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Sammanfattning

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av hur det är att vara förälder till ett barn med 

ett medfött hjärtfel samt belysa familjens vardagssituation. Totalt deltog nio föräldrar och data 

samlades in via semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet redovisades utifrån ett tema: ”Barnets bästa till varje pris” och 

sex subteman: En vardag med en ständigt närvarande ovisshet och lättväckt oro, En kamp för 

barnets rättigheter, Viktigt med information och att få det värdefulla stödet, En känsla av 

utsatthet samtidigt som styrkan finns i att vara en familj, Omvårdnaden av sitt hjärtsjuka barn

är en del av vardagen, Att få nya perspektiv på livet i en utsatt livssituation. Resultatet visade 

att föräldrarna upplevde den första tiden med barnet som oviss med mycket oro och rädsla. 

Ovissheten och oron fanns sedan mer eller mindre närvarande hos många av föräldrarna i 

deras vardag. Föräldrarna berättade om en betydelsefull kontakt med andra föräldrar vars barn 

hade en hjärtsjukdom och erfarenheten av att ha fått ett barn med hjärtsjukdom har medfört att 

många upplever att de blivit mera rädda om varandra som familj. Beroende på hur 

komplicerat barnets hjärtsjukdom var så såg vardagen olika ut för föräldrarna. Flera av 

föräldrarna efterlyste en kontaktsjuksköterska eller ett hjärtteam på hemorten.

Nyckelord: Barn, föräldrar, medfött hjärtfel
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Abstract

The purpose of this study was to describe the experience of what is likes to be a parent of a 

child with a congenital heart disease, and highlight the family´s living situation. A total of 

nine parents participated, and data were collected through semi-structured interviews. The 

material was analyzed by qualitative content analysis. The results were reported based on a 

theme: ”The child´s best at any price” and six subthemes: A daily life with an ever-present 

uncertainty and easily present concern,, A struggle for the rights of the child, Important with 

information and to get the valuable support, A sense of vulnerability but at the same time the

strength lies in being a family, Caring for their child with heart disease are a part of daily

life, Opening new perspectives on life in a vulnerable situation. The results showed that 

parents felt the initial time with the child as uncertain and with much anxiety and fear. 

Uncertainty and anxiety were then more or less present in many of the parents in their daily 

lives. Parents described the contact with other heart children´s parents important and the 

experience of receiving a children with heart disease has resulted in being more careful with

each other as family. Depending on the complexity of the child´s failure, the everyday life 

were different for their parents in the study. Several of the parents in the study called for a 

contact nurse or a cardiac team at home.

Key words: Children, congenital heart disease, parents
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1. Introduktion

I Sverige föds det varje år cirka 1000 barn med ett hjärtfel. Det finns en mängd olika former 

av medfödda hjärtfel och dessa är av olika svårighetsgrader. För bara några decennier sedan 

överlevde bara drygt hälften av dessa barn (Hjärt-Lungfonden 2008). Medfött hjärtfel är ett 

samlingsnamn för ett hundratal olika missbildningar på hjärtat och dess stora kärl (Nordqvist 

1994). Variationerna bland de olika missbildningarna är stora. Vissa hjärtfel visar sig som 

akuta tillstånd bara några timmar efter det att barnet är fött medan andra visar sig några dagar 

efter födseln. Ibland upptäcks inte hjärtfelen förrän senare i livet (Socialstyrelsen 2008). 

Medfödda hjärtfel klassas bland det svåraste av kroniska handikapp som kan drabba ett barn 

(Lawoko & Soares 2003). Sedan 1930-talet har medfödda hjärtfel varit den vanligaste orsaken 

till att fullgångna nyfödda barn avlidit i Sverige (Lundell 2005). Tack vare effektivare 

sjukvård och bättre operationstekniker är överlevnaden idag mer än 95 procent och 

operationen är ofta genomförd inom det första levnadsåret (Hjärt-Lungfonden 2008). Det är 

framförallt den medicintekniska utvecklingen som bidragit till att diagnostisering med stor 

precision kunnat göras tidigt. Detta har resulterat i snabb insättning av rätt behandling eller

hjärtkirurgi (Lundell 2005). Missbildningar på hjärtat uppkommer vanligen under de åtta 

första graviditetsveckorna. Missbildningar på fostrets hjärta kan orsakas av ärftlighet, 

infektionssjukdom hos mamman eller på grund av att hon tagit vissa läkemedel under denna 

tid, men i de flesta fall kan det inte påvisas någon direkt orsak till hjärtfelet (Lindberg & 

Grandelius 2004). Barnen som drabbats av dessa olika hjärtfel har olika förutsättningar för att 

kunna anpassa sig till just sitt hjärtfel och dessa barn går inte att jämföra. Varje barn med 

hjärtsjukdom är unikt trots att det finns många likheter. Vissa barn upplever inte några 

problem med sitt hjärtfel medan andra lever med sjukdomen som ett handikapp (Nordqvist 

1994). Detta kan innebära att barnen ofta behåller kontakten med sina läkare och 

sjuksköterskor långt upp i åren (Hjärt-Lungfonden 2008). Mycket av barnets vård överlåts i 

de flesta fall till föräldrarna själva. Den stora börda som det innebär att vårda ett sjukt barn 

tillsammans med andra negativa faktorer relaterat till att vara förälder till ett kroniskt sjukt 

barn kan påverka familjens välbefinnande och livskvalité negativt (Lawoko 2006 A). Tveiten 

(2000) har skrivit om hur svår situation det är för föräldrar att se sitt barn lida och att vara 

inlagd på sjukhus. Som sjukvårdspersonal är det viktigt att lyssna på föräldrarna och vara 

lyhörd så att de ska kunna delta i de olika beslut som fattas kring barnet. Tveiten beskrev 

vidare hur viktigt och nödvändigt det är som sjukvårdspersonal att samarbeta med föräldrarna 

och att se barn, föräldrar och syskon som en helhet.
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1.1. Vanliga symtom och omvårdnadsproblem hos hjärtbarn

Några vanliga symtom på att ett barn har ett medfött hjärtfel är cyanos, som kan visa sig som 

blåfärgade läppar och blåtonad hud (Hjärtebarnsfonden 2011). Cyanos uppkommer på grund 

av att blodets syrehalt är sänkt (Lindberg & Grandelius 2004). Beroende på vilket hjärtfel 

barnet har så varierar syrehalten i blodet. Hjärtfrekvensen är ofta snabb och vid ansträngning 

blir barnet trött och svettigt. Barn med hjärtfel kan ha nedsatt fysisk prestationsförmåga 

och/eller motoriska symtom (Lundgren & Hansson 2008). Många barn med medfödda hjärtfel 

föredrar att vara stillsamma eftersom de inte alltid orkar leka eller springa. Orken kan vara 

varierande från dag till dag. Det är vanligt att barnet endast orkar gå kortare sträckor åt 

gången och behöver vila oftare än andra barn för att hushålla med krafterna (Hjärt-

Lungfonden 2008). Nutritionsproblem är ett annat vanligt problem hos barn med ett medfött 

hjärtfel, vilket ofta visar sig genom dålig viktuppgång (Hjärtebarnsfonden 2011). De 

vanligaste symtomen är att barnet blir svettigt och trött i samband med måltiden. Att lida av 

ett ökat andningsarbete kräver ofta ett större energibehov i maten som barnet äter (Lundgren 

& Hansson 2008). Att barnet har sömnproblem och kan lida av onormala svettningar är andra 

vanliga symtom (Hjärtebarnsfonden 2011).

1.2. Behandling av medfödda hjärtfel

De olika medfödda hjärtfelen som finns kan oftast korrigeras genom olika operationsmetoder 

eller med hjälp av olika kateterburna behandlingar. En del medfödda hjärtfel kan inte åtgärdas 

eller korrigeras fullt ut med hjälp av kirurgiska ingrepp vilket resulterar i att barnet måste leva 

med vissa läkemedel (Hjärt-Lungfonden 2008). Komplicerade hjärtfel kan behöva flera olika 

operationer som utförs i flera steg och i sällsynta fall kan transplantation av hjärtat vara 

nödvändigt (Lundgren & Hansson 2008). Den barnhjärtkirurgi som finns i Sverige utförs 

endast på sjukhus i Göteborg och i Lund och dit kommer familjer från hela landet 

(Hjärtebarnsfonden 2011).

1.2.1. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för barn med medfödda hjärtfel

Enligt Socialstyrelsen (2008) är tung psykosocial problematik vanligt förekommande hos 

familjer där det finns barn med svår hjärtsjukdom. Det är enligt Socialstyrelsen viktigt att det 

finns ett strukturerat psykosocialt stöd i form av kontaktsjuksköterska, kurator och psykolog 

till patienten och familjen vid diagnos och i samband med behandling av det medfödda 

hjärtfelet. De flesta kirurgiska ingrepp är gjorda innan ett års ålder och därför behöver det 

psykosociala stödet sättas in tidigt och vara väl utformat (Socialstyrelsen 2008).
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1.2.2. Problemformulering

Många föräldrar hamnar i en stor kris när de får besked om att deras barn är svårt sjukt 

(Lundgren & Hansson 2008). Föräldrar till barn med medfödda hjärtfel utsätts för en mängd 

stressfaktorer och nya ansvarsområden. Som t ex tät kontakt med sjukvården, administrering 

av barnets läkemedel samt att övervaka och begränsa sitt barns aktiviteter (Davis et al. 1998). 

Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor redogör för hur arbetet ska vara 

patientcentrerat och där stöd ska ges till individen och familjen. I distriktsköterskans arbete 

ingår möten med människor i alla åldrar och med olika sjukdomstillstånd. I yrkesrollen som 

distriktsköterska riktar sig arbetet många gånger inom barnhälsovård och skolhälsovård och 

där ingår möten med barn och deras föräldrar (Svensk sjuksköterskeförening 2008). Brosig et 

al. (2006) skrev i sin studie att sjukvårdspersonal bör arbeta rutinmässigt med att stämma av 

hur familjer med barn med medfött hjärtfel mår och kontrollera hur de hanterar sin stress. 

Genom uppföljning kan de hjälpa föräldrar till barn med medfödda hjärtfel att hantera sin 

stress, så att hela familjen kan fungera (Brosig et al. 2006). Författaren har inte hittat några 

svenska kvalitativa studier som beskriver hur det är att vara föräldrar till ett barn med medfött 

hjärtfel. Att vara förälder till ett barn som är svårt sjukt innebär en hel del påfrestningar. 

Därför anser författaren att föreliggande studie kan vara av intresse för de som arbetar inom 

sjukvården och som kan tänkas komma i kontakt med barn med medfödda hjärtfel och deras 

familjer, då det idag saknas studier i detta ämne. Det är av nytta för distriktssköterskor som 

arbetar inom barnhälsovård och skolhälsovård att få reda på vad dessa föräldrar har för 

erfarenheter då de hjärtsjuka barnen med deras föräldrar är en patientgrupp som 

distriktsköterskan möter i sitt arbete. Genom att ta del av denna studie kan distriktsköterskor 

och annan sjukvårdpersonal få vetskap om hur de ska bemöta familjer som har ett barn med 

medfött hjärtfel. 

1.2.3. Syfte

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av hur det är att vara förälder till ett barn med 

ett medfött hjärtfel samt belysa familjens vardagssituation.
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2. Metod

2.1. Design

Studien hade en kvalitativ ansats med en beskrivande design.

2.2. Undersökningsgrupp och urvalsmetod

Undersökningsgruppen bestod av nio deltagare som är förälder till ett barn med medfött 

hjärtfel. Deltagarna bodde på olika orter i mellersta Norrland. Inklusionskriterierna var att 

barnen skulle ha genomgått hjärtkirurgi och vara mellan 1-12 år gamla. En kontaktperson på 

Hjärtebarnsföreningen skickade sammanlagt ut 15 brev, vid två olika tillfällen. Av dessa 15 

tillfrågande tackade sju deltagare ja och två deltagare rekryterades genom förslag från en 

annan kontaktperson på Hjärtebarnsföreningen. Undersökningsgruppen har valts ut genom 

syftes urval (Polit & Beck, 2004). Deltagarnas ålder varierade mellan 32 och 43 år. 

Medelåldern på deltagarna var 36 år. Av de nio föräldrar som deltog, var åtta mammor och en 

var pappa. Alla deltagare utom en var gift och samtliga deltagare hade ett arbete och 

förvärvsarbetade. Barnens åldrar varierade mellan ett år och fem månader till tolv år. 

Medelåldern på barnen var sex år.

2.3. Datainsamlingsmetod

Data samlades in med semistruktuerade intervjuer för att få en uppfattning om hur 

upplevelsen är att vara förälder till ett barn med hjärtsjukdom. En intervjuguide bestående av i 

förväg formulerade frågor och följdfrågor användes som underlag. Intervjun inleddes med 

bakgrundsfrågor som ålder, civilstånd och sysselsättning. Områden som frågorna berörde var, 

hur föräldrarna fick vetskap om hjärtsjukdomen, hur hjärtsjukdomen påverkat familjen och 

om livet har förändrats på något sätt och i så fall hur. Andra områden som frågorna berörde 

var hur familjen upplevt stödet runt omkring sig och hur eventuella syskon har påverkats. I 

intervjun fanns följdfrågor med som handlade om vilka situationer som varit svåra och vad 

som har varit positivt, och om föräldrarna kunde berätta hur det kändes när de fick vetskap om 

sitt barns hjärtsjukdom. Alla deltagare fick en följdfråga i slutet på intervjun där de fick 

chansen till att tillägga något som de tyckte hade blivit missat i intervjun från intervjuguiden.

2.4. Tillvägagångssätt

Tillstånd att genomföra studien söktes och godkändes av det forskningsetiska rådet vid 

Högskolan i Gävle. Författaren kontaktade därefter en kontaktperson på
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Hjärtebarnsföreningen region mitt för att få hjälp med att kontakta föräldrar till barn med 

medfödda hjärtfel som uppfyllde studiens inklusionskriterier. Kontaktpersonen skickade ut 

missivbrev till tio föräldrar som kontaktpersonen identifierat som möjliga deltagare. 

Missivbrevet förklarade studiens syfte, tillvägagångssätt och att medverkan var helt frivillig. 

De som önskade medverka kontaktade kontaktpersonen på Hjärtebarnsföreningen, 

författarens handledare eller författaren. Efter ett par veckor fattades det ytterligare fem 

deltagare så kontaktpersonen på Hjärtebarnsföreningen skickade ut ytterligare fem 

missivbrev. Av dessa fem tackade två ja att medverka. De återstående två deltagarna som fick 

missivbrev och som tackade ja till att medverka i studien kunde identifieras med hjälp av en 

annan kontaktperson på Hjärtbarnsföreningen region mitt. Intervjuerna genomfördes av 

författaren och spelades in på en diktafon. Intervjuerna tog mellan ca 30 minuter och 1 timme 

och 30 minuter att genomföra. Deltagarna fick själva bestämma var och när intervjun skulle 

äga rum. En provintervju genomfördes med den första deltagaren för att säkerställa 

intervjuguiden så att frågorna var förståeliga. Inga justeringar behövde genomföras efter den 

och intervjun ingår i studien. Samtliga intervjuer genomfördes av författaren under månaderna 

februari till och med april 2011. 

2.5. Dataanalys

Materialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). Alla 

intervjuerna genomlyssnades och transkriberades ordagrant. Författaren har sedan läst igenom 

materialet flera gånger för att bilda sig en uppfattning av vad intervjuerna handlade om och 

för att få en helhetsbild. Utifrån studiens syfte har de meningsbärande enheterna urskiljts från 

intervjuerna. Meningsbärande enheter är ord, stycken eller meningar som består av centrala 

delar från intervjun med samma innehåll och sammanhang (Graneheim & Lundman 2004). 

De meningsbärande enheterna utgjordes av deltagarnas egna ord utifrån intervjuerna. Därefter 

kondenserades de meningsbärande enheterna samt kodades, se tabell 1. Detta innebär att 

texten förkortas samtidigt som det väsentliga innehållet från texten i de meningsbärande 

enheterna bevaras. Koderna jämfördes och sorterades därefter in i subkategorier och 

kategorier utifrån innehåll. Analysen resulterade i ett tema, sex subteman och 14 kategorier. I 

innehållsanalysen tolkas texten manifest och latent. Den manifesta tolkningen beskriver det 

som har sagts direkt uttryckt i texten och den latenta tolkningen beskriver den underliggande 

meningen i texten (Graneheim & Lundman 2004). Den manifesta tolkningen har gjorts genom 

att insamlad data från intervjuerna har brutits ned och tolkats genom kondensering och 

granskning mening för mening.  En uppenbar underliggande innebörd sågs genom 
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meningsbärande enheter, kategorier och koder, vilket bildade subteman i texten. Temat 

framkom utifrån det genomgående innehållet från subtemana (Johansson et al. 2010). Ett 

tema kan ses som ett uttryck för det latenta innehållet i en text (Graneheim & Lundman 2004). 

I analysprocessen har författaren haft diskussioner i handledningsgrupp tillsammans med 

handledare och studiekollega. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen med utvalda meningsbärande enheter, kondenserade 

meningsenheter, koder, kategorier och subteman.

Meningsbärande 
enheter

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet

Kod Kategori Subtema

Svårt är ju den här 
ständiga rädslan och att 
det hela tiden kan dyka 
upp någonting när som 
helst och… bara på en 
dag kan hela livet 
förändrats igen

Den ständiga rädslan, 
bara på en dag kan hela 
livet förändrats igen

Rädsla att bara på en 
dag kan hela livet 
förändrats igen

Att känna 
ovisshet, oro, 
rädsla och 
fruktan

En vardag 
med en 
ständigt 
närvarande 
ovisshet och 
lättväckt oro

Hjärtebarnsförbundet var 
ju ett stöd när vi 
beslutade oss för att gå 
med. Kanske inte 
förbundet själv så i sig 
utan alla dom föräldrar 
man lärde känna

Människor som man 
lärt känna i
Hjärtebarnsförbundet 
var ett stöd

Stöd från andra 
föräldrar i 
Hjärtebarnsförbundet

Positiv och 
betydelsefull 
kontakt med 
andra 
hjärtbarnsföräldr
ar

Viktigt med 
information 
och att få det 
värdefulla 
stödet

Bekanta glömmer lätt 
bort att hon har hjärtfel 
eftersom det inte syns och 
att man inte ser själva 
ärret, så då kan hon lätt 
uppfattas som lat. Och då 
får man ju verkligen tala 
om att så är det ju inte. 
Det handlar inte om att 
hon är lat.

