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SAMMANFATTNING 

 

 

I Sverige föds det cirka ca 750-1000 barn med hjärtfel. En del hjärtsjukdomar måste 

korrigeras med kirurgi medan en del kan skötas medicinskt och/eller med uppföljande och 

regelbundna undersökningar på barnklinik. Det finns en ständigt pågående utveckling av 

operationsmetoder och behandlingar gällande medfödda hjärtfel. Även prenatala 

undersökningar kan vara aktuella för att kunna identifiera hjärtsjukdomen redan i moderlivet 

och för att kunna få en uppfattning om dess komplexitet. 

 

Syftet var att belysa föräldrars oro samt de omvårdnadsåtgärder som har betydelse för oron i 

samband med barns hjärtsjukdom på barnklinik. 
 

En litteraturöversikt valdes som metod och en datainsamling genomfördes i databaserna Pub 

Med och CINAHL med hjälp av sökord.  Efter genomgång av lästa abstracts inkluderades 15 

artiklar som kom från olika delar av världen. Alla var på engelska samt svarade på det 

föreliggande arbetets syfte och problemformulering. 

Resultatet organiserades i rubriker med gemensamma drag. Föräldrars upplevelser av oro och 

ångest, oro inför och efter operation, socioekonomiska faktorer som har betydelse för 

familjen, tidens betydelse i flera perspektiv, kunskapen lindrar oro, omvårdads och andra 

åtgärder i samband med oro.  

 

Föräldrars oro och ångest var gemensamt för alla artiklar. Det framkom också att 

svårighetsgraden på barnets hjärtsjukdom inte hade något tydligt samband med den oro som 

föräldrarna upplevde. Oron kunde upplevas lika starkt hos de vars barns hjärtfel var av en 

lättare grad jämfört med föräldrar till barn med ett mer komplext hjärtfel. Aktuella 

omvårdnadsåtgärder såsom stödsamtal samt att förmedla kunskap och information av 

sjuksköterskan kan vara av betydelse inför undersökningar och behandling. 

 

Föräldrars oro över barnet och dess hjärtsjukdom kan förstärkas av besök på barnklinik i 

samband med olika procedurer. Sjuksköterskor som möter familjerna bör ha en förståelse för 

vad som är viktigt för föräldrarna för att kunna mildra oron. Kunskap, information, 

bemötande och stöd är viktiga för att familjen ska kunna hantera de situationer som upplevs 

som svåra och jobbiga för familjen. Samtal som omvårdnadsåtgärd är en stor del av de 

åtgärder som är aktuella. Det är viktigt att känna till att även tillsynes lättare grad av hjärtfel 

hos barnet kan skapa stor oro. Lugna och trygga föräldrar bidrar också till barnets 

välbefinnande.  
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BAKGRUND 

Barn med medfödda hjärtfel  

 

Varje år föds mellan 750-1000 barn i Sverige med ett medfött hjärtfel. Det finns stora 

variationer i allvarlighetsgrad men av diagnoserna kräver det någon form av medicinsk 

och/eller kirurgisk behandling enligt (Nationellt register för barn med medfödda 

hjärtsjukdomar; Swedish Registry of Congenital Heart Disease [SWEDCON], 2014). 

Syftet med det nationella registret är bland annat att identifiera och beskriva riskgrupper 

avseende framtida hjärtkomplikationer och att skapa underlag för forskning på både 

nationell och internationell nivå. I detta ingår att kvalitetssäkra den kirurgiska och den 

interventionella behandlingen av medfödda hjärtfel samt att förbättra vården av barn och 

vuxna med medfött hjärtfel. Som ett alternativ till kirurgisk behandling har idag 

kateterburen behandling utvecklats. Barn med komplicerade hjärtfel och som tidigare avled 

under barnaåren uppnår idag oftast vuxen ålder och är en patientkategori som inte funnits 

tidigare. Kunskapen om och erfarenhet av hur deras sjukdom ter sig i vuxen ålder är idag 

begränsad (SWEDCON 2014). I en studie belyses vuxnas erfarenheter av att ha ett medfött 

hjärtfel (Ong, Nolan, Irvine och Kovacs, (2010). Där beskrivs svårigheter under uppväxten 

på grund av att föräldrar varit överbeskyddande och att detta påverkat den egna 

rädslan/oron över hjärtfelet. I en annan studie av Simons et al. (2007) beskriver författarna 

att föräldrarna till barn med hjärtsjukdom kan uppleva att barnen hämmas i sina fysiska 

aktiviteter på grund av rädsla för hjärtfelet. Restriktioner av fysiska aktiviteter kan leda till 

social isolering och dåligt självförtroende (Simons et al., 2007). 

 

Medfödda hjärtfel är det mest allmänt förekommande sjukdomen som diagnostiseras under 

första levnadsåret eller under fosterlivet. Det är också den vanligaste orsaken till 

spädbarnsdöd under första året och har en varierande långsiktig överlevnad från 80 procent 

till 95 procent av diagnostiserade komplexa hjärtfel. Dödligheten har sjunkit dramatiskt 

över de senaste årtionden menar (Golfenshtein, Srulovici, & Medoff-Cooper, 2015).  

Frågor om ärftlighet är idag mycket vanliga och. Socialstyrelsen har i sina senaste 

rekommendationer för hjärtsjukvård givit utredningar om genetiskt betingade 

hjärtsjukdomar en hög prioritet (SWEDCON , 2014 ). 

 

Vanliga hjärtfel hos nyfödda  

 

Kammarseptumdefekt är den vanligaste diagnosen och utgör ca 20-30 procent av alla 

hjärtfel. Det förekommer både som det enda hjärtfelet men också i kombination med andra 

defekter i hjärtat (SWEDCON, 2014). Defekten innebär hål i kammarskiljeväggen i hjärtat  

och  kan variera i storlek från mm stora  till större hål. De små hålen spontansluter sig ofta 

utan någon åtgärd. De större hålen mellan kamrarna kan ge hjärtsvikt på grund av 

övercirkulation i lungkretsloppet (Sunnegård, 2014). 

