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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

 

Med en incidens på knappt en procent är medfödda hjärtfel en av de vanligaste 

missbildningarna hos levande födda barn och diagnoserna varierar från små avvikelser till 

komplexa defekter med dödlig utgång. När föräldrar ställs inför situationen med ett svårt sjukt 

barn behöver de stöd för att kunna hantera situationen. Här har sjuksköterskan en central roll 

då de interagerar med föräldrarna mer än någon annan vårdpersonal. Tidigare forskning visar 

bland annat att föräldrar till sjuka barn önskar mer stöd, vägledning och delaktighet genom de 

olika faserna i vårdprocessen.  

 

Syfte 

Att beskriva föräldrars erfarenhet av stöd från sjuksköterskan då deras barn behandlades för 

ett medfött hjärtfel. 

 

Metod 

Som metod användes kvalitativ intervjustudie. Totalt genomfördes sex intervjuer med 

föräldrar till barn som behandlats för ett medfött hjärtfel då de var i åldrarna noll till tio år. En 

intervjuguide vars användbarhet testades i en pilotintervju utformades och användes som 

hjälpmedel i alla intervjuer. Alla intervjuer gjordes över telefon, spelades in och 

transkriberades ordagrant. För analys av intervjuernas innehåll gjordes en kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats.   

 

Resultat 

Resultatet visar att föräldrar vars barn föds med ett hjärtfel behöver stöd i flera olika former. 

Föräldrarna upplevde att den största delen av detta stöd kom från sjuksköterskorna som 

arbetade med dem och deras barn. Det föräldrarna upplevde som mest värdefullt var att få god 

information om sjukdomen och den medicinska behandlingen, att få vara delaktiga i vården 

av sina barn, att sjuksköterskorna var tillgängliga för stöttning och praktisk hjälp, att de blev 

sedda och tagna på allvar samt att det fanns möjlighet till emotionell stöttning såsom att sitta 

ned och prata med någon. Vissa brister kunde identifieras kring alla dessa områden men i stort 

upplevdes sjuksköterskornas stöd som tillräckligt.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskan har en viktig stöttande roll för föräldrar som har barn med medfödda hjärtfel. 

Stödet upplevs i stort som tillräckligt trots att vissa brister framkommit. För att vidare 

utveckla och förbättra stödet till dessa föräldrar kan sjuksköterskans erfarenhet av att stötta 

föräldrarna behöva studeras. Även forskning kring hur män upplever stödet kan vara relevant 

då detta inte blev en del av resultatet i denna studie.  

 

Nyckelord: Föräldrar, Erfarenhet, Stöd, Sjuksköterskan, Medfödda hjärtfel. 
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BAKGRUND 

Med en incidens på knappt en procent är medfödda hjärtfel en av de vanligaste 

missbildningarna hos levande födda barn (Socialstyrelsen, 2010; Zhao, Ma, Jia & Huang, 

2013; Cha et al., 2012). Diagnoserna varierar från små avvikelser till komplexa defekter med 

dödlig utgång (Lawoko & Soares, 2004). Av den neonatala mortaliteten beror nio procent av 

dödsfallen under ett års ålder på medfödda hjärtfel. 30 procent av denna grupp dör i hemmet 

utan att man vid tidigare undersökning upptäckt hjärtfelet (Green & Rosenkvist, 2012). 

Medfödda hjärtfel har klassats som ett av de svåraste handikapp ett barn kan drabbas av 

(Lawoko & Soares, 2003). Begreppet medfött hjärtfel innebär i regel anatomiska, 

morfologiska och synliga avvikelser i hjärtats och de stora blodkärlens anatomi och funktion 

(Börjesson & Dellborg, 2010). Orsakerna till medfödda hjärtfel är oftast okända, men möjliga 

orsaker kan vara; ärftlighet, kromosomrubbningar, miljöfaktorer, medicinering under 

graviditeten eller diabetes hos modern (Lundgren & Hansson, 2008). När ett barn blir 

diagnostiserat med ett hjärtfel är det lätt för föräldrarna att tro att detta är lika med döden för 

deras barn (Griffin, 2002), men i och med den medicinska utvecklingen har överlevnaden för 

barn med medfött hjärtfel dramatiskt förbättrats och år 2010 fanns det uppskattningsvis 25 

000 – 30 000 vuxna med medfött hjärtfel i Sverige (Thilén, Nordenskjöld & Nordenskjöld, 

2010). 

 

Vanliga medfödda hjärtfel 

 

Hjärtfelen delas in i shuntfel, cyanotiska hjärtfel och stenoshjärtfel. Shuntfel innebär att blodet 

kan ta andra vägar än normalt mellan hjärthalvorna via hål eller andra förbindelser. 

Cyanotiska hjärtfel innebär att en missbildning i hjärtat gör att syrefattigt blod pumpas ut i 

kroppen och ger symtom av synlig cyanos. Stenoshjärtfel innebär att det finns en förträngning 

som leder till försämrat eller inget blodflöde genom blodkärlen (Lundgren & Hansson, 2008).  

 

Kammarseptumdefekt  

Kammarseptumdefekt utgör cirka 20-30 procent av alla medfödda hjärtfel och är därmed det 

vanligaste medfödda hjärtfelet (Socialstyrelsen, 2008). Detta innebär att det finns ett hål, eller 

en defekt mellan kamrarna vilket medför att blod kommer att flöda från vänster till höger 

kammare och med detta öka blodflödet till lungorna. Defekterna kan sitta på olika platser i 

kammaren och multipla defekter kan förekomma (Lundgren & Hansson, 2008). 

 

Öppetstående ductus arteriosus  

Öppetstående ductus arteriosus utgör cirka 10-12 procent av alla medfödda hjärtfel 

(Socialstyrelsen, 2008) och innebär att det från fosterstadiet finns en kvarstående förbindelse 

mellan lungpulsådern och kroppspulsådern (Lundgren & Hansson, 2008). Genom att glatta 

muskelceller i kärlväggen drar sig samman stänger sig ductus i normala fall inom de första 

levnadsdagarna. Risken för att ductus inte ska stänga sig ökar ju mer underburet barnet är vid 

födseln och vid en födelsevikt under 1 000 gram är ductus öppetstående flera dagar efter 

födseln i minst 50 procent av fallen (Sunnegårdh, 2000).  

 

Förmaksseptumdefekt  

Förmaksseptumdefekt utgör cirka 8-10 procent av alla medfödda hjärtfel (Socialstyrelsen, 

2008) och innebär att det finns ett hål i förmakens skiljevägg. Denna typ av hjärtmissbildning 

förekommer ofta i kombination med andra hjärtfel och barnet är nästan alltid symtomfritt. 

Defekter som innefattar hål i förmaksskiljeväggen kan ha olika namn vilket beror på om hålet 
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sitter centralt, i nedre eller övre delen av skiljeväggen där hål i den centrala delen är det 

vanligaste (Sunnegårdh, 2000). 

 

Hos minst 20 procent av alla levande födda barn med medfött hjärtfel förekommer även 

extrakardiella missbildningar där den vanligaste associerade avvikelsen är Downs Syndrom. 

Barn med associerade missbildningar tillsammans med ett hjärtfel utgör en mycket heterogen 

grupp där behandlingen måste individualiseras (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Diagnostisering 

 

Utvecklingen av diagnostiska metoder såsom till exempel ultraljud, magnetisk 

resonansteknik, datortomografi och isotopundersökningar har förbättrat omhändertagandet av 

barn med medfödda hjärtfel (Socialstyrelsen, 2010). Studier har visat att 30 till 60 procent av 

alla hjärtfel kan upptäckas före födseln med hjälp av ett högupplöst transvaginalt 

ekokardiografi vilket kan ge en detaljerad anatomisk avbild av fostrets hjärta (Saenz, Beebe & 

Triplett, 1999). 

 

En tredjedel av alla barn födda med hjärtfel utvecklar livshotande symtom inom de första 

dagarna i livet (Saenz et al., 1999). Om barnet visar vanliga symtom som kan tyda på hjärtfel 

som till exempel cyanos, takypné, takycardi, blekhet, svettning, nutritionsproblem och ödem 

görs en första bedömning. Denna bedömning innefattar en noggrann anamnes, yttre 

inspektion av hudfärg, andningsmönster och ödem, palpation för att undersöka eventuell ökad 

hjärtaktivitet, förstorad lever och pulsar, auskultation av hjärttoner och eventuella blåsljud, 

samt saturationsmätning och blodtrycksmätning (Lundgren & Hansson, 2008). Vid skador på 

vänstra sidan av hjärtat kan de femorala pulsarna vara påtagliga medan en eller båda 

brachialpulsarna kanske inte går att palpera. Vid öppetstående ductus kan de femorala 

pulsarna vara palperbara vid födseln för att sedan försvinna då ductus sluter sig (Saenz et al., 

1999). Vid cyanos och dålig saturation kan man genom administration av syrgas ofta avgöra 

om orsaken till detta är lungsjukdom eller hjärtfel. Vid lungsjukdom går saturationen 

vanligtvis upp till 95 procent medan den endast ökar till 80-85 procent om det rör sig om ett 

hjärtfel (Saenz et al., 1999). 

 

Ultrakardiografiundersökning är den viktigaste metoden för diagnos. Även ekokardiografi och 

cor pulm-röntgen kan ge viss information men även om dessa resultat visas vara normala kan 

hjärtfel inte uteslutas (Lundgren & Hansson, 2008). 