Andra glömmer lätt 
bort hennes hjärtfel 
eftersom det inte syns, 
så då kan hon uppfattas 
som lat

Uppfattas som lat för att 
sjukdomen inte syns

Utomståendes 
behov utav 
kunskap

En kamp för 
barnets 
rättigheter
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2.6. Forskningsetiska övervägande

Ansökan om tillstånd att genomföra föreliggande studie skickades till det forskningsetiska 

rådet vid Högskolan i Gävle, som gav sitt tillstånd. Deltagarna informerades om studiens 

syfte, tillvägagångssätt och att de när som helst utan särskild anledning kunde avbryta sin 

medverkan i studien. Allt material behandlades konfidentiellt och kommer att destrueras efter 

uppsatsens godkännande. Det transkriberade materialet benämndes med sifferkod för att 

säkerställa deltagarnas anonymitet. Resultatet i studien presenterades så att ingen deltagare 

kan identifieras. Författaren hade hela tiden i beaktning att intervjuerna berörde ett känsligt 

ämne för deltagarna och gav information innan intervjun startade, att deltagarna när som helst 

under intervjun kunde välja att göra en paus eller att helt avbryta intervjun. 

3. Resultat

Resultatet av studiens presenteras i löpande text med citat och utifrån ett tema, sex subteman 

och tretton kategorier som framkom i analysen, se tabell 2. De sex subtemana kunde 

sammanföras i temat ”Barnets bästa till varje pris”. Det är ”barnets bästa till varje pris” som 

återfinns som en röd tråd i de olika subtemana. Innehållet från de sex subtemana redovisas i 

löpande text och med citat från intervjuerna med kursiverad text. Genom en siffra i parentes 

anges från vilken intervju citatet är hämtat. Deltagarna i studien kommer att benämnas som 

föräldrarna eller deltagarna i resultatet och det hjärtsjuka barnet kommer att benämnas som 

barnet.
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Tabell 2. Tema, subteman och kategorier som beskriver föräldrars upplevelse av att ha ett

barn med medfött hjärtfel

”Barnets bästa till varje pris”

En vardag med en ständigt närvarande 
ovisshet och lättväckt oro

• Svårt i början 
• Att känna ovisshet, oro, rädsla och 

fruktan
En kamp för barnets rättigheter • Utomståendes behov utav kunskap

• Att leva med en utsatthet och 
sårbarhet

Viktigt med information och att få det 
värdefulla stödet

• Betydelsen av sjukvårdens 
information

• Avsaknad av medmänskligt och 
professionellt stöd 

• Positiv och betydelsefull kontakt 
med andra hjärtbarnsföräldrar

En känsla av utsatthet samtidigt som 
styrkan finns i att vara en familj

• Föräldrarnas förhållande och att 
vara rädda om varandra

• De andra barnen i familjen och att 
vara syskon till ett hjärtbarn

Omvårdnaden av sitt hjärtsjuka barn 
är en del av vardagen

• Livet anpassas efter barnet
• Upplevelsen av sjukhusvård

Att få nya perspektiv på livet i en utsatt 
livssituation

• Tacksamhet för mycket
• Fått en annan förståelse och en 

annan syn på sjukvården

3.1. En vardag med en ständigt närvarande ovisshet och lättväckt oro

Två kategorier, Svårt i början och Att känna ovisshet, oro, rädsla och fruktan bildade 

subtemat ”En vardag med en ständigt närvarande ovisshet och lättväckt oro”. Gemensamt för 

dessa kategorier var att föräldrarna beskriver hur svårt det var i början i samband med att de 

fick beskedet att deras barn led av en medfödd hjärtsjukdom till att leva med en oro, rädsla 

och fruktan för att något ska hända deras barn. Samtidigt fanns det en ovisshet närvarande 

över hur framtiden kommer att bli.
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3.1.1. Svårt i början

I denna kategori beskrev föräldrarna hur de upplevde en känsla av att befinna sig i ett 

chocktillstånd i samband med att de fick vetskap om att barnet led av en medfödd 

hjärtsjukdom. De berättade om hur dramatiskt allting var när de fick beskedet och om hur 

dessa minnen finns med än idag. De flesta av deltagarna i studien fick tillbringa den första 

tiden tillsammans med barnet på sjukhus i Göteborg eller Lund och de berättade hur jobbigt 

det var att befinna sig så långt hemifrån. Flera av föräldrarna berättade hur svårt det var att

kunna koppla av den första tiden efter att de kommit hem och att det också var svårt att inte 

känna att de måste ha uppsikt över barnet hela tiden.

”Den första tiden hemma var ju jobbig när man skulle lita på sig själv på nått vis och allting 

fungerar då. Att kunna släppa, liksom… inte gå och titta varje sekund att han andas å så 

där.” (6)     

3.1.2 . Att känna ovisshet, oro, rädsla och fruktan

Kategorin Att känna ovisshet, oro, rädsla och fruktan framkom genom att föräldrarna 

berättade om sina upplevelser från det att barnet får sin diagnos till att leva sin vardag med 

rädslan och oron över att något ska hända deras hjärtsjuka barn. Föräldrarna beskrev hur 

jobbigt det var att se sitt barn lida och den oro och rädsla föräldrarna upplevde när vardagen 

grumlades av jobbiga besked. En mamma berättade om hur hon vaknade varje morgon på 

sjukhuset och upplevde rädslan och kände skräck över att ha förlorat sitt barn under natten. En 

annan mamma berättade om att leva med den ständiga rädslan över att förlora sitt barn och att 

aldrig kunna slappna av.

”Aldrig för en sekund lämna… jag vaknar ju blixtsnabbt bara hon vänder på sig eller nånting 

då vaknar jag, så jag har inte sovit ordentligt på 3 år liksom… ordentligt en hel natt.” (2)

”När han kom hem så kunde jag inte sova på natten så jag var ju rädd att han skulle dö på 

natten och jag skulle sova och inte se det.” (5)

         

Att känna oro, ångest och stress i samband med operationer som barnet måste genomgå, är 

något som de flesta föräldrarna beskrev i intervjuerna. Några av deltagarna med lite äldre barn 

berättade om hur jobbigt det var att se sitt barn vara rädd och medveten om vad som ska 
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hända i samband med operationerna. En av föräldrarna i studien berättade om hur rädslan 

fanns hos henne och hennes make över att få ytterligare ett sjukt barn vilket hade bidragit till 

att de valt bort att skaffa flera barn efter sitt hjärtsjuka barn. En annan mamma berättade om 

hur de fått möjligheten till att göra flera extra ultraljud i samband med den andra graviditeten

på grund av deras oro för att få ytterligare ett barn med en hjärtsjukdom. Det fanns mycket 

tankar och funderingar hos en del av föräldrarna om varför just dom hade fått ett sjukt barn 

och vad det berodde på.

”Varför fick inte vi ett friskt barn?... men man måste ju acceptera… det är ju så.”(8)

Alla föräldrarna i studien beskrev upplevelsen av att någon gång känt ovisshet över sin 

situation. Det fanns en ovisshet i samband med prognos, inför operationer som barnet måste 

genomgå och en ovisshet inför framtiden. Flera av deltagarna berättade om känslan av 

ovisshet de upplevde i början, i samband med diagnos och innan de förstod all information 

som de fick. En mamma beskrev hur hon ville ha det där halmstråt som talade om hur allting 

skulle lösa sig men att läkarna inte kunde inge något hopp. Flera av föräldrarna beskrev hur de 

förväntat sig att få åka hem med en frisk bebis från BB men hur allting omkullkastades när det

istället blivit akuttransport med flyg ner till Göteborg eller Lund. Föräldrarna berättade även 

om hur de upplever en oviss framtid och att det alltid finns en känsla av ovisshet och oro 

närvarande. Det alla föräldrarna beskrivit i studien är hur jobbig ovissheten är inför 

operationer och en förälder beskrev om hur hotet alltid finns där över att barnet inte kommer 

att kunna klara sig. 