 

I en studie på Medical center i Dallas har forskarna tittat på hur olika typer av 

vetrikelseptumdefekter [VSD] kan behandlas beroende på var de sitter. Det fann att barnets 

ålder hade  en avgörande betydelse för spontanslutning. Spontanslutning var vanligast 

under 6 månaders ålder och avtog sedan. Vid 3,5 år hade förekomsten för en slutning 

sjunkit till 44 procent. Stora defekter krävde en kirurgisk slutning (Zhang, Mi Ko,  

Guileyardo & Roberts, 2015). 
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Öppetstående ductus arteriosus utgör ca 10 procent av alla medfödda hjärtfel (Fortescue, 

Lock, Galvin & Mc Elhinney, 2014). Detta kärl är betydelsefullt i fostercirkulationen och 

är ett stort kärl som försörjer högerkammare, lungorna och den nedre kroppshalvan med 

blod i fosterlivet. Kärlet ska slutas vid födelsen men gör det inte alltid. Kvarstående 

öppning kunde finnas kvar och måste i en del fall slutas kirurgiskt. Vid små kvarvarande 

öppningar är risken för hjärtsvikt låg (Sunnegård 2014). 

 

Fyrtio procent av barn födda med Downs syndrom har ett medfött hjärtfel som kan 

jämföras med 0,3 procent hos barn med en normal kromosomuppsättning. Barn som föds 

med denna kromosomavvikelse har ofta ett hjärtfel som benämns atrioventrikulär 

septumdefekt  [AVSD] och innebär att det kan finnas hål i både förmak och  

kammarseptum. Denna defekt utgör cirka 3 procent av alla hjärtfel och har rapportests vara  

det vanligaste hjärtfelet vid denna  i denna kromosomavvikelse (Mahadevaiah, Gupta & 

Ashwath, 2015). I en rapport från Socialstyrelsen redovisas statistik över 

kromosomavvikelser och fosterskador. Totalt föds cirka tre procent med någon av ovan 

beskrivna avikelser och eventuella hjärtfel. Enligt statistik från Socialstyrelsen (2016) 

överlever svårt hjärtsjuka barn oftast sin ettårsdag. Hypertrofisk kardiomyopati innebär att 

hela hjärtmuskeln är förtjockad och förekommer i ett flertal syndrom men är dock ovanligt 

och är endast rapporterat i ett beskrivet fall av trisomi 21 (Mahadevaiah et al., 2015).  

 

Enkammarhjärta kan sägas vara ett samlingsnamn på ett flertal medfödda hjärtfel där 

hjärtats antingen högra eller vänstra kammare är underutvecklad. De finns olika varianter 

på detta hjärtfel såsom hypoplastiskt västerkammarsyndrom vilket innebär att vänster 

kammare är underutvecklad och att höger kammare är större än normalt. Eftersom det inte 

finns två fungerande kammare påverkas cirkulationen kraftigt och hjärtfelet måste därför 

behandlas kirurgiskt (Sunnegård, 2014). Överlevnaden för barn med enkammarhjärtan har 

ökat från 58 procent hos barn som är födda mellan år 1999-2006,  till 74 procent för de 

som är födda mellan år 2007-2014 (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Barn med hjärtsvikt är ofta mycket allmänpåverkade och har ökad andningsfrekvens.  

Stora hål i kammarskiljeväggen ökar belastningen på hjärtat och kan ge ett ökat pulmonellt 

blodflöde och volymbelastning som följd. Detta kan ge ökad andningsfrekvens upp till 100 

andetag/minut med indragningar som kan synas mellan revbenen. Hudfärgen kan vara blek 

och med tecken på cyanos. Lång tid av inkompensation i flera månader kan påverka längd 

och viktutveckling (Sunnegård, 2014). 

 

De undersökningsmetoder som finns är förutom auskultation av hjärtat också 

saturationsmätning, blodtrycksmätning, hjärt och lungröntgen, elektrokardiografi och 

ultraljudsundersökning. Kirurgiska behandlingar behövs vid komplicerade hjärtfel samt vid 

förträngningar av stora kärl eller stora ventrikelseptumdefekter, men vätskeskedrivande 

behandling är en av hörnstenarna när barnet drabbas av hjärtsvikt (Sunnegård, 2014). 

 

Det normala föräldraskapet 
  

För att förstå innebörden av att få ett barn med en hjärtsjukdom kan det också vara av 

värde att ha en förståelse för det normala föräldraskapet. Den första tiden med barnet är för 

många nyblivna föräldrar en omtumlande upplevelse. Det är många gånger en tid av oro 

och ängslan. I en studie från Australien med titeln ”Support for stressed parents of young 

infants” intervjuades nyblivna föräldrar och det visade sig enligt Eronen, Pincombe, och 
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Calabretto, (2007)  att en stor del av de intervjuade mödrarna upplevt ångest, stress och 

skuld samt tvivel på att deras barn var friskt. Vidare upplever föräldrarna att barnets hälsa 

är viktig och att de känner en skyldighet att ta hand om en annan människas liv (Eronen, et 

al., 2007). 
 

Barns hälsa 

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) är hälsosituationen för svenska barn bland de bästa i världen i 

flera avseenden. Vi har låg spädbarnsdödlighet, hög andel ammande spädbarn, låg andel 

barnolycksfall, hög andel vaccinerade barn och en jämförelsevis låg andel barn som utsätts 

för fysisk bestraffning under sin barndom. Socialstyrelsen ger ut vägledningar för att bidra 

till det hälsofrämjande arbetet som bedrivs i mödra- och barnhälsovård. 

 

När barnet är sjukt eller att det inte får tillräckligt med omvårdnad behövs hjälp från 

professionella vårdare. Om medicinsk behandling behövs kombineras behandling med 

omvårdnad av sjuksköterskor läkare och annan personal som samverkar med föräldrar för 

att barnet ska få en optimal vård (Ternestedt & Norberg, 2014).  

 

Pediatrik  

 

Pediatrik kommer från grekiskan och betyder barn och läkekonst. Det är ett medicinskt 

kunskapsområde som omfattar sjukdomar och hälsobetingelser hos barn under 

adolescensen, och i vissa avseenden även hos foster under tiden närmast före födelsen 

(Nationalencyklopedin 2016). 

