with cleft lip/palate 
using the impact on 
family scale 

kvantitativ n=130 
familjer 

enkätstudie Kruskal-
Wallis, 
Mann-
Whitney U-
test, 
Friedman 

1 

Rey-Bellet, 
C. m.fl., 
2004 

Prenatal diagnosis of 
facial clefts: evaluation  
of a specialised 
counselling 

kvantitativ n=29 
familjer 

enkätstudie benämns ej 3 

Sank, J.R. 
m.fl., 2003 

Perceived social 
support of mothers of 
children with clefts 

kvantitativ n=145 
mödrar 

enkätstudie Chi-square 
analys 
Student´s t-
test 
Pearson 
product-
moments 
correlations 

2 

Shields, L. 
m.fl., 2004 

An examination of the 
needs of parents of 
hospitalized children: 
comparing parents´ and 
staff´s perceptions 

kvantitativ n=132 
vård-
personal, 
n=115 
föräldrar 

enkätstudie Chi- 
square test, 
Fisher´s 
exact test 

1 

Wyszynski, 
D.F., 2003 

Attitudes toward 
prenatal diagnosis, 
termination of 
pregnancy, and 
reproduction by parents 
of children with 
nonsyndromic oral cleft 
in Argentina 

kvantitativ n=165 
föräldrar 

enkätstudie Software 
Stata 
Version 7.0 

2 

Young, J. 
m.fl., 2001 

What information do 
parents of newborn 
with cleft lip, palate, or 
both want to know? 

kvantitativ n=38 
föräldrar 

enkätstudie benämns ej 3 
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3.1 Föräldrars upplevelse av födseln av ett barn med LKG 

 

Johansson & Ringsberg (2004) och Rey-Bellet & Hohlfeld (2004) påvisade i sina studier att 

de flesta föräldrar upplevde obehag när de först såg sitt nyfödda barn med LKG, men det 

framkom att några föräldrar inte reagerade lika starkt. Många föräldrar medgav att de hade 

blandade känslor så som glädje, förtvivlan och skuld över barnets missbildning. Enligt en 

annan studie kunde psykologiska stressfaktorer vara att föräldrarna var tvungna att släppa 

bilden av det perfekta barnet de hade innan födseln (Bradbury & Hewison, 1994). Flera 

föräldrar tyckte att barnets utseende uppfattades som både vackert och som något obehagligt 

på samma gång. Många föräldrar oroade sig också över hur matningen av barnet skulle 

fungera. Föräldrarnas kunskaper om LKG var innan barnets diagnos som regel liten. 

Uttrycket ”harmynthet” var för de flesta mer bekant, än benämningen läpp-, käk- och 

gomspalt (Young, O’Riordan, Goldstein & Robin, 2001). En studie påvisade att en del 

föräldrar uttryckte mer oro över huruvida barnet skulle få framtida problem med talet, än de 

estetiska problemen, eftersom de befarade att problem med talet skulle kunna få konsekvenser 

när det gällde förhållandet till andra barn. Andra tyckte att utseendet var det största problemet 

och detta var speciellt tydligt hos föräldrar till flickor eftersom det estetiska i många fall 

värderas högre hos kvinnor än hos män. Flertalet såg inte missbildningen som ett handikapp 

utan snarare som en defekt. Föräldrarna uttryckte oro över framtida operationer och ärftlighet 

(Johansson & Ringsberg, 2004).  

 

 

3.1.1. Föräldrars upplevelse av omgivningens reaktioner 

 

De flesta reaktioner från anhöriga och i den närmsta bekantskapskrets var positiva och 

förstående. De som agerade som om ingenting hade hänt uppfattades av föräldrarna som 

nonchalanta och med brist på intresse av barnet och föräldrarna. Kommentarer som ”han 

kommer bli bra senare” och ”vad synd” uppskattades inte av föräldrarna. Uteblivna 

gratulationer till det nyfödda barnet kändes smärtsamt för föräldrarna och upplevdes som att 

barnet förnekades. Samhällets reaktioner kändes påfrestande för föräldrarna då okända 

människor kunde på avstånd stirra på barnet, plötsligt titta bort eller fälla kommentarer bakom 

ryggen. Vissa kunde genom tydliga gester och miner visa sin förskräckelse över barnets 

utseende och barn kunde peka och fälla negativa kommentarer (Johansson & Ringsberg, 

2004). 
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3.1.2. Föräldrars upplevelse av prenatal diagnos av LKG 

 