”Det handlar bara om att överleva den tiden i ovissheten. Minut för minut. (9)

3.2. En kamp för barnets rättigheter

Detta subtema framkom ifrån kategorierna Utomståendes behov utav kunskap och Att leva 

med en utsatthet och sårbarhet. Gemensamt för dessa subkategorier är att de beskrev hur 

föräldrarna får kämpa för sitt barns rättigheter och välbefinnande. Den första kategorin 

Utomståendes behov utav kunskap beskriver om hur föräldrarna hela tiden får informera andra 

om barnets hjärtsjukdom och den andra kategorin Att leva med en utsatthet och sårbarhet

beskriver om föräldrarnas kamp för sitt barn.
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3.2.1. Utomståendes behov utav kunskap

De föräldrar som hade barn i skolan berättade i intervjuerna om hur de hela tiden får jobba 

med att informera människor runtomkring sig i sin och barnets omgivning om hjärtfelet. En 

mamma till en tonårsflicka berättade om hur bekanta glömmer bort dotterns hjärtfel eftersom 

det inte syns utanpå och att man inte ser själva ärret.

”… så då kan hon uppfattas som lat… och då får man ju verkligen tala om att så är det ju 

inte. Det handlar ju inte om att hon är lat.”(3)

                                                 

Flera av föräldrarna berättade också om hur det tar på krafterna att hela tiden informera 

personal på förskolor och skolor om sitt barns hjärtfel och vilka begränsningar som hjärtfelet 

medför för barnet. Två av mammorna i studien berättade om hur de önskat att personalen 

kunnat få information om barn som har medfödda hjärtfel från till exempel 

hjärtsjuksköterskor som åker på skolor och informerar om hur det är att vara hjärtsjuk samt att 

det borde finnas material om hjärtbarn på alla skolor. Vidare berättade en mamma hur viktigt 

det är att hela tiden komma ihåg att informera andra vuxna som finns i barnets närhet om hur 

påverkad barnet blir efter en aktivitet om man inte bromsar henne. 

”Bytte hon ridlärare så måste man komma ihåg att prata med den och skulle hon på ridläger 

så måste man komma ihåg att prata med dom igen så att hon inte åkte på mockningar och 

lagningar av hagar för då orkade hon ju inte rida… ja så det är mycket sånt där som man får 

tänka på när hon träffar nya människor” (3)

3.2.2. Att leva med utsatthet och sårbarhet

Här berättade en mamma om hur hon redan på BB såg på sitt barn att något var fel, men att 

ingen lyssnade på henne och hur hon fick kämpa innan läkaren tillkallades. Hon berättade 

vidare om sjukhustiden med sitt sjuka barn, om hur hon fungerade som en maskin och slutade 

känna hunger eller känna om hon behövde gå på toaletten. 

”… det var bara att överleva som gällde då..att man skulle stå på benen… alltså man kan inte 

rasa i det läget, det går liksom inte utan det gäller bara att bita ihop och tänka på att man får 

ta resten sen.”(5)
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En mamma berättade om tåg och taxi resor ner till Göteborg tillsammans med sitt sjuka barn 

och med syrgastuber. Hur hon mitt i natten i snöstorm fick sitta i baksätet på en taxi och med 

jämna mellanrum fick kontrollera sygastuber och syrehalten i blodet på dottern som hade 

svårt att andas. En annan mamma berättade om känslan av att falla handlöst ner i en ravin. 

Hon berättade om hur hon och hennes make ska kunna handskas med jobbiga beslut rörande 

barnet samtidigt som allt det praktiska i familjelivet ska fungera.

”Jag tror att jag fortfarande är på väg upp ur den där ravinen… jag tror man kommer att 

vara där hela livet… Man har fått ett hjärtbarn, så är det bara” (2)

3.3 Viktigt med information och att få det värdefulla stödet

Detta subtema framkom ur kategorierna Betydelsen av sjukvårdens information, Avsaknad av 

medmänskligt och professionellt stöd och Positiv och betydelsefull kontakt med andra 

hjärtbarnsföräldrar. Här beskrev föräldrarna om hur viktigt det är att känna att det finns stöd 

från sjukvården, vänner och familj samt vilken betydelse andra hjärtbarnsföräldrar har haft för 

dem.

3.3.1 Betydelsen av sjukvårdens information

Flera av föräldrarna berättade om hur svårt det var att ta till sig information i samband med 

diagnos av barnet då de befann sig i ett chockliknande tillstånd. De flesta föräldrarna 

upplevde att de fick bra information från läkarna i Göteborg då de tog sig tid och berättade 

förståeligt genom att rita, visa bilder och berätta om hjärtfelet och om operationerna steg för 

steg.

”Dom ritade bilder och skissade, eftersom en annan visste ju knappt hur ett hjärta 

fungerade” (3)

Föräldrarna berättade om hur viktigt det är med information och beskrivningar av vad som 

händer, för att situationen ska bli lättare att hantera och upplever att det är bättre med negativ 

information än ingen information alls. 

3.3.2. Avsaknad av medmänskligt och professionellt stöd

Föräldrarna berättade om hur svårt det var att få hjälp med barnvakt till sitt barn på grund av 

att de inte vågat lämna bort barnet eller lämna över ansvaret till någon annan. Det var även 
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vara svårt att få barnvakt på grund av att ingen vågade ta det ansvar som det innebar med ett 

sjukt barn eller att det kunde upplevas skrämmande med läkemedel och sonder som behövdes 

för barnets näringstillförsel.

”Ibland så har vi ju behövt barnvakt men inte kunna men inte kunna göra det vi vill, det är ju 

ingen som vågar ta det ansvaret” (2)

Det fanns även en begränsning hos föräldrarna att kunna åka eller resa bort med sitt barn. Det 

upplevdes som ett stort projekt kring till exempel matsituationen och läkemedel som barnet 

måste ha eller på grund av att det fanns en infektionsrisk hos barnet. 

”Man kunde inte åka bort så mycket för man var orolig för hur det skulle bli med mediciner å 

infektioner och man var mycket hemma” (1)

Flera föräldrar i studien berättade om avsaknaden av stöd från släkt och vänner. För de 

deltagare i studien som saknade stöd från sin släkt, så berodde det oftast på att släkten bodde 

långt borta ifrån familjen.

”Det var ju olyckligt att man inte har någon släkt i närheten när det händer för det behöver 

man ha…” (5)

De föräldrar som saknade stöd från vänner berättade om hur många vänner inte vågade träffas 

och möta dem eftersom de upplevde det som jobbigt med ett svårt sjukt barn. De hade även

svårt att förstå vad det innebar för dem som föräldrar. En mamma berättade om vänner som 

tappades bort på vägen på grund av att de hade svårt att förstå mammans sorg och bearbetning 

över det som hade hänt. En annan mamma berättar om hur hon önskat att vännerna ”funnits 

där mera” och stöttat dem genom att agerat som vänner. 

”Vänner som inte varit med om det själv, dom kan ju aldrig tänka sig in hur det är…” (8)

Flera av föräldrarna i studien efterlyste stöd i form av en kontaktsjuksköterska eller ett 

hjärtteam som följer varje patient och dennes familj kontinuerligt. De önskade även att de 

kunnat få förfrågan om kuratorsstöd även efter att de varit hemma ett tag med sitt barn och 

efter varje operation som barnet måste genomgå.
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”Man tror för första gången att nu ska man leva ett normalt liv och inser att det aldrig 

kommer att bli så, då borde det finnas en kurator som följer upp hela familjen kontinuerligt” 

(9)

Föräldrarna berättade om den kris som de hamnat i samband med att de fått vetskap om att de 

har ett svårt sjukt barn och de upplevde att det saknades stöd i form av krishanteringen. Det är 

något som nödvändigt, när det finns en så stor risk att förlora sitt barn beskrev en mamma. En 

mamma efterlyste även stöd i form av stöttning och hjälp med pappersarbete som till exempel 

till blanketter som skulle fyllas i till Försäkringskassan. Hon önskade även att de kunnat få 

hjälp med försäkringsfrågor gällande barnet på grund av svårigheterna att hitta ett 

försäkringsbolag som ville försäkra barnet.

”Just det här att man ska skriva i det här med vårdbidrag och sånt… för det är så jobbigt då 

med allting, man ska få ekonomin att gå ihop, man är på olika ställen och i en helt annan 

stad.” (9)

Föräldrarna i studien upplevde tillgängligheten till att få snabb hjälp på barnmottagningen 

som väldigt positiv. Lättillgängligheten ingav trygghet upplevde de. De berättade hur mycket 

det underlättade att kunna ringa direktnummer och snabbt få hjälp eller stöttning. Det 

upplevdes också positivt då personalen tog sig tid och pratade samt att de var glada och 

positiva. 

”… Det var bara att ringa och säga att han var blå eller kall eller långvarigt förkyld eller 

något så fick vi alltid komma in och dom tittade över honom, så att man tog sig tiden och det 

var tryggt.” (5)

”Jag tycker vi har fått bra stöd… när det blir så här allvarliga fel så funkar sjukvården bra, 

då flyter ju allting på.” (7)

Att ha någon att prata med är viktigt beskrev föräldrarna och en mamma beskrev hur allt stöd 

runtomkring deras familj bidragit till att det har gått så bra trots allt det svåra. Det var främst 

familjen som varit det största stödet för de flesta föräldrarna och flera av föräldrarna upplevde 

även att de fick bra stöd genom sin kuratorkontakt.  
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3.3.3. Positiv och betydelsefull kontakt med andra hjärtbarnsföräldrar

De flesta föräldrarna i studien berättade om hur betydelsefull och positiv kontakten är med 

andra föräldrar till hjärtsjuka barn. Kontakten med andra hjärtbarnsföräldrarna har de flesta 

fått genom Hjärtebarnsförbundet och Hjärtebarnsföreningen. Föräldrarna berättade om hur det 

har varit den positiva delen av att ha fått ett barn med en hjärtsjukdom, att de har fått nya 

vänner och bekanta som de inte hade lärt känna annars. Föräldrarna beskrev om hur de har fått 

stöd och hjälp från andra föräldrar i Hjärtebarnsföreningen och en mamma berättade om hur 

dessa föräldrar varit det största stödet för henne och hennes familj. Hon berättade vidare om 

hur andra föräldrar med ett barn med en hjärtsjukdom förstår och vet hur det känns att ha ett 

svårt sjukt barn vilket andra människor aldrig kan veta. Att veta att det finns andra människor 

i samma sits gör att det inte känns så ensamt berättar en annan mamma och andra vänner kan 

ju aldrig tänka sig in hur det är säger hon.

” … vill man prata med någon så är det bara att ringa till någon i föreningen. Alla ställer 

upp.” (4)

”Sen vi vart med i hjärtebarnsföreningen och åker på träffar med dom, så har man lärt sig 

otroligt mycket… ja och fått träffa spännande människor.” (1)

3.4. En känsla av utsatthet samtidigt som styrkan finns i att vara en familj

En känsla av utsatthet samtidigt som styrkan finns i att vara en familj kom fram ur 

kategorierna Föräldrarnas förhållande och att vara rädda om varandra och De andra barnen 

i familjen och att vara syskon till ett hjärtbarn. Här berättar föräldrarna om hur barnets 

hjärtsjukdom påverkat föräldrarnas förhållande till varandra och hur hjärtsjukdomen påverkat 

föräldrarnas tankar kring livet. De flesta hjärtsjuka barnen i denna studie hade syskon och 

föräldrarna berättade om hur barnets hjärtsjukdom påverkat syskonen. 

3.4.1. Föräldrarnas förhållande och att vara rädda om varandra

De flesta föräldrarna i studien berättade om hur föräldrarnas förhållande har stärkts på grund 

av de händelser som familjen varit med om. De berättade även om hur de har blivit mera 

rädda om varandra och hur de tar vara på tiden så mycket de kan. Föräldrarna berättade om 

hur de pratar mycket med varandra, speciellt när det uppstår svåra situationer och hur viktigt 

det är att stötta varandra för att orka. Ingenting tas för givet längre och man har slutat ”haka 

upp sig på småsaker”.
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”Vi tycker väl inte att det finns så mycket att gnälla på och bråka om så länge hon mår bra.” 

(9)

En mamma trodde de klarat sig så bra i förhållandet på grund av att de var så samspelta som 

par redan innan barnet föddes och hon berättade om hur de turades om att stötta varandra för 

att orka. 

” Vi har ju varit stark när den andra har varit svag, och tvärtom på något vis. Man tillåter

den ena å ha det jobbigt och då blir man stark själv och sen så kan man lämna över alltså… 

får den andra ta vid, man får helt enkelt bara gå vidare för det finns inga andra alternativ.”

(1)

En förälder beskrev om hur livet inte riktigt blev som de hade tänkt sig men att det hade blivit 

bra ändå. 

3.4.2. De andra barnen i familjen och att vara syskon till ett hjärtbarn

Föräldrarna berättade om hur de andra barnen i familjen har fått stå mycket åt sidan på grund 

av sitt hjärtsjuka syskon. Syskonen har lämnats bort till släktingar under långa perioder av 

sjukhusvistelser och föräldrarna berättade om hur jobbigt och svårt det har varit. En mamma 

berättade om hur hennes 1,5 åring hemma vägrade sitta i hennes knä och bli matad av henne 

efter att hon varit ifrån honom i tre veckor. Föräldrarna upplever det som ett svek gentemot de 

andra barnen och hade dåligt samvete över att de missade så mycket i deras vardag. 

”En sorg för en mamma och inte kunna följa med sin son på hockeyträningar och den 

utvecklingen. Man känner ju att man sviker dom när man är i en annan stad i flera månader” 

(9)

Syskonen har fått mindre uppmärksamhet berättade ett flertal av föräldrarna och en mamma 

berättade om hur storebror lämnats åt sitt ”öde” många gånger när det har tillstött akuta

situationer. 

”Det är så lätt att dom hamnar åt sidan vilket är naturligt om man har ett dödssjukt barn…” 

(9)
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Flera föräldrar efterlyste bättre stöd och uppföljning av syskonen från sjukvården eftersom 

syskonen ofta glöms bort berättade de. Det är många frågor och funderingar som syskonen 

vill ha besvarade angående syskonets hjärtsjukdom och det borde finnas ett professionellt 

vuxenstöd till dessa syskon, annat än familjen och släkten ansåg de. 

”Dom var ju med på sjukhuset och såg när han låg där med slangarna… å det är klart dom 

haft funderingar kring det.” (6)

En förälder berättade om hur storebror blivit känsligare och tycker det har blivit mera 

skrämmande med blod. Funderingar och tankar kring döden är också något som uppstått hos 

syskonet. Samtidigt är han mån om lillebror och ställer upp och stöttar honom i skolan.

”Om kompisarna är på han, då hjälper han lillebror.” (4)

En annan förälder berättade om hur det fanns en period i livet då storebror hade svårighet att 

ta till sig sitt hjärtsjuka syskon, ville aldrig hålla henne och hade svårt att umgås med henne. 

3.5. Omvårdnaden av sitt hjärtsjuka barn är en del av vardagen

Detta subtema framkom från kategorierna Livet anpassas efter barnet och Upplevelsen av 

sjukhusvård. Gemensamt för dessa två kategorier är att de beskriver hur föräldrarna fått sköta 

vård och omsorg av sitt barn i hemmet och i vardagen samtidigt som de under vissa perioder 

får tillbringa sin tid tillsammans med barnet på sjukhus. I kategorin Livet anpassas efter 

barnet berättar föräldrarna om allt eget ansvar de tar i samband med vården och omsorgen de 

utför av sitt barn. I kategorin Upplevelsen av sjukhusvård beskriver föräldrarna hur 

hjärtsjukdomen bidragit till sjukvårdskontakter som de inte skulle ha haft om de inte hade ett

barn.

3.5.1. Livet anpassas efter barnet

Beroende på hur komplicerad barnets hjärtsjukdom är så har vardagen för föräldrarna i 

studien sett lite olika ut. En del av föräldrarna berättade om hur barnets hjärtsjukdom mest blir 

påtagligt när det är dags för kontroller men att det för övrigt inte märks så mycket medan 

andra föräldrar beskriver hur de har agerat sjuksyster dygnet runt för att sköta sitt barn. 

Föräldrarna som hade mycket vård av sitt barn i sin vardag beskrev om hur vardagen kretsar 
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kring sitt hjärtsjuka barn, men att det är en del av vardagen nu så de tänker inte så mycket på 

det. Mycket i familjens liv har anpassats efter det hjärtsjuka barnet. 

”Till sist blir du så inne i din konstiga vardag så att du tycker själv inte att det är så konstigt 

att släpa med dig syrgastuber överallt och att du kollar syremättnaden hela tiden.” (9)

Föräldrarna berättade om hur de sköter barnets medicineringar och måste komma ihåg att 

planera medicinköpen så att medicinerna inte tar slut hemma eftersom vissa läkemedel är 

beställningsvara och inte finns på lager på apoteket. De berättade även om hur de fått lära sig 

att ta PK-prover i hemmet och justera Warandosen efter barnets vikt. När barnet är ute och 

leker måste man som förälder vara extra uppmärksam på att barnet inte ramlar och gör sig illa, 

eftersom han äter blodförtunnande berättar en förälder. Föräldrarna berättade om hur de måste 

hjälpa barnet att hushålla med krafterna och många gånger bromsa barnet i olika aktiviteter 

eftersom barnet blir så medtaget efteråt annars. Det går inte att kräva av barnet att de ska gå 

till bussen eller att kunna ta sig själv till olika aktiviteter för då orkar inte barnet med själva 

aktiviteten berättade en mamma, så barnet måste jämt få skjuts med bil till alla aktiviteter 

fortsatte hon. En förälder berättade om hur de har fått bära barnet mycket eftersom han lätt 

blivit andfått. Vissa föräldrar i studien berättade om hur deras barn lätt fryser och lätt svettas 

och att det är en svår avvägning mellan att klä på för mycket eller för lite.

”Det är mycket fokusering på det här med kläderna eftersom hon fryser mycket lättare och 

blir blå.” (3)

”Vi har väl lite extra tvätt eftersom han svettas mycket på nätterna och så där blir det lite 

extra tvättningar.” (4)

3.5.2 Upplevelsen av sjukhusvård

En del av föräldrarna berättade att det blivit mycket sjukhusbesök sedan de fick sitt hjärtsjuka 

barn. Vissa av föräldrarna berättade att de har lång resväg för att komma till sjukhuset och en 

mamma beskrev hur allting kan ställas på ända när det blir akuta inläggningar. Det ska ordnas 

så att syskon, husdjur och hem blir omhändertaget berättade hon. En förälder berättade om 

hur de helst vill slippa bo på sjukhus och berättade om hur de själva skött sin dotters 

intravenösa penicillinbehandling hemma. En mamma berättade om hur de räknat ut den 

sammanslagna tiden de varit på sjukhus sedan barnet föddes och räknade ut att de varit 
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inskrivna totalt ett år på en sjuårs period. För barnets skull hade de försökt göra 

sjukhusvistelserna så ”normala” som möjligt, genom att hitta på vardagliga saker innanför 

sjukhusets väggar.

”För vårat barn är idag ett sjukhus som att komma på ett gammalt fritids så länge det inte 

gör nånting ont på nått sätt. Hon är så inne i den miljön, så hon är positiv fast det skulle 

kunna vara negativt egentligen, utifrån förutsättningarna som är så är det bra att hon ändå 

kan uppleva det som hon gör.” (9)

En mamma berättade hur hon upplevde det stressande att befinna sig på sjukhuset med 

maskiner som piper och tjuter och en annan mamma berättade om alla de känslor som blir 

inblandade när de möter andra svårt sjuka barn.

”Det är ju många man tänker på som man har träffat genom åren… man funderar hur det har 

gått med alla barn.” (9)

3.6. Att få nya perspektiv på livet i en utsatt livssituation

Kategorierna Tacksamhet för mycket och Fått en annan förståelse och en annan syn på 

sjukvården bildade subtemat: Att få nya perspektiv på livet i en utsatt livssituation. Dessa två 

kategorier beskriver gemensamt hur föräldrarna känner tacksamhet för mycket och att de har 

fått lättare att tänka sig in i andra människors situation samt att de har fått en annan syn på 

sjukvården efter att ha fått ett barn med en hjärtsjukdom. 

3.6.1. Tacksamhet för mycket

Föräldrarna beskrev i intervjuerna hur de känner tacksamhet för all hjälp de har fått i samband 

med deras barns hjärtsjukdom. En mamma berättade om hur tacksam hon är över att andra 

människor har kunskapen om barns olika medfödda hjärtfel och hur hon känner tacksamhet 

för det hon har. En annan mamma berättade om hur de kände en otrolig tacksamhet över att 

fortfarande ha sitt barn i livet med tanke på hur nära det var att han inte skulle överleva i 

samband med att han fick sin diagnos. De känner att de har fått en annan syn på livet och 

upplever ändå att det medfört mycket positivt i det jobbiga de har gått igenom.
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3.6.2. Fått en annan förståelse och en annan syn på sjukvården

Föräldrarna berättade om hur deras erfarenhet av att ha ett svårt sjukt barn fått dem att lättare 

acceptera och få förståelse för andra barn med handikapp och sjukdomar. Det går lättare att 

tänka sig in i andras människors jobbiga situationer och en mamma beskrev att hon upplevde 

det som mycket lättare nu att bemöta och kontakta andra som har ett sjukt barn eller som har 

varit med om svåra situationer. 

” … så även fast jag inte känner dom så väl så är det inte så svårt att ringa upp och kolla hur 

dom mår eller hur det är och låta dom prata. För dom flesta är det ju skönt att bara berätta 

och berätta… ” (3)

Flera föräldrar berättade om hur de har fått en annan syn på sjukvården och på vilket arbete 

som egentligen utförs. De upplevde att sjukvården verkligen fungerar när det väl ”kommer till 

kritan” och när det verkligen gäller, då finns resurserna där. 

4. Diskussion

4.1. Huvudresultat

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av hur det är att vara förälder till ett barn med 

ett medfött hjärtfel samt belysa familjens vardagssituation. Analysen av materialet resulterade

i temat ”Barnets bästa till varje pris”och sex subteman. En vardag med en ständigt 

närvarande ovisshet och lättväckt oro visade att föräldrarna upplevde första tiden med barnet 

som oviss och med mycket oro och rädsla. Ovissheten och oron fanns sedan mer eller mindre 

närvarande hos många av föräldrarna i deras vardag. En kamp för barnets rättigheter

beskriver hur föräldrarna kämpade för sitt barns rättigheter och hur de upplevde att det fanns 

kunskapsbrister om barn med hjärtsjukdom hos många vuxna bland annat inom förskola och 

skolan. Viktigt med information och att få det värdefulla stödet beskriver om betydelsen av att 

hela tiden få information om sitt barns tillstånd och om hur svårt det var att ta till sig 

information i början då de befann sig i ett chockliknande tillstånd. Det många gånger svårt att

få barnvakt till barnet och att det saknades stöd. Flera av föräldrarna i studien efterlyste en 

kontaktsjuksköterska eller ett hjärtteam på hemorten. Positivt och tryggt upplevdes stödet från 

barnmottagningen där de kunde få hjälp snabbt. Familjen var det stöd som många föräldrar 

upplevde som det bästa men att kuratorstöd också hjälpt en del av föräldrarna. Föräldrarna 
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berättade om en betydelsefull kontakt med andra föräldrar med hjärtsjuka barn. En känsla av 

utsatthet samtidigt som styrkan finns i att vara en familj berättar många föräldrar att ha fått ett 

barn med en hjärtsjukdom har medfört att de blivit mera rädda om varandra som familj. Flera 

av föräldrarna hade fler barn än det med hjärtsjukdom och de berättade om hur de andra 

barnen fått stå mycket åt sidan och hur de efterlyste ett bättre stöd samt uppföljning till 

syskonen från sjukvården. Omvårdnaden av sitt hjärtsjuka barn är en del av vardagen 

beskriver att vardagen är olika beroende på hur komplicerat barnets hjärtsjukdom är och om 

hur de fått tillbringa längre perioder på sjukhus och befunnit sig långt hemifrån. Att få nya 

perspektiv på livet i en utsatt livssituation beskriver föräldrarna hur de upplevde tacksamhet 

över mycket samt hur de fått en annan syn på sjukvården. Erfarenheten av att ha fått ett sjukt 

barn har bidragit till en annan förståelse för andra som är sjuka eller har det svårt. 

4.2. Resultatdiskussion

4.2.1 En vardag med en ständigt närvarande ovisshet och lättväckt oro

Föräldrarna beskrev den första tiden i samband med diagnos som dramatisk och hur de 

upplevde en osäkerhet den första tiden hemma som gjorde det svårt att kunna koppla av. De 

berättade om hur svårt det var att lämna barnet då de ville ha barnet under uppsikt hela tiden. I 

en intervjustudie av Flury et al. (2011) där föräldrar till barn med cancer deltog, beskrev 

föräldrarna hur den första tiden hemma med barnet efter diagnos var fylld med oro och 

omställningar i det dagliga livet och hur viktigt det var att integrera sjukdomen i det dagliga 

livet. Lawoko och Soares (2004) beskrev i sin studie om hur föräldrar till barn med medfödda 

hjärtfel initialt upplever en kris det första året efter diagnos med känslor som sorg, ångest och 

ilska men att det är känslor som bleknar med tiden då barnets situation förbättrats. Dessutom 

lär sig föräldrarna att utveckla copingstrategier för att kunna hantera sorgen och ångesten 

(Lawoko & Soares 2004). Detta stämmer överens med föreliggande studie. Föräldrarna 

berättade hur svårt det var i början då de befann sig i ett chockliknande tillstånd och innan de 

kände sig säkrare. Föräldrarna berättade även om hur de upplevde oro, ångest och stress i 

samband med operationer som barnet måste genomgå och att ovissheten var tung att bära. 

Någon berättade även om hur hotet över att barnet inte kommer att kunna klara sig alltid finns 

där. I en studie av Uzark och Jones (2003) upplevde en av fem föräldrar svår stress över sitt 

barns hjärtsjukdom, vilket medförde att de hade svårt att sätta gränser till sitt barn och 

överbeskyddade det.
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Föräldrarna berättade om hur de känner oro inför framtiden då den upplevs som oviss och att 

det alltid finns en oro närvarande. Detta stämmer överens med Arafa et al. studie (2008) där 

98 procent av föräldrarna i studien kände oro över sina barns framtida hälsa. För föräldrarna i 

Wray och Maynards (2004) studie fanns det också en oro över barnens framtid beträffande 

hur barnen skulle kunna få framtida försäkringar, kunna få heltidsjobb och pension. I Rempel 

och Harrisons studie (2007) beskrev föräldrarna hur de hanterade sin rädsla inför framtiden 

genom att lita till de framtida tekniska framsteg som gjorts inom barnhjärtkirurgin. En av 

föräldrarna i föreliggande studie berättade att de hade valt bort att skaffa flera barn, på grund 

av rädslan över att få ytterligare ett sjukt barn. I en svensk studie beskrev författarna hur 

föräldrar till ett barn med en medfödd missbildning känner oro över hur uppväxten och 

vuxenlivet kommer att bli för barnet samt att de upplever rädsla över risken att få ytterligare 

ett sjukt barn (Thilén et al. 2010) En del av föräldrarna berättade om tankar och funderingar 

kring varför just de hade fått ett barn med hjärtsjukdom och vad det berodde på. Föräldrarna i 

Lawoko och Soares studie (2001) kände skuld för att de inte hade fått ett friskt barn, vilket

ledde till känslor av att vara värdelös och känna hjälplöshet vilket gjorde att de utvecklade 

symtom på ångest. 

4.2.2. En kamp för barnets rättigheter

Föräldrarna i föreliggande studie berättade om hur de många gånger fått kämpa för sitt barns 

rättigheter och då ofta i pressade situationer. De berättade även hur de många gånger måste 

informera personer i barnets närhet om hjärtsjukdomen för att dessa ska förstå vad det innebär 

att leva med ett hjärtfel. I en studie av Farnsworth et al. (2005) beskrev föräldrar till barn med 

medfött långt QT-syndrom hur de informerade alla personer som fanns i omgivningen och

som var involverade i barnets liv om sjukdomen för att föräldrarna lättare skulle kunna 

slappna av själva.

4.2.3. Viktigt med information och att få det värdefulla stödet

Föräldrarna berättade om hur svårt det var att ta till sig information i början och i samband 

med diagnos då allt var dramatiskt och de befann sig i ett chockliknande tillstånd. Trots 

svårigheten att ta till sig information så upplevdes det som positivt att läkarna ritade och 

förklarade hjärtfelet och operationerna steg för steg. Föräldrarna berättade hur viktigt det är 

att sjukvårdpersonal tar sig tiden att informera och att situationer upplevs lättare att hantera ju 

mer välinformerad man är. I en studie av Cheuk et al. (2003) kunde endast 59 procent av 

föräldrarna namnge sitt barns hjärtfel korrekt och endast 45 procent av föräldrarna visste 
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läkemedlens ändamål som barnet åt. Detsamma gällde en studie av Beeri et al. (2001) där 

endast 18 procent av föräldrarna kunde beskriva sitt barns hjärtsjukdom. I en studie av Ikemba 

et al. (2002) använde sig föräldrarna i studien av Internet för att hämta information om sitt 

barns hjärtfel och operationer.

Flera av föräldrarna berättade om svårigheterna med att få barnvakt till sitt barn. Detta 

berodde på att föräldrarna inte vågade eller ville lägga över ansvaret på någon annan eller på 

grund av att ingen vågade ta det ansvar som det innebar med ett sjukt barn. Det kunde

upplevas som skrämmande med läkemedel och sondmatning. Ran Tak och McCubbin (2002)

beskrev i sin studie hur viktigt socialt stöd är för föräldrarnas återhämtningsförmåga och för 

att kunna hantera sin stress. Flera av föräldrarna i föreliggande studie berättade om 

avsaknaden av stöd från släkt vilket oftast berodde på att de bodde på annan ort och hur de 

önskat att de hade haft möjlighet till det stödet då detta hade varit värdefullt för dem. I 

Lawoko och Soares (2002) studie rapporterade föräldrar till barn med medfött hjärtfel som 

hade hög tillgänglighet av social samordning högre livskvalité än föräldrarna med lägre 

tillgänglighet av social integration. De föräldrar i föreliggande studie som hade släkt och 

familj i närheten på hemorten upplevde att de var det största stödet för dem. I Rempel och 

Harrisons studie (2007) beskrev föräldrarna hur de upplevde att de aldrig hade klarat den 

första tiden hemma tillsammans med sitt barn med hjärtsjukdom utan stöd och hjälp från 

barnens mor- och farföräldrar (Rempel & Harrison 2007). Detsamma beskrev föräldrar till 

barn med kroniska sjukdomar i Garwick et al. studie (1998). Den primära resursen för konkret 

hjälp och känslomässigt stöd fick föräldrarna från familjen medan sjukvårdspersonal var den 

primära resursen för stöd genom information (Garwick et al 1998). Flera föräldrar i 

föreliggande studie efterlyste stöd till barnet och hela familjen i form av en 

kontaktsjuksköterska eller ett hjärtteam på hemorten. Hedov och Annerén beskrev i en studie 

(2010) hur viktigt det är med det är med stöd till föräldrar till barn med medfödda 

funktionshinder och hur föräldrarna bör tilldelas en kontaktperson i tidigt skede som är insatt i 

föräldrarnas situation. Föräldrarna kan sedan vända sig till den kontaktpersonen i första hand 

med sina frågor (Hedov & Annerén 2010). De allra flesta föräldrarna i föreliggande studie 

berättade om en betydelsefull och positiv kontakt med andra föräldrar till hjärtsjuka barn. De 

berättade om hur de fått stöd och hjälp och såg kontakten som en positiv konsekvens till att ha 

fått ett barn med hjärtsjukdom. Föräldrar i Tetzlaffs studie (1997) beskrev hur de hämtade 

stöd och tröst från andra föräldrar som befunnit sig i samma situation.
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4.2.4. En känsla av utsatthet samtidigt som styrkan finns i att vara en familj

De flesta föräldrarna i föreliggande studie berättade om hur deras förhållande hade stärkts 

trots de händelser som familjen gått igenom. De berättade om hur de blivit mera rädda om 

varandra och försökte ta vara på tiden tillsammans så mycket som de kan. När de uppstod 

svåra situationer var det viktigt att kunna prata och stötta varandra för att orka berättade de. 

Detta stämmer överens med Brosig et al. studie (2006) där föräldrarna upplevde att de 

kommit varandra närmare på grund av sitt barns hjärtsjukdom och såg det som en positiv del i

erfarenheten av att ha ett barn med hjärtsjukdom. Detsamma gällde föräldrarna i Wray och 

Senskys studie (2004) som upplevde att deras äktenskap blivit stärkt efter det att barnet 

genomgått operationer. Föräldrarnas förhållande var dock stabilt före operationerna men att 

stabiliteten i äktenskapet stärktes ytterligare efter vad de gått igenom vilket de såg som 

positiva sidoeffekter (Wray & Sensky 2004). Föräldrarnas livskvalité i Goldbeck och Melches 

studie (2005 A) var mindre associerat till sjukdomens svårighetsgrad hos barnet men kunde 

vara lägre till följd av sociala riskfaktorer som till exempel att vara ensamstående förälder till 

barnet. I en annan studie av Goldbeck och Melches (2005 B) där livskvalitén hos familjer till 

barn med medfödda hjärtfel undersöktes, fanns det ett samband hos föräldrarnas och barnens 

livskvalité. Föräldrarnas och barnens emotionella välbefinnande speglades till varandra och de 

påverkades av varandras välmående. Föräldrarna i föreliggande studie berättade om hur 

syskon till det hjärtsjuka barnet många gånger fått mindre uppmärksamhet och hur de under 

längre perioder av sjukhusvistelser med det hjärtsjuka barnet fått bo hos släktingar. Det 

beskrevs även i en studie av Reynolds et al. (1988) hur syskon till barn med kronisk njursvikt 

blev påverkade av syskonets sjukdom och hur både föräldrarna och syskonen upplevde ökad 

stress över detta Det sjuka barnets vård tog mycket tid och måste prioriteras. Detta medförde 

att det var svårt att hitta på aktiviteter som kunde anpassas till det sjuka barnets vård och det 

fanns mindre tid att spendera tillsammans med de andra barnen i familjen. I en studie av Wray 

och Maynard (2004) visade det sig dock att 74 procent av föräldrarna gav de friska syskonen 

lika mycket tid och lika mycket uppmärksamhet medan 25 procent av föräldrarna gav mer av 

sin tid till det sjuka barnet.

4.2.5. Omvårdnaden av sitt hjärtsjuka barn är en del av vardagen

Beroende på hur komplicerat och vårdkrävande barnets hjärtsjukdom var så såg föräldrarnas 

vardag tillsammans med sitt hjärtbarn olika ut. Alla föräldrar berättade om sjukhuskontakter 
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och inläggningar på sjukhus tillsammans med sitt barn och för några av föräldrarna innebar 

det långa resor hemifrån. En del av föräldrarna hade barn med hjärtfel som endast blev 

påtagligt när det blev dags för en årlig kontroll av hjärtat, medan andra föräldrar berättar om 

en vardag där de agerar sjuksyster dygnet runt för att sköta sitt barn. De föräldrarna i Lawoko 

och Soares studie (2001) som hade barn som var mera vårdkrävande upplevde mera stress och 

större känslomässiga påfrestningar, och det var främst mammorna som tillbringade mera tid 

än papporna med barnet. I en annan studie av Lawoko och Soares från 2006 upplevde 

föräldrarna stress och hopplöshet när barnet var vårdkrävande samt när de kände sig 

missnöjda med vården som barnet fick. Detta berodde dock inte på antalet medfödda hjärtfel 

barnet hade, svårighetsgraden på hjärtfelet eller antalet operationer som barnet genomgått 

(Lawoko & Soares 2006 B). Ong et al. (2010) skrev i sin studie om hur föräldrar till barn 

medfödda hjärtfel förväntas övervaka symtom hos barnet, hantera barnets mediciner, infinna 

sig på olika sjukhusbesök samt finnas som ett stöd till barnet under och efter operationerna 

och andra ingrepp. Föräldrarna i föreliggande studie beskrev hur omvårdnaden av det sjuka 

barnet var som en del av vardagen och att de inte tänkte så mycket på det nu eftersom mycket 

av familjen liv hade anpassats till det sjuka barnet.

4.2.6. Att få nya perspektiv på livet i en utsatt livssituation

Föräldrarna i föreliggande studie berättade om hur barnets hjärtsjukdom fått dem att känna 

tacksamhet för det vardagliga, som de kanske inte hade reflekterat över om de inte hade haft 

ett barn med hjärtsjukdom. En förälder uttryckte tacksamheten över att fortfarande ha kvar sitt 

barn i livet, med tanke på hur skört allting var i samband med att barnet fick sin diagnos. 

Föräldrarna berättade även att deras erfarenhet av att ha ett sjukt barn fått dem att lättare 

acceptera och få förståelse för andra människor som har det svårt. Föräldrarna i Flury et al. 

(2011) studie berättade om hur prioriteringarna i familjens liv förändrades och om hur saker 

som ansågs vara viktiga innan barnet blev sjukt helt förlorade betydelse. Det enda 

välbefinnande familjen i Flurys studie var beroende av, var hur det sjuka barnet mådde. De 

goda stunder då barnet mådde bra hjälpte föräldrarna uthärda alla svåra stunder och 

påfrestning som sjukdomen genererades av.

4.3. Metoddiskussion

Författaren har valt att analysera materialet i studien genom kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004) för att uppnå trovärdighet. Enligt Graneheim och Lundman 
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och Polit och Beck (2004) bör kvalitativa studiers trovärdighet granskas utifrån begrepp som 

”credibility” (giltighet), ”dependability” (tillförlitlighet) och ”transferability” (överförbarhet). 

För att öka trovärdigheten är det viktigt att välja ut de mest passande meningsenheterna 

utifrån intervjuerna. Dessa får inte vara för omfattande eller för smala, då de finns en risk att 

innebörden i texten går förlorad under analysen (Graneheim & Lundman 2004). Urvalet av 

deltagare till studien har valts ut genom syftes urval. Detta för att få deltagare till studien som 

hade information om ämnet och hade erfarenheter av att vara förälder till ett barn med 

hjärtsjukdom (Polit & Beck 2004). Det är viktigt att använda rätt datainsamlingsmetod enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod 

ansåg författaren som ett lämpligt tillvägagångssätt då deltagarna kunde berätta med egna ord 

om sina upplevelser. Föräldrarna i studien hade varierande ålder och skiftande erfarenheter 

om ämnet vilket bidrog till en rikare variation om hur upplevelsen är att ha ett barn med 

hjärtsjukdom. Könsfördelningen var dock inte jämt fördelade då mammor var 

överrepresenterade, vilket kan ses som en svaghet då detta påverkar överförbarheten till 

gruppen föräldrar. Semistrukturerade intervjuer gjordes utifrån ett antal frågeområden vilket 

är bra då författaren önskar att deltagarna ska berätta fritt utifrån ett visst område. Deltagarna i 

studien fick välja tid och plats för intervjuerna samt fick information om att de när som helst 

kunde avbryta intervjun utan särskild anledning. Det anser författaren är en styrka då 

deltagarna kunde känna sig trygga. Alla deltagarna informerades om att alla intervjuerna 

behandlades konfidentiellt och att det endast var författaren som sammanställde allt insamlat 

material från intervjuerna. Detta anser författaren öka giltigheten då deltagarna känner att de 

kan tala fritt utan att det når tredje part. Intervjuerna spelades in på band, vilket minskade 

risken till att något blev missat i intervjuerna, detta styrker giltigheten anser författaren. Dock 

skulle bandinspelningen kunna hämma deltagarna vilket skulle kunna anses som en svaghet. 

Författaren hade ingen tidigare erfarenhet av att göra intervjuer vilket kan ses som en svaghet 

till studien. Lämpliga citat från den transkriberade texten har presenterats i resultatet, detta 

ökar trovärdigheten enligt Graneheim och Lundman (2004).

För att öka stabilitet av data har författaren diskuterat analysprocessen tillsammans med 

handledaren och studentkollega. Dessa har varit delaktiga och aktiva genom hela 

analysprocessen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökas giltigheten och tillförlitligheten

genom att materialet från studien diskuteras tillsammans med forskarkollegor. Analysarbetet 

av intervjuerna har genomförts i nära anslutning till att intervjuerna genomfördes och 
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transkriberades. Detta för att minska risken för skillnader uppstår i analysarbetet av materialet 

och för att få en säker granskning av insamlat material (Graneheim & Lundman 2004).

Författaren har beskrivit urvalsmetod, inklusionskriterierna för deltagarna, 

datainsamlingsmetod och analysprocess för att öka överförbarheten. I presentationen av 

resultatet har citat används från texten. Författaren anser att resultatet från föreliggande studie 

kan överföras till andra föräldrar till barn med medfödda hjärtfel eller föräldrar till kroniskt 

sjuka barn. Den bedömningen är det läsaren som avgör, men författaren har beskrivit 

resultatdelen på ett sådant sätt att det är möjligt för läsaren att värdera detta.

4.4 Allmändiskussion

Idag upptäcks oftast medfödda hjärtfel hos barn tidigt efter födelsen. Hjärtfelen är ofta 

livshotande och kirurgiska ingrepp är vanligen gjorda på barnet innan det hunnit fylla ett år 

(Hjärtebarnsfonden 2011). Även om stora framsteg har gjorts inom hjärtsjukvården, med en 

högre överlevnad så finns det fortfarande en oro kvar hos föräldrarna (Lawoko & Soares 

2004). Ett orosmoment är ovissheten över sitt barns framtid. Många föräldrar får genomgå 

långa perioder av olika behandlingar och operationer över flera år tillsammans med sitt 

hjärtsjuka barn vilket kan vara mycket stressande (Brosig et al. 2006).

De föräldrar som deltog i studien var nöjda med den information de fick om hjärtfelet när de 

kom in under specialistvård i Lund eller i Göteborg, men att de önskade bättre uppföljning

från sjukvården till hela familjen när de kommit hem med sitt hjärtsjuka barn. Flera av 

föräldrarna önskade även att de slapp informera barnets förskola och skola om 

hjärtsjukdomen hela tiden utan att det funnits en kontaktsjuksköterska eller annan 

sjukvårdspersonal som har kunskap i att informera personal, elever och andra föräldrar för att

de skulle få bättre förståelse om vad det innebär att vara hjärtsjuk. Distriktssköterskan möter 

dessa barn och familjer i arbetet inom barnavårdscentralen, som skolsköterska från 

grundskola till gymnasiet samt på distriktsköterskemottagningen och inom hemsjukvård. 

Författaren av föreliggande studie anser det viktigt att veta hur föräldrar till hjärtsjuka barn 

upplever sin situation och vardag tillsammans med barnet för att som distriktsköterska veta 

hur man kan bemöta de hjärtsjuka barnen och deras föräldrar på bästa sätt. Resultatet från 

denna studie kan vara ett sätt att få vetskap i hur dessa föräldrar upplever sin situation. 

Sjukvårdspersonal som arbetar med barn och deras föräldrar får gärna ta del av det här 

materialet och använda den här studien som till exempel ett diskussionsunderlag. 
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Hjärtebarnsföreningen kan med detta material sprida kunskap om hur det är att vara föräldrar 

till ett barn med hjärtsjukdom och vad dessa föräldrar anser vilket stöd som är viktigt. 

Författaren anser dessutom att det behövs mer forskning gällande familjer med barn med 

medfött hjärtfel samt att det behövs framtida studier och forskning gällande hur det är att växa 

upp och bli vuxen med ett medfött hjärtfel. Vuxna med medfött hjärtfel är en relativt ny 

patientgrupp, eftersom dessa barn inte överlevde till vuxen ålder för inte så många år sedan. 

Därför anser författaren att det är av stor vikt för forskningen att i framtiden fokusera på hur 

dessa personer upplever sin livskvalitet och hur deras hjärtsjukdom har påverkat deras 

uppväxt. Thilén (2005) skriver i sin studie om hur de framgångsrika behandlingsresultaten 

inom barnkardiologin och barnhjärtkirurgin medfört att vuxna med medfött hjärtfel blir fler 

och fler. Han skriver vidare om hur viktigt ett kompetent omhändertagande är då de vuxna 

med medfött hjärtfel är en patientkategori som tidigare inte har existerat. Författaren anser att 

det vore intressant att se om det finns eventuella skillnader av stöd från sjukvården till 

familjer med ett barn med hjärtsjukdom beroende vart i landet man bor. 

4.5. Slutsats

Slutsatsen beträffande föreliggande studie anser författaren är att föräldrar och syskon till 

svårt sjuka barn bör få kontinuerligt stöd från sjukvården igenom hela barnets uppväxt och att 

alla familjerna bör ha tillgång till en kontaktsjuksköterska på hemorten för att snabbt och 

enkelt kunna få stöd. 
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