 

Barnklinik 

 

Klinik kommer från grekiskans ”kline” som betyder säng. Det är ett gemensamt begrepp 

för en eller flera avdelningar som tillsammans bildar en enhet. En enhet är en 

sammanhängande del av ett sjukhus och där patienter läggs in på kliniker och benämns 

efter sin specialitet till exempel kirurgisk eller medicinsk klinik (Lindskog & Zetterberg, 

1981 ). På barnkliniken finns det olika specialiteter, endokrina, gastroenteriala och 

neurologiska för att nämna några och flera mottagningsenheter och avdelningar för olika 

sjukdomstillstånd för barn. 

 

Stress 

 

Enligt Nationalencyklopedin (2016) härleds ”stress” från engelskan; ”tryck, spänning” 

Detta innebär inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de 

anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av psykiska eller fysiska påfrestningar” 

(Nationalencyklopedin 2016). 

 

Vid möten med barn i sjukvården menar Mörelius (2014) att det kan vara både med friska  

barn och barn  med långvariga sjukdomar eller särskilda behov. Ett av målen med dessa 

möten är att de inte ska bli skrämda för att komma tillbaka. Miljön kan verka skrämmande 

och också vanliga ord som används inom sjukvården. Barn som kommer till sjukhuset 

utsätts för olika procedurer. Att till exempel vara med en ultraljudsundersökning eller 
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röntgenundersökning kan upplevas skrämmande. Fasthållning mot sin vilja vid någon 

procedur är förmodligen en av det värsta stressorer ett barn kan utsättas för. Därför är 

förberedelse viktigt och ska anpassas efter barnets ålder och unika situation (Mörelius, 

2014). 

 

Ångest/oro 

 

Enligt Nationalencyklopedin är ångest ett tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning. 

Låg grad av ångest kallas ängslan eller oro medan en högre grad kan upplevas som skräck 

eller panik. Biologiskt är det en reaktion på en farofylld situation. Då farorna i ett modernt 

samhälle kan bestå av hot mot fundamentala psykologiska behov blir människors 

reaktioner inte alltid ändamålsenlig (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Omvårdnad och omvårdnadsåtgärder   

 

Omvårdnad är ett kunskapsområde och en vetenskaplig disciplin som det idag är möjligt 

att på ett systematiskt sätt kunna beskriva bl.a. som ett resultat från 

omvårdnadsforskningen. Evidensbaserad omvårdnad ersätter dock inte personalens 

förmåga till empati, dess erfarenheter och etiska förhållningssätt eller vårdideologi. Det ska 

ses som ett komplement (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). 

 

Kunskapsutvecklingen är stark och ställer stora krav på all personal att hålla sig uppdaterad 

om nya rön. De senaste decennierna har evidensbaserad vård utvecklats starkt. 

Sjuksköterskor har ansvar för att tillämpa evidensbaserad vård för att kunna garantera att 

patienterna får omvårdnad efter vetenskap och beprövad erfarenhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). 

 

På barnklinik är det viktigt med uppdaterade och lättillgängliga riktlinjer för sjuksköterskor 

i det vardagliga arbetet och i samband med omvårdnadsåtgärder. Riktlinjer eller PM ska 

finnas för till exempel hur bedövningssalva används på barn vid provtagningar. Detta 

innebär att barnet kan få smärtlindring och därmed bli lugnare. Detta leder i sin tur till att 

föräldrarna känner sig tryggare. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2009) är 

sjuksköterskans ansvarsområde omvårdnad och specialitet, vilket omfattar både det 

vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet.  
 

Sjuköterskors roll 
 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2009)  ska sjuksköterskans vetenskapliga 

kunskapsområden utgå från en humanistisk människosyn och omfatta kunskap om 

människan och hennes utvecklig och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande 

och död. För att sjuksköteskans ska kunna utöva sitt yrke krävs det att hon har färdigheter i 

omvårdnad som kombineras med andra kunskaper i andra ämnen som till exempel 

medicinsk vetenskap och folkvetenskap. Som människor ingår vi i ett kulturellt och socialt 

sammanhang och vårt beroende av varandra skiftar under olika faser i livet. Beroendet är 

kanske tydligast i början av livet. Det nyfödda barnet är för sin överlevnad beroende av 

föräldrars eller deras ställföreträdares vilja till omsorg (Ternstedt & Norberg, 2014). 

Det fyra grundläggande ansvarsområdena för sjuksköterskan är enligt International 

Council of Nurses [ICN] ( 2014)  att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

att lindra lidande. 
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Till hjärtmottagningen kommer barn i olika åldrar från 0 till 18 år. Remisser kommer från 

exempelvis barnavårdscentraler, vårdcentraler, eller annan verksamhet på sjukhuset. 

Blåsljud på hjärtat är den vanligaste och mest förekommande diagnosen på 

hjärtmottagningen och kan orsaka stress hos föräldrar. Ultraljudsundersökning av hjärtat 

utförs av biomedicinsk analytiker eller läkare (Zhang et al., 2015 ). Det finns rapporterat 

enligt Etoom och Ratnapalan (2013) att 61 procent av alla patienter som remitterats till 

kardiolog hade oskyldiga blåsljud på hjärtat.  

 

Sjuksköterskor fyller en viktig funktion att vid behov delta och hjälpa föräldrar i samband 

med undersökningen som kan upplevas skrämmande för barnet och stressande för 

föräldrarna. Det är viktigt att barnet är lugnt för att resultatet och analyserna av bilderna 

ska bli så bra som det är möjligt. En uppgift för sjuksköterskan är att avleda barnets 

uppmärksamhet genom att få barnet att fokusera på något annat än undersökaren. Lämpliga 

leksaker och videofilmer anpassade till barnets ålder bidrar till en angenämare miljö 

(Enskär & Norberg, 2014).  

 

I en studie av Grahn, Olsson och Edwinson Mansson (2015) menar författarna att det var  

viktigt att sjuksköterskan fick en bra kontakt med barnet i samband med besök på en 

akutavdelning. Författarna påtalade att det var betydelsefullt hur sjuksköterskan bemöter 

och om/hur hon lyckas med att få en god kontakt med barnet. I resultatdelen framkom tre 

huvudteman efter att sjuksköterskor intervjuats om vad de upplevde betydelsefullt i 

kontakterna med barnet. Det som framkom var vilken förmåga sjuksköterskan hade att 

skapa ett bra möte med barnet. Vilken kunskap och erfarenhet som sjuksköteskan hade  

och  föräldrarnas medverkan för att kunna informera sjuksköterskan om barnets behov 

(Grahn, Olsson, & Edwinson Mansson, 2015 ).      

 

Arbetet på en barnklinik underlättas om sjuksköterskan kan anpassa sig efter barn och 

föräldrars olikheter och beteenden. Observationer av barnet för att eventuellt upptäcka 

tecken på symtom från hjärtat är ett av ansvarsområdena för sjuksköterskan på 

hjärtmottagningen. Viktnedgång eller påverkan på andningsfrekvens kan vara tydliga i 

vissa former av hjärtsjukdomar som exempelvis ventrikelseptumdefekt (Zhang et al.,2015).    

I arbetet ingår också förberedelse av barn och föräldrar inför provtagningar samt att 

informera och planera för familjers fortsatta besök i verksamheten. Daily et al. ( 2014) 

menar att om föräldrar har förståelse och är informerade om undersökningar och 

behandlingar främjar det en god utveckling av hälsotillståndet.  

 

Samverkan och samarbete med övrig personal är en viktig del i arbetet. Enligt (Statens 

offentliga utredningar [SOU], 2016:2) har framgångsrika verksamheter en stark och ”sund 

vi-anda” där olika professioner och patienter samarbetar på ett prestiglöst sätt. En sådan 

kultur bäddar för att aktörerna kan identifiera möjliga förbättringar och att dessa 

innovationer kan genomföras. En effekt av en sund och icke hierarkisk ordning påverkar 

också synen på patientens roll i vården. Patienten blir en del av teamet och inte ett objekt 

som ska ”sättas i centrum” (SOU, 2016). 

 

I en studie från Boston i USA menade författarna att föräldrar till hjärtsjuka barn upplevde 

väntetiderna på upp till 40 dagar i öppenvården alltför långa.  På en hjärtklinik prövades att 

ge föräldrar till hjärtsjuka barn möjligheter till tätare kontakter än det fått tidigare. 

Enligt Evangelista et al. (2012) har detta bidragit till en högre tillfredställelse hos föräldrar 

jämfört med deras tidigare erfarenheter. 
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Screening prenatalt vid medfödda hjärtsjukdomar hos barn kan vara påfrestande för  

föräldrar menar (Bratt, Järvholm, Ekman-Joelsson, Mattson och Mellander, 2015). I en 

studie från Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg intervjuades föräldrar om hur de 

upplevde behovet av information efter att ha fått besked om barnets sjukdom under 

graviditeten. Föräldrarna beskrev att de hade behov av att prata med kardiolog eller 

sjuksköterska när de dök upp frågor eller funderingar efter beskedet. De menade att 

hjärtsjuksköterskan blev väldigt viktig för dem. De träffade visserligen barnmorskan under 

graviditeten men de vände sig inte till den professionen i första hand när det uppstod frågor 

om hjärtfelet (Bratt et al., 2012). 
 

Bemötande av föräldrar  
 

En omfattande studie som gjordes och som baserades på bandinspelningar av 800 

patientbesök på ett barnsjukhus i Los Angeles Korsh (1968); refererat i Holm (2001)  

beskrivs i boken ”Empati” av ovannämnda författare. I denna undersökning har det visat 

sig att det viktigaste var läkarens förmåga att ta hand om den hjälpsökandens känslor i 

mötet med mödrar och barn. Det som var betydelsefullt var hur läkaren kunde hantera 

mödrars förväntningar på besöket och deras frågor om barnets sjukdom (Korsh, 1968).  

 

I mötet med patienter/föräldrar är det viktigt att ha dröjande närvaro av uppmärksamhet 

och en förståelse för att omvårdnad är något mer än en tillfredställelse av fysiska behov. 

Vid praktiska omvårdnadsåtgärder är det viktigt att också uppmärksamma det unika i 

vårdtillfället och att vara öppen för patientens känslor och kunna handla därefter. Ett sådant 

förhållningssätt kan sägas vara en beskrivning av omsorgfulla sjuksköterskor (Delmar, 

2012). 

 

Problemformulering 
 

På barnklinik finns avdelningar och mottagningar för hjärtsjuka barn. Föräldrar till barn 

som har en hjärtsjukdom kan drabbas av oro och ångest. Information om barnets 

hjärtsjukdom kan tas emot sämre vid stress och förståelsen kan bli bristfällig. Detta kan 

påverka barnet och dess välbefinnande.Vid undersökningar eller provtagningar av barnet är 

det av stor vikt att barnet är lugnt för att få ett tillfredställande resultat inför den fortsatta 

planeringen av barnets behandling och omvårdnad. Det är därför betydelsefullt för 

sjuksköterskor att få kunskap om problemet för att kunna stödja föräldrar och barn. 

SYFTE 

 
Syftet var att belysa föräldrars oro samt de omvårdnadsåtgärder som har betydelse för oron 

i samband med barns hjärtsjukdom på barnklinik. 

METOD 

 
En litteraturöversikt valdes för att besvara det föreliggande arbetets syfte. Kunskapsläget 

inom ett visst fält kan kartläggas med en litteraturöversikt. Denna modell lämpar sig för 

frågeställningar och problemoråden som inte är så specifika. Problemområdet kan belysas 
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från både kvantitativa och kvalitativ utgångspunkter (Kjellstöm, 2012 ). Primärkällan i 

litteraturöversikten ska vara de författare som är ansvariga för studien (Polit & Beck, 

2014). 
 

Urval 

 

Urvalet för det föreliggande arbetet skulle vara artiklar om föräldrar till hjärtsjuka barn och 

vara relevanta för problemformulering och syfte. Artiklar skulle samlas in med de sökord 

som var aktuella för syftet. 

Inkluderade 

 

Artiklar om som var skrivna på engelska samt granskade av experter (Peer Reviewed). 