 

Behandling 

 

Genom en koncentration av specialister inom barnkardiologi, barnhjärtkirurgi, radiologi och 

barnintensivvård har förutsättningar för stora framsteg inom behandlingen av barn med 

hjärtfel gjorts. Bland annat har långtidsuppföljning efter kirurgi under barn- och ungdomsåren 

sett resultat med en överlevnad på cirka 90 procent i de flesta fall (Socialstyrelsen, 2010). Ett 

fåtal hjärtfel kan läka av sig självt, men i de allra flesta fall behöver barnet minst en 

korrigerande operation eller ett ingrepp. Utan detta kan det medfödda hjärtfelet leda till en för 

tidig död (Berghammer, 2012).  

 

Kirurgisk behandling 

I och med introduktionen av hjärt-lungmaskinen på 1950-talet blev missbildningar inne i 

hjärtat kirurgiskt åtkomliga (Thilén et al., 2010) och idag är kirurgi den huvudsakliga 

behandlingen vid medfödda hjärtfel (Lundgren & Hansson, 2008). De flesta barn som i 
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Sverige opereras för ett medfött hjärtfel idag gör det numera redan före ett års ålder 

(Socialstyrelsen, 2010). I vissa fall kan normal cirkulation uppnås efter endast en operation 

men i mer komplicerade fall kan både en förberedande operation under nyföddhetsperioden 

med återföljande operationer i flera steg behövas (Lundgren & Hansson, 2008). 

 

Kateterburen behandling 

Enklare hjärtfel som till exempel öppetstående ductus, förmaksseptumdefekt och 

pulmonalisstenos kan behandlas med kateterteknik (Lundgren & Hansson, 2008) vilket 

innebär att en tunn slang förs in i ett kärl, oftast i ljumsken eller i handleden och sedan lirkas 

genom blodkärlen upp till hjärtat samtidigt som man kan se hela förloppet på en röntgenskärm 

genom att kontrastvätska sprutas in. Denna typ av behandling genomfördes länge under 

lokalbedövning och sedering medan man idag oftast genomför ingrepp som dessa på barn 

under narkos (Sunnegårdh, 2000). Hos barn med pulmonalklaffstenos eller stenoser i 

lungartär eller systemven kan man med hjälp av kateterisering vidga kärlet. Man för då 

tillsammans med katetern in en ballong som blåses upp där förträngningen sitter, och därmed 

vidgas kärlet (Eriksson & Söderberg, 2005).  

 

Läkemedelsbehandling 

Beroende på barnets hjärtfel kan man sätta in farmakologisk behandling redan preoperativt 

(Lundgren & Hansson, 2008). Vid till exempel öppetstående ductus arteriosus sätter man in 

Prostaglandin-E infusion, ett läkemedel som håller förbindelsen öppen tills 

korrigeringskirurgi kan ske (Lundgren & Hansson, 2008). För att minska belastningen på 

hjärtat, samt ödem som kan ha uppstått vill man minska den cirkulerande vätskevolymen i 

kroppen. Därför är diuretika, till exempel Furosemid och Spironolakton en stor del av den 

vätskedrivande behandlingen vid hjärtsvikt. Med ACE-hämmare som till exempel Enalapril 

och Captopril kan man minska motståndet i de perifera kärlbäddarna vilket också avlastar 

hjärtat (Lundgren & Hansson, 2008). För att öka hjärtats kontraktilitet vilket leder till förlängd 

överledningstid i AV-knutan och sänkt hjärtfrekvens används Digoxin. Om man vid kirurgi 

har satt in biologiska implantat eller mekaniska klaffproteser används antikoagulantia 

postoperativt för att undvika tromboembolism (Lundgren & Hansson, 2008). 

 

Föräldrarnas roll 

 

Inom omvårdnad har familjen betraktats som en viktig faktor som bidrar till hälsa och 

välbefinnande för den enskilde. Stor uppmärksamhet har ägnats åt familjer speciellt inom 

pediatrisk vård. För att kunna ge god vård måste sjuksköterskan vara tillräckligt bekant med 

dem och deras miljö. Sjuksköterskan kan inte ge individuellt stöd om de inte är medvetna om 

familjens situation och resurser (Sarajärvi, Haapamäki & Paavilainen, 2006). Föräldrarna är 

de som uppfostrar och vårdar barnen och förstår deras känslomässiga behov bäst. De främjar 

det känslomässiga välbefinnandet hos sina barn och hjälper dem hantera svåra situationer. 

Föräldrars deltagande i vården kan ha inverkan på barnet med avseende på oro, smärta, sömn 

och post-operativa resultat. Föräldrarna känner sina barn bäst och är känsliga för förändringar 

i barnens tillstånd (Kristensson-Hallström, 1999). När föräldrar kommer in på ett sjukhus 

ändras deras roller. Föräldrar som är trygga i sin föräldraroll är mer benägna att delta i vården 

av sina barn än oroliga föräldrar. En del föräldrar kan känna trygghet och överföra sin 

trygghet till barnet (Kristensson-Hallström, 2000). På senare år har föräldrar rapporterat att de 

ansåg sitt deltagande i vården som en plikt och ibland som ett sätt att försäkra sig om sitt 

barns säkerhet och komfort (Kristensson-Hallström, 2000). 
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Föräldrars behov av stöd 

 

När föräldrar ställs inför situationen med ett svårt sjukt barn behöver de stöd för att kunna 

hantera situationen. Ett barns sjukdom och potentiella sjukhusvistelse innehåller svårigheter 

för familjens vardagliga liv och varje familjs upplevelse av sitt barns sjukdom är unik 

(Sarajärvi et. al., 2006). Ett barns sjukhusvistelse innebär en del stressande faktorer för 

föräldrarna. Faktorer som till exempel osäkerhet över deras barns sjukdom och återhämtning, 

funderingar kring given information och störning av deras normala föräldraroll (Kristensson-

Hallström, 2000). En tidigare studie har visat att svårighetsgraden av barnets hjärtfel inte har 

någon distinkt påverkan på föräldrars stress. Alla familjer med upplevelsen av hjärtfel 

behöver lika mycket stöd och förståelse oberoende av diagnosens svårighetsgrad (Fernandes, 

2005). Familjer med ett barn som lider av en allvarlig sjukdom kan uppleva total förlust av 

kontroll. Även om familjerna upplever problem som fatigue, sorg och oro behöver familjerna 

ordna nya sätt att leva och finna nya rutiner (Saveman, 2010). 

 

Studier har visat att familjer på sjukhus upplever ronderna bättre då sjuksköterskor är 

närvarande, när familjerna introduceras och deltar i diskussioner och när medicinsk 

terminologi undviks eller tolkas (Kuo et al., 2012). Föräldrar är moraliskt och juridiskt 

förbundna att delta i beslut som kommer att ha inflytande på barnets liv (Lan, Mu & Hsieng, 

2007). När föräldrar behöver fatta ett snabbt beslut om behandlingen av sitt barn kan de bli 

överväldigade, arga, ambivalenta och känna skuld förutom att de drabbas av akuta moraliska 

konflikter. Eftersom de behandlingsrekommendationer som ges kan vara i konflikt med 

varandra och den tid beslutet måste fattas under kan vara kort och pressande, vänder sig ofta 

föräldrarna till sjuksköterskan för stöd, råd och hjälp (Zeigler, 2003). Föräldrar vars barn har 

en genetisk sjukdom har behov av övervakning och vägledning för att motverka de 

skuldkänslor som kan uppkomma (Hallström & Elander, 2007). Föräldrar behöver få sina 

basala behov tillfredsställda som tid att sova och äta men även tid för reflektion och vänner. 

Dessa behov blir dock sällan prioriterade då barnets behov ses som det viktigaste (Hallström 

& Elander, 2007). Många föräldrar har ett behov av att vara sjukvårdspersonalen till lags, 

därför delger de inte alltid klagomål och erfarenheter. Som en konsekvens av detta minskar 

deras möjligheter att få sina behov tillfredsställda (Hallström & Elander, 2007). Många 

föräldrar uppger att de lidit av fysiska reaktioner på sitt barns sjukdom, exempel som uppgavs 

var aptitlöshet, huvudvärk och sömnlöshet (Sarajärvi et. al., 2006). Enligt ett antal 

internationella studier upplever familjer att det emotionella stödet och informationen given på 

sjukhus är otillräcklig. De önskar mer stöd, vägledning och delaktighet genom de olika 

faserna i vårdprocessen (Sarajärvi et. al., 2006). 

 

Sjuksköterskans stöd 

 

Sjuksköterskor integrerar med föräldrar mer regelbundet än några andra i vårdpersonalen, och 

det är därför viktigt att de kan ta tillvara på dessa stunder för att ge stöd (Fernandes, 2005). 

Stöd till familjer kan innebära information, användning av olika kommunikationsstrategier, 

emotionellt stöd och att stärka föräldrarnas självförtroende (Sarajärvi et. al., 2006). En artikel 

av Feeley och Gottlieb (1998) beskriver skapandet av en stödjande miljö som en av de 

viktigaste strategierna för att hjälpa föräldrar med ett sjukt barn. Strategin innefattar 

lyssnande, positiv feedback, finnas tillhands när föräldrarna behöver emotionellt stöd, ge hopp 

om att situationen kan förändras, bekräfta känslor och fira tillsammans med föräldrarna när 

framsteg har gjorts.  
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Kommunikation och information 

Vårdpersonal talar ofta ett språk som kan vara främmande för föräldrar (Fernandes, 2005), 

men genom kommunikation med föräldrarna kan sjuksköterskan hjälpa dem att förstå 

sjukdomen, behandlingen och även barnets känslomässiga reaktioner (Sanjari et al., 2009). 

Det emotionella stödet och informationen hjälper inte bara på sjukhuset utan även hemma 

(Sarajärvi et. al., 2006). Genom kontakten med föräldrar till kritiskt sjuka barn är 

sjuksköterskan i en position att utöva betydande inflytande på deras behandlingsbeslut. Att ge 

den första informationen efter en diagnos är en svår och kvalificerad uppgift, som kräver 

erfarenhet, empatisk förmåga och utbildning inom området (Hedov & Annerén, 2010) 

 

Även om det är läkaren som har ansvaret att rekommendera behandling och få informerat 

samtycke, spelar sjuksköterskan en viktig roll i det att säkerställa att föräldrarna är 

informerade (Zeigler, 2003). Den specifika rollen sjuksköterskan har i processen angående 

informerat samtycke inkluderar a) att övervaka och koordinera processen, b) att vara en 

förbindelse till barnets läkare, c) att förklara alternativa behandlingar och tillhandahålla 

information om dessa alternativ, d) att vara en förhandlare mellan patient, familj och läkare 

när det finns åsiktsskillnader. Detta innebär att sjuksköterskan måste respektera de etiska 

principerna om autonomi, nyttan med behandlingen, vara sanningsenlig, och vara medveten 

om sin skyldighet att respektera föräldrarna som de ultimata beslutsfattarna (Zeigler, 2003).  

 

Främja delaktighet 

Genom att möjliggöra för föräldrar att uppnå trygghet underlättar och främjar man deras 

delaktighet i barnets vård. Även föräldrar som delvis eller inte alls önskar delta i vården måste 

respekteras. Under sjukhusvistelsen är det sjukvårdspersonalens ansvar att känna igen och 

lätta varje förälders oro (Kristensson-Hallström, 2000). Sjukvårdspersonal har möjligheten att 

hjälpa föräldrar att vara föräldrar även på en intensivvårdsavdelning och hjälpa dem se 

skönheten i barnet oavsett hur sjukt det är. Att sjuksköterskan kallar barnet vid förnamn, 

kommer ihåg kön och ger barnet komplimanger kan hjälpa föräldrarna att se barnet bakom 

sjukdomen. Föräldrarna får också veta att personalen ser deras barn och inte endast ännu en 

patient med hjärtfel (Fernandes, 2005). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Vårdpersonal kan ge bäst vård när det finns förståelse för behovet av information. Genom att 

låta föräldrarna beskriva sina erfarenheter får man en bild av deras behov (Fernandes, 2005). 

Då tidigare forskning visar att familjer tycker att det emotionella stödet och informationen på 

sjukhus är otillräcklig (Sarajärvi et. al., 2006), kan ytterligare forskning belysa vilka brister 

som finns. Genom denna studie kan vårdpersonal få ökad förståelse för föräldrars behov av 

stöd. 

 

SYFTE 

 

Att beskriva föräldrars erfarenhet av stöd från sjuksköterskan då deras barn behandlades för 

ett medfött hjärtfel. 
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METOD 

 

Design 

 

Då syftet med föreliggande studie var att beskriva föräldrars erfarenheter av stöd valde vi att 

genomföra en kvalitativ intervjustudie. Genom intervjuer ges möjlighet att förstå deltagarna 

genom att de med egna ord berättar om sina upplevelser (Henricson, 2012). Intervjuer som 

metod lämpar sig även enligt Kvale och Brinkmann (2009) väl vid undersökning av 

erfarenheter då det tillåter upplevelserna att beskrivas på ett nyanserat och djupgående sätt. Vi 

använde oss av semistrukturerade intervjuer viket innebär att man ställer öppna, flexibla 

frågor som inte behöver komma i någon speciell ordning (Henricson, 2012). 

Semistrukturerade intervjuer liknar ett vardagssamtal men har som syfte att ta del av 

deltagarens erfarenheter runt ett specifikt område (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Urval 

 

Urvalskriterier  

Urvalskriterier för medverkan i studien var att intervjupersonerna skulle vara föräldrar till 

barn som behandlades för ett medfött hjärtfel när barnet var mellan noll till tio år. 

Behandlingen skulle ha skett för minst ett år sedan och högst fem år sedan samt att barnet idag 

är stabil i sin sjukdom och mår bra. Med stabil menade vi att barnet kan vara i behov av 

läkemedelsbehandling, men inte av sjukhusvård.  

 

Undersökningsgrupp 

Samtliga intervjupersoner var föräldrar till barn som behandlades för medfödda hjärtfel då de 

var mellan noll till tio år. Barnen till fem av föräldrarna opererades under sina första 

levnadsveckor, medan barnet till en förälder inte opererats alls, men däremot behöver 

läkemedel och går på regelbundna kontroller. Undersökningsgruppen bestod av totalt sex 

personer. 

 

Tillvägagångssätt 

 

Kontakt 

För att få kontakt med föräldrar som skulle kunna medverka i studien tog vi kontakt med 

kanslichefen på Hjärtebarnsförbundet som är en ideell handikapporganisation vars 

huvudsakliga syfte är att förbättra villkoren för familjer som har barn och ungdomar födda 

med hjärtfel samt familjer som mist sitt hjärtebarn. För att kunna sätta sig in i studien tog 

kanslichefen del av studiens projektplan samt ett brev med information om studien samt 

planerat tillvägagångssätt (bilaga I). När kanslichefen meddelat att hon ville hjälpa oss att få 

tag på föräldrar att intervjua fick hon ett kort informationsbrev riktat till föräldrarna (bilaga II) 

som hon lade upp på Hjärtebarnsförbundets hemsida samt deras Facebook-sida. På detta sätt 

erhölls kontakt med 4 intervjupersoner, varav en av dessa valde av dra sig ur studien innan 

intervjutillfället. Vidare lade vi ut en kort presentation av oss själva samt studiens syfte på 

våra egna Facebook-sidor vilket resulterade i kontakt med ytterligare en intervjuperson. 

Intervjuperson nummer fem var en nära bekant till en av författarna till studien. I hopp om att 

hitta ytterligare en förälder att intervjua kontaktades de föräldrar som redan medverkat i 

studien med frågan om de kände någon som skulle passa som intervjuperson. Detta 

resulterade i ytterligare en deltagare.  
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Efter att vi etablerat kontakt med föräldrarna fick de alla varsitt samtyckesbrev (bilaga III) 

hemskickat via post. När vi sedan fick tillbaka de påskrivna breven bestämdes en tid för 

intervju som alla genomfördes via telefon. Totalt genomfördes sex intervjuer.  

 

Intervjuguide 

Utefter de områden som beskrivits i bakgrunden utformades en semistrukturerad 

intervjuguide (bilaga IV) som skulle användas som stöd i alla intervjuer. Intervjuguiden 

säkerställde i enlighet med Polit och Beck (2012) att vissa specifika områden berördes under 

intervjuerna. Med semistrukturerad intervjuguide menas att den innehöll en översikt av de 

frågor som ämnats tas upp under intervjun. Under intervjuerna behövde inte frågorna komma 

i någon speciell följd utan de ställdes där det kändes passande. Intervjuguiden innehöll även i 

enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) förslag på allmänna följdfrågor.  

 

Pilotintervju 

För att testa intervjuguidens användbarhet samt att se om frågorna hade ett bra flöde 

genomfördes i enlighet med Polit och Beck (2012) en pilotintervju som sedan inkluderades i 

studien då den besvarade studiens syfte.  

 

Genomförande av intervjuer 

 

Alla intervjuer genomfördes via telefon då alla intervjupersoner bodde utanför 

Stockholmsområdet. För att minimera faktorer som kunde störa genomfördes alla intervjuer i 

ett avskilt rum där bara den av oss som höll i intervjun befann sig. Under den tiden av 

telefonsamtalen då intervjuerna pågick använde vi oss av högtalarfunktion samt diktafon för 

inspelning.  

 

Kvalitativ dataanalys 

 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon efter det att intervjupersonerna gett sitt skriftliga 

samtycke till detta. I enlighet med Henricson (2012) transkriberades intervjuerna så ordagrant 

som möjligt för att en så noggrann analys som möjligt skulle kunna utföras. I enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004) markerades även tystnad, suckar och skratt i texten då 

meningen i budskapet delvis är beroende på hur det kommuniceras. 

 

För analys av data genomförde vi en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Med 

induktiv ansats menas enligt Henricson (2012) att ett förutsättningslöst letande görs i texten 

utan att man på förhand antagit att vissa förhållanden förelegat. De transkriberade intervjuerna 

läste vi först igenom enskilt för att sedan gå igenom dem gemensamt. Varje intervju sågs som 

en enskild analysenhet. Ur varje analysenhet valdes meningsenheter som ansågs relaterade till 

studiens syfte. Meningsenheter valde vi först ut var för sig, för att sedan gemensamt diskutera 

och sammanställa dem i en tabell. 

 

För att underlätta analysen kondenserades meningsenheterna till så kallade kondenserade 

meningsenheter. I enlighet med Henricson (2012) kondenserades meningsenheter i samtliga 

intervjuer innan fortsatt bearbetning utfördes. 

 

Nästa steg var att kategorisera de kondenserade meningsenheterna i kategorier samt 

underkategorier där vi fann detta lämpligt. Författarna kom i innehållsanalysen fram till fem 

kategorier; Informativt stöd, emotionellt stöd, delaktighet, tillgänglighet samt sjuksköterskans 

kompetens. Exempel på en del av analysprocessen presenteras i tabell I (Bilaga V)    
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Trovärdighet 

 

Trovärdigheten i kvalitativ forskning bedöms enligt Graneheim och Lundman (2004) utifrån 

begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. I enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2009) tog vi fyra verktyg till hjälp för att säkra trovärdigheten i studien. Dessa fyra verktyg 

bestod i att vi i alla intervjuer använde oss av en intervjuguide som vi själva utformat, att vi 

utförde en pilotintervju för att testa intervjuernas upplägg, ljudupptagning och transkribering 

av intervjuerna samt citat i studiens resultat.  

 

Tack vare utformandet av en intervjuguide som sedan testades i en pilotintervju säkerställdes 

så gott som möjligt att det material som skulle framkomma ur intervjuerna motsvarade det 

som ämnats studeras. Genom att vi först läste igenom de transkriberade intervjuerna var och 

en för sig och sedan diskuterade innehållet tillsammans strävade vi efter att uppnå så stor 

samstämmighet som möjligt. Vidare använder vi oss av citat i resultatet vilket stärker studiens 

giltighet och trovärdighet då detta i enlighet Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ger 

läsaren möjlighet att själv avgöra om citaten speglar resultatet.  

 

Överförbarhet syftar till huruvida resultatet kan appliceras på andra grupper och/eller i andra 

miljöer (Graneheim & Lundman, 2004). För att så gott som möjligt stärka överförbarheten i 

studien har vi därför detaljerat beskrivit design, urval samt tillvägagångssätt. I och med detta 

har vi ökat möjligheten att om så önskas återskapa studien.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Informerat samtycke 

I enlighet med Helgesson (2006) informerades alla intervjupersoner innan intervjutillfället om 

att deltagande i studien var frivilligt samt att det när som helst gick att dra sig ur studien. De 

fick även information och studiens syfte, vårt planerade tillvägagångssätt samt om 

konfidentialitet och publicering av det färdiga arbetet. Alla deltagare fick ge sitt skriftliga och 

muntliga samtycke till ovanstående information.  

 

Konfidentialitet  

Av respekt för deltagarnas integritet behandlades all data som skulle kunna komma att 

identifiera enskilda personer konfidentiellt. De inspelade intervjuerna förvarades oåtkomligt 

för andra än författarna och raderades så fort de transkriberats. I enlighet med Henricson 

(2012) gavs de transkriberade intervjuerna kodnamn och förvarades sedan på författarnas 

lösenordskyddade datorer.  

 

Konsekvenser för deltagarna 

Utifrån den etiska principen att göra gott har författarna i enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2009) vägt de potentiella fördelarna för en intervjuperson att delta i studien och vikten av den 

kunskap som vinns mot risken att någon genom deltagande i studien tar skada och därmed 

rättfärdigat beslutet att genomföra studien. För att minimera risken för deltagarna att komma 

till skada hade författarna under arbetets gång i åtanke att medverkan i studien skulle kunna 

aktivera obearbetad sorg varför vi tog reda på att det fanns möjlighet till stödjande samtal 

genom att ta kontakt med kanslichefen på hjärtebarnsförbundet vilket vi informerade om i de 

brev som skickades ut till möjliga intervjupersoner. Genom att så gott som möjligt låta 

deltagarna styra innehållet i samtalen undveks att vi gick in på områden som de inte ville, 

eller delade med sig av sådant de sedan skulle ångra vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är lätt hänt i och med den öppenhet och intimitet som ofta präglar intervjuforskningen. 
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RESULTAT 

 

Resultatet redovisas i kategorierna: informativt stöd, emotionellt stöd, delaktighet, 

tillgänglighet och sjuksköterskans kompetens. Under dataanalysen identifierades även 

underkategorier som presenteras som underrubriker. Direkta citat används för att illustrera 

resultatet och har markerats med kursivering och indragningar. De intervjuade benämns i hela 

resultatet som föräldrarna. Eventuella namn i citaten har ersatts med XX. Där text har 

uteslutits ur citaten markeras detta med klamrar och tre punkter, [...]. Vid behov har 

meningsuppbyggnaden i citaten ändrats för att ge texten ett bättre flyt.   

 

Informativt stöd 

 

För föräldrarna var beskedet att deras barn hade ett hjärtfel en chockartad upplevelse där 

mycket stora frågor uppstod. Samtliga föräldrar tar upp information som en viktig del av 

sjuksköterskans stöd. Genom information kunde föräldrarna förbereda sig på vad som väntade 

till exempel efter en operation. Föräldrarna beskrev att sjuksköterskan var den vårdpersonal 

de hade mest kontakt med. Genom denna kontakt upplevde föräldrarna att det var 

sjuksköterskan som de fick mest stöd av och som gav dem den mesta informationen.     

 

Föräldrarna beskriver hur det första man som förälder vill är att få hålla sitt barn och att 

avancerade apparater, slangar och sladdar skapar en osäkerhet och rädsla inför detta. De 

menade att man som förälder vill veta allt som rör sitt barn, vad alla slangar var bra för, vilka 

mediciner som gavs och så vidare. Genom att visa och berätta hur saker fungerade hjälpte 

sjuksköterskorna föräldrarna att våga närma sig sitt barn trots avancerade 

övervakningsapparater. 

 

”Och det första som man kände som mamma det var väl det här att 

man ville ju ta sin son. Det var ju så mycket slangar, och det var så 

mycket apparater och det kändes så komplicerat, man var rätt så 

rädd. Jag ville ha honom men jag visste inte om det var bra för honom 

eftersom det var så mycket slangar och sådär, men då var ju 

sjuksköterskan så fruktansvärt fina.” 

 

God information kunde lugna föräldrarna och hjälpa dem att hantera den nya situationen. De 

beskrev hur sjuksköterskorna gärna svarade på frågor och förtydligade om något var svårt att 

förstå.    

 

”Alltid när man hade några frågor eller alltid när man hade någon 

oro eller det kändes som att man aldrig behövde ställa sådana här 

komplicerade frågor för man fick alltid en förklaring innan hur saker 

ligger till.” 

 

”Jag har ju fått ett jättebra bemötande och informativt och lugnande 

och man har verkligen kunnat ställa alla frågor man har velat och fått 

svar.” 

 

Tydlig och ärlig kommunikation är ett återkommande önskemål från föräldrarna. En av 

föräldrarna uppger att den viktigaste egenskapen hos sjuksköterskor är att vara tydlig och ärlig 
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i all information som ges. För att kunna vara så delaktiga som möjligt i vården av sina barn 

uppgav föräldrarna att det ville ha information även om den var negativ.  

 

”Att ha en tydlig information, ja men att vara tydlig även om det 

kanske kan vara ett negativt budskap.” 

 

Otillräcklig information 

För att minska föräldrarnas oro var det viktigt att de förstod hur medicinsk utrustning 

fungerade och hur den hjälpte deras barn. En viktig uppgift för sjuksköterskan blev här att 

beskriva hur apparater och hjälpmedel fungerade. Bristande information kunde skapa oro 

genom att föräldrarna då försökte tyda siffror och andra parametrar själva. 

 

”Annars blir det ju att man som förälder liksom försöker tyda siffror 

själv och då skapar ju det oro istället.” 

 

En av föräldrarna uppgav brister kring det informativa stödet och hade velat bli mer 

informerad om hur alla sladdar och apparater fungerade. Föräldern saknade även uppföljning 

och samtal kring behandling och vad barnet gått igenom.   

 

”Kanske ge en beskrivning att varför han har prob på både handen 

och foten, av vilket anledning?” 

 

Hjälpmedel för att informera 

Sjuksköterskorna använde sig i vissa fall av hjälpmedel för att tydligt kunna förklara olika 

procedurer barnet ställdes inför. Föräldrarna beskrev hur sjuksköterskan genom fotoalbum 

visade hur det kunde se ut när man kom upp till intensivvårdsavdelningen efter operationen. 

De fick också möjlighet att göra studiebesök på intensivvårdsavdelningar för att se hur andra 

familjer hade det på sjukhuset. 

 

”De berättade och hade bilder som visade hur det kunde se ut när 

man kom upp på intensiven” 

 

En förälder beskrev hur sjuksköterskan genom att rita upp hjärtat hjälpte till att förklara 

hjärtats normala anatomi och fysiologi samt hur det lilla och stora kretsloppet fungerade efter 

den reponerande operationen.  

 

” [...] innan vi åkte hem och då gick ju hon igenom hela ja men hon 

ritade upp hjärtat och hela proceduren alltså det vill säga hur, ja men 

hur det lilla och stora kretsloppet fungerade nu” 

 

 

Emotionellt stöd 

 

Föräldrarna tar upp emotionellt stöd som en viktig funktion hos sjuksköterskorna. Föräldrarna 

beskriver hur de initialt har mycket funderingar kring praktiska saker, men allt eftersom 

behandlingen forstskrider och de hinner landa i situationen kommer deras känslor upp till 

ytan. De beskrev då ett stort behov av att ha någon att prata med. Oro, vilsenhet och sorg var 

några av de känslor som föräldrarna beskrev att de upplevde i samband med detta. 

Sjuksköterskorna fanns då där för att trösta och bejaka föräldrarnas behov.  
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”Man är vilsen, man är ledsen, man är orolig och hela tiden fanns de 

där och bejakade en om man behövde det, talade om för en att göra si 

och så när man behövde det så att säga.” 

 

Föräldrarna upplevde att den relation som skapades mellan dem och sjuksköterskorna var 

utöver den yrkesmässiga. De förklarade att stämningen blev familjär och att sjuksköterskorna 

aldrig försökte visa sig bättre eller viktigare än föräldrarna. Att relationen mellan föräldrarna 

och sjuksköterskorna var jämställd hade stor betydelse för upplevelsen av behandlingstiden.  

 

”Det var inte det här att jag är sjuksyster och jag är här för att göra 

mitt jobb eller något sådant där, utan det blev familjärt.” 

 

Trots den allvarliga situationen uppskattade föräldrarna att de kunde tala med 

sjuksköterskorna om vardagliga ting och att de kunde ha roligt tillsammans. Humor beskrevs 

som en viktig del av det emotionella stödet. Sjuksköterskan beskrevs som någon föräldrarna 

kunde prata med om allt från sitt barns sjukdom till livet i allmänhet. En förälder beskrev ett 

samtal med sjuksköterskan som gav hopp om framtiden, att deras barn skulle bli bra, att livet 

skulle fortsätta och de skulle få ta med sin son hem.  

 

”Att de även kunde stå och prata med oss om vardagliga ting [...] det 

fick oss att känna att vi befann oss mitt i livet [...] att allting var ok, att 

det här skulle bli bra. Att vi skulle liksom klara det här och att vi var 

här nu men att vi skulle få gå hem med vår son [...] att livet inte hade 

tagit slut liksom utan det här var bara början på något nytt [...] Vi var 

vanliga människor, de var vanliga människor och vår son bara skulle 

bli bra helt enkelt” 

 

Föräldrarna beskrev att de fann stöd i att de och deras barn blev behandlade som om de vore 

speciella och inte bara ännu en familj. De behövde känna att sjuksköterskorna såg varje barn 

som ett unikt, speciellt barn. Detta var viktigt för att föräldrarna skulle känna tillit till 

sjuksköterskorna.  

 

”De pratade om mitt barn som om mitt barn inte bara var ett barn i 

mängden utan att mitt barn var speciellt.” 

 

I stort upplevde föräldrarna att sjuksköterskorna gjorde mer än vad som kunde förväntas av 

dem. Att sköterskorna kunde ta ett steg utanför ramarna för vad de behövde göra och även 

stötta föräldrarna i situationer som rörde annat än barnets medicinska behandling. Två 

föräldrar upplevde dock motsatsen. 

 

”De kom bara in och gjorde sina insatser, det de behövde göra och 

ingenting utanför det.” 

 

Trots att de kunde få denna typ av stöttning av familj och vänner som kom och hälsade på var 

det märkbart att sjuksköterskorna aldrig hade tid att sätta sig ner för att prata.  

 

”Jag behövde inte någon som satt och klappade mig på axeln. Jag 

hade ju min sambo där hela tiden [...] men det var aldrig någon som 

kom in och satte sig hos en för att prata.” 
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Samordning 

Föräldrarna upplevde det som värdefullt när sjuksköterskorna kunde se längre än till vad 

föräldrarna själva uttryckte att det behövde hjälp med. De kunde handla om praktiska saker 

som att till exempel hjälpa föräldrarna att etablera kontakt med kurator i de fall då stödet 

sjuksköterskorna själva kunde erbjuda inte räckte till.  

 

”Det var väldigt mycket att ja, kolla hur vi hade det, om det var nått vi 

behövde, om vi behövde någon stöttning med kontakten med kuratorn 

och lösa praktiska saker. De såg liksom till helheten.” 

 

Tillgänglighet 

 

Viktigt för föräldrarnas upplevelse av behandlingstiden var sjuksköterskornas tillgänglighet. 

Med detta menade föräldrarna både deras möjlighet att kunna sätta sig ned och prata en stund, 

men också att de snabbt kunde komma om föräldrarna behövde dem.  

 

”De tog sig tid att lyssna på alla våra frågor och funderingar och 

rädsla inför operationen och så.” 

 

”Man kunde ju liksom gå ut ur rummet och då fick man ju alltid 

kontakt med någon, eller så kunde man ringa på klockan och då tog 

det ju inte lång tid innan de kom.” 

 

I de fall då det fanns behov av kontakt med en sjuksköterska innan eller efter 

behandlingstiden på sjukhus uppgavs att man alltid hade möjlighet att ringa en 

kontaktsjuksköterska för att få svar på frågor, eller bara prata om sådant man var orolig för.  

 

”De är alltid tillgängliga. Om man ringer så svarar de i telefon eller 

ringer upp väldigt snabbt.” 

 

 

Kontinuitet 

Föräldrarna beskrev att det var väldigt uppskattat de gånger det gick att skapa en kontinuitet 

bland sjuksköterskorna som arbetade med dem och deras barn. Ibland kunde sjuksköterskorna 

”byta” barn med varandra för att få arbeta med samma familj som dagen innan. Detta gjorde 

att stressfaktorer som till exempel att behöva förklara samma saker flera gånger för olika 

personer, blev mindre.  

 

”Då kände man ju att man inte behövde börja om och prata, utan dom 

kunde komma in och ställa frågorna som man hade pratat om tidigare 

och.. ja komma ihåg vad man hade pratat om. Det var jätte 

uppskattat, absolut.” 

 

Stöd till andra närstående 

Föräldrarna upplevde att det inte fanns så mycket tid till andra närstående, som till exempel 

syskon och mor- och farföräldrar som önskat. Ofta hade de som kom och hälsade på frågor 

och funderingar som föräldrarna inte kunde svara på. En förälder efterfrågade stöd till ett 

syskon som under behandlingstiden mådde väldigt dåligt, men till detta fanns inte möjlighet.  
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”Jag efterfrågade också det, men det fanns ju inte utrymme till det 

mer än att de bemötte henne vänligt.” 

 

 

Delaktighet 

 

För föräldrarna var det vikigt att de kände sig sedda och blev tagna på allvar av 

sjuksköterskan. De uppgav att man som förälder är beskyddande över sitt barn, att 

information var viktigt för att känna sig trygg men också möjligheten att vara delaktig i 

vården ansågs viktigt. För föräldrarna var det viktigt att sjuksköterskan lyssnade på dem när 

de upplevde att barnet mådde dåligt eller hade ont, att deras farhågor togs på allvar. En 

förälder beskrev att man som förälder har en magkänsla för när något är fel och uppgav 

önskan att det togs mer på allvar.  

 

”Jag hade ju mina aningar om att det inte stod rätt till. Jag sa ju till 

henne att jag tyckte att han sov hela tiden, han åt dåligt, han gick inte 

upp i vikt och han andades konstigt. Men hon hävdade att han var 

frisk och fin. Och där hade jag önskat att hon hade tagit mig på mer 

allvar.  För jag hade ju rätt. Jag hade ju jätte rätt.” 

 

 

Stärka föräldrarollen 

Föräldrarna beskrev att sjuksköterskorna kunde hjälpa dem att ta sig an föräldrarollen bättre. 

Genom att se förbi det sjuka i deras barn och att bekräfta föräldrarna i deras nya roll blev den 

oväntade situationen lättare att hantera. De beskrev att de hade behov av att känna sig som 

vanliga föräldrar trots att situationen inte blev som de hade väntat sig.  

 

”Där satte de ju föräldraskapet väldigt snabbt i första hand och sa att 

ni har ju faktiskt fått en jättefin tjej, istället för att bara se det sjuka.” 

 

Föräldrarna beskrev att de upplevde att de förlorade kontrollen över sitt barn och att det 

upplevdes som att någon tog deras barn ifrån dem på grund av att det kändes som att 

sjuksköterskorna alltid var de som visste bäst vad barnet behövde rent medicinskt. Att 

sjuksköterskorna kunde ge tillbaka kontrollen och visa att föräldrarna också var viktiga för 

barnets hälsa gjorde att de upplevde att de kunde hantera situationen bättre.  

 

”De sa att det är ni som känner ert barn bäst. Det är ni som är med 

det hela tiden, vi kommer och går hela tiden olika personer så berätta 

för oss vad ni tror att barnet behöver och vad det är så kan vi sen 

komma och ge vår syn på det.” 

 

Att se sitt barn ha ont var någonting som alla föräldrar upplevde som väldigt jobbigt. Att 

sjuksköterskorna i dessa situationer lyssnade till deras åsikter och tillät föräldrarna att vara de 

som visste bäst gjorde situationen lättare att hantera.  

 

”Att de inte bara ignorerade förälderns oro utan att de ändå lyssnade 

på föräldern och insåg det att jag inte bara var en hispig mamma som 

bara ville att mitt barn skulle ha en värktablett.” 
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Föräldrarna upplevde att det var skrämmande att göra självklara saker som att byta blöjor eller 

att bara ta upp sitt barn i famnen då de var rädda att barnet skulle ta skada på något sätt. Till 

stor hjälp var då att sjuksköterskorna alltid erbjöd föräldrarna att utföra dessa saker själva i så 

stor utsträckning som möjligt, samt stöttade dem i att det faktiskt gick bra trots sladdar och 

maskiner som kunde upplevas vara i vägen.   

 

”Att hjälpa oss att våga ta det igen, så att säga att vi sköter 

morgontvätten och blöjbyten och att vi fick börja sondmata honom 

och sådana saker. Att stödja oss i att det går att göra de här sakerna 

även om det sitter hundra olika slangar och sådana saker.” 

 

”Ja så fort någon av oss var på sjukhuset så fick vi alltid frågan att 

vara med vid behandlingar och så, när de skulle gå iväg och göra 

saker med henne.” 

 

En förälder berättade specifikt om den tacksamhet hon kände över att hon alltid fick chansen 

att amma sin dotter då det var möjligt. Detta gjorde det lättare för henne att ta sig an 

föräldrarollen.  

 

”Då kände jag att sjuksköterskan tog ett större ansvar för mig som 

mamma. Att jag faktiskt skulle få den kontakten med barnet, att amma 

henne.” 

 

Föräldrarna upplevde att de hade behov av att få prata med någon om hur de skulle kännas att 

komma hem med sitt barn igen. Att de enda sedan barnets födsel haft vårdpersonal tillgänglig 

skapade en osäkerhet kring hur man skulle klara sig själv då behandlingen var klar.   

 

”Det kändes å gud kommer jag klara det här själv? Ni är så långt 

borta då. Att man där kunde gått in och gett mer stöttning. Just att få 

prata om hur det känns att komma hem.” 

 

 

Att inte känna sig delaktig 

En förälder beskrev att hon kunde känna sig utanför när det kom till vårdandet av hennes 

barn. Trots att det var jobbigt hade hon förståelse för detta eftersom hon visste att barnet var 

beroende av hjälp som bara sjuksköterskorna kunde ge.  

 

”Jag blir ju så väldigt vid sidan av och måste ju vara vid sidan av 

eftersom de kan allting just i den specifika situationen.” 

 

Detta blev särskilt påtagligt då barnet låg på intensivvårdsavdelning, där handhavandet av den 

medicinska utrustningen var avgörande för barnets välmående.  

 

”Man blir lätt åsidosatt på BIVA som förälder.” 

 

Sjuksköterskans kompetens 

 

Föräldrarna beskrev hur sjuksköterskorna hade en viktig roll genom hela vårdtiden. Mycket 

av stödet fann föräldrarna i vetskapen om och tilliten till deras kompetens. Enligt föräldrarna 

var det praktiska vårdandet av deras barn den viktigaste delen av sjuksköterskornas arbete. 
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För föräldrarna kom barnets välbefinnande i första hand och de litade till sjuksköterskornas 

kompetens angående deras barns välmående.  

 

”När vi var på intensiven så var allting helt perfekt. De var 

professionella rakt igenom, alla hade den kunskapen man önskade.” 

 

Sköterskornas kompetens skapade trygghet och föräldrarna upplevde tillit och lugn när 

sköterskorna tog hand om deras barn. De beskriver tryggheten i att sjuksköterskorna kan läsa 

av barnet vid försämringar, att de har erfarenhet av att vårda hjärtebarn samt att de har tydliga 

rutiner som de följer. 

 

”De blir ju tryggheten för att man vet att de kan läsa barnet och se om 

det är någonting. Tryggheten i att om det skulle vara någonting som felar, 

alltså att det är på väg att gå åt fel håll.” 

 

”De var lugna och trygga i liksom i det de gjorde, och det mesta såg 

så rutinmässigt ut att man inte själv behövde oroa sig.” 

 

Föräldrarna kände trygghet i sjuksköterskornas kontinuerliga övervakning av deras barn och 

omvårdnaden som utfördes. 

 

”De tog ju hand om min son, de såg ju till att han mådde bra, de 

övervakade honom hela tiden.” 

 

En förälder beskrev att osäkerhet hos sjuksköterskorna vid till exempel provtagning och 

undersökningar bidrog till att den oro som redan fanns där växte sig större.   

 

”När de skulle ta EKG sa de inför mig och barnets pappa att: åh jag 

vet inte hur jag ska göra och nu blev det fel. Man vill inte höra sådant 

som en orolig förälder.” 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars erfarenhet av stöd från sjuksköterskan då deras 

barn behandlades för ett medfött hjärtfel. Då författarna ville beskriva erfarenheter valdes i 

enlighet med Kvale och Brinkman (2009) kvalitativa forskningsintervjuer som metod. Genom 

den kvalitativa forskningsintervjun kan forskaren beskriva världen utifrån intervjupersonernas 

synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Totalt intervjuades sex föräldrar, varav en hade personlig anknytning till en av författarna. 

Sex intervjuer ansågs tillräckligt med tanke på studiens omfattning och tidsram samt 

intervjuernas kvalité. En intervjustudies kvalitet är inte beroende av antalet deltagare utan 

styrs av väl utförda intervjuer med god kvalitet och noggrann analys (Kvale & Brinkman, 

2009).     

 

Urvalskriterier för medverkan i studien var att man skulle vara förälder till ett barn som 

behandlades för ett medfött hjärtfel då barnet var mellan noll till tio år. Enligt Hogg och 

Warth (2009) skiljer sig ofta behovet av stöd till föräldrar med små barn från det behov 
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föräldrar med äldre barn har, varför vi ansåg att föreliggande åldersspann var lämpligt. Ett 

kriterie var också att behandlingen skulle ha skett för minst ett år sedan samt högst fem år 

sedan, då det enligt Cullberg (2006) behövs tid för att få distans till en sjukdomsprocess. Detta 

val gjordes även av etiska skäl. Samtidigt ville vi inte att det skulle gått så lång tid att 

upplevelserna och erfarenheterna skulle vara allt för avlägsna. En av intervjupersonerna 

uppfyllde inte urvalskriterierna då behandlingen av hennes barns hjärtfel avslutades för 

mindre än ett år sedan. Vi valde dock att inkludera henne i studien då vi hade stora svårigheter 

med att få tag på tillräckligt stort antal deltagare samt att hon själv uttryckte att hon verkligen 

ville dela med sig av sina erfarenheter.  

 

Då alla intervjupersoner bodde utanför Stockholm utfördes samtliga intervjuer via telefon och 

spelades in med hjälp av högtalarfunktion och diktafon. Enligt Kvale och Brinkman (2009) 

ger inspelning intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i samtalet 

och möjlighet att lyssna på materialet om och om igen. Nackdelar med telefonintervjuer kan 

enligt Kvale och Brinkman (2009) vara förlusten av kroppslig närvaro, gester och 

ansiktsuttryck. Författarna upplevde dock att telefonintervjuerna var lyckade då vi fick rika 

svar på våra frågor samt att det gav en distans som underlättade vid känsliga samtalsämnen. 

Trost (2010) menar dock att telefonintervjuer i huvudsak inte är lämpade för mer in- eller 

djupgående frågor. Författarna kan därför inte med säkerhet säga att resultatet skulle se 

likadant ut om intervjuerna gjorts ansikte mot ansikte. En fördel med telefonintervjuer är 

enligt Lundman och Hällegren Graneheim (2012) att det ges möjlighet att intervjua personer 

från olika delar av Sverige, vilket i sin tur stärker studiens överförbarhet.  

 

Enligt Lundman och Hällegren Graneheim (2012) är forskningsresultatets tillförlitlighet 

bedömt utifrån forskarens redogörelser för sina tillvägagångssätt och val av strategier. 

Trovärdigheten i studien stärks genom att de flesta deltagarna i studien själva hörde av sig till 

oss då det säkerställer att de är både informerade, intresserade och motiverade att dela med sig 

av sina erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att noggrant beskriva studiens 

tillvägagångssätt har tillförlitligheten stärkts. Tillförlitligheten stärktes ytterligare genom att 

korsvalidering genomfördes författarna emellan. Då studiens resultat överensstämmer med det 

syfte som formulerades anses studien ha god giltighet. Genom att presentera citat från 

samtliga intervjuer ges läsaren förutsättningar för att ytterligare bedöma analysens giltighet 

(Lundman & Hällegren Graneheim, 2012) 

 

Enligt Polit och Beck (2012) handlar en studies överförbarhet om i vilken utsträckning 

resultatet kan överföras till andra grupper. Då samtliga deltagare i studien var kvinnor kan 

överförbarheten till andra grupper med manliga deltagare diskuteras. Vad vi själva anser 

stärka överförbarheten är det faktum att alla deltagarna var bosatta i olika delar av landet. 

Enligt Lundman och Hällegren Graneheim (2012) kan studiens överförbarhet endast bedömas 

av läsaren. Genom noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys har 

författarna underlättat för bedömningen av studiens överförbarhet.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan man inte se en intervjuinteraktion som ett samtal 

mellan jämlika parter, då den alltid är förenad med en viss maktassymetri. De beskrivningar 

intervjupersonen delar med sig av under intervjun kommer intervjuaren sedan att ha 

tolkningsmonopol på. Detta leder till en maktförskjutning som kan vara förödande i en 

intervjusituation då den till exempel kan medföra att intervjupersonen undanhåller 

information, ifrågasätter intervjuaren eller talar runt ämnet. För att så gott som möjligt minska 

maktassymetrin har i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) stor respekt visats för 
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deltagarna och deras erfarenheter. Vi har också försäkrat oss om deltagarnas informerade 

samtycke samt att deras svar under intervjuerna tolkats korrekt.  

 

Resultatdiskussion 

I Lawoko och Soares (2004) studie beskrivs att föräldrar till barn med medfödda hjärtfel och 

andra sjukdomar värdesätter högt att få god information om sjukdomen, att få delta i 

behandlingen samt kontinuitet och god kommunikation med vårdpersonalen. Det beskrivs 

också att föräldrarna ofta är oroade över personalens kompetens. Föräldrarnas erfarenheter 

även i denna studie visar att sjuksköterskans stöd till föräldrar med hjärtebarn har en viktig 

funktion. För föräldrarna var beskedet att deras barn hade ett hjärtfel en skrämmande 

upplevelse. Detta bekräftas även i tidigare studier av Griffin (2002). Föräldrarna beskriver 

sjuksköterskan som den person de hade mest kontakt med vilket också framkommit i en 

tidigare studie av Fernandes (2005). Föräldrarnas erfarenheter i studien visar också problem 

som framkommer då sjuksköterskans stöd uppfattades som otillräckligt. 

 

Genom föräldrarnas beskrivningar av sina erfarenheter har olika typer av stöd med betydelse 

vid behandlingen av deras hjärtebarn framkommit. För föräldrarna var det viktigt att 

sjuksköterskan gav tydlig och ärlig information, vilket också framkommer i en studie gjord av 

Lawoko och Soares (2004) där de funnit att föräldrarna till sjuka barn känner sig mindre 

oroliga då de förstår vad sjukvårdpersonalen försöker förmedla. Det var också viktigt att 

sjuksköterskorna var säkra i sin yrkesroll och att de var säkra i det praktiska handhavandet 

med barnet. Resultatet visar att det skapades ett lugn hos föräldrarna genom sjuksköterskors 

säkerhet och tydliga rutin i arbetet. I de fall föräldrarna upplevde att sjuksköterskan var osäker 

skapade det en oro och minskad tillit.  

 

Föräldrarna beskriver hur det efter diagnosen framkommer mycket frågor och att de vill veta 

allt som berör deras barn. Föräldrarna beskrev också hur frågor ofta kom fram en stund efter 

att informationen givits. Resultatet visar att sjuksköterskans patientnära arbete gjorde dem till 

den primära källan för information. Resultatet visar också att barnets hälsa var det som hade 

högst prioritet för föräldrarna. När barnets tillstånd stabiliserats och föräldrarna känner sig 

tryggare med situationen kommer deras egna känslor upp till ytan. Föräldrarna beskriver då 

ett behov av att ha någon att prata med. De beskriver att sjuksköterskans emotionella stöd 

fyllde en viktig funktion.  

 

Enligt föräldrarna kunde sjuksköterskorna skapa en familjär miljö där man kunde tala om allt. 

Resultatet visar att föräldrana hade behov av någon att prata med och som kunde stilla deras 

oro. Trots den allvarliga situationen uppskattades humor i samtalen. De behövde även någon 

som ingav hopp och hjälpte dem att se framtiden med tillförsikt, att det skulle bli bra och att 

de skulle få åka hem med sitt barn. Resultatet visade att föräldrarna uppskattade att 

sjuksköterskan såg deras barn som unikt och att de inte bara var en familj i mängden. Detta 

stärks också i studien ”Experience of a broken heart” av Fernandes (2005). Resultatet visar 

dock att det finns brister kring det emotionella stödet. Det som efterfrågades var större 

möjlighet och tid till att sitta ned och prata med någon.    

 

Resultatet visar att sjuksköterskans tillgänglighet var viktig för upplevelsen av 

behandlingstiden. I resultatet syftar tillgänglighet på att snabbt kunna få kontakt med 

sjuksköterskan och möjligheten för dem att sitta ner och prata. Genom kontinuitet i 

sjuksköterskornas arbete skapades en relation mellan dem och familjen, vilket skapade en 

trygghet. I en studie gjort av Hallström och Elander (2007) framkommer även där att 
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föräldrarna känner sig mycket säkrare då de vet att vårdpersonalen är lättillgänglig. Studien 

handlar om vilket behov av stöd föräldrar till barn med kroniska sjukdomar har vilket visar att 

tillgänglighet är viktig vilket sjukdom barnet än drabbats av.  

 

Föräldrarna berättar om hur viktigt det är att sjuksköterskan lyssnar på deras åsikter och tar 

deras oro på allvar. I en studie av Sarajärvi et al (2006) beskrivs familjens delaktighet i vården 

av sitt barn som en nödvändighet då det är familjen som är experter på deras barns behov. En 

förälder beskriver att det fanns en känsla av att någonting inte stod rätt till med sitt barn, en 

sorts moderlig instinkt. När den oron inte blev tagen på allvar och det senare visade sig att 

oron var berättigad upplevdes frustration och sorg över att ingen lyssnat.  

 

Föräldrarna berättade att de förlorade något av kontrollen över sina barn på sjukhuset. 

Resultatet visar på att när barn behandlas på intensivvårdsavdelning med mycket medicinsk 

utrustning och striktare övervakning kan detta skapa en distans mellan barnet och föräldern. 

De beskrev ett behov av att vara som vanliga föräldrar och att sjuksköterskan spelade en 

viktig roll i att hjälpa föräldrarna i deras föräldraroll. Sarajärvi et al (2006) skriver i sin studie 

att sjuksköterskor bör kunna erbjuda stöd som kan hjälpa föräldrarna att identifiera sig i sin 

nya föräldraroll. Tidigare forskning har också visat att små saker som att sjuksköterskan 

använder barnets förnamn och ger barnet komplimanger kan hjälpa föräldrarna att minska 

distansen mellan dem och deras barn (Fernandes, 2005). 

 

Resultatet visar att sjuksköterskan var ett viktigt stöd genom hela vårdtiden. För föräldrarna 

var sjuksköterskans professionella bemötande och deras kompetens en viktig faktor för att 

skapa trygghet och förtroende. För föräldrarna var det viktigt att det fanns någon i närheten 

som kunde bedöma barnens tillstånd och veta om något var på väg åt fel håll. Sjuksköterskans 

erfarenhet och tydliga rutiner var också något som skapade trygghet och att barnet var väl 

övervakat. Som förälder kunde man inte vara med sitt barn hela tiden och det var viktigt med 

förtroende för att föräldrarna skulle få någon egen tid. 

 

Slutsats 

 

Resultatet visar att föräldrar vars barn föds med ett hjärtfel behöver stöd i flera olika former. 

Föräldrarna upplevde att den största delen av detta stöd kom från sjuksköterskorna som 

arbetade med dem och deras barn. Det föräldrarna upplevde som mest värdefullt var att få god 

information om sjukdomen och den medicinska behandlingen, att få vara delaktig i vården av 

deras barn, att sjuksköterskorna var tillgängliga för stöttning och praktisk hjälp, att de blev 

sedda och tagna på allvar samt att det fanns möjlighet till emotionell stöttning såsom att sitta 

ned och prata med någon. Vissa brister kunde identifieras kring alla dessa områden men i stort 

upplevdes sjuksköterskornas stöd som tillräckligt.  

 

Fortsatta studier 

För att utveckla och förbättra stödet till föräldrar och familjer som har barn med medfödda 

hjärtfel anser vi att det behövs forskning som syftar till att undersöka sjuksköterskans 

erfarenhet av att stötta föräldrar till barn med medfödda hjärtfel. På detta sätt skulle behovet 

av stöd belysas från olika perspektiv. Då vi under detta arbete bara intervjuat kvinnor kan det 

också vara intressant att utöver detta undersöka om erfarenheten hos män skiljer sig från det 

resultatet i denna studie. 
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BILAGA I 

Hej!  

Vi heter Niclas Syrén och Malin Wallbom och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin fem, som ska genomföra ett självständigt arbete 

omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör föräldrars erfarenheter av 

stöd från sjuksköterskan då deras barn behandlades för ett medfött hjärtfel. Vi är därför 

intresserade av att få genomföra intervjuer med föräldrar vars barn har behandlats för ett 

medfött hjärtfel och som väljs utifrån följande kriterier; att barnets sjukdom är stabiliserad 

och att barnet mår bra och är mellan ett till tio år. Behandlingen ska ha skett för minst ett år 

sedan, och max fem år sedan.  

 

När ett barn diagnostiseras med medfött hjärtfel, blir drömmen om att välkomna ett friskt 

barn till världen abrupt skingrad. Drömmen byts ut mot sorg, rädsla och en oförståelse för 

diagnosens innebörd. Att få ett barn med hjärtsjukdom skakar familjen djupt genom den 

sorg som uppstår, men även på grund av de problem som tillkommer med till exempel 

syskonrelationer och känslomässiga reaktioner hos släkt och vänner.  

 

Tidigare studier har visat att sjuksköterskans stöd har stor betydelse för föräldrar vars barn 

behandlas för ett medfött hjärtfel då de till exempel kan hjälpa föräldrarna att definiera sina 

roller i relationen till sitt svårt sjuka barn. Genom vår studie vill vi fördjupa oss i föräldrars 

erfarenheter av detta stöd. Vi vill också undersöka detta för att själva få en ökad insikt i 

den stödjande rollen vi som blivande sjuksköterskor kommer att ha. Då arbetet ska 

undersöka föräldrars erfarenheter har vi valt att utföra en intervjustudie, då detta lämpar sig 

bäst vid undersökning av upplevelser och erfarenheter. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt och deltagarna kan när som helst under studiens gång dra sig ur. Intresserade 

föräldrar kommer att få ett brev med information om studien och de kommer även att få ge 

sitt skriftliga och muntliga samtycke till att intervjuerna genomförs och spelas in. All data 

som samlas in kommer att vara konfidentiell vilket innebär att allt som kan komma att 

identifiera enskilda personer kommer att döljas för andra än författarna. Om någon 

deltagare väljer att dra sig ur studien kommer eventuell genomförd intervju att raderas 

samt uteslutas ur studiens resultat. Utskrivna intervjuer kommer att förvaras oåtkomligt för 

andra än författarna. Alla resultat som framkommer ur studien kommer att förvaras på 

författarnas privata lösenordskyddade datorer. Då detta är en kvalitativ studie kommer vi 

att intervjua sex till åtta personer på den plats som deltagarna själva önskar eller via 

telefon. Intervjuerna kommer att ta 30-60 minuter och om det godkänns av deltagarna 

spelas in med bandspelare. Intervjuerna kommer sedan att skrivas ut ordagrant av 

författarna själva. I utskrifterna kommer all information som kan identifiera deltagarna att 

döljas. Efter transkribering av intervjuerna kommer inspelningarna att raderas. 

 

Det slutgiltiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt under biblioteket 

Sophiahemmet Högskola’s hemsida http://www.shh.se  

 

Med vänlig hälsning  

Sophiahemmet Högskola: 

 

Malin Wallbom Niclas Syrén  Handledare: Eva Lejman 

XXX-XXX XX XX XXX-XXX XX XX XXX-XXX XX XX 

XX.XX@stud.shh.se XX.XX@stud.shh.se XX.XX@shh.se  

 

http://www.shh.se/
mailto:XX.XX@stud.shh.se
mailto:XX.XX@stud.shh.se
mailto:XX.XX@shh.se


      

BILAGA II 

Intervjustudie – erfarenheter av stöd 
 

Är Du/Ni föräldrar till ett barn som behandlats för ett medfött hjärtfel? Är Du/Ni 

intresserade av att dela med Er av Era erfarenheter? 

 

Vi heter Malin Wallbom och Niclas Syrén. Vi studerar till sjuksköterskor vid 

Sophiahemmet Högskola och skriver nu en kandidatuppsats omfattande 15 högskolepoäng 

om föräldrars erfarenhet av stöd från sjuksköterskan då deras barn behandlades för ett 

medfött hjärtfel.  

När föräldrar ställs inför situationen med ett svårt sjukt barn behöver de stöd för att kunna 

hantera situationen. Tidigare studier har visat att sjuksköterskans stöd har stor betydelse för 

föräldrarna vid denna svåra tid. Stödet till föräldrarna kan dels vara information, till 

exempel att hjälpa föräldrarna att förstå sjukdomen, behandlingen och barnens 

känslomässiga reaktioner och behov, dels emotionellt stöd genom att lyssna och visa att 

man finns där och bryr sig. Genom vår studie vill vi fördjupa oss i föräldrars erfarenheter 

av detta stöd. Vi vill också undersöka detta för att själva få en ökad insikt i den stödjande 

rollen vi som blivande sjuksköterskor kommer att ha. 

 

Vi är intresserade av att få kontakt med föräldrar vars barn behandlats för ett medfött 

hjärtfel för minst ett år sedan och högst fem år sedan. Barnet ska vid tiden för 

behandlingen varit mellan noll till tio år och nu vara stabil i sitt sjukdomstillstånd och må 

bra.  

 

Deltagandet i studien kommer att vara helt frivilligt och Du/Ni kommer att ha möjlighet att 

dra Er ur studien när som helst. All data som samlas in kommer vara konfidentiell vilket 

innebär att allt som kan komma att identifiera enskilda personer kommer att döljas för 

andra än författarna. En intervju kommer att ta 30-60 minuter och genomföras på den plats 

Du/Ni önskar eller via telefon.  

 

Om medverkan i denna studie skulle aktivera oarbetad sorg finns det möjlighet till stöd 

genom att ta kontakt med hjärtebarnsförbundets kanslichef.  

 

Är Du/Ni intresserade och vill ha mer information? Hör då gärna av Er till oss! 

 

Malin Wallbom XXX-XXX XX XX 

XX.XX@stud.shh.se 

 

eller 

 

Niclas Syrén XXX-XXX XX XX 

XX.XX@stud.shh.se 

 

 

 

 

 

Handledare:  

Eva Lejman 

XXX-XXX XX XX 

XX.XX@shh.se 

mailto:Malin.Wallbom@stud.shh.se
mailto:Malin.Wallbom@stud.shh.se


      

BILAGA III 

 

Syftet med studien är att beskriva föräldrars erfarenheter av stöd från sjuksköterskan då 

deras barn behandlades för ett medfött hjärtfel. När föräldrar ställs inför situationen med ett 

svårt sjukt barn behöver de stöd för att kunna hantera situationen. Tidigare studier har visat 

att sjuksköterskans stöd har stor betydelse för föräldrarna vid denna svåra tid. Stödet till 

föräldrarna kan dels vara information, till exempel att hjälpa föräldrarna att förstå 

sjukdomen, behandlingen och barnens känslomässiga reaktioner och behov, dels 

emotionellt stöd genom att lyssna och visa att man finns där och bryr sig. Genom vår 

studie vill vi fördjupa oss i föräldrars erfarenheter av detta stöd. Vi vill också undersöka 

detta för att själva få en ökad insikt i den stödjande rollen vi som blivande sjuksköterskor 

kommer att ha. 

 

Detta är en kvalitativ studie och vi vill därför genomföra en intervju med dig på den plats 

Du som deltagare väljer, alternativt över telefon. Deltagandet i studien är helt frivillig och 

Du kan när som helst välja att dra dig ur. Intervjun kommer att ta 30-60 minuter och den 

kommer att spelas in. All data som samlas in kommer att vara konfidentiell vilket innebär 

att allt som kan komma att identifiera enskilda personer kommer att döljas för andra än 

författarna. Om Du väljer att dra dig ur studien kommer eventuell genomförd intervju att 

raderas samt uteslutas ur studiens resultat. Inspelade intervjuer kommer att skrivas ut 

ordagrant och sedan raderas. I utskrifterna kommer all information som kan identifiera dig 

som deltagare att döljas.  

 

Det slutgiltiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt under biblioteket 

Sophiahemmet Högskola’s hemsida http://www.shh.se  

 

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till:  

 

Malin Wallbom XXX-XXX XX XX 

XX.XX@stud.shh.se 

 

eller 

 

Niclas Syrén XXX-XXX XX XX 

XX.XX@stud.shh.se 

 

 

Handledare:  

Eva Lejman 

XXX-XXX XX XX 

XX.XX@shh.se 

 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien enligt ovanstående villkor. 

Namnteckning   Namnförtydligande 

 

______________________  _________________________ 

 

 

 

http://www.shh.se/
mailto:Malin.Wallbom@stud.shh.se
mailto:Malin.Wallbom@stud.shh.se


      

BILAGA IV 

BAKGRUNDSFRÅGOR  
Har du några frågor innan intervjun börjar?   

På vilket sjukhus vårdades ditt barn? 

Vilken typ av hjärtfel?   

Hur länge behandlades ditt barn på sjukhus? 

 

STÖD 

- Kan du berätta om en situation då du kände att sjuksköterskan var ett stöd för dig 

under vårdtiden? 

- Kan du berätta hur du i allmänhet upplevde det stöd du fick av sjuksköterskan? 

- Hur blev du påverkad av det stöd du fick?  

- Fick du olika sorters stöd under vårdtiden, vilka isåfall? 

- Kan du berätta om stödet som du fick kändes tillräckligt eller saknade du någonting 

och isåfall vad var det som saknades? 

- Berätta om hur ditt behov av stöd förändrades vartefter behandlingen fortskred.  

- Mötte sjuksköterskorna dessa behov? 

- Var det någon annan närstående som fick någon form av stöd från sjuksköterskan? 

Vem och hur? 

 

 

SJUKSKÖTERSKANS ROLL 

- Kan du beskriva vilken roll sjuksköterskan hade för dig under behandlingstiden?  

- Vilken betydelse hade sjuksköterskan för dig under behandlingstiden? 

- Vilken del av sjuksköterskans arbete var viktigast för dig? 

 

 

FÖRÄLDRARNAS ROLL 

- Kan du berätta om sjuksköterskan gjorde någonting för att hjälpa dig i 

föräldrarollen? 

- Hur påverkade detta upplevelsen av behandlingstiden?  

- Förändrades din föräldraroll vartefter behandlingen fortskred? 

 

 

EXEMPEL PÅ FÖLJDFRÅGOR 

Kan du ge exempel på..?, berätta mer om.., beskriv.. förklara.. 

 

 

AVSLUTANDE 

Jag har inga fler frågor. Har du någonting mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar 

intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 



      

BILAGA V 

Tabell I. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Subkategori Kategori Tema 

berättade och 

hade bilder som 

de visade hur 

det kunde se ut 

när man kom 

upp på 

intensiven 

 

Berättade och 

visade bilder på 

hur det kunde 

se ut på IVA. 

Hjälpmedel 

för att 

informera 

Informativt 

stöd 

Föräldrars 

erfarenhet av 

stöd 

De tog sig tid 

att lyssna på 

alla våra frågor 

och funderingar 

och rädsla inför 

operationen och 

så 

 

De tog sig tid 

att lyssna på 

alla frågor, 

funderingar och 

rädsla inför 

operationen. 

 Tillgänglighet Föräldrars 

erfarenhet av 

stöd 

Då kände man 

ju att man inte 

behövde börja 

om och prata 

utan dom kunde 

komma in och 

ställa frågorna 

som man hade 

pratat om 

tidigare och.. ja 

komma ihåg 

vad man hade 

pratat om. Det 

var jätte 

uppskattat. 

Man behövde 

inte börja om 

från början. De 

kom ihåg vad 

man pratat om 

tidigare. Det var 

uppskattat.   

Kontinuitet Tillgänglighet Föräldrars 

erfarenhet av 

stöd 

 