LKG kan upptäckas vid fosterdiagnostik och betydelsen av att få detta besked i tid kan bland 

annat stärka det emotionella förhållandet mellan förälder och barn. Att föräldrarna kan få 

besked om barnets LKG redan under graviditeten eliminerar inte helt chocken som ofta 

kommer vid födseln, men ger dem möjlighet att i förväg få information om vad man 

medicinskt kan göra för att åtgärda barnets LKG. Detta kan hjälpa dem att bearbeta sina egna 

reaktioner innan födseln så att upplevelsen då kan bli så bra som möjligt (Davalbhakta & Hall 

2000; Rey-Bellet & Hohlfeld, 2004). En studie visade att de föräldrar som blev informerade 

om barnets missbildning innan födseln genom ultraljud uppgav att de först blev chockade vid 

beskedet, men att de sedan vid födseln kände sig väl förberedda inför situationen eftersom de 

redan hade bearbetat den eventuella sorg som beskedet innebar (Johansson & Ringsberg, 

2004). 

 

I en studie där 90 föräldrar hade blivit informerade om att barnet de väntade hade LKG, 

uppgav 89 % att de upplevde det som positivt att få reda på diagnosen innan födseln, medan 

11 % hade föredragit att ha fått reda på det vid födseln. Denna studie uppgav också att 1 av 30 

föräldrar som genom fosterdiagnostik fått reda på att barnet hade LKG, valde att göra abort. 

Två av studiens deltagare hade övervägt abort vid tidpunkten för beskedet om LKG, men 

valde att behålla barnet efter att ha fått god information om vad LKG innebar av vårdpersonal. 

Flertalet föräldrar uppgav att de aldrig övervägt att avsluta graviditeten på grund av diagnosen, 

då de redan innan visste att LKG inte var något livshotande tillstånd för barnet (Davalbhakta 

& Hall, 2000).  

 

I en studie från Schweiz visade det sig att fosterdiagnostiken bidrog till att upplevelsen av att 

se barnets missbildning inte kändes lika påfrestande, då de tyckte att missbildningen var 

mindre omfattande än vad de föreställt sig från början. I samma studie visade det sig att bland 

dessa föräldrar hade tiden mellan barnets diagnos och första mötet med en specialistläkare 

varierat från några timmar till mer än en månad efter det diagnostiserande ultraljudet, men för 

de flesta var väntetiden två veckor (Rey-Bellet & Hohlfeld, 2004). 
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3.1.2.1  Föräldrars upplevelser av påverkan på framtida familjeplanering 

 

En undersökning från Argentina visade att majoriteten av mödrarna uppgav att de önskade att 

de hade fått reda på diagnosen innan födseln. När de blev tillfrågade om de vid en framtida 

graviditet skulle välja att genomföra ett ultraljud för att utesluta LKG så svarade 78,5 % att de 

såg det som ett självklart moment. När deltagarna fick frågan, om de vid en chans på 5 % att 

få ett till barn med LKG, skulle skaffa fler barn i framtiden, svarade bara en tredjedel ja på 

den frågan. Trots att föräldrarna redogjorde för att beskedet om barnets LKG inte skulle 

förändra deras beslut om att behålla barnet, ansåg de sig vilja ha så ärlig information som 

möjligt för att på ett bra sätt kunna förbereda sig inför att ta hand om ett barn med LKG 

(Wyszynski, Perandones & Bennun, 2003). I en annan studie genomförd i Tyskland 

redogjorde 90 % av föräldrarna att det faktum att de fått ett barn med LKG inte skulle komma 

att påverka framtida familjeplanering medan 10 % uppgav att de valde att inte skaffa fler barn 

(Kramer, Baethge, Sinikovic & Schliephake, 2007). Liknande resultat påvisades i en annan 

studie där majoriteten av föräldrarna redogjorde för att deras framtida familjeplanering inte 

hade påverkats av att de fått ett barn med LKG. Vad gällde framtida familjeplanering fanns 

ingen signifikant skillnad mellan de familjer med förekomst av LKG i släkten och de familjer 

som inte haft något fall av LKG i släkten tidigare (Andrews-Casal, Johnston, Fletcher, 

Mulliken, Stal & Hecht, 1998). 

 

 

3.2 Föräldrars upplevelse av bemötande från vårdpersonal 

 

Flera föräldrar upplevde det som att vårdpersonalen hade problem med att hantera situationen 

samt att veta hur de skulle bemöta föräldrarna på ett adekvat sätt. De använde sig av 

olämpliga uttryck som ”han kommer bli bra senare” vilket tolkades som om att barnet ”inte 

mådde bra just då”. Vårdpersonalen tycktes inte lägga någon vikt på att barnet mådde bra 

utöver sin missbildning. En mor till ett barn med LKG beskrev att vårdpersonalen inte talat 

om att det kunde bli problem med matningen, utan fick först reda på detta vid mötet med ett 

LKG-team att amning kan vara svårt och oftast omöjligt hos ett barn med LKG (Johansson & 

Ringsberg, 2004). En mor till ett nyfött barn med LKG tyckte att personalen skulle, istället för 

att uppmuntra henne att amma, tydliggöra svårigheterna med att amma ett barn med LKG. 

Hon upplevde att sjuksköterskornas information skilde sig betydligt från plastikkirurgens 

information, som upplyste henne om att barn med denna missbildning endast kunde matas 
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med flaska (Johansson & Ringsberg, 2004). Även en annan studie påvisade att personalens 

brist på kunskap angående matning av barn med LKG bekymrade många föräldrar (Byrnes 

m.fl., 2003). Flera föräldrar upplevde stor frustration i och med att barnet var tvunget att 

matas med flaska eftersom det krävde mycket tid och tålamod att pumpa ur mjölk ur bröstet 

och sedan mata barnet, vilket också ofta tar mycket lång tid (Johansson & Ringsberg, 2004).   

 

Ett par studier visade att föräldrarna kände sig mycket ensamma med sin oro och hjälplöshet, 

vilket de trodde berodde på att vårdpersonalen inte hade tillräcklig kunskap om LKG att dela 

med sig av, vilket kunde leda till att vårdpersonalen drog sig undan (Byrnes, Berk, Cooper & 

Marazita, 2003; Johansson & Ringsberg, 2004). 

 

En förälder tog illa vid sig då en ur vårdteamet fällde kommentaren ”att det bara var att sy 

igen barnets läpp så var det bra sedan” och därefter lämnade föräldern ensam. Exempel fanns 

också på föräldrar som tyckte att det bemötande de fått var mycket bra då barnmorskan hade 

förmågan att vända den svåra situationen med att få ett missbildat barn till något positivt. En 

förälder uttryckte sin tacksamhet till sin barnmorska som lugnt och sansat hade lagt vikten på 

barnets hälsa och det faktum att barnet hade tio fingrar och tio tår, vilket hjälpte henne att 

bortse från att barnet hade en defekt (Johansson & Ringsberg, 2004). 

 

 

3.2.1  Information till föräldrar till barn med LKG 

 

En studie visade att förlossningsläkaren var den person föräldrarna helst ville få information 

angående sitt barns missbildning (Young m.fl., 2001). Informationen bör med fördel ges så 

snart som möjligt efter födseln (Byrnes m.fl., 2003). 

 

Föräldrarna ville gärna få information av vårdpersonalen om att det var en normal reaktion att 

känna sig ledsen, chockad, arg, rädd eller orolig för att inte känna att deras beteende var 

onormalt. Annan viktig information var att göra klart för föräldrarna att de själva inte var 

orsaken till barnets LKG. Uttrycket läpp- käk- eller gomspalt föredrogs framför ”harmynthet” 

eller ”missbildning”, dock använde vårdpersonalen dessa uttryck konstant (Young m.fl., 

2001). 
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Merparten kände att det var viktigast att få reda på vilka hjälpmedel som fanns för amning av 

barn med LKG så snart som möjligt. En annan viktig information var att lära sig hur man kan 

förhindra blockering av luftvägarna, men att det fanns en brist på undervisning och 

information angående detta från vårdpersonalen. Mer komplicerad information som t ex 

framtida operationer, etiologi och genetisk information kunde vänta till ett senare tillfälle 

eftersom denna information kunde kännas svår att ta till sig i en stressfull situation (Young 

m.fl., 2001). 

 

Föräldrar till barn med LKG upplever arbetet, organisering av eventuella syskon och passa 

läkarbesök som stressfaktorer. Tillvänjningen kan underlättas om föräldrarna får stöd och 

information vid beskedet, antingen vid ultraljudet eller vid födseln. Tidig uppbackning kan 

minska chockreaktionen och reducera risken för förlossningsdepression (Bradbury & 

Hewison, 1994). En studie visade att det är viktigt att identifiera individuella faktorer för att 

kunna anpassa information och stöd på grund av det faktum att alla familjer har olika 

bakgrund och behov (Hill, Murray, Woodall, Parmar & Hentges, 2004). Det är viktigt att 

rådgivningen är av hög kvalitet av flera olika anledningar, inte minst då upptäckten av en 

missbildning hos barnet kan orsaka chock hos föräldrarna (Rey- Bellet & Hohlfeld, 2004). 

Även om barnets LKG tidigt blev åtgärdat så kanske problemet hade kunnat döljas men 

förändrade inte föräldrarnas inställning om de inte hade kunnat acceptera barnets LKG från 

början (Bradbury & Hewison, 1994). 

 

Ett par studier påvisade att majoriteten av föräldrarna var eniga om att en psykolog borde ta 

tidig kontakt i samband med födseln av ett barn med LKG. Andra tyckte inte att detta var 

nödvändigt då de ansåg sig ha ett stort socialt kontaktnät, men att de absolut tyckte att 

möjligheten till kontakt borde erbjudas till alla föräldrar (Byrnes m.fl., 2003; Johansson & 

Ringsberg, 2004). En studie visade att föräldrar till barn med synliga missbildningar i ansiktet 

löper större risk att få ett begränsat socialt nätverk till skillnad från föräldrar till barn med 

mindre synlig LKG (Sank, Berk, Cooper & Marazita, 2003). Ett par studier visade att alla 

tyckte att kontakt med andra föräldrar till barn med LKG var oerhört värdefullt för att kunna 

utbyta erfarenheter och tankar (Byrnes m.fl., 2003; Johansson & Ringsberg, 2004). 

  

Eftersom största delen av rekonstruktionsfasen sker efter det första levnadsåret innebär det att 

föräldrarna träffar LKG-teamet mer sällan under barnets första år vilket kan innebära en risk 

för att det kan bli svårare att bearbeta situationen (Kramer m.fl., 2007).  
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I en amerikansk studie med 166 familjeläkare visade det sig att 75 % hade behandlat ett barn 

med LKG inom de senaste åren. Av de tillfrågade familjeläkarna hade 25 % inte mött ett barn 

med LKG hittills under sitt yrkesverksamma liv. Vid det första samtalet med föräldrarna 

uppgav 10 % av familjeläkarna att de inte gett någon information till föräldrarna om barnets 

LKG. Av dessa familjeläkare var det 88 % som inte hade studerat någon litteratur om LKG 

över huvudtaget (Grow & Lehman, 2002). 

 

Speciella LKG-team vid sjukhus har visats stor uppskattning av både föräldrar och anhöriga.  

Efter hemkomsten efter förlossningen har alla barn och föräldrar regelbunden kontakt med 

Barnavårdscentralen (BVC). I de flesta fall var föräldrarna nöjda med den vård och 

rådgivningen de fick på BVC men att de ansåg att de själva hade mer kunskap om LKG än 

vad personalen hade (Johansson & Ringsberg, 2004). I en studie där 29 familjer deltog, 

uppgav 21 av dessa att hembesöket som gjordes efter födseln av specialistsjuksköterskan eller 

barnmorskan, inte bidrog till att lösa amningsproblemen (Rey-Bellet & Hohlfeld 2004). 

 

Efter den första LKG-konsultationen kände sig de flesta tillräckligt informerade och lugna 

och kände att det faktum att få ett barn med LKG inte kändes betungande (Kramer m.fl., 

2007). Vid informationstillfället ville majoriteten av alla föräldrar till barn med LKG att 

samtalet skulle vara detaljerat och innehållsrikt samt att tid för frågor och diskussioner fanns 

(Byrnes m.fl., 2003). En del föräldrar hade behov av att få veta så mycket som möjligt om 

barnets tillstånd och behandling så fort som möjligt, medan andra inte hade möjlighet att ta in 

någon form av information efter beskedet utan ville ha all information senare. Det som kunde 

vara viktigt för föräldrarna var att samtala med någon utomstående om familjens situation och 

de känslor som uppstod i samband med beskedet av barnets tillstånd (Hopia, Tomlinson, 

Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005). En studie påvisade att om föräldrarna fick känna att de 

kunde visa sina känslor och att vårdpersonalen ansträngde sig för att visa empati och 

medkänsla hade det stor betydelse för dem. Föräldrarna uttryckte att den information 

vårdpersonalen framförde skulle vara direkt och undvika onödig information, utan att för den 

skull minska på det väsentliga. En del av föräldrarna ville att den som gav information om 

LKG också tog sig tid att diskutera riskerna kring eventuella inlärningssvårigheter och 

efterblivenhet hos barnet. Det absolut viktigaste hos den som framförde informationen var att 

personen visade omsorg och ingav ett förtroende. I några fall ansåg föräldrarna att 

vårdpersonalen hade alldeles för lite kunskap för att överhuvudtaget kunna ge föräldrarna 

betydelsefull information om LKG. Studien visade att de föräldrar som hade någon sorts 
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relation med vårdpersonalen sedan tidigare, kände sig mer nöjda med bemötandet och 

informationen (Byrnes m.fl., 2003).  

 

 

3.2.2 Föräldrars upplevelse av information angående delaktighet i barnets vård 

 

En studie visade att det fanns stora skillnader på vad föräldrarna själva kände att de kunde 

bidra till vid vården av sitt barn och vad som förväntades av vårdpersonalen. Många kände 

stor osäkerhet över vad de kunde hjälpa till med. Det framgick att det var viktigt för 

vårdpersonalen att lägga tyngd på att informera föräldrar så tydligt som möjligt och vara 

öppna för frågor och diskussioner samt att ge möjligheten att göra föräldrarna så delaktiga 

som möjligt i vården av sitt barn (Blower & Morgan, 2000). 

 

En studie genomförd i Sverige visade att både sjuksköterskor och föräldrar var enade om att 

föräldrarna behövde vägledning för att kunna tillgodose sina förväntningar av deltagande av 

vården vid sitt barns sjukhusvistelse (Shields, Kristensson-Hallström & O´Callaghan, 2003).  

Föräldrarna kände sig ofta osäkra och hjälplösa under sjukhusvistelsen och visste inte alltid 

vad de kunde göra för sitt barn. Det var då viktigt för sjuksköterskan att samtala med 

föräldrarna och ta reda på vad de kände att de ville göra och vad de kunde göra för sitt barns 

välmående. Detta hjälpte föräldrarna att klargöra sin roll och förstärka sitt föräldraskap under 

barnets sjukhusvistelse. Det var viktigt att sjuksköterskan uppmuntrade föräldrarna och gav 

positiv feedback för att främja föräldrarnas optimism och vilja att ta in ny information. Tysta 

och passiva föräldrar kunde upplevas av vårdpersonalen som nöjda. Det var därför viktigt att 

sjuksköterskan fortsatte sin övervakning och utvärdering av hela familjens situation även om 

föräldrarna verkade ha bearbetat situationen. Sjuksköterskorna förväntades etablera kontakt 

med föräldrarna eftersom vissa föräldrar och familjer inte visste hur de skulle hantera 

sjukhussituationen. En faktor kunde ha varit att de drog sig för att ta kontakt eftersom de inte 

trodde att de hade möjligheten att få hjälp från vårdpersonalen. Av föräldrarna förväntades 

sjuksköterskorna att med sin kunskap och erfarenhet, förklara de valmöjligheter som fanns 

och hjälpa föräldrarna att göra de val som såg till hela familjens bästa (Hopia m.fl., 2005). 
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Tabell 3.  Analyserade artiklars författare, syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 
Andrew-
Casall, M. m 
fl, 1997 

Att undersöka om familjeplanering, stress 
hos föräldrar och tid för rekonstruktion av 
LKG, påverkas av ärftlighet av LKG i 
släkten.  

Ingen signifikant skillnad angående 
familjeplanering, stress hos föräldrar samt tid 
för rekonstruktion hittades hos familjer utan 
känd ärftlighet för LKG och de familjer med en 
känd ärftlighet för LKG. 

Blower, K. 
m.fl., 2000 

Att undersöka skillnader mellan föräldrars 
och sjuksköterskors förväntningar av vilken 
typ av vård föräldrarna kunde delta i samt 
att undersöka om det sker någon sorts 
förhandling mellan föräldrar och 
sjuksköterskor angående föräldrars 
förväntade roll. 

Föräldrar och sjuksköterskor delade många 
förväntningar men det fanns exempel då 
föräldrarna upplevde att de kunde fått 
möjligheten att delta i större utsträckning i 
vården av sitt barn. 

Bradbury, 
E.T. m.fl., 
1994 

Att undersöka föräldrars reaktioner under 
graviditeten och födelsen av ett barn med en 
missbildning. 

Reaktionerna skiljde sig mellan familjer men 
att man såg ett positivt mönster hos de familjer 
som erhållit socialt stöd. 

Byrnes, A.L. 
m.fl., 2003 

Att samla information om föräldrars 
erfarenheter angående information om 
LKG.  

Föräldrar ville att vårdpersonalen som gav 
informationen skulle ge mer stöd och plats för 
föräldrarnas frågor och reaktioner. 

Davalbhakta
, A. m.fl., 
2000 

Att undersöka hur de föräldrar som hade fått 
en prenatal diagnos av LKG bedömde den 
information de fick av vårdpersonal.  

Föräldrar framhävde betydelsen av prenatal 
diagnos samt vikten av rådgivning och 
information innan födseln av ett barn med LKG 
för att få en så positiv upplevelse som möjligt. 

Grow, J.L. 
m.fl., 2002 

Att värdera vilken typ av information 
föräldrar får och vilket behov familjeläkare 
har av vidareutbildning vad gäller LKG. 

Det fanns ett behov av att utbilda familjeläkare 
vad gäller att informera föräldrar till barn med 
LKG. 

Hill, J. m.fl., 
2004 

Att undersöka om föräldrar till barn med 
LKG är nöjda med den information och det 
stöd de fått av vårdpersonal. 

Det var viktigt att information och stöd 
anpassades till varje individ. 

Hopia, H. m 
fl, 2005 

Att undersöka, ur familjens synpunkt, hur 
sjuksköterskan på bästa sätt kan främja 
familjens hälsa under barnets 
sjukhusvistelse. 

Fem områden var utmärkande vid främjandet 
av familjehälsan; förstärka föräldraskapet, se 
efter barnets omsorg, dela den känslomässiga 
bördan, stödja föräldrarna och skapa en 
förtrolig relation. 

Johansson, 
J. m.fl., 
2004 

Att undersöka föräldrars erfarenhet av att ha 
ett barn med LKG, samt hur de erhåller mod 
och mentalt stöd från professionella, familj 
och vänner. 

Studien beskrev hur föräldrar sakta anpassade 
sig till situationen, första mötet med sitt barn, 
stöd från specialister och reaktioner från familj 
och anhöriga.  

Kramer, F.J. 
m.fl., 2007 

Att undersöka den påverkan ett barn med 
LKG har på familjen under sina första 
levnadsår samt att undersöka betydelsen av 
prenatal diagnos. 

De familjer vars barn ej behövde genomgå mer 
omfattande rekonstruktioner hade lättare att 
klara av situationen. 

Rey-Bellet, 
C. m.fl., 
2004 

Att utvärdera hur man kan förmedla 
information genom fosterdiagnostik på ett 
användbart sätt. 

Majoriteten av familjerna ansåg att 
fosterdiagnostik var en fördel för 
bearbetningsprocessen inför födseln av sitt barn 
med LKG. 

Sank, J.R. 
m.fl., 2003 

Att undersöka det mottagna sociala stödet 
för mödrar till barn med LKG för att 
bestämma om det skiljer sig mellan olika 
familjer. 

Mödrar till barn med synlig LKG fick mer 
socialt stöd än barn med mindre synlig LKG. 

Shields, L. 
m.fl., 2004 

Att undersöka skillnader mellan föräldrars 
och vårdpersonalens förväntningar av 
föräldrars delaktighet vid vården av sitt 
barn. 

Föräldrar var mer självständiga än vad 
vårdpersonalen trodde. Föräldrar var oftast 
omedvetna om hur mycket de egentligen har 
möjlighet att delta i barnets vård.  
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Wyszynski, 
D.F., 2003 

Att undersöka föräldrars attityder till barn 
med LKG i Argentina. 

Majoriteten av föräldrarna såg inget problem 
med att deras barn hade LKG och övervägde 
aldrig abort. 

Young, J. 
m.fl., 2001 

Att undersöka vilken information 
föräldrarna tyckte var viktig den första tiden 
efter födseln av sitt barn med LKG. 

Högsta prioritet hade information om matning 
av barnet, att få hjälp med att kunna identifiera 
om barnet var sjukt samt att föräldrarna ville 
höra att barnets LKG inte var deras fel. 

 
 
 
 
4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

 

Föreliggande studie visade att en viktig faktor för föräldrarnas upplevelse och välmående var 

grundlig information och stöd till föräldrarna givna av välutbildad och erfaren vårdpersonal, 

och att dessa inte enbart såg till barnets missbildning utan även till barnets hälsa. Vid 

sjukhusvistelse borde vårdpersonalen uppmärksamma föräldrars eventuella behov av att få 

känna sig delaktiga i vården av sitt barn. Prenatal diagnos visade sig ha en positiv inverkan på 

föräldrarnas upplevelse av att få ett barn med LKG. Betydande för hur föräldrarna upplevde 

sin nya situation var vårdpersonalens attityd och ordval gentemot dem. Möjlighet till kontakt 

med psykolog eller kontakt med andra föräldrar till barn med LKG visade sig också betyda 

mycket för föräldrarna. 

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Föreliggande studie visade att det är viktigt för vårdpersonalen att avsätta mycket tid för 

föräldrarnas frågor och funderingar. Den stress som födseln av ett barn med LKG oftast 

innebär kan utlösa en kris och kan påverka båda föräldrarnas förmåga att knyta an till barnet 

samt påverkas deras förmåga att kommunicera med varandra. Föreliggande studie visade 

liksom Martin (1995) att det är viktigt att informera tydligt om de problem som kan uppstå 

med att amma ett barn med LKG. Detta är viktigt att göra så snart som möjligt efter födseln 

eftersom det är det första praktiska problem som föräldrarna konfronteras med. Eftersom 

väntetiden för det första mötet med specialiserad personal varierade (Rey-Bellet & Hohlfeld, 
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2004) är det viktigt att vårdpersonalen som utgör den första kontakten har god kunskap och ett 

lämpligt bemötande av barn med LKG och deras föräldrar. 

 

I studien av Grow & Lehman (2002) framkom det att 25 % av de tillfrågade 166 

familjeläkarna aldrig hade ett haft ett barn med LKG som patient och att 88 % aldrig hade 

studerat någon litteratur om diagnosen LKG, vilket visar på behovet av utbildning för läkare 

samt att sjuksköterskan erhåller kunskap inte bara genom sitt arbete utan även i 

grundutbildningen. Grow & Lehman (2002) belyste också vikten av en uppmärksam och 

kunnig sjuksköterska. I studien framgick att även om man är läkare behövde det inte betyda 

självklar kunskap om LKG. Därför är det extra viktigt med specialutbildade LKG-team som 

kan uppfylla barn och föräldrars behov av omvårdnad. Speciellt den information som 

föräldrarna får vid beskedet av sitt barns LKG vid fosterdiagnostik har en betydande roll i hur 

föräldrarna upplever situationen. Vid beskedet är det viktigt med en grundlig och positivt 

inriktad information, så att föräldrarna inte känner att de blivit bristfälligt informerade och 

försöker komplettera med subjektiv information på annat håll, med hjälp av oseriösa 

informationssidor på Internet eller blir påverkade av andra människors förutfattade meningar 

och fallexempel. Om föräldrarna påverkas i fel riktning kan det få förödande konsekvenser i 

form av att de kan bli negativt inställda till barnets defekt eller leda till abort. Då en studie 

visade att en liten del av föräldrarna valde att avsluta graviditeten på grund av upptäckten av 

LKG vid fosterdiagnostik, 3 av 30 föräldrar (Davalbhakta & Hall, 2000), kan man fråga sig 

om det eventuellt kan härledas till bristfällig eller negativt riktad information. 

 

Eftersom föräldrarna redan från början är både osäkra på sin roll som föräldrar (Blower & 

Morgan, 2000) och på sitt nyfödda barn, kan detta förstärkas ytterligare när de får vistas 

längre tid på sjukhus och genomgå alla moment och ta del av all den information som följer 

när ett barn föds med LKG. När andra föräldrar får ta med sig barnet hem och får lära känna 

varandra i lugn och ro, måste föräldrarna till ett barn med LKG genomgå längre 

sjukhusvistelse, vilket kan för föräldrarna kännas som ett inkräktande i deras försök att knyta 

an till barnet och viljan av att kännas som en ny familj. Vårdpersonalen behöver tänka på att 

inte bara fokusera på det kliniska utan även det emotionella som kommer i samband med alla 

barns födelse. Mycket av det i resultatet som gäller ett barns sjukhusvistelse borde även kunna 

appliceras vid andra tillstånd när barn är tvungna att genomgå undersökningar, behandlingar 

eller vistas längre tid på sjukhus.  
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Brantley & Clifford (1980) visade att mödrar till barn födda med LKG hade en mindre positiv 

inställning till sitt nyfödda barn än andra mödrar. En senare studie visar att de flesta föräldrar 

kände sig tillräckligt informerade och lugna vilket gjorde att det faktum att de hade fått ett 

barn med LKG inte kändes betungande (Kramer m.fl., 2007). Detta visade att nyckeln till en 

positiv inställning till sitt barns LKG är tillfredställande och adekvat information. Faktorer till 

de båda studiernas olikheter i resultat kan med säkerhet härledas till skillnad i tid, då både 

behandlingar och inställningar säkerligen var helt olika jämfört med dagens kunskap och 

behandlingsprogram. Allmänhetens inställningar till LKG har utan tvivel också förändrats, i 

och med den tillgång till information som finns. Sjukhusens begränsade resurser bör inte 

påverka framtida relationer mellan föräldrar och barn. 

 

Vad gäller de tre studierna som påvisade betydelsen av framtida familjeplanering vid 

förekomst av LKG hos barnet, så visade Wyszynski m.fl. (2003) att så många som en 

tredjedel av de tillfrågade föräldrarna i Argentina hade beslutat sig för att inte skaffa fler barn 

på grund av risken för att få ytterligare ett barn med diagnosen LKG. Studier av Kramer m.fl. 

(2007) genomförd i Tyskland och Andrews-Casall m.fl. (1998) genomförd i USA visade att 

minoriteten av de tillfrågade föräldrarna uppgav att deras framtida familjeplanering hade 

påverkats. De slutsatser vi har dragit av dessa resultat är att geografiska och kulturella 

aspekter samt resurser kan antagas ha viss betydelse, när det gäller påverkan på framtida 

familjeplanering hos en familj som fått ett barn med LKG. Vården mellan de ovan nämnda 

länderna kan eventuellt skilja sig vad gäller tillgång till behandling och stöd. Även synen på 

LKG kan eventuellt skilja sig geografiskt, kulturellt och mellan samhällsklasser.  

 

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Studien valdes att genomföras som en litteraturstudie för att besvara frågeställningarna. 

Genom att använda redan tidigare genomförda studier som besvarade föreliggande studies 

syfte ansåg författarna att en deskriptiv litteraturstudie skulle användas för att genomföra 

studien. Sökningen av artiklar genomfördes i databasen Medline (tabell 1). I de flesta artiklar 

redovisades instrument där validitet och reliabilitet var fastställt. Ett flertal artiklar kan anses 

ha ett lågt deltagarantal men detta kompenserades av artikelns relevans och för övrigt 

användbara resultat. I Sverige föds 200 barn med LKG varje år, 1 av 500 barn i världen, vilket 

borde förklara det begränsade antalet genomförda studier inom detta ämne. Större delen av de 
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sökta artiklarna hade innehåll som koncentrerade sig på rekonstruktion av LKG, vilket också 

begränsade urvalet. De artiklar vi använde var dock av stor relevans för studien och vi kunde 

erhålla önskat material för studiens ändamål. Styrkan med de använda artiklarna var att 

studierna var genomförda i olika delar av världen men visade i de allra flesta fall på liknande 

resultat. Detta ger vår genomförda studie ett brett underlag där resultatet eventuellt kan 

appliceras på andra länder och kulturer. Med tanke på att föreliggande studies innehåll 

handlar om bemötande och känslor, så såg vi inga begränsningar med att de valda artiklarnas 

studier är genomförda inom ett så stort geografiskt område.  

 

 

4.4 Allmän diskussion 

 

LKG förekommer över hela världen och kan orsaka stort lidande för den drabbade och deras 

anhöriga, därför är det viktigt att ämnet uppmärksammas och att det inte enbart är 

specialistutbildad vårdpersonal som får tillgång till utbildning utan även övrig vårdpersonal 

som kan tänkas komma i kontakt med dessa föräldrar. 

Framtida studier inom ämnet i hur föräldrar till barn med läpp-, käk- och gomspalt upplever 

beskedet och den första tiden efter barnets födelse, samt hur de bemöts av vårdpersonalen är 

nödvändiga, eftersom det har visat sig att föräldrar till barn med läpp- käk och gomspalt har 

upplevt att det finns många brister vad gäller information om LKG samt bemötande från 

vårdpersonal. Mycket tyder på att det kan påverka hela familjens inställning till barnet, samt 

hur de acklimatiseras till sin nya livssituation, inte bara med en ny medlem i familjen utan 

även med ett barn med ett synligt handikapp, som kommer att behöva många framtida 

rekonstruerande operationer. Föreliggande studie kan med fördel användas för att 

vårdpersonal ska få en sammanfattad överblick över i vilken situation föräldrar till barn med 

LKG upplever att de befinner sig i.  
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