Vara skrivna från år 2005-2015.  Etiskt granskade av etiknämnd.  

 

Exkluderade 

 

Artiklar som var skrivna på ett annat språk än engelska. Om de inte var granskade av etisk 

nämnd. Artiklar som publicerats tidigare än 2005 exkluderades. 

Datainsamling 
 

Litteratur söktes i databaserna för att få en överblick av publicerade artiklar inom området. 

Med hjälp av valda sökord utifrån syftet genomfördes sökningen för att finna relevanta 

artiklar för det föreliggande arbetet.  Ett antal valdes sedan ut efter genomgång och 

granskning. Litteratursökning ska enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) vara 

planerad och utgå från problemformuleringen. I det förliggande arbetet påbörjades en 

planering av en sökstrategi. 

  

Artiklar skulle vara på engelska och Peer Reviewed granskade och valet av sökord skulle 

vara relevanta för arbetet. Sökorden som användes i databassökningen var valda för att 

kunna svara på problemformulering och syfte. I problemformuleringen fanns orden oro,  

ångest som tillsammans med föräldrar och hjärtsjuka barn användas som relevanta sökord. 

Efter det påbörjades datainsamlingen och för detta arbete  valdes databaserna Pub Med och 

CHINAHL som är databaser som användes mest för att söka medicinsk litteratur och 

omvårdnadstidskrifter. Sökorden som valdes kontrollerades i respektive databas 

ämnesordlista. I Pub Med benämns detta MESH- termer och i CINAHL Cinahl-headings, 

för att finna om databasen använt en term som stämmer överens med de ord som valts för 

det föreliggande arbetet. För att få en väl genomförd sökning bör sökorden ha en hög 

sensitivitet och hög specificitet vilket innebär att fånga in alla relevanta referenser och till 

stor del utesluta icke relevanta referenser (Willman et al., 2011). Sökorden som valdes vid 

första sökningen i Pub Med var ”anxiety”, ”heartdiseases”, ”parents” och ”infant” och 

skulle vara från år 2010 och framåt och kontrollerade i databasens ämnesordlista. Detta gav 

inte tillräckligt med relevant litteratur efter genomgång så sökordet ”infant” ändrades till 

”children” och ändring av årsintervallet till att vara tio. Det ökade antal träffar till nästa det 

dubbla. Några sökningar gjordes i CINHAL som inte gav liknande antal träffar. Tillägg av 

sökorden ovan blev ”care”, ”cargiver”och”nursing”för att få relevant litteratur i 

omvårdnad. 
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 Booleska sökoperatörer kan kombineras med sökoreden på flera olika sätt. De som nämns 

och är det vanligaste är ”AND”, ”NOT” och ”OR”. I detta föreliggande arbete valdes 

”AND” (Willman et al., 2011). 

 

Resultatet av dessa sökningar gav den mängd artiklar som behövdes för detta arbete. En 

artikel var inte relevant för syftet enligt författaren och en ny sökning gjordes med 

sökorden parents och anxiety. Eftersom det resulterade i ett stort antal träffar bestämde 

författaren sig för att avgränsa träffen till att endast läsa titlar på de som var från 2015 och 

framåt. En artikel hittades från november 2015 som passade syftet.  

 

I tabellen nedan presenteras de artikelsökningar som gjordes i databaserna CINAHL och 

Pub Med, samt en sammanställning av granskade abstract, artiklar och de som 

inkluderades.  

 

Söktabell 
 

 

 

Dataanalys 
 

Titeln på artikeln gav en första vägledning om den var relevant för detta arbete. Efter valet 

av titlar lästes de aktuella abstracten som var relevanta och sedan valdes de artiklar som 

hade ett innehåll som hade betydelse och relevans för det föreliggande arbetet. Artikeln 

inkluderades om innehållet var passande för arbetet och kunde besvara syftet för arbetet. 

Artiklar lästes sedan i sin helhet och beslut togs om de var relevanta för arbetet. Totalt 

 Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

 

2015 -

11-03 

Heartdiseases AND 

anxiety, 

Children AND care 

caregiver AND 

nursing.  

11 4 4 2 

Pub Med 

2015- 

11-15 

Anxiety AND 

heartdiseases 

Parents AND 

children  

80 30 24 12 

Pub Med 

 

2016-03-

01 

Parents AND anxiety 

 

8557 5 2 1 

Summa  8648 39 30 15 
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lästes 30 artiklar och 15 artiklar inkluderades. De artiklar som var relevanta för arbetet 

lästes sedan flera gånger för att få en så tydlig bild av artikelns olika delar som möjligt. 

Vidare kontrollerades om resultatdelen i artikeln svarade mot syfte och 

problemformulering. Syfte, metod och resultat lades sedan in i matrisen. När alla 15 

artiklar var inlagda med alla de delar som var aktuella sammanställdes resultaten. För att 

hitta de gemensamma drag i artiklarna som kunde svara mot syftet i det föreliggande 

arbetet kodades resultaten med siffror manuellt efter att de skrivits ut på papper. Detta  

tydliggjorde fynden av studiernas liknande resultat. De gemensamma dragen som 

identifierades kunde bilda rubriker till resultatet och ge svar på syfte och 

problemformulering för det föreliggande arbetet. 

 

En mall har använts för bedömning av den vetenskapliga kvaliteten av artiklarna från 

Sophiahemmets högskola. Artiklarna har klassificerats avseende kvalitativa och 

kvantitativa metodansatser. Det innebar att efter typning klassades artiklarna från låg till 

hög kvalitet i en tregradig skala. Bedömningsformuläret är modifierad utifrån (Berg, 

Dencker & Skärsäter,1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

Vetenskaplig kvalitet (Bilaga 1). Matris (Bilaga 2).   

 

Forskningsetiska överväganden 

 
Enligt Kjellström (2012) är etiska frågor i samband med litteraturstudier inte alltid någon 

självklarhet. Även litteraturöversikter kan väcka etiska frågor som till exempel hur 

känsliga frågor är utformade i enkäter och om urvalet av personer gett ett informerat 

samtycke. Det var viktigt för författaren till detta arbete att endast inkludera artiklar som 

redovisat tillstånd från etisk kommitté och att de framkommit att etiska överväganden hade 

gjorts. 

 

Hederlighet och ärlighet är grundvärden i alla vetenskapliga arbeten menar Kjellström 

(2012).  Författaren till det föreliggande arbetet har för avsikt att hantera material med den 

insikten att inte plagiera, förvränga eller att hitta på data och källmaterial som om det vore 

viktigt och redovisa detta på ett felaktigt sätt. Vidare kan andras resultat medvetet feltolkas 

och presenteras på ett felaktigt sätt eller att lägga beslag på andras text som om det vore i 

det egna resultatet. Författaren till detta arbete har inte förvrängt eller ändrat andras data 

eller resultat. Det källor som används i arbetet har redovisats konsekvent.       

 

RESULTAT 

 
Resultatet belyser enligt syftet med arbetet främst tre perspektiv: föräldraoro, 

omvårdnadsåtgärder och barnets hjärtsjukdom på barnklinik. I de studerade artiklarna har 

ett antal gemensamma teman kunnat identifieras. Redovisningen nedan görs därför temavis 

med följande rubriker: Föräldrars upplevelse av oro ångest, oro inför och efter operation, 

socioekonomiska faktorer, tidens betydelse, kunskapens betydelse samt omvårdnads och 

andra åtgärder för att minska oron. 

 

Eftersom studierna var från olika delar av världen kunde de kulturella skillnaderna i hur 

mödrar och fäder deltagit i omvårdnaden av barnet se olika ut och detta framkommer i ett 

flertal artiklar. Betydelsen av etnicitet och religion beskrivs också i en artikel.  
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Ångest beskrivs i alla artiklar och de omvårdnads- och andra åtgärder som var aktuella.  

 

Föräldrars upplevelser av oro och ångest 

 

Mödrars upplevelser av barnets hjärtoperation beskrivs i en artikel av Re, Dean och 

Menahem (2013) och där intervjuer genomfördes med 26 mödrar vars två månader gamla 

barn genomgått en hjärtoperation. De visade sig att mödrarna upplevde en hög självskattad 

nivå av oro och ångest, och hade haft en känsla av utsatthet inför operationen. Enligt 

samma studie kunde enligt Re et al.(2013) olika former av oro identifieras i intervjuerna. 

Det fanns känslor såsom kaos, ångest, och lättnad av att få berätta om sina upplevelser. En 

upplevelse beskrevs av en mamma när hon inför barnets operation separerats från sitt barn; 

”I think the worst was probably the two times that he was taken away….it was in the back 

of our minds that he had to go and have this procedure, and there would be the risk that he 

wasn’t going to survive it. And then I think him being taken away was a step closer to that 

happening. And I was faced with the possibility that he was going to die.” (Re et al. 2013).  

Det framkom i studien att det var en självläkande process att få berätta och att få reflektera 

över situationen med en person som lyssnade och bekräftade. I en studie av Uzger, 

Baspinar, Bulbul, Yavas och Kilinc (2015) jämfördes två grupper inför en angiografi. I den 

grupp där barnet hade en synlig cyanos på grund av sin hjärtsjukdom hade mödrarna en 

förhöjd ångestnivå jämfört med den grupp där barnet inte hade detta symtom. 

 

I en studie av Jordan et al. (2015)  intervjuades mödrar efter att varit hemma med sitt 

nyopererade barn i fyra veckor. I denna studie framkom att 23 procent hade haft 

svårigheter med anknytning och även mentala svårigheter såsom ångest och depression. 

Men 34 procent av mödrarna hade också upplevt en förstärkt anknytning till barnet. Det 

fanns också ett samband mellan moderns psykiska tillstånd och en prenatal diagnos på 

barnet. De mödrar som angett att de hade problem med anknytning hade fått barnets 

hjärtfel diagnostiserats prenatalt. Mödrarna hade också fyllt i ett självskattningsformulär, 

Edinburgh Postnatal Depression Scale [EPDS] som är en indikator på symtom på 

depression och som visade på en högre nivå på EPDS- skalan (Jordan et al. 2015). Enligt 

en undersökning om psykosociala faktorer hos mödrar inför barnets hjärtoperation hade 30 

procent  någon form av stress, över 25 procent hade onormal nivå av ångest och 20 procent 

rapporterade högre nivå av depression (Tallon, Kendell & Snider, 2014). Mödrars psykiska 

hälsa påverkades om barnet hade en komplex hjärtsjukdom. Jämförelser gjordes med 

svårighetsgraden på barnets hjärtsjukdom kopplat till oro hos mödrar. Komplex 

hjärtsjukdom visade på en signifikant högre nivå av depression hos mödrar (Tallon, 

Kendell & Snider, 2014). 

 

Föräldrars oro inför och efter operation 

 

Förändringar av ångestnivåer hos föräldrar visades av Spijkerboer et al., (2007) Skillnader 

fanns när självskattningsformuläret fylldes i av föräldrarna i samband med barnets 

operation. Tiden från operation till undersökning varierade. Det framkom att i jämförelse 

med referensgrupp hade mödrar lägre värden på skalan över ångest och sömnlöshet, 4,2 

jämfört med 6,0 i referensgruppen. Det kunde förklaras med att det gått en längre tid efter 

operation. I en studie av Menaham, Poulakis och Prior (2008) skattade mödrarna högre på 

självskattningsskalan ”State- trait anxiety”och efter en uppföljning 12 månader senare var 

nivåerna normala. I en studie av Rahimianfar et el.(2015) framkommer att mödrars stress 

var hög inför barnets operation enligt självskattning i enkät. Stressen var högre jämfört 
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med fädernas nivåer av stress. Även risk för hög ångestnivå fanns hos föräldrar där barnet 

opererats ett flertal gånger (Vrijmoet-Wiersma, Ottenkamp, Roozendaal, Grootenhuis & 

Koopman, 2009). 

 

Viktiga faktorer i sammanhanget var kontakten med sjuksköterskor och hur vårdmiljön 

påverkade vissa av mödrarna på ett negativt sätt. De som inte upplevde någon påverkan av 

miljön hade inte lika höga stressnivåer jämfört med de som påverkades (Rahimianfar et al.,  

2015 ). Inför en hjärtoperation uppgav mödrar högre nivå av ångest jämfört med fäder på 

”State-trait anxiety”-skalan. I en studie intervjuades mödrar till barn när det varit hemma 

fyra veckor efter sjukhusvistelse och operation och där det framkommit att 19 procent hade 

upplevt ångest och oro över barnet och 23 procent hade svårt att knyta an till sitt barn 

(Jordan et al.,2015).  

 

Socioekonomiska faktorer som har betydelse för familjen 

 

Utbildning hade i flera studier visat sig vara en bidragande orsak till förståelse på olika 

sätt. I en studie av Fischer et al. (2011) fanns en koppling mellan hög utbildning och höga 

ångestnivåer. Motsatsen till denna upptäckt fanns i en studie av (Bårdsen, Sörbye, Trönnes, 

Greve, och Berg, 2015). I den studien framkom att en orsak till bristande förståelse av 

barnets hjärtåkomma kunde vara en låg utbilningsnivå och en skör personlighet (Bårdsen et 

al., 2015). Psykosociala faktorer mättes och skattades utifrån hur familjens struktur såg ut 

med en indelning enligt (Hearps et al.,2014). Utbildning kopplat till ångest/oro och låg 

socioekonomisk status kunde göra föräldrar sämre utrustade att ta hand om sitt sjuka barn 

(Hearps et al., 2014). 

 

Om den socioekonomiska situationen var bekymmersam för familjen kunde det påverka 

hur de uppfattade svårigheterna med att ha ett hjärtsjukt barn. I en studie av Lawoko och 

Soares (2006) jämfördes resultat från två enkäter med ett års mellanrum. Familjens 

finansiella tillstånd var en betydande faktor för upplevelsen av psykosociala symtom. För 

mödrar redovisades 10 procent – 27 procent, och för fäder 3 procent – 16 procent.  

Den finansiella situationen upplevdes olika av män och kvinnor. I del 1 var mödrars svar 

på frågan om det hade svårt att klara den finansiella situationen 30 procent och i del två 30 

procent. För männen var svaret 22 procent och 20 procent. Förklaringen fanns i en lägre 

utbildningsnivå hos kvinnor som också tog ett större ansvar för det sjuka barnet genom att 

delta mer i omvårdnad och vistelse på sjukhuset. Det fanns en signifikant skillnad mellan 

kvinnor och män angående sjukskrivning och som resulterade i ekonomiska svårigheter. 

Ekonomiska svårigheter upplevdes av 83,4 procent av mödrar (Lawoko & Soares, 2006).  

De mödrar som upplevde att de hade ekonomiska problem skattade högre ångestnivåer p= 

0,48 (Tallon et al., 2014).  En studie som gjordes om föräldrars upplevelse av kvalitet i 

livet med ett svårt sjukt barn kunde ytterligare förstärka vissheten om att bördan av den 

finansiella situationen påverkat familjen negativt (Arafa, Zaher, El-Dowaty & Moeeb, 

2008). 

 

Tidens betydelse i flera perspektiv 

 

I en studie av Patton och Hey (2006) hade ett team på åtta sjuksköterskor och barnmorskor 

under år 1996-2003 haft ansvar för undersökning av barnet innan hemgång. Föräldrar 

kunde gå hem inom ett dygn med en vetskap om hur de skulle agera om barnet fick några 

symtom som kunde härledas till hjärtat. Föräldrar upplevde att det var trygga med att gå 
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hem tidigt med vissheten om att det kunde kontakta förlossningskliniken om de hade 

frågor eller oro över barnets hälsa. Bårdsen et al. (2015) menar att tiden innan en planerad 

undersökning av hjärtat hos kardiolog efter det att ett blåsljud hade konstaterats på hjärtat, 

kunde skapa oro. Föräldrar upplevde att tiden de fick vänta på att få barnet undersökt 

kunde orsaka stor oro. Lawoko och Soares (2006) menar att föräldrar med långvarig stress 

samt ekonomiska problem löpte en större risk att drabbas av psykosociala problem. Dessa 

kunde vara depression, ångest och somatiska sjukdomar.  

 

Enligt Menaham et al. (2008) var tiden en avgörande faktor när det gällde tiden före och 

efter operation och den själuppskattade ångestskalan. Ångestnivåer som var höga inför 

operation sjönk sedan. Liknande resultat återfinns i en studie av där det framkommit att 

mödrarna också hade en bra kontakt med sitt barn fyra veckor efter operation. Ångest kan 

förändras över tid (Jordan et al., 2015 ). 

Kunskap om barnets hjärtsjukdom  

 

I flera undersökningar påtalades betydelsen av kunskap och information till föräldrar. I en 

studie av Bårdsen et al. (2015) visade det sig att ett informationsbrev som skickats ut till 

föräldrar angående blåsljud med en beskrivning av detta inför en hjärtundersökning ej hade 

haft den lugnande effekt som hade antagits. Det som var mer lugnande var undersökningen 

av kardiolog. I en undersökning där mödrar skattade sin kunskap och förståelse angående 

barnets hjärtåkomma visade det sig att mamman hade sämre förståelse om hon hade ångest 

(Tallon et al., 2014). 

 

Kunskap om barnets hjärtsjukdom är viktig, inte minst med tanke på barnets möjligheter 

till ett framtida liv och om det fanns behov av begränsningar när det gäller t.ex. sport eller 

andra aktiviteter. I en studie framkom att 59 procent av föräldrarna hade kunskap om 

hjärtats diagnos. Drygt 28 procent kunde förklara något om komplikationer och 80 procent 

var medvetna om varför barnet opererades. Detta visar på att kunskapen inte var 

tillfredställande utan kunde varit bättre (Rahimianfar et al., 2015 ). 

Omvårdnads- och andra åtgärder i samband med föräldraoro 

 

Inför ett första besök på en hjärtmottagning är det ofta mycket oro hos föräldrar. Det som 

haft en lugnande effekt i jämförbara grupper i studien är besöket hos kardiolog. 

Information om blåsljud till föräldrarna, via brev innan besöket, hade ej gett den lugnande 

effekt som antagits. Inför besöket fanns samma oro kvar (Bårdsen et al., 2015).  

 

I en studie av Vrijmoet-Wiersma et al. (2009 ) framkom att det var viktigt att säkerställa 

den bästa hjälpen till föräldrar genom att förse dem med lämplig rådgivning innan 

hjärtoperation. Även intervjuer och samtal med mödrar kunde vara en hjälpande och 

lugnande metod enligt (Re et al., 2013). Detta kunde vara ett sätt att låta mödrar berätta om 

sin oro och på det viset få dem att känna sig lugnare och därmed mildra ångest. Tallon et 

al. (2014) rekommenderade att sjuksköterskor kunde vara till stor hjälp med att stödja 

mödrar i deras förståelse och kunskapsinhämtning om barnets sjukdom. Lämplig 

intervention för att göra mödrars stress mindre var att öka medvetenheten om vilken typ av 

operation som skulle göras samt ge en god beskrivning av hjärtfelet och hur framtiden såg 

ut för barnet. Liknande resultat fanns i studien av (Rahimianfar et al., 2015). 
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I studien av Leal Sagado et al. (2011) menade författarna att mödrar kände sig mer 

tillfredställda med situationen om barnet inte uppvisade smärta, kunde kommunicera med 

mödrarna och upplevdes vara väl omhändertagna av teamet på intensivvårdsavdelningen. 

Om mödrarna kunde delta i omvårdnaden upplevdes det också positivt. Mödrarna menade 

att det var viktigt att vara nära barnet.  

DISKUSSION  

Metoddiskussion 
 

Kunskap om olika vetenskapliga undersökningsmetoder är viktiga för en värdering av 

materialet (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). 
 

En litteraturöversikt valdes för att det passade det föreliggande arbetet och kunde ge svar 

på aktuellt syfte och problemformulering. Syftet med detta arbete var att belysa föräldrars 

oro i samband med barnets hjärtsjukdom. 

 

Enligt Polit och Beck (2014) är en integrerad litteratursökning en lämplig metod att kunna 

summera det som är känt och okänt. En litteraturöversikt redovisar studier som står för sig 

själva men blir sammantaget med andra studier en överblick av kunskap och kunde genom 

detta vara ett nytt underlag för nya studier.  

 

Sökorden som tidigare har redovisats har varit de begrepp som varit aktuella för arbetet 

och varit relevanta för valet av artiklar. Sökorden som använts gav tillräckligt med träffar 

och efter att ”Abstracts” lästs igenom bedömdes det att 15 artiklar skulle kunna ingå i 

litteraturöversikten i detta arbete. Om en sensitiv sökning gjorts om föräldraoro vid andra 

diagnoser än hjärtsjukdom hos barnet kunde det kanske ha gett ett större antal artiklar.  

 

Ny sökning gjordes 2016- 03-01 eftersom kvaliteten på en artikel bedömdes vara sämre än 

de övriga. Vid den sökningen användes endast två sökord: ”parents” and ”anxiety”. Detta 

gav 8557 träffar. Granskningen avgränsades genom att endast ögna igenom de titlar som 

var från 2015-2016 vilket gav tillräcklig information. Fem abstracts lästes och därefter 

valdes två artiklar ut som lästes i sin helhet varav en valdes ut till det förliggande arbetet 

 

Genom användandet av OR kan sensitiviteten öka i en sökning (Willman et al., 2011).  

Booleska operatorerna ”OR” och” NOT” har inte använts i sökning av artiklar vilket kan 

ha reducerat antal artiklar som kunde ha varit intressanta för arbetet. 

 

En svaghet som ensam författare till det föreliggande var att inte ha ett ”bollblank”. Dels 

vid val av relevanta artiklar och dels för att kritiskt bedöma dessa. Detta kunde delvis 

avhjälpas genom att söka hjälp hos kollegor på arbetet och studerande i kursen. En svaghet 

i arbetet har varit att det inte funnits tillräckligt med artiklar som beskrivit just 

sjuksköterskors roll och omvårdnadsåtgärder. Det fanns också en begränsning i att arbetets 

författare inte haft erfarenhet av avdelningsarbete med svårt hjärtsjuka barn. Författaren i 

detta arbete har långvarig erfarenhet av andra verksamheter på barnklinik såsom 

neonatalavdelning, akutavdelning och medicinska barnavdelningar. I arbetet har kontakten 

med oroliga föräldrar varit en viktig del i arbetet. 

 

Datainsamlingen som gjordes i två databaser kunde också utökats till flera databaser och 

då eventuellt gett en större valmöjlighet av artiklar till arbetet. Datasökning insamling och 
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granskning kan ha påverkats av bristande erfarenhet, liksom att förstå och bedöma de 

mätmetoder och redovisning i tabeller och text  

 

Då flera mätinstrument har använts i ett flertal artiklar kunde det vara svårt att fläta 

samman de olika instrument som bildat ett svar och få det att passa till det syftet i det 

föreliggande arbetet. 

 

Ett flertal studier var randomiserade och har då påverkat trovärdigheten och kvaliteten på 

studien positivt. Det kunde vara en styrka även för resultatet i det förliggande arbetet. 

Ett flertal av studierna i detta arbete var studier som haft en varaktighet över tid. Polit och 

Beck (2014) menar att studier som har en varaktighet över flera år och där jämförelser av 

förändringar görs över tid ökar trovärdigheten. 

 

Alla studier i det föreliggande arbetet har varit etiskt godkända. Vilket innebär enligt 

Kjellström (2012) att de kvalitativa studierna har etiskt godkända frågeställningar vid 

intervjuer och att det vid kvantitativa studier finns överväganden om hur känsliga frågor är 

ställda och hur de har formulerats. Och att det finns ett informerat samtycke från deltagare 

i studien (Kjellström, 2012). Detta stärker också värdet i det egna arbetet.   
 

Resultatdiskussion  
 

De femton artiklar som ingår i litteraturöversikten var skrivna på engelska och var hämtade 

från studier i Australien, Sverige, Turkiet, USA, Norge, England, Egypten, Iran, Brasilien 

och Nederländerna. 

 

I alla studier finns det beskrivet att barn med en hjärtