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Sammanfattning  

Bakgrund. Antalet överlevande barn som diagnostiserats med medfött 

hjärtfel (CHD) har ökat markant de senaste 15 åren, vilket har bidragit till en 

växande grupp av barn och familjer som behöver specialiserat stöd, eftersom 

familjelivet påverkas och begränsas av CHD. Studier har visat att föräldrar 

till barn med CHD har en ökad risk för psykosocial sjuklighet i jämförelse 

med föräldrar till barn med andra sjukdomar eller föräldrar till friska barn. 

Få studier har belyst föräldrars erfarenheter av stöd när de har barn med 

CHD. Därför fokuseras denna avhandling på föräldrarnas perspektiv av 

fenomenet stöd, för att öka förståelsen för vad stöd innebär för föräldrar till 

barn med CHD. 

Syfte. Avhandlingens syfte är att belysa innebörder i den levda erfarenheten 

av stöd, hos föräldrar till barn med CHD samt att till svensk kontext anpassa 

och validera ett familjecentrerat instrument för föräldrars skattning av stöd 

till hela familjen från sjuksköterskor. 

 
Metoder. Avhandling består av fyra delstudier. I tre av dessa (I, II, III) 

genomfördes datainsamlingen genom narrativa intervjuer, som tolkades 

genom fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod. I den fjärde 

delstudien gjordes en översättning och psykometrisk testning av det 

isländska instrumentet ICE-FPSQ till svensk kontext. Dessutom beskrevs 

föräldrars skattning av uppfattat stöd från sjuksköterskor till familjer som 

har barn med CHD. 

 

Resultat. Fynden från delstudie I visade att innebörder i den levda 

erfarenheten av stöd hos föräldrar till tonåringar med CHD var stöd för att 

själva kunna vara stödjande för sin familj, men också för andra personer i 

tonåringens omgivning. Delstudie II visade att innebörder i den levda 

erfarenheten av stöd för mödrar till yngre barn med CHD var att få stöd så 

att de själva kunde hantera sin egen oro och sitt familjeliv. Delstudie III 

visade att innebörder i den levda erfarenheten av stöd för fäder till yngre 
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barn med CHD var önskan att få stöd genom delande relationer med 

familjen och att bli involverad i vården av sitt barn. Den fjärde delstudien 

(IV) visade att den svenska versionen av instrumentet ICE-FPSQ var valid 

och reliabel i svensk kontext. Föräldrarnas skattningar av uppfattat 

familjecentrerat stöd till familjen från sjuksköterskor visade sig vara lågt. 

 

Slutsats. En övergripande slutsats från de tre första delstudierna pekar mot 

att innebörder i stöd för föräldrarna är stöd genom att ha goda, interaktiva 

relationer med vårdpersonalen, bli mött som en hel familj med unika och 

individuella behov samt inkluderade i vårdprocessen för att kunna stödja 

varandra inom familjen. Dessa fynd pekar mot familjecentrerad pediatrisk 

omvårdnad som sannolikt är lämplig för att, på ett mångfacetterat sätt, möta 

varje familjs behov av att bli bemött som en unik helhet. Det Isländska 

instrumentet ICE-FPSQ är designad utifrån teorin om familjecentrerad 

omvårdnad. I delstudie IV visade resultaten på acceptabla psykometriska 

egenskaper för den svenska versionen av instrumentet. Fynden visade även 

att föräldrarna inte skattade höga nivåer av familjecentrerat stöd från 

sjuksköterskor. 

 

Nyckelord. Barnsjuksköterskor, familjecentrerad omvårdnad, 

fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod, föräldrar, ICE-FPSQ, 

medfödda hjärtfel, narrativa intervjuer, psykometriska egenskaper, stöd 
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English abstract 

Background. An increasing number of infants born with congenital heart 

defects (CHD) survive today. This has resulted in a large group of children 

and their families who live with special needs for support for the child with 

the heart condition, and a family life that is sometimes ruled by the CHD. 

Parents of children with CHD have higher demands for psychosocial health 

compared to parents of children with other illnesses and healthy children, 

pointing to a need for increased support for these parents. Few studies have 

highlighted the experiences and perceptions of support of parents who live 

with children with CHD. Therefore, this thesis has focused on parents’ 

perspectives of the phenomenon of support in order to understand what 

support means to parents who have a child with CHD. 

Aim. The overall aim of this thesis is to illuminate parents’ experiences of 

support when they have a child with CHD and also to translate and test the 

psychometric properties of the Icelandic instrument “ICE – Family Perceived 

Support Questionnaire” and to report estimations of perceived support to 

families from nurses. 

Methods. This thesis consists of four studies. In three of the studies (I, II, 

III), narrative interviews with parents were interpreted using a 

phenomenological-hermeneutic method. In the fourth study (IV), a 

translation and psychometric testing of the Icelandic instrument “Family 

perceived support questionnaire” (ICE-FPSQ) in the Swedish context was 

performed. Furthermore, the intention was to describe how a sample of 

parents of children with CHD estimated perceived family support from 

nurses.  

Results. The findings from study I showed that meanings of the lived 

experience of support for the parents of adolescents with CHD was a need to 

be supported so that they, in turn, could be supportive to each other within 

the family and also to persons in their adolescent’s surroundings. Study II 
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showed that the meaning of the lived experience of support for the mothers 

of young children with CHD was to be supported in order to be able to 

handle their own concerns and family life. Study III revealed the meanings of 

the lived experience of support among fathers of young children with CHD, 

was a desire to be supported by sharing relationships within the family and 

being invited to be involved in the care of their child. The fourth study 

reported that the Swedish version of the instrument ICE-FPSQ was valid and 

reliable in the Swedish context. The results from the parents’ estimations of 

support from nurses showed that parents scored a low level of perceived 

cognitive and emotional support to the family from nurses.  

Conclusion. The overall conclusion of the findings from studies I, II, and 

III in this thesis was that meanings of the lived experience of support for 

parents were by sharing relationships with health care professionals, being 

met as a whole family, and being included in the care process in order to be 

able to support each other within the family. Thus, the findings were 

pointing towards the nursing philosophy of family-centered care where the 

whole family is included in the care as a unit. The instrument ICE-FPSQ, 

which is based on the theory of family-centered care, has in study IV shown 

acceptable psychometric properties when used in a Swedish context. The 

findings also illustrate that parents in this sample estimated low levels of 

support to families from nurses in the outpatient setting. This indicates that 

parents in this sample might have perceived limitations in family-centered 

care.  

Keywords: congenital heart defects, family-centered care, ICE-FPSQ, 

narrative interviews, parents, phenomenological-hermeneutic method, 

pediatric nursing, psychometric properties, support 
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Använda förkortningar 

CHD Congenital heart defect/Medfött hjärtfel 

FFO Familjefokuserad omvårdnad (FFO) är ett övergripande 

begrepp som inriktar sig på familjens betydelse för 

familjemedlemmarnas upplevelse av hälsa och ohälsa. 

Den innefattar även relationen mellan familjen och 

sjuksköterskor samt hur familjen och sjuksköterskor 

upplever, hanterar och uppfattar relationen mellan dem. 

FFO kan delas in i områdena familjerelaterad 

omvårdnad och familjecentrerad omvårdnad.  

FRO Familjerelaterad omvårdnad (FRO) innebär att 

omvårdnadens fokus är på en familjemedlem, medan de 

övriga familjemedlemmarna bildar kontext till den 

fokuserade familjemedlemmen. Det kan vara patienten 

som är i fokus och övriga familjen ses som kontext eller 

en närstående som är i fokus och patienten som ses som 

kontext. 

FCC/FCO Family-centered care (FCC), familjecentrerad 

omvårdnad (FCO), innebär att omvårdnadens fokus är 

både på individen och övriga familjemedlemmar, 

samtidigt. Familjen betraktas som en helhet och ett 

system där familjemedlemmarna påverkar och påverkas 

samt influerar och influeras av varandra. Det innebär att 

vården har som utgångspunkt att när en familjemedlem 

drabbas av sjukdom eller ohälsa kommer detta att 

påverka de övriga familjemedlemmarna och vice versa. 
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ICE-FPSQ Iceland- Family perceived support questionnaire (ICE-

FPSQ), Patienter och deras familjers uppfattning om 

stöd till familjen från sjuksköterskor (ICE-FPSQ) är ett 

frågeformulär till patienter och deras familjer om deras 

uppfattningar av erhållet stöd från sjuksköterskor.  

SWEDCON Svenskt nationellt register för medfödda  
hjärtsjukdomar/hjärtfel 

Barn Personer som är mellan 0–18 år definieras som barn 

enligt World Health Organization (WHO). I denna 

avhandling benämns barn i åldrarna 3–12 år som yngre 

barn och barn i åldrarna 13–18 år som tonåringar.  
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Inledning 

Föräldrar till barn med medfödda hjärtfel (CHD) upplever ofta stress 

i samband med att deras barn diagnostiseras med CHD (Bevilacqua et 

al. 2013). Den psykosociala hälsan är oftare negativt påverkad bland 

föräldrar till barn med CHD (Franich-Ray et al. 2013) än föräldrar till 

barn med andra kroniska sjukdomar (Lawoko 2007), vilket kan 

förstås med tanke på att föräldrarna ständigt är medvetna om sitt 

barns sårbarhet och faran för barnets liv (Lee & Rempel 2011).  

Flertalet föräldrar till barn med CHD behöver regelbundet uppsöka 

barnhjärtmottagningar för återkommande kontroller och behandling 

av barnets tillstånd. Barnhjärtsjukvården i Sverige som möter dessa 

familjer, samarbetar i ett tvärprofessionellt team, där sjuksköterskan 

ingår och har en viktig nyckelroll som samordnare för att erbjuda 

barnet och dess föräldrar det stöd som behövs i vården av barnet 

(Birkeland et al. 2013). Det är komplexa situationer som både familjer 

och den professionella vården möter. Kunskapen kring föräldrars 

erfarenheter av stöd behöver studeras. 

 

Bakgrund 

Stöd  

Stöd kan betraktas utifrån skilda perspektiv, med ett ömsesidiga 

beroende av varandra. Det första perspektiven är rollen som givare av 

stödet, det andra är rollen som mottagare av stödet och det tredje 

illustrerar vilken kultur och klass som stödet ges i. Det är relationen 
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mellan dessa tre perspektiv som avgör hur och vad som uppfattas som 

stöd (Dunkel-Schetter et al. 1992).  

Forskning inom omvårdnad med fokus på stöd från en givare till en 

mottagare, har visat sig innebära stödjande relationer, något som till 

exempel Ericson-Lidman (2008) lyfter fram i sin avhandling, där 

stödet kan förstås genom det relationella stödet mellan mottagaren 

och givaren av stödet. Neufeld och Harrison (2010) beskriver 

interaktiva relationer med familj, vänner och professionella 

vårdgivare som socialt stöd. Stoltz et al. (2007) har beskrivit att den 

immateriella, abstrakta och högst individuella dimensionen av stöd 

från sjuksköterskor till vårdande anhörig handlar om ett relationellt 

stöd, vilket är beskrivet i termer av socialt stöd. Detta innebär att det 

ges möjlighet att få stöd för att såväl uppleva hopp som dela sina 

rädslor med någon annan. Neufeld och Harrison (2010) har studerat 

socialt stöd utifrån mottagarens perspektiv, i samband med att 

sjuksköterskor ger stöd till familjemedlemar som vårdar en sjuk 

anhörig. De anser att i interaktiva relationer som upplevs stödjande, 

ges möjlighet att få dela sina erfarenheter och diskutera sina 

funderingar med någon, men även att det är viktigt att få ta emot 

adekvat information.  

Hupcey (1998) genomförde en litteraturstudie där hon kategoriserar 

forskning inom socialt stöd under åren 1974–1996 och redogjorde för 

olika perspektiven av socialt stöd.  

Den första kategorin, stöd som är givet, kan förklaras med Cobb’s 

(1976) definition av givet stöd, alltså: ”genom informativ guidning 

och att personen som mottar stödet anses som värdefull samt ingår i 

ett kommunikativt nätverk med ömsesidiga förpliktelser”.  
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I den andra kategorin i Hupcey’s studie beskrivs uppfattat stöd hos 

personen som mottar stödet. Forskningen som bildar grund för 

denna kategori belyser hur personer som mottar stödet anser att 

stödet har uppfyllt ett behov.  

Den tredje kategorin beskriver intentionen eller beteendet hos den 

som ger stödet, vilket kan innebära att givaren av stödet påverkas av 

flera olika faktorer för att producera stöd. Situationen i sin helhet har 

betydelse, liksom situationens karaktär, om det exempelvis är en svår 

situation. Det givna stödet påverkas också av om givaren anser sig 

veta bättre än mottagaren vilket stöd som behövs och bortser från det 

efterfrågade stödet.  

Den fjärde kategorin ömsesidigt stöd sammanfattar de resurser som 

byts mellan givaren av stödet och mottagaren.  

Slutligen beskriver den femte kategorin, sociala nätverk, det stöd som 

ges till personer genom sociala band.  

Hupcey förklarar att socialt stöd inte är ett konkret koncept, utan 

snarare en dynamisk process som inkluderar en interaktion mellan 

den som ger och den som tar emot stöd, vilket också varierar mellan 

olika mottagare och givare.  

I teorier om socialt stöd som erbjuds i interaktiva relationer, beskrivs 

att det är sammansatt av två typer, emotionellt och instrumentellt 

stöd. Det emotionella stödet innebär att det ges möjlighet att få ta 

emot handlingar som ett aktivt lyssnande, att ha någon att dela 

tankar, idéer och erfarenheter med samt att få uttrycka oro, men 

också att få ta emot uppmuntran. Detta syftar till att mildra 

osäkerhet, stress, oro, ångest och känslor av hopplöshet. Den andra 

typen, instrumentellt stöd, kan beskrivas som stöd i form av 
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materiella saker, som kan underlätta det dagliga livet, men också som 

stöd i form av fysisk vård (Finfgeld-Connett 2005).  

Neufeld och Harrison (2010) beskriver ett fenomen som de kallar 

icke-stöd, som uppstår när den interaktiva relationen inte fungerar 

och mottagaren upplever ett icke-stöd. Detta visas i en studie av 

Sundin et al. (2000) där en vårdhandling som är avsedd som stöd inte 

alltid är uppfattad och mottagen som förväntat eller önskat stöd, 

eftersom varje individ har sin egen önskan om och behov av olika 

typer av stöd, i olika situationer. Ett erbjudet, alternativt givet, stöd 

kan uppfattas som ”gott” stöd i en situation, men som ”bristande” 

eller till och med som ”avsaknad av” stöd, i en annan situation. Om 

det erbjudna stödet inte anpassas efter en persons behov, finns en 

risk för att det erbjudna stödet inte uppfattas som stöd av 

mottagaren, utan kan till och med uppfattas som motsatsen till stöd. 

Mottagaren av det avsedda stödet kan då uppleva den givna 

vårdhandlingen som ett vårdlidande, eftersom det inte var rätt 

anpassat till personens behov av stöd.  

Studier (Espeezel & Canam 2003, Hopia et al. 2005) har visat att 

föräldrar önskar stöd från sjuksköterskor genom interaktiva 

relationer, vilket leder denna avhandling vidare med ett fokus på 

socialt stöd belyst ur mottagarens perspektiv.  

Medfödda hjärtfel 

CHD är en av de vanligaste missbildningarna hos nyfödda (Euro-

peristat 2010). Åtta av tusen levande födda barn har ett CHD (van der 

Linde 2011). Incidensen av CHD som kräver specialiserad 

kardiologisk vård, är ca tre per tusen levande födda barn. Det finns 

inga belägg för skillnader i incidens mellan olika länder beträffande 

förekomsten av CHD (Hoffman & Kaplan 2002). 



 

5 

Kromosomrubbningar innebär en ökad risk för CHD och närmare 

hälften av barn med Downs syndrom har någon form av CHD (Vis et 

al. 2009).  

Tack vare utvecklad barnhjärtkirurgi har överlevnaden ökat för barn 

med svåra CHD. Dödligheten bland barn i samband med hjärtkirurgi 

har minskat från 9,3 procent i början av 1990-talet till 1,3 procent i 

början av 2000-talet (Allen et al. 2003). I Sverige sjönk 

barnadödligheten i samband med hjärtoperationer när 

barnhjärtkirurgin centraliserades i början av 90-talet till de två 

barnhjärtklinikerna vid Göteborgs och Lunds sjukhus, som hade den 

lägsta dödligheten i samband med hjärtoperationer (Lundström et al. 

2000). Detta innebar ett ökat antal barnpatienter med CHD som 

överlevde och medförde höga krav på de specialiserade 

barnhjärtmottagningar runtom i Sverige som möter dessa barn och 

deras familjer.  

Birks et al. (2007) visade i sin studie att barn med CHD upplevde 

fysiska begränsningar på grund av andnöd, trötthet samt bröst- och 

bensmärtor, vilket påverkade deras aktiviteter. Barn som föds med 

CHD har ofta minskad fysisk kapacitet som de måste anpassa sig till 

(Lundström et al. 2000). Cirka tre av tio barn med CHD är 

begränsade vid fysiska aktiviteter på grund av sina symtom (Green 

2004) och är dessutom i behov av regelbunden vård över lång tid 

(Birkeland 2012). Av de barn med CHD som genomgått en öppen 

hjärtkirurgi hade mer än en tredjedel en måttlig grad av 

funktionsnedsättning i den studie som Limperopoulos et al. (2001) 

genomfört om förekomsten av funktionsnedsättning och beroendet av 

hjälp i det dagliga livet hos barn med CHD. 
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De vanligaste symtomen som drabbar barn med CHD är trötthet, 

näringsproblem, kräkningar, viktminskning, cyanos, blekhet och 

takypné (Hugh et al. 2008). Det är också vanligt att barn som har 

symtom av sin CHD, har nutritionssvårigheter (Medoff-Cooper & 

Ravishankar 2013). Det har visat sig att barn med CHD har en lägre 

vikt och längd än friska barn (Chen et al. 2004, Green 2004). 

Påverkan på barnets tillväxt kan leda till stress hos föräldrarna 

(Medoff-Cooper & Ravishankar 2013). 

Även barnets neurologiska utveckling och kognitiva förmågan kan 

vara påverkad (Chen et al. 2004, Green 2004). Enligt studie av Utens 

et al. (1998) på vuxna personer med CHD, visade att medelvärdet i 

gruppens IQ låg inom normalvärdet, men att ca 12 procent hade en 

utvecklingsstörning. Barn med en svårare grad av CHD har ofta lägre 

nivå på sina skolprestationer och sin ADL-förmåga än friska barn, 

enligt en studie av Granberg et al. (2008). Tonåringar som genomgått 

hjärtoperationer i tidig barndom har även visat sig löpa en större risk 

att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (Toren & Horesh 2007). 

Barn med CHD har skattat sin hälsorelaterade livskvalitet lägre än 

friska barn i samma ålder, vilket kunde relateras till behovet av den 

vård som sjukdomen krävde (Knowles et al. 2014, Spijkerboer et al. 

2006). Förmåga att delta vid sportaktiviteter hade en positiv effekt på 

livskvaliteten (Knowles et al. 2014).  

Bjorbækmo och Engelsrud (2008) visade i sin studie att barn med 

CHD hade en önskan om att vara som andra barn, men att deras 

fysiska kapacitet begränsade dem och gjorde att de kände sig 

annorlunda. Barnen var tvingade att hushålla med sin energi och 

därmed välja bort de aktiviteter som var energikrävande, även om de 

ville utföra aktiviteten.  
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Andras attityder till dem och sjukdomen upplevdes ha stor betydelse. 

De ville ha stödjande vänner, men samtidigt inte för mycket 

uppmärksamhet kring sjukdomen, eftersom det upplevdes som 

irriterande. Barnen upplevde även att deras liv underlättades om 

lärarna i skolan hade förståelse för deras svårigheter.  

Föräldrar ställs därför inte bara inför att hantera barnets fysiska 

påverkan av CHD, utan måste också hantera barnets upplevelse av att 

leva med CHD.  

Att vara förälder till barn med CHD 

Studier av föräldrar till barn med CHD visar att föräldrarna upplever 

en negativ påverkan på den psykosociala hälsan (Franich-Ray et al. 

2013, Uzark & Jones 2003). I en litteratursammanställning har 

Lawoko (2007) beskrivit att den psykosociala sjukligheten är större 

hos föräldrar till barn med CHD, än hos föräldrar till barn med andra 

sjukdomar och hos föräldrar till friska barn. Den psykosociala 

sjukligheten som beskrivs är föräldrarnas ökade upplevelse av ångest 

(Doherty et al. 2009) och hopplöshet samt ekonomiska svårigheter 

och sänkt livskvalitet (Lawoko & Soares 2003).  

Den psykosociala komplexiteten hos familjer med barn med CHD 

visade sig skilja sig åt, enligt studier beskrivna av Birkeland (2012), 

beroende på hur svåra CHD var. De familjer vars barn hade de mest 

komplexa CHD, hade också svårare grad av psykosociala symtom. 

Liknande fynd presenterar även Yildiz et al. (2009) som visade att 

stressnivåer och ångest hos föräldrar till barn med CHD ökade med 

svårighetsgraden på barnets CHD. Föräldrar till barn med CHD har 

även skattat lägre livskvalitet i jämförelse med föräldrar till barn med 

andra sjukdomar (Arafa et al. 2008). 
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Wray och Maynard (2005) fann i sin studie att föräldrar till barn med 

CHD upplevde flera olika negativa effekter på familjelivet i samband 

med att deras barn fötts med CHD, bland annat svårigheter i dagliga 

sociala aktiviteter, som att åka på semester, handla och att ha 

barnvakt.  

Vissa föräldrar upplevde att de kommit varandra närmare, medan 

några ansåg att de glidit ifrån varandra på grund av barnets sjukdom. 

Connor et al. (2010) visar i sin studie att föräldrar upplever en 

livsstilsförändring och en ovisshet, som innebär emotionell påverkan 

genom stress och oro för barnet, samt hur situationen ska påverka 

och begränsa familjefunktionerna.  

Få studier är funna som belyser fäders erfarenheter av att vara far till 

ett barn med CHD. I Clark och Miles (1999) studie har fädernas 

upplevelser delats in i fyra inbördes motstridiga reaktioner när deras 

barn diagnostiserades med CHD, nämligen: 1) glädjen att bli pappa 

blandad med sorg och förlust på grund av barnets sjukdom, 2) 

utmaningen att samtidigt med dessa känslor hantera rädslan för 

barnets utsatthet och potentiella död, 3) behovet av att försöka 

behålla kontrollen, samtidigt som känslan att förlora kontrollen fanns 

närvarande och 4) kampen för att vara stark för andra och samtidigt 

gömma sina egna intensiva känslor.  

Bright et al. (2013) studerade relationen mellan fäder och deras 

nyfödda barn som diagnostiserats med CHD. Några av fäderna i 

studien, ca en tredjedel, beskrev att de kom sitt barn närmare 

eftersom de upplevde att barnet varit med om mycket. Andra fäder 

upplevde en tvekan inför att komma barnet nära, med rädsla för den 

ovisshet som barnets tillstånd medförde. Det fanns även fäder som 



 

9 

ansåg att de inte påverkades av barnets CHD, utan önskade behandla 

sitt barn som om det inte hade CHD (Bright et al. 2013). 

Lan et al. (2007) beskriver att mödrarna i deras studie upplevde att 

de riskerade att tappa sin givna roll som barnets vårdare, eftersom 

barnet kräver mera avancerad vård på grund av CHD än ett friskt 

barn. Detta kunde resultera i att mödrarna upplevde skam- och 

skuldkänslor för att de inte var förmögna att själva ta hand om sina 

barn samt att de sökte efter resurser som stärkte deras 

omvårdnadsförmåga i samspel med vården.  

Studier med fokus på socialt stöd och interaktiva relationer hos 

föräldrar till barn med CHD är få och de som finns har ofta en 

kvantitativ ansats. Lawoko och Soares (2003) visar i sin studie att 

föräldrar till barn med CHD skattar lägre nivå av upplevt socialt stöd i 

jämförelse med föräldrar till barn med andra kroniska sjukdomar och 

föräldrar till friska barn. Enligt Tak och McCubbin (2002) var 

mottaget socialt stöd hos föräldrar till barn med CHD positivt 

relaterad till föräldrarnas förmåga att hantera situationen.  

Föräldrarna i en studie av Tran et al. (2009) skattade högst det stöd 

som sjuksköterskorna riktade till barnen. Även stöd i form av att 

föräldrarna involverades i omvårdnaden, genom information och 

praktisk undervisning, samt det emotionella stödet från 

sjuksköterskorna, skattades högt.  

Mödrar har i en studie av Mok och Leung (2006) visat sig önska mera 

stöd från sjuksköterskor än vad de fått, och då framförallt det 

kommunikativa och informativa stödet.  

Mödrarna upplevde också ett emotionellt stöd hos varandra, eftersom 

deras tankar blev bekräftade och de kände empati från andra i samma 
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situation. Det gav även mödrarna insikter om hur de skulle kunna 

hantera den stressade situationen (Mok och Leung, 2006).  

McCusker et al. (2009) fann i sin interventionsstudie att mödrars 

ångest och oro minskades, när de hjälptes till meningsskapande och 

processande av svåra känslor, som sorgen över att ha ”förlorat ett 

friskt barn”, liksom vid främjande av mor–barn-relationen i 

vårdandet samt problemlösande strategier för att hantera sin oro. 

Skattning av upplevt stöd till föräldrar 

I Lawokos (2003) studie användes instrumentet The schedule for 

social interaction (Undén & Orth–Gomér 1989) för att skatta 

föräldrarnas upplevelser av socialt stöd, där det bland annat 

efterfrågas om personen har möjlighet till djupare relationer, någon 

att dela sina känslor med och sociala nätverk där det finns någon att 

dela sina intressen med.  

Del två av instrumentet The self-report Personal Resource 

Questionnaire (PRQ-85) användes i Tak och McCubbin (2002) för att 

skatta nivån på det uppfattade sociala stödet.  

Instrumentet The Nurse-Parent Support Tool (NPST) mäter typ och 

nivå av stöd som getts av sjuksköterskor till föräldrar. NPST användes 

i studien av Tran et al. (2009) för att mäta föräldrars skattning av det 

emotionella, informativa och instrumentella stödet.  

Det finns även ett isländskt, engelskspråkigt, instrument som mäter 

upplevelsen av kognitivt och emotionellt stöd till hela familjen, 

Iceland-Family perceived support questionnaire (ICE-FPSQ) 

(Sveinbjarnardottir et al. 2012).  



 

11 

För att kunna mäta stödet till familjer från vårdpersonalen, behövs ett 

svenskt psykometriskt testat instrument, med fokus på föräldrars 

uppfattningar av mottaget stöd som riktats till hela familjen. 

Att möta föräldrars behov av stöd inom omvårdnad 

För att möta familjens behov behöver sjuksköterskan färdigheter för 

att kunna interagera med familjen, även om familjemedlemmarnas 

beteende, val, förhållningsätt och känslor är svåra eller utmanande att 

bemöta (Harvey & Ahmann 2014).  

Det finns olika omvårdnadsmodeller som kan ligga till grund för de 

förhållningssätt som styr och organiserar vården. I barnsjukvården 

möter personalen ofrånkomligen inte bara en patient, utan även 

patientens familj. Genom ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv 

lyfts familjens påverkan på individen fram. Under det övergripande 

begreppet familjefokuserad omvårdnad (FFO) underordnar sig de två 

perspektiven, familjerelaterad omvårdnad (FRO) och 

familjecentrerad omvårdnad (FCO).  

I FRO fokuseras det på en familjemedlem, antingen en patient eller 

närstående, medan övriga delar av familjen ses som kontext till 

denne. Med det andra perspektivet, FCO, ses hela familjen utifrån ett 

systemiskt förhållningssätt, där alla familjemedlemar fokuseras 

samtidigt (Benzein et al. 2012).  

Inom pediatrisk FCO ses familjen som konstant i barnets liv och 

vården strävar efter att inkludera familjen i vårdprocessen. 

Kärnpunkten i pediatrisk FCO är att sjuksköterskorna skapar en 

relation med familjen, där partnerskapet mellan sjuksköterskan och 

familjen ses som centralt (Harrison 2010).  
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I denna avhandling har fenomenet stöd till föräldrar med barn med 

CHD studerats utifrån ett anhörigperspektiv, genom föräldrarnas 

levda erfarenheter. Avhandlingens studier har därmed sin 

utgångspunkt i en FRO. Med detta avses att det är föräldrarna som 

fokuseras, medan patienten, det vill säga barnet med CHD, och övriga 

familjemedlemmar ses som kontext (jfr Benzein et al. 2012), vilket 

innebär att det är föräldrarnas egna erfarenheter av stöd som ligger 

till grund för avhandlingens fynd.  

 

Motiv för studien 

Överlevnaden hos barn med CHD, även de med komplicerad CHD, 

har ökat radikalt de senaste decennierna, genom förbättrade metoder 

för att ställa diagnos och ge behandling samt centralisering av 

opererande enheter, vilket innebär ett ökande antal familjer med barn 

med CHD.  

Forskning som fokuserat på föräldrar till barn med CHD har oftast 

visat att det finns en större psykosocial sjuklighet bland dessa 

föräldrar, än bland föräldrar till barn med andra sjukdomstillstånd. 

Den stress och oro som det kan innebära för föräldrar till barn med 

CHD har i studier också visats påverka familjens liv och hälsa negativt 

(Moola 2012, Rempel et al. 2013, Wray & Maynard 2005).  

Det är av betydelse att utgå ifrån föräldrarnas perspektiv, när det 

finns planer på att utveckla stödet till dessa familjer i vården (Lawoko 

2007, Rempel et al. 2012).  
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Det har dock inte gått att hitta några studier som direkt fokuserat på 

innebörden av stöd utifrån föräldrars berättelser om och erfarenheter 

av stöd. Instrument för att skatta föräldrars erfarenheter av mottaget 

stöd från sjuksköterskor, som också är validerade för svensk kontext, 

finns inte heller beskrivet i litteraturen. 

Det är därför av betydelse att studera fenomenet stöd utifrån 

föräldrars perspektiv och på så vis öka förståelsen för innebörden i 

den levda erfarenheten av stöd för föräldrar till barn med CHD. Det är 

även av vikt att psykometriskt testa instrument som kan användas för 

att skatta föräldrars erfarenheter av mottaget stöd från sjuksköterskor 

och att i förlängningen utvärdera effekten av stöd. Detta kan öka 

möjligheterna för att utveckla och anpassa stödet till föräldrarnas 

önskemål om och behov av stöd.  

 

Projektets vetenskapliga och praktiska 

aktualitet 

Avhandlingen bidrar till en ökad förståelse för föräldrarnas 

upplevelse av stöd, samt önskan om och behov av stöd när de har ett 

barn med CHD.  

Stöd till barn med CHD och deras familjer har i huvudsak fokuserat 

på hjärtfelet och överlevnaden. Resultaten från denna avhandling 

vidgar detta fokus samt bidrar med kunskap om hur interaktionen 

mellan föräldrar och vårdpersonal kan bli mera stödjande. Utifrån 

detta kan omvårdnaden optimeras för att möta dessa familjers 

förväntningar på stöd. Dessutom kan avhandlingens resultat bilda 

grund för stödjande interventioner för dessa familjer.  
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Syften 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att belysa innebörder i 

den levda erfarenheten av stöd hos föräldrar till barn med CHD, samt 

att till svensk kontext anpassa och validera ett familjecentrerat 

instrument för föräldrars skattning av stöd till hela familjen, från 

sjuksköterskor. 

Delstudiernas syften 

Syftet med delstudie I var att belysa innebörder i föräldrars levda 

erfarenhet av stöd när de har en tonåring med CHD. 

Syftet med delstudie II var att belysa innebörder i mödrars levda 

erfarenhet av stöd när de har barn med CHD. 

Syftet med delstudie III var att belysa innebörder i fäders levda 

erfarenhet av stöd när de har barn med CHD. 

Syftet med delstudie IV var att anpassa och validera instrumentet 

ICE-FPSQ till svensk kontext samt att beskriva föräldrars skattning av 

det mottagna stödet från sjuksköterskor i samband med att de har 

barn med CHD. 
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Metod och material 

Design 

Denna avhandling inkluderar fyra delstudier, varav de tre första har 

en kvalitativ ansats och den fjärde har en kvantitativ ansats. Genom 

att använda både kvalitativ och kvantitativ ansats, skapas möjligheter 

att studera fenomen ur flera perspektiv, vilket i sin tur möjliggör en 

djupare och bredare förståelse för det studerade fenomenet stöd, som 

det visar sig utifrån föräldrars erfarenheter när de har ett barn med 

CHD (jfr Polit & Beck 2004). 

Deltagare 

Deltagare till delstudie I 

Urvalet av deltagande föräldrar till tonåringar med CHD gjordes 

under år 2009, ur besöksregistret vid en barnhjärtmottagnings 

besöksregister, vid en barnklinik i Sverige. Det var sex föräldrar, 

varav två par (två fäder och fyra mödrar) som tackade ja till att 

medverka i delstudien (se tabell 1). Urvalskriterier var föräldrar till 

tonåringar (13–18 år) diagnostiserade med CHD. Tonåringen skulle 

besöka barnhjärtmottagningen minst en gång per år och föräldrarna 

skulle behärska det svenska språket.  

Deltagare till delstudierna II och III 

Urvalet av deltagande föräldrar till yngre barn genomfördes till 

delstudie II och III samtidigt, under år 2009. Det var tio mödrar och 

fem fäder (fem par) till barn mellan 3–12 år med CHD, som tackade 

ja till att medverka i delstudierna (se tabell 1). Urvalskriterier 
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inkluderade att barnen skulle besöka barnhjärtmottagningen minst 

en gång om året och föräldrarna skulle behärska det svenska språket.  

Deltagare till delstudie IV 

Till delstudie IV rekryterades deltagarna konsekutivt från fyra stora 

barnhjärtmottagningar i Sverige, via Nationellt register för medfödda 

hjärtsjukdomar (SWEDCON). Urvalskriterier var barn 

diagnostiserade med CHD som besöker barnhjärtmottagningen minst 

en gång per år och föräldrarna skulle behärska det svenska språket. 

En jämn fördelning av urval gjordes mellan de två ålderskategorierna 

3–12 år (n=25 flickor och n=25 pojkar) och 13–18 år (n=25 flickor 

och n=25 pojkar) från varje barnhjärtmottagning, totalt 400 barn.  

Därefter gjorde den senast behandlande läkaren för respektive barn, 

en bedömning om de utvalda barnens föräldrar var lämpliga att 

tillfrågas att medverka i delstudien: Lämpligheten bedömdes bland 

annat utifrån föräldrarnas förmåga att behärska det svenska språket, 

om familjen hade kris eller andra svårigheter. Detta resulterade i 352 

möjliga föräldradeltagare som via ett utskick av ett frågeformulär 

tillfrågades om medverkan i delstudien. I detta utskick ingick 

information om delstudien, ett formulär för skriftligt informerat 

samtycke samt en valfri möjlighet för de föräldrar som valde att inte 

delta att skriva ner och returnera kommentarer om varför de inte ville 

svara på frågeformuläret, för att få en förståelse för varför föräldrar 

väljer att inte medverka i delstudien. Av de 352 föräldrarna valde 104 

att medverka i delstudien och besvara frågeformuläret. Sju föräldrar 

besvarade dock mindre än 90 procent av frågorna, varför dessa 

exkluderades. Följaktligen inkluderades 97 deltagare i delstudien. (se 

tabell 1).  
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Tabell 1. Översikt över deltagarna i delstudie I-IV 

 Deltagare Barnets ålder år 2009 

Delstudie I 6 föräldrar till tonåringar 

med CHD 

(2 fäder, 4 mödrar) 

 

13–18 år 

Delstudie II 10 mödrar till yngre barn 

med CHD 

3–12 år 

Delstudie III 5 fäder till yngre barn 

med CHD 

3–12 år 

 Deltagare Barnets ålder år 2012 

Delstudie IV 97 föräldrar  

(80 mödrar och 17 fäder) 

 

3–18 år 

 

Datainsamlingsmetoder 

Datainsamling delstudierna I–III 

Datainsamling för delstudierna I–III genomfördes med narrativa 

intervjuer (Mishler 1986). Intervjuerna genomfördes enskilt med 

varje förälder, med undantag för ett par bland tonårsföräldrarna och 

ett par bland föräldrarna till de yngre barnen.  

Intervjuer var en lämplig metod för att samla in data för att nå 

förståelse för den levda erfarenheten (Polit & Beck 2004). Mishler 

(1986) hävdar att narrativa berättelser ger respondenten möjlighet att 

belysa det som är viktigt och ger mening för henne/honom.  
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Vid samtliga intervjuer användes samma intervjuguide, med öppna 

frågor för att bjuda in respondenten att fritt berätta om sina 

erfarenheter och sätta egna ord på sina erfarenheter av stöd. 

Huvudfrågorna var:  

1) Skulle du kunna berätta för mig vad stöd innebär för dig i din 

situation som förälder till en tonåring (delstudie I)/barn 

(delstudie II och III) med CHD?  

2) Skulle du kunna berätta om en situation då du och din 

tonåring (delstudie I)/barn (delstudie II och III) fick det stöd 

som ni önskat? 

3) Skulle du kunna berätta om en situation då du och din 

tonåring (delstudie I)/barn (delstudie II och III) fick något 

som var avsett som stöd men som ni inte uppfattade som det 

stöd som ni önskade?  

Uppföljningsfrågor, som vem, när, vad menar du och kan du berätta 

mer, ställdes för att uppmuntra till rikare och mera detaljerade 

berättelser. Alla intervjuer spelades in digitalt och transkriberades 

ordagrant.  

Datainsamling delstudie IV 

Datainsamling för delstudie IV gjordes genom att deltagarna 

besvarade instrumentet ICE-FPSQ. Deltagarna besvarade även 

bakgrundsfrågor om namn, ålder, bostadsort, civilstånd, 

utbildningsnivå, arbete, vilken barnhjärtmottagning barnet tillhörde, 

barnets diagnos och besöksfrekvens på barnhjärtmottagningen, 

relation till barnet (biologiskt, adopterat eller annan), samt antalet 
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övriga barn, deras åldrar, kön. Dessutom fick deltagarna besvara en 

fråga om vad de ansåg om instrumentet. 

Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod 

För att nå en förståelse för innebörder i den levda erfarenheten av 

stöd, som det upplevs av föräldrar till barn med CHD, tillämpades en 

fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod i delstudierna I, II och 

III (Lindseth & Norberg 2004).  

Tolkningsmetoden är inspirerad av Paul Ricoeurs filosofiska 

antaganden om det ömsesidiga förhållandet mellan fenomenologi och 

hermeneutik, i kombination med vissa delar av strukturalismen 

(Ricoeur 1976). Lindseth och Norberg (2004) vidareutvecklade 

Ricoeurs texttolkningsteori till en texttolkningsmetod för 

intervjutexter, för att nå en förståelse för innebörder i fenomen inom 

vården.  

I den fenomenologisk hermeneutiska tolkningsmetoden uppnås ett 

ömsesidigt samspel mellan fenomenologi, hermeneutik och 

strukturalism, där förståelse, förklaring och tolkning samverkar för 

att nå en förståelse för innebörder i den levda erfarenheten av ett 

fenomen, genom tolkning av uttrycken för den levda erfarenheten 

fixerad i text (Ricoeur 1976).  

Med hjälp av fenomenologin studeras människors levda erfarenheter 

av fenomen i deras livsvärld (Ricoeur, 1981). I fenomenologin söks 

efter essensen i ett fenomen så som det upplevs av människan (Polit 

& Beck 2004). Den levda erfarenheten betraktas inte som något 

faktiskt eller objektivt, utan utgår från individens upplevelse av 

livsvärlden, det vill säga den verklighet som vi lever i och tar förgivet, 

om än omedvetet (Bengtsson 2011).  
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Hermeneutiken är en tolkningskonst och förståelselära, som studerar 

förståelsen för mänskligt varande genom tolkning. Det finns ett 

ömsesidigt beroendeförhållande mellan vår förståelse och vår värld. 

Vi kan därmed inte ställa oss utanför oss själva i vår tolkning och 

förståelse av världen. Vi tolkar och förstår utifrån det vi redan 

förstått, det vill säga utifrån vår förförståelse. Hermeneutik handlar 

om tolkning, där tolkning och förståelse är i ett ständigt samspel i en 

dialektik, i en hermeneutisk spiral (Ricoeur 1981).  

Strukturalismen har för avsikt att frilägga och klargöra textens 

struktur och mening, genom att tyda betydelsen och innebörden av 

tecken och symboler från språket samt att visa att texten kan 

innehålla andra meningar än intervjupersonens ursprungliga, 

medvetna avsikter (Östling 1993).  

Den fenomenologisk hermeneutiska tolkningsmetoden betonar att 

det inte är subjektet i texten som ska studeras, utan fenomenet som 

det visar sig i texten. För att förstå en text behövs ett följsamt 

förhållningssätt med en rörelse, som utgår från vad texten säger, till 

vad texten talar om. Ricoeur (1976) menar att språket inte kan tala 

om sig självt. Det finns ingen mening utan referens, vilket innebär att 

människan använder språket för att tala om en verklighet eller värld, 

om något, det vill säga en referens.  

Genom texttolkning med hjälp av fenomenologin, som söker efter 

essensen i ett fenomen, strukturalismen som söker förklaring i 

textens delar och hermeneutikens tolkande ansats, blir det möjligt att 

nå uttryck för innebörder i den levda erfarenheten av ett fenomen, 

som narrativt framträtt via intervjuer och som sedan transkriberats 

till en text (Lindseth & Norberg 2004).  
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Den dialektiska spiralrörelsen mellan förståelsen av texten som helhet 

och förklaringen av textens delar – från förståelse till förklaring och 

vidare till en fördjupad förståelse – användes i tolkningen av de 

transkriberade intervjutexterna i delstudie I–III. Detta innebar att gå 

från helheten till delarna och vidare till en fördjupad 

helhetsförståelse, via metodens tre faser: den naiva läsningen, 

strukturanalysen och den sammanvägda fördjupade förståelsen (jfr 

Lindseth & Norberg 2004).  

I den första fasen, den naiva läsningen, var målet att komma fram till 

en första omedelbar, naiv förståelse av fenomenet som helhet. Detta 

gjordes genom att inta en fenomenologisk inställning när hela texten 

lästes ett flertal gånger.  

Den naiva förståelsen guidade därefter det andra fasen, 

strukturanalysen, där avsikten var att förklara texten utifrån 

strukturanalysens distanserade och förklarande idéer. I 

strukturanalysen strävades även efter att validera eller förkasta den 

naiva förståelsen. I detta steg splittrades texten upp i meningsenheter 

(meningsbärande delar) utifrån den innebörd som de olika 

textdelarna förmedlade. En meningsenhet kunde omfatta allt från 

några ord till många meningar, det vill säga en sammanhängande text 

med samma innebörd. Därefter kondenserades och abstraherades 

meningsenheterna så att innebörder formulerades samt bildade 

subteman och teman. Denna process innebar en ständig rörelse 

mellan delen och helheten.  

Den tredje fasen var den sammanvägda fördjupade förståelsen där 

en fördjupad helhetsförståelse av fenomenet eftersträvades, i relation 

till forskningsfrågan och studiens kontext. Detta innebar att reflektera 

över den naiva förståelsen, strukturanalysens förklaring, 
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förförståelsen, relevant litteratur, teorier och tidigare forskning inom 

området, för att därmed inte enbart visa vad texten sa utan vad den 

talade om, alltså textens referens (jfr Lindseth & Norberg 2004).  

Kulturell anpassning och psykometrisk testning av 
instrument avsett för skattning av erhållet stöd 

I delstudie IV översattes och anpassades instrumentet ICE-FPSQ till 

svenska. Psykometriska tester av instrumentet genomfördes i en 

population av föräldrar till barn med CHD. Föräldrarnas skattningar 

av erhållet stöd från sjuksköterska beskrevs.  

Instrumentet ICE-FPSQ 

Syftet med ICE-FPSQ är att beskriva hur föräldrar skattar kognitivt 

och emotionellt stöd från sjuksköterskor till familjen. Instrumentet 

kan i förlängningen användas för att utvärdera effekten av 

familjestödjande interventioner.  

ICE-FPSQ har utvecklats i Island, i samarbete med en kanadensisk 

forskargrupp som utvecklat kända modeller inom familjecentrerad 

omvårdnad (Wright & Leaheys 2009, Wright & Bell 2009). 

Instrumentet utvecklades initialt på engelska och vidareutvecklades 

på isländska. Den forskningsbaserade instrumentutvecklingen 

utmynnade i en slutlig version som presenterades av 

Sveinbjarnardottir et al. (2012).  

Instrumentet består av 14 frågor och 2 delskalor för emotionellt och 

kognitivt stöd. Delskalan kognitivt stöd omfattar fem frågor, som 

handlar om hur föräldrarna skattar sjuksköterskans information till 

och utbildning av familjen för att de ska kunna hantera sjukdom hos 

en familjemedlem. Delskalan emotionellt stöd omfattar nio frågor 

som efterfrågar föräldrars skattning av sjuksköterskans förmåga att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sveinbjarnardottir%20EK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22821443
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hjälpa familjen att hantera känslor och bördan av att en 

familjemedlem är sjuk.  

Svarsalternativen ges på en femgradig likertskala, där 

svarsalternativen är: nästan alltid, ofta, ibland, sällan respektive 

nästan aldrig. Totalsumman av skattningarna uppgår till 70 poäng, 

varav delskalan kognitivt stöd som mest ger 25 poäng och delskalan 

emotionellt stöd som mest ger 45 poäng. Högre poäng motsvarar mer 

uppfattat stöd. Cronbach’s alpha i den slutliga isländska versionen 

visade α = 0,961 för hela instrumentet, α = 0,881 för delskalan 

kognitivt stöd samt α = 0,952 för delskalan emotionellt stöd 

(Sveinbjarnardottir et al. 2012). 

Översättning och anpassning av instrumentet till svenska 

Den engelska versionen av instrumentet översattes till svenska i flera 

steg genom en fram och tillbaka-procedur (jfr Bonomi et al. 1996). 

Det innebar att en tvåspråkig översättare med amerikanska som 

modersmål, först översatte instrumentet till det svenska. Sedan 

återöversattes den nya svenska versionen tillbaka till originalspråket 

av ytterligare en tvåspråkig översättare, vilket visade att den svenska 

översättningen motsvarade den ursprungliga versionen. Därefter 

fördes en diskussion om hur formuleringarna i instrumentets frågor 

passade språkligt att ställa till svenska föräldrar. Diskussionen fördes 

av fyra personer, varav en person med samma modersmål som 

instrumentets originalversion, och tre forskare väl insatta i den 

familjefokuserade omvårdnadsteori som originalversionen baserats 

på. Målet med översättningen var att uppnå en samstämmighet 

mellan originalversionen och den till svenska översatta versionen, 

(Streiner & Norman 2008), vilket också blev utfallet av denna 

procedur.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sveinbjarnardottir%20EK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22821443
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För att bedöma om frågorna och delskalorna i den svenska versionen 

av ICE-FPSQ verkade rimliga och såg ut att mäta de dimensioner som 

avsågs att mätas, bedömdes innehållsvaliditeten av experter inom 

området (jfr Streiner & Norman 2008). Experterna var forskare inom 

familjefokuserad omvårdnad, som bedömde varje frågas relevans i 

förhållande till de underliggande dimensionerna i hela skalan och i 

delskalorna. Bedömningarna genomfördes enskilt av varje expert 

utifrån en fyrgradig skala från 1 (ej relevant), till 4 (mycket relevant), 

därefter beräknades content validity index (CVI) (jfr Polit & Beck 

2004). Resultaten från experternas bedömning visade att 

instrumentet verkade rimligt.  

Därefter testades instrumentet i en fältundersökning för att bedöma 

instrumentets användbarhet och om frågorna var förståeliga. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes, som omfattade tio föräldrar (jfr 

Eberhardt et al. 2002), som alla hade barn med erfarenhet av 

återkommande vårdtillfällen under längre tid (6–48 mån). 

Föräldrarna ombads besvara instrumentet enskilt och därefter 

intervjuades varje förälder var för sig (jfr Drennan 2003).  

Intervjuerna med föräldrarna visade att de uppfattade frågorna som 

relevanta samt att de inte hade svårt att förstå och besvara frågorna. 

ICE-FPSQ ansågs därför möjligt att använda i ett större urval av 

föräldrar till barn med CHD, för att testa validitet och reliabilitet i 

svensk kontext. 

Dataanalyser för delstudie IV  

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 22.0, 

användes för att beskriva och analysera data. Utöver detta användes 

AMOS graphics 22.0 för att utföra den konfirmatoriska 

faktoranalysen (CFA). I de återstående 97 besvarade formulären 
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fanns tre formulär med en obesvarad fråga i varje formulär, som 

ersattes med medelvärdet för alla svar på den aktuella frågan. 

Reliabiliteten testades genom att beräkna intern konsistens och test-

retest. Intern konsistens testades genom att beräkna Cronbach’s α för 

att avgöra hur skattningarna av varje fråga, inom en och samma 

delskala, hängde samman med den underliggande dimensionen 

”emotionellt stöd” och ”kognitivt stöd”. Cronbach’s α bör helst vara 

>0,70 (Streiner & Norman 2008). Test-retest beräknades med hjälp 

av intra-class correlations (ICC) för att avgöra stabilitet över tid och 

om det fanns systematiska skillnader i skattningarna. ICC-

koefficienten bör vara >0,7 för hela instrumentet för att betraktas 

som stabilt över tid (Streiner & Kottner 2014, Yen & Lo 2002).  

Validiteten testades genom att analysera konstruktionsvaldiditeten 

med en CFA med maximum likelihood (ML) och 

principalkomponentanalys (PCA). CFA gjordes för att se om den 

svenska versionen av ICE-FPSQ hade samma faktorstruktur som 

originalversionen. PCA gjordes för att testa faktorlösningen i 

instrumentet och de enskilda frågornas laddning mot respektive 

faktor. Följande statistiska gränsvärden användes vid bedömningen: 

normed χ2/df, comparative fit index (CFI) som ska vara < 3 för hela 

instrumentet, root mean square error of approximation (RMSEA) 

som ska vara < 0,08) och standardized root mean square residual 

(SRMR) som ska vara > 0,1 (Schweizer 2010). För PCA ansågs 

Eigenvalue > 1 vara gränsvärde för faktorextraktionen (Polit & Beck, 

2004). 
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Etiska överväganden 

Delstudierna i denna avhandling har fått etiskt godkännande av 

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (Dnr: 08-207M och Dnr: 

2012-15-31Ö).  

Samtliga föräldrar som tillfrågades om medverkan i delstudierna 

informerades skriftligt och muntligt om delstudiens syfte, vad deras 

medverkan innebar, att deras medverkan var frivillig och att de var 

fria att avsluta sin medverkan om de så önskade, utan att behöva 

förklara varför. De lämnade ett skriftligt samtycke i samband med att 

de valde att delta i delstudien och informerades även om vart de 

skulle vända sig om det uppkom frågor eller funderingar på grund av 

deras medverkan.  

 

Resultat 

Delstudie I, II, och III 

Syftet med delstudie I, II och III var att belysa innebörder i den levda 

erfarenheten av stöd som det upplevdes av föräldrar till tonåringar 

med CHD (delstudie I), som det upplevdes av mödrar till barn 3–12 

år med CHD (delstudie II) och som det upplevdes av fäder till barn 3–

12 år med CHD (delstudie III).  

Fenomenet stöd visade sig i delstudierna I, II och III som ”stödet som 

samskapat”, inom familjen och i interaktivt samarbete med 

vårdpersonalen, vilket pekar mot en önskan om stöd i form av 

familjecentrerad vård. 
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Erfarenheter av stöd hos föräldrar till tonåringar med CHD 

Innebörder i den levda erfarenheten av stöd var att kunna vila i 

trygghet samt att uppleva bekräftelse på lidande och sårbarhet genom 

goda, interaktiva relationer med kompetent och skicklig 

vårdpersonal. Känslor av ensamhets och övergivenhet minskade, 

genom att få vara involverad i vården som ansvarig för tonåringen, att 

uppleva sig kompetent som förälder, att uppleva sig som en ”normal” 

familj, att uppleva lättnad genom delat ansvar med vårdpersonalen.  

Ett uppfattat och mottaget, önskat stöd var att få stöd för att de själva 

skulle kunna fungera bra som givare av stöd till tonåringen och resten 

av familjen, men även som givare av stöd till personer i familjens 

närhet.  

Erfarenheter av stöd hos mödrar till barn 3–12 år med CHD 

Innebörder i den levda erfarenheten av stöd bland dessa mödrar var 

att få vara delaktig i vården av barnet och dela ansvaret med 

vårdpersonalen på ett sådant sätt att de först och främst fick vara mor 

och i andra hand vårdare, att de fick hjälp att hantera det dagliga livet 

och att inte alltid behövde prioritera bort egna behov, så att de kunde 

återhämta sig och hämta krafter för att kunna fortsätta vara barnets 

primära vårdare, att de fick uttrycka sina behov i gemenskap med 

andra och att de ändå fick vara privat och ifred ibland samt att de 

upplevde trygghet i en välkoordinerad vårdorganisation med skicklig 

vårdspersonal som gav ärlig och tydlig information i relationer som 

var vänliga och empatiska.  

Det fanns alltså ett behov av personcentrerad och familjecentrerad 

vård för att givet stöd skulle uppfattas som önskat stöd, vilket kan 
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göra det lättare att förlika sig med situationen och minska den 

upplevda stressen som mor till barn med CHD. 

Erfarenheter av stöd hos fäder till barn 3–12 år med CHD 

Innebörder i den levda erfarenheten av stöd bland dessa fäder var 

stödjande relationer i gemenskap, det vill säga att hela familjen fick 

möjlighet att vara tillsammans som en ”normal” familj, så att 

familjemedlemmarna kunde stödja varandra samt bygga goda 

interaktiva relationer med vårdpersonalen, liksom att de erbjöds ett 

ömsesidigt informationsutbyte med vårdpersonalen, vilket innebar en 

känsla av trygghet, att hela familjen fick vara delaktiga som en enhet 

som tillsammans inkluderades i vården, att interaktiva relationer 

fungerade mellan familj och vårdpersonal så att hela familjens behov 

möttes med respekt samt att de tilläts vara närvarande och delaktiga, 

blev bekräftad som en betydelsefull far och en betydelsefull familj för 

barnet och att de i samhörighet delade sina erfarenheter med andra 

inom ett socialt nätverk.  

Detta pekar mot att fäderna önskade stöd i likhet med det som 

erbjuds inom familjecentrerad vård. 

Erfarenheter av brist på stöd 

I den levda erfarenheten av stöd har även innebörder av brist på stöd 

visat sig i delstudie I, II och III i form av att föräldrar upplevde 

misstro i relationen till vårdpersonalen, att de upplevde osäkerhet, 

frustration och utanförskap då deras oro inte beaktas, att de förlorade 

närheten till sitt barn, att de tvingades till kamp för att bli förstådda, 

bekräftade och respekterade samt att ett oönskat beroende uppstod 

som medförde ett onödigt lidande eftersom det önskade, upplevda 

och anpassade stödet saknades. 
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Delstudie IV 

Psykometriska egenskaper i den svenska versionen av ICE-

FPSQ, samt föräldrars skattning av kognitivt och emotionellt 

stöd från sjuksköterskor  

Resultaten från de psykometriska analyserna i denna delstudie visade 

att den svenska versionen av ICE-FPSQ kan vara ett användbart 

instrument för beskrivning av hur föräldrar skattar familjecentrerat 

stöd från sjuksköterskan.  

Frågorna besvarades av 80 mödrar och 17 fäder. Medelvärdet för 

totalpoängen av skattningarna blev 33,8 (min 14–max 70). 

Medelvärdet i delskalan kognitivt stöd blev 14 (min 5–max 25) och för 

emotionellt stöd 19 (min 9–max 45).  

Reliabilitetstesterna visade Cronbach’s α = 0,95 för hela skalan, 0,88 

för delskalan kognitivt stöd och 0,94 för delskalan emotionellt stöd, 

vilket tyder på en god intern stabilitet. Resultatet för test–retest-

analysen visade att ICC för bägge delskalorna och hela instrumentet 

låg på ≥ 0,77 vilket indikerar att instrumentet har stabilitet över tid. 

En CFA genomfördes på samma sätt som i originalstudien från Island 

med en 2-faktormodell. Resultatet visade att även i den svenska 

versionen laddade varje fråga till en av de två faktorerna som i 

originalversion av ICE-FPSQ. Värden för hur den svenska versionen 

överensstämde med originalversionen var χ2/df = 2,32, CFI = 0,905 

och SRMR = 0,0682, vilket indikerar en acceptabel 

överensstämmelse, RMSEA = 0,117. Det senare värdet ligger över 

rekommenderat värde 0,08 för en acceptabel model fit och kan ange 

att denna inte är perfekt.  
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Till följd av detta gjordes en kompletterande PCA, efter att ha testat 

att datamaterialet passade väl för analysen (Kaiser-Meyer test = 

0,91), vilket visade en liknande 2-faktormodell som i 

originalversionen, utom för fråga 5. Därför gjordes ytterligare en CFA 

utan denna, vilket resulterade i acceptabla värden för χ2/df, CFI, 

SRMR och RMSEA. Slutsatsen av analyserna blev att 

originalmodellens 2-faktormodell, med fem frågor i den ena och nio 

frågor i den andra delskalan, tolkas som en acceptabel faktorstruktur 

för detta urval.  

Föräldrarna skattade övervägande att de sällan eller aldrig fick 

familjecentrerat stöd från sjuksköterskor när de besökte en 

barnhjärtmottagning. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Avhandlingens övergripande syfte var att belysa innebörder i levd 

erfarenhet av stöd hos föräldrar till barn med CHD, samt att till 

svenskt kontext anpassa och validera ett familjecentrerat instrument 

för föräldrars skattning av stöd till hela familjen från sjuksköterskor.  

Huvudfyndet i denna avhandlings delstudier I–III visade att 

innebörden i den levda erfarenheten av stöd för föräldrar till barn och 

tonåringar med CHD pekade mot att de önskade få ”stöd i form av 

goda interaktiva relationer” (I, II, III), få stöd för att själva kunna 

stödja (I), få dela ansvaret med vårdpersonalen (II) och att hela 

familjens behov möts med respekt (III).  
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Innebörder i stödet visade sig även genom uttrycken för upplevelser 

av brist på stöd, då föräldrarna upplevde misstro, osäkerhet, 

frustration och utanförskap i relationen till vårdpersonalen, vilket i 

sig bekräftar att goda, interaktiva relationer innebär stöd för dessa 

föräldrar.  

Huvudfyndet i avhandlingens delstudie IV visade att den till svenska 

översatta och psykometriskt testade versionen av ICE-FPSQ kan vara 

ett användbart instrument för beskrivning av hur föräldrar skattar 

familjecentrerat stöd från sjuksköterskor. Resultatet av föräldrarnas 

skattning av uppfattat familjecentrerat stöd, via instrumentet ICE-

FPSQ, visade att föräldrarna sällan eller aldrig upplevde 

familjecentrerat stöd från sjuksköterskor när de besökte en 

barnhjärtmottagning. 

I delstudien om tonårsföräldrarna (I) visade sig betydelsen av socialt 

stöd vara mycket betydelsefullt, genom innebörder av att få stöd för 

att själv kunna vara stödjande. Dessa fynd bekräftas även i teorier om 

socialt stöd, det vill säga interaktiva relationer mellan givaren och 

mottagaren av stödet (Dunkel-Schetter et al 1992, Ericsson-Lidman 

2008, Hupcey 1998, Neufeld & Harrison 2010).  

Innebörder av stöd för mödrarna till yngre barn i delstudie II visade 

sig i form av att få sina behov tillfredställda så att de själva skulle 

kunna fungera som barnets primära vårdare. Liknande fynd visar 

även Tsai och Wang (2009) där mödrar till barn med kognitiv 

funktionsnedsättning behövde instrumentellt stöd för att minska 

mödrarnas börda, vilket ligger i linjer med denna delstudies fynd, där 

mödrarna önskade stöd för att klara den dagliga vården av sitt barn 

och få möjlighet att ta pauser i vårdandet.  
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I delstudie III visade fädernas erfarenheter av stöd på innebörder som 

att få vara i gemenskap och vara delaktig i vården av sitt barn samt att 

bli sedd som en hel familj i mötet med vården. I Higham och Davies 

(2013a) studie framkom att fäderna oftare än mödrarna 

marginaliserades från barnets vård och att mödrarna bemöttes som 

de primära vårdarna av barnet. Fäderna fick inte samma möjlighet att 

ingå i ett jämlikt partnerskap med vårdpersonalen som mödrarna 

(Higham & Davies 2013b).  

Detta kan vara en av anledningarna till att fäderna i denna avhandling 

påtalade betydelsen av stöd som kan ge dem möjlighet att få vara 

delaktiga i vården. Fynden i avhandlingens delstudie som visade att 

fäderna önskade att få ingå i en delande gemenskap, där hela familjen 

ska beaktas och inkluderas, kanske kan förklaras med att de saknade 

just detta.  

En marginalisering av fäderna i föräldrarollen har förklarats av 

Hughes (2007) studie som redogjorde för sjuksköterskors och 

familjers attityder till familjecentrerad omvårdnad. Hughes beskriver 

att trots att föräldrarna ansåg att alla föräldrar var lika välkomna att 

inkluderas i vården av barnet, visade det sig att sjuksköterskorna 

generellt sett bemötte föräldrarna som om mödrarna var bättre på att 

vårda ett sjukt barn, än fäderna. 

Fynden i denna avhandling pekar mot att stöd till föräldrar till barn 

med CHD behöver erbjudas genom ett förhållningsätt som bjuder in 

till positiva interaktiva relationer där hela familjen inkluderas.  

Omvårdnadsteori som kan möta föräldrarnas behov av stöd 

Det finns olika omvårdnadsteorier som kan ligga till grund för hur 

vården kan organiseras så att den på bästa sätt möter både patienters 
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och deras närståendes behov av stöd. Avhandlingens resultat visar att 

om vården organiseras utifrån en familjecentrerad vårdmodell skulle 

det, på ett konstruktivt sätt, kunna matcha föräldrarnas behov av 

önskat stöd.  

Enligt Harrisons (2010) översiktsstudie består det centrala i 

familjecentrerad vård inom pediatrisk vård, av partnerskapet mellan 

föräldrarna och sjuksköterskorna. Även Butler et al. (2014) betonar i 

sin översiktsstudie, att familjen och vårdspersonalen bör ses som 

jämlikar i relationen, med närvarande och deltagande föräldrar, i ett 

utbyte av öppen och ärlig information, vilket innebär ett samarbete 

mellan familjen, barnet och vårdpersonalen.  

Familjecentrerad pediatrisk omvårdnad som begrepp, har funnits 

med sedan slutet av 1960-talet. Shelton et al (1987) samlade en grupp 

med professionella vårdare och föräldrar till sjuka barn, för att 

diskutera och nå konsensus kring begreppet familjecentrerad 

pediatrisk omvårdnad samt förtydliga attityder och policy som stödjer 

förhållningsättet som inkluderas i familjecentrerad pediatrisk 

omvårdnad.  

Ur detta konsensusmöte formades åtta nyckelelement som ansågs 

bilda fundamentet i familjecentrerad pediatrisk vård. Dessa 

nyckelelement har sedan utvecklats och presenterades 1994 i en 

vidareutvecklad version av Shelton och Stepanek (1994). Dessa åtta 

nyckelelement kan ses var och en för sig, men när de integreras med 

varandra i ett gemensamt sammanhang bildar de en familjecentrerad 

pediatrisk omvårdnadsteori.  

Harrison (2010) har studerat omvårdnadsforskning inom 

pediatriskvård och hur den relaterar till familjecentrerad omvårdnad. 
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Hon fann att den familjecentrerade pediatriska omvårdnaden saknar 

evidens, men att den familjecentrerade pediatriska omvårdnaden som 

definierats av Shelton och Stepanek i stor utsträckning hade 

accepterats inom pediatrisk vård i framförallt USA och England.  

Fenomenet stöd som det framträder i denna avhandling, utifrån 

föräldrars levda erfarenhet av stöd, stämmer i väsentliga delar 

överens med Shelton och Stepaneks (1994) åtta nyckelelementen 

inom familjecentrerad pediatrisk omvårdnad.  

För att ytterligare redogöra för avhandlingens fynd kommer de nedan 

att belysas med hjälp av Shelton och Stepanek åtta nyckelelementen. 

Nyckelelement 1 handlar om att införliva förhållningssättet om att 

familjen är det konstanta i barnets liv, medan vårdsystem och 

personal som vårdar barnet varierar över tid. Det är därför viktigt att 

lyssna på hur familjen definierar sig själva, för att kunna ge 

familjecentrerad omvårdnad, eftersom en familj kan vara stor, liten, 

innehålla flera generationer, ha familjemedlemmarna som bor på 

skilda ställen och vara tillfällig eller konstant.  

Avhandlingens resultat visade att föräldrarna önskar att vården ser 

till hela familjens unika behov (III) av att få vara delaktiga, inte 

enbart till barnets sjukdom. När detta nyckelelement efterlevs i 

vården som då kan möta föräldrarnas behov att få utrymme att vara 

de viktigaste för barnet, uppstår en känsla av tacksamhet till 

vårdpersonalen som har förmåga att bemöta föräldrarnas önskan om 

stöd till hela familjen (I-III).  

Nyckelelement 2 handlar om att underlätta samarbetet mellan familj 

och personal på alla nivåer inom vården vid vård av ett enskilt barn, 

utveckling av vårdprogram samt genomförande och utvärdering av 
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dessa. I detta nyckelelement är samarbetet inom familjen samt 

mellan familj och vårdpersonal en viktig del i vårdprocessen, som 

innebär ett ömsesidigt lyssnande, liksom att föräldrarnas roll som 

experter och centrala personer i barnets liv bekräftas av 

vårdpersonalen. Kommunikationen anses vara en viktig källa för att 

utveckla ett partnerskap mellan familjen och vårdspersonalen.  

Fynden i denna avhandling visar att föräldrarna upplever sig 

bekräftade i trygga relationer med vårdpersonal, när föräldrarna 

betraktas, bekräftas och bemöts som en viktig del i vårdprocessen (I, 

II, III). Om föräldrarna inte ses som kärnpersoner i barnets vård, om 

föräldrarnas oro inte tas hänsyn till och om svårigheter att hantera 

svåra hinder inte bemöts, riskerar föräldrarna att uppleva en känsla 

av sårbarhet (II), utanförskap och förvirring, vilket innebär en risk för 

att de upplever ett vårdlidande (III). Föräldrarna önskar att få ingå i 

ett ömsesidigt partnerskap med vårdpersonalen samt att vara 

stödjande för andra (I) och att få samarbeta kring barnets vård (I, II, 

III). 

Nyckelelement 3 handlar om att alltid utbyta fullständig och opartisk 

information mellan familj och vårdpersonal, på ett stödjande sätt. Ett 

sådant ömsesidigt utbyte av information innebär att vårdpersonalen 

aldrig bör ta för givet att de vet vad som pågår inom familjen, utan 

måste fråga och lyssna, vilket ansågs vara essensen i 

samarbetsprocessen.  

I avhandlingens resultat framkommer att föräldrarna upplever att när 

vårdpersonalen lyssnar till föräldrarnas (I, II, III) behov och tar dessa 

i beaktande uppstår känslan av ett ömsesidigt samförstånd där 

föräldrarna känner sig sedda och hörda, vilket bidrar till en 

upplevelse av trygghet i föräldraskapet. Föräldrarna önskar en dialog, 
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inte en monolog, med vårdpersonalen (I). Ett ömsesidigt utbyte av 

information innebär att föräldrarna upplever sig involverade i vården 

av sitt barn (I, II, III), medan bristande information däremot ger 

föräldrarna en upplevelse av ångest och oro (I, II) samt en känsla av 

misstro mot vårdpersonalen (I), som innebär att måste föräldrarna 

kämpa för att kunna hantera situationen (I, II, III). Fäderna (III) 

upplever trygghet när vårdpersonalen ger dem information som 

anpassas efter deras behov. 

Nyckelelement 4 handlar om införlivandet av förhållningssättet 

genom att känna igen och erkänna kulturell mångfald, styrkor samt 

individualitet inom och mellan alla familjer, inklusive etnisk, andlig, 

social, ekonomisk, utbildningsmässig, känslomässig och geografisk 

mångfald. Detta nyckelelement innebär att familjen bemöts med ett 

igenkännande av och respekt för mångfalden inom och tvärsöver alla 

familjer. Det är viktigt att familjens mångfald inte bara blir 

konstaterad utan också tas tillvara. Familjens inneboende och 

uttryckta styrkor som kommer av erfarenheter, förmågor, 

förhållningsätt och övertygelser påverkar och styr familjens 

uppfattning om sig själva och om familjen i ett större sammanhang.  

Avhandlingens resultat visar att föräldrarna önskar att familjens 

egenheter beaktas av vårdpersonalen (I, II, III). När föräldrarnas 

egna resurser inte tas tillvara innebär det att de känner sig tvingade 

att ta emot hjälp som de egentligen inte önskar det och tvingade att 

agera på ett visst sätt för att vara säkra på att få den vård de behöver 

(I).  

Nyckelelement 5 handlar om att erkänna och respektera olika sätt att 

hantera svåra situationer och tillhandahålla stöd för familjers olika 

behov i form av stöd till utveckling och utbildning, känslomässigt 



 

37 

stöd, stöd för familjens omgivning samt ekonomiskt stöd. I detta 

nyckelelement, där familjers olika hanteringsstrategier måste kännas 

igen, respekteras och bemötas, kan behovet av stöd bemötas i form av 

att ge förståelse för olika sätt att hantera svåra situationer, genom att 

vårdpersonalen ser och lyssnar till familjens unika behov som de 

själva får ge uttryck för.  

Om familjen inte erbjuds detta blir relationen med vårdpersonalen 

lidande. vilket tydligt framkommer i avhandlingens resultat där 

föräldrarna upplever misstro i relationen när deras unika behov inte 

hörsammas (I, II, III).  

Nyckelelement 6 beskriver vikten av att uppmuntra och underlätta för 

familjer att bilda nätverk och ge varandra stöd.  

Avhandlingens resultat visar betydelsen av att kunna hantera och 

förstå livet samt att både få och ge stöd. Föräldrarna känner sig 

”normala” när det finns möjlighet att dela sina erfarenheter med 

andra (I, II, III). De upplever att det är lättare att bli förstådda av 

andra med liknande erfarenheter och blir därför stärkta av att ingå i 

sådana nätverk samt få vara med i en delande gemenskap (I, II). 

Känslan av att få stöd genom gemenskap med andra, bidrar till att 

skapa möjligheten att förstå och att hitta lösningar på egna problem 

(III) samt minskar känslan av att vara ensam genom möjligheten att 

få dela med sig av sina egna erfarenheter (II-III). Mödrarna (II) 

upplever en känsla av tillfredställelse när de har tillräckligt med 

kunskap för att kunna dela med sig av sina unika erfarenheter med 

andra föräldrar till barn med CHD. 
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Nyckelement 7 handlar om att vårdens tjänster för barn med speciella 

behov ska vara flexibla, tillgängliga och samordnade så att vården kan 

motsvara det stöd familjen önskar samt förbereda familjen så att den 

kan möta framtida svårigheter och behov.  

Avhandlingens resultat visar att föräldrarnas oro minskar om de 

involveras i en välkoordinerad vård (II), liksom att en känsla av 

lättnad infinner sig när flera känner till barnets behov och kan möta 

familjens behov av stöd (III). När föräldrarna upplever att det är en 

välorganiserad vård upplever de sig trygga och omhändertagna av 

specialister (II, III). 

Nyckelelement 8 handlar om att uppskatta både familjer och barn 

som de är, genom att se att de har styrkor, oro, känslor och 

ambitioner vid sidan om behovet av specialiststöd från vården. Det är 

av betydelse att vårdpersonalen inser att barnets sjukdom inte alltid 

är det enda eller det som är mest prioriterat i alla situationer. Det är 

också viktigt att förstå att oro och prioriteringar hos såväl barnet som 

familjen varierar över tid.  

Föräldrarnas behov av stöd genom goda interaktiva relationer och 

deras önskan att familjen ska betraktas och bemötas som en helhet 

samt deras strävan mot att uppnå detta (I, II, III) kan också förstås 

genom Erikssons (2007) beskrivning av den mänskliga erfarenheten 

av att vara hela, vilket kan förstås som en upplevelse av hälsa.  

Processen för att uppnå hälsa består, enligt Eriksson, av tre steg: 

"görande", "att vara" och "att bli". "Görandet" handlar om hälso-

medvetna levnadsval och strävan att undvika ohälsa. Som framgår av 

avhandlingen, alltså att föräldrarna strävade efter att medverka i 

barnets vård och efter att få möjlighet att delta i ett ömsesidigt utbyte 
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av information med vårdpersonalen, upplevde föräldrarna trygghet i 

att ha kontroll över såväl sina barns som sin familjs hälsa och 

välbefinnande.  

Nästa steg i hälsoprocessen, "vara", är en strävan efter att uppnå 

balans och harmoni. Detta visade sig i avhandlingens resultat genom 

föräldrarnas kamp att leva och vara samt att familjen ska behandlas 

som en enhet, en hel familj, för att uppnå harmoni och balans.  

Det tredje steget, "att bli" handlar om att bli hel på en djupare nivå av 

integration. Detta steg kan kopplas till avhandlingens fynd när 

föräldrarna kommit i balans som hel familj. Utifrån fynden i denna 

avhandling kan Erikssons teori illustrera föräldrarnas strävan mot att 

komma i balans som familj för att uppnå harmoni, vilket också har en 

god påverkan på föräldrarnas hälsa (I-III).  

I avhandlingens resultat framkommer att föräldrarna upplever sig 

avslappnade då vårdspersonalen visar ett större intresse för familjen 

än vad de väntat sig (I). Föräldrarna har ett behov av ett varierat stöd 

som förändrats över tid (II). När vårdpersonalen visar intresse för 

familjen, utöver sjukdom och ohälsa, medför det en känsla hos 

föräldrarna av att vara en ”normal” familj, vilket uppskattas (III).  

Fynden från de tre intervjustudierna (delstudier I, II, III) i 

avhandlingen visar en önskan om stöd i form av goda interaktiva 

relationer där hela familjen inkluderas, som det beskrivs ovan. 

Familjecentrerad omvårdnad kan då vara den omvårdnadsteoretiska 

ram där stöd kan ges på ett sätt som föräldrarna efterfrågar.  

I delstudie IV undersöktes därför i vilken grad föräldrar till barn med 

CHD i nuläget skattar det familjecentrerat stöd de fått från 

sjuksköterska. Resultatet visade låga skattningar av familjecentrerat 
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stöd från sjuksköterska vid barnhjärtmottagningar, vilket troligtvis 

kan förklaras med att fokus för den pediatriska omvårdnaden 

centreras till det sjuka barnet samt den medicinska behandlingen och 

i mindre grad inkluderar familjen som helhet.  

Även om FCO kan ses som den mest lämpade omvårdnadsteorin för 

att möta familjers behov av stöd när de har ett sjukt barn, är modellen 

inte alltid implementerad i den pediatriska organisationen. 

Resultaten i denna avhandling visade att föräldrarna upplevde ett 

lidande och utanförskap, men också en frustration över att behöva 

kämpa för det stöd som de ansåg att de var i behov av.  

I studier har det beskrivits att det finns hinder att komma över för att 

sjuksköterskor och vårdorganisationer ska kunna bemöta 

föräldrarnas behov av stöd. Lambert (2010) beskriver att det finns 

svårigheter i att skapa effektiv flervägskommunikation som bidrar till 

ett välfungerande samarbete inom FCO mellan föräldrar och 

vårdpersonal. Foster et al. (2013) har bekräftat, i sin metasyntes där 

de undersöker hur föräldrar, barn och vårdpersonal uppfattar 

familjecentrerad omvårdnad, att kommunikationen är viktig, 

samtidigt som föräldrarna ansåg att ärlighet, respekt, tid och en god 

relation var viktiga aspekter för att uppnå en god kommunikation 

(Foster et al. 2013).  

Shields et al. (2006) har beskrivit svårigheten med att införliva ett 

jämlikt partnerskap i relationen mellan föräldrarna och 

sjuksköterskan. Dessa svårigheter har också beskrivits av Harrison 

(2010) som menar att det beror på att sjuksköterskor såg sig själva 

som experter och ansåg sig bära huvudansvaret för barnets vård.  
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När föräldrarna i denna avhandling har upplevt sig sedda och 

bekräftade av vårdpersonalen innebar det en upplevelse av 

tacksamhet och trygghet samt av att vara en unik och betydelsefull 

familj. I Ryan och Steinmillers (2004) studie pekas mot just det som 

även denna avhandling visat, nämligen att ett framgångsrikt 

partnerskap mellan familj och vårdpersonal kräver ett aktivt 

lyssnande och förtydligande av uppfattningar.  

Harrisons (2010) litteraturstudie visade att sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter att vara konsekventa i användandet av FCC i 

vårdarbetet med familjer inom pediatrisk omvårdnad. Detta ansågs 

bero på avsaknad av erfarenhet och fortlöpande utbildning. 

Ryan och Steinmillers (2004) har vidare beskrivit att 

sjuksköterskorna behöver såväl utbildning som ett förändrat 

förhållningssätt i kommunikationen, för att möjligheten till ett äkta 

samarbete ska kunna uppstå. Även Tomlinson et al. (2012) menar att 

få sjuksköterskor har den kunskap som är nödvändig för att ge 

familjecentrerad omvårdnad. 

Hall (2005) beskriver att även om föräldrarna oftast upplever 

sjuksköterskor som kapabla och vänliga i omvårdnaden, finns mer att 

göra för att utveckla kompetensen inom FCO.  

Metodologiska överväganden 

Den kvalitativ forskningsdesignen med fenomenologisk hermeneutisk 

tolkningsmetod (Lindseth & Norberg 2004) beslutades som lämpliga 

för avhandlingens delstudier I, II och III, eftersom avsikten var att 

studera innebörder i den levda erfarenheten av fenomenet stöd. Detta 

val styrks genom Williams et al. (2004) som anser att det krävs 
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kvalitativa metoder för att studera innebörder i socialt stöd inom en 

specifik kontext.  

I delstudie IV genomfördes en översättningsprocedur med 

efterföljande reliabilitets- och validitetstester, som noggrant 

beskrivits för att styrka användbarheten. 

Urvalsproceduren för delstudie I, II och III var konsekutivt och 

genomfördes systematiskt från ett besöksregister, med hjälp av en 

sjuksköterska som utgick ifrån ett bestämt datum, där alla familjer 

som matchade urvalskriterierna inkluderades. Urvalet pågick fram till 

dess att det förutbestämda antalet föräldrar valts ut. 

Urvalsproceduren skulle även kunnat benämnas som ett 

bekvämlighetsurval, eftersom familjerna valdes ut utifrån 

tillfälligheten av att deras barn stod med i besöksregistret (jfr Polit & 

Beck 2004).  

Antalet föräldrar till tonåringar som valde att medverka i 

avhandlingens delstudie I var relativt få i förhållande till föräldrar till 

yngre barn i delstudierna II och III. Det finns inget klart svar på vad 

detta kan bero på, men kan antas ha samband med att föräldrar till 

tonåringar har passerat den initiala fasen av behov av stöd samt att de 

har utvecklat strategier för att hantera sina och sina 

familjemedlemmars behov. Med tanke på avhandlingens resultat ser 

föräldrar till tonåringar sig själva mer som givare av stöd, än som 

mottagare. Detta kanske kan förstås emot de fynd som Spijkerboer et 

al. (2006) beskriver i sin studie, nämligen att föräldrar till tonåringar 

kämpar med att släppa taget och allt mer överlåter ansvaret till sin 

tonåring.  
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Det låga deltagande av fäder i delstudierna I, III och IV kan möjligen 

ses i ljuset av att föräldraskap ännu inte är helt jämlikt, vilket också 

beskrivs av Premberg et al. (2008) som att vården är anpassad utifrån 

hur föräldrarollen är förstådd i vår kultur. Fortfarande kan modern 

anses vara den självklara, primära vårdaren av barnet och fadern som 

den som ger stöd till modern (jfr Premberg et al. 2008).  

Om denna rollfördelning finns bland föräldrarna kan mödrarna vara 

de som besöker vården med sina barn och därmed möter 

vårdpersonalen mest, vilket beskrivits av Higham och Davies (2013a) 

som visar att vården inte möter föräldrarna jämlikt, utan att fäderna 

är marginaliserade.  

Ett annat alternativ kan vara att trots att fäderna som deltog i 

delstudierna (I, III och IV), möter vården med sina barn, är det 

kanske så att vården inte möter fäderna på samma sätt som de möter 

mödrarna. Hughes (2007) har visat att sjuksköterskornas generella 

uppfattning var att de ansåg mödrarna vara bättre vårdare av barnen 

än fäderna.  

Om fäderna, som tillfrågats om att medverka i denna 

avhandlingsdelstudier (I, III, IV) blivit bemötta på detta sätt, kan det i 

sin tur påverka hur fäderna upplever att de fått stöd från vården och 

om de anser sig ha erfarenheter av stöd eller inte. Brister i relationen 

mellan personal och förälder kan innebära upplevelse av icke-stöd (jfr 

Neufeld & Harrison 2010). Även om fäderna inte upplevt att de fått 

stöd och därmed inte kände att de hade några erfarenheter att dela 

med sig av, kan det antas vara en möjlig förklaring till det låga antalet 

fäder som valde att medverka i delstudien.  
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Om instrumentet i delstudie IV frågat efter upplevt stöd från andra 

professioner i vården än sjuksköterskor hade svaret eventuellt blivit 

annorlunda. Det är också en intressant fråga att ta i beaktande med 

tanke på instrumentets utformning. Några föräldrar som besvarade 

den öppna frågan om vad de ansåg om instrumentet, som bifogades 

instrumentet, beskrev de att de inte mött sjuksköterskor, utan istället 

annan personal, i sådan omfattningen att de kunde skatta stödet som 

det familjecentrerade instrumentet frågade efter.  

Det fanns även föräldrar som skattat negativt på frågorna i 

instrumentet, men förtydligade att de ändå kände sig tacksamma över 

den vård sjuksköterskor gett.  

Någon förälder uttryckte också att de antog att vissa frågor om 

mottaget stöd i instrumentet inte tillhör sjuksköterskors 

ansvarsområde. Detta kan bero på den struktur och fördelning som 

barnhjärtvården idag arbetar utifrån, nämligen teamarbetet, där varje 

profession ansvara för sin del och störst fokus sannolikt ligger på den 

medicinska vården av barnet, inte på familjen i sin helhet. Det 

innebar också att föräldrarna inte förväntade sig att de skulle kunna 

kräva att hela familjens situation fokuserades. Men fynden ifrån 

avhandlingens delstudie I, II, III visade att föräldrarna önskade att 

hela familjen fick vara synlig och att det innebär stöd.  

Den nuvarande vårdstrukturen kan även ha marginaliserat 

sjuksköterskans aktiva arbete i omvårdnaden av familjernas 

välbefinnande, att sjuksköterskans kompetens inte tas tillvara i den 

omfattningen som den faktiskt skulle kunna göras. Mok och Leung 

(2006) har beskrivit sjuksköterskorna som betydelsefulla och att 

föräldrar önskar mera stöd, speciellt relationellt stöd, från 

sjuksköterskorna än de får. 
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Trovärdigheten av fynden från de kvalitativa delstudierna i 

avhandlingen (I, II, III) stärks genom det välplanerade upplägget av 

delstudierna och deras genomförande. Vid fenomenologisk 

hermeneutisk metod är designen i sig en väl strukturerad metod, med 

allt från datainsamling med narrativa intervjuer, till tolkningen av 

data, där tolkningsprocessessen i sig löpande validerar de 

tolkningarna som görs.  

Vid samtliga intervjuer användes samma intervjuguide och det var 

samma person som genomförde samtliga intervjuer. Denna person 

hade även erfarenhet av att genomföra intervjuer om erfarenheter av 

stöd, men i en annan kontext, vilket stärker datamaterialets 

trovärdighet (jfr Polit & Beck 2004).  

Föräldrarna fick själva välja var de ville att intervjun skulle 

genomföras, vilket kan vara en bidragande orsak till att föräldrarna 

kunde slappna av och lättare kunde öppna sig i sitt berättande, vilket 

bidrog till att intervjuerna blev rika.  

De öppna intervjufrågorna inbjöd föräldrarna att fritt berätta om sina 

erfarenheter av stöd. De fick först berätta om stödet med sina egna 

ord och därefter om situationer när de upplevde stöd respektive 

situationer när de saknade stöd. Dessa frågor användes konsekvent 

till alla föräldrar och det datamaterial som samlades in svarade på 

syftena för delstudierna I, II och III.  

Trots att antalet föräldrar var relativt lågt gav intervjuerna rika och 

djupa berättelser med stor variation av erfarenheter. Föräldrarnas 

olika åldrar, kulturella variationer, med medverkan av både mödrar 

och fäder samt variation i svårighetsgraden i barnets tillstånd, bidrog 

alla till ett rikt och varierat datamaterial (jfr Polit & Beck 2004). 
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Samtliga tolkningar av datamaterialet genomfördes i en ständig 

dialog i forskargruppen, för att uppnå bästa möjliga tolkning.  

Några i forskargruppen är väl skolade i den fenomenologiska 

hermeneutiska tolkningsmetoden som användes vid de tre 

intervjustudierna (delstudierna I, II, III), vilket är av betydelsen för 

att säkerställa kvaliteten och för att uppnå bästa möjliga tolkning (jfr 

Polit & Beck 2004). 

Trovärdigheten i delstudie IV stärks av den väl beskrivna och 

noggrant genomförda översättningsproceduren. Giltigheten i 

instrumentets förmåga att mäta det som var avsikten att mäta, kan 

genom sina resultat visa att instrumentet har acceptabel förmåga (jfr 

Streiner & Norman 2008). Instrumentets tillförlitlighet visade goda 

värden för tillförlitlighet över tid, vilket bidrar till att resultaten av 

instrumentets validitets- och reliabilitetstester visade en acceptabel 

giltighet och trovärdighet i denna specifika kontext (jfr Streiner & 

Norman 2008).  

Trovärdigheten i denna avhandlings resultat stärks ytterligare genom 

att fynden visar på att stöd i omvårdnaden innebär goda interaktiva 

relationer såsom det beskrivs inom teorin om socialt stöd. Men också 

att den omvårdnadsteori som kan möta stödbehovet bland dessa 

föräldrar, det vill säga familjecentrerad pediatrisk omvårdnad finns 

väl definierad. Eftersom avhandlingens fynd liknar tidigare studiers 

är tolkningar i denna avhandling stärkta genom tidigare studiers 

resultat, vilket ökar avhandlingsresultatets trovärdighet. 

Överförbarheten av denna avhandlings resultat till en annan kontext 

kan sannolikt tolkas som god. Föräldrarna som medverkade i denna 

avhandling hade ett barn med ett kroniskt tillstånd som behövde 
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kontinuerlig vård över tid. Om fynden är överförbara på andra 

grupper är upp till läsaren att bedöma, men fynden i denna 

avhandling bör sannolikt vara överförbara på andra grupper av 

föräldrar med barn med kroniska sjukdomar, där behovet av 

kontinuerligt stöd finns. De kan troligtvis bemötas med ett 

familjecentrerat pediatriskt förhållningssätt och därmed inrymma de 

behov av stöd som dessa föräldrar sannolikt delar med föräldrar till 

barn med CHD (jfr Polit & Beck 2004).  

Konklusion 

Resultaten i denna avhandling pekar mot att för föräldrar till barn 

med CHD innebär upplevt stöd detsamma som ”stöd i form av goda 

interaktiva relationer” med vårdpersonalen och inom familjen. Detta 

kan nås inom en väl fungerande och tillåtande vårdorganisation som 

möjliggör genomförandet av omvårdnadsteorin familjecentrerad 

pediatrisk omvårdnad.  

Efter en förfrågan bland föräldrar till barn med CHD om erhållit stöd 

till familjen från sjuksköterskor, med hjälp av instrumentet ICE-

FPSQ, visade det sig att familjerna skattade en relativ låg nivå på stöd 

från sjuksköterskor utifrån ett familjecentrerat perspektiv.  

Instrumentet ICE-FPSQ visade sig vara väl anpassat till svenska 

förhållanden och uppvisade acceptabla psykometriska egenskaper. 

Framtida forskning 

Resultaten i denna avhandling visar att det i denna kontext önskas en 

familjecentrerad vård samt att familjecentrerad omvårdnad från 

sjuksköterskor förekommer i mycket liten omfattning. Det kan därför 

vara av betydelse att, i denna specifika kontext, genomföra en 
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familjecentrerad intervention med avhandlingens fynd som 

utgångspunkt.  

Interventioner bör utformas så att stöd i form av goda interaktiva 

relationer betonas mellan familjer och vårdpersonal. Dessa 

interventioner kan utvärderas med hjälp av den här framtagna och i 

avhandlingen presenterade svenska versionen av instrumentet ICE-

FPSQ (IV).  
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Tack för uppmuntran och stärkande klappar på ryggen. Ett särskilt 

tack till mina fina kollegor i Örnsköldsvik som jag delat många skratt 

och kaffepauser med. Till min rumsgranne Monica Westberg som 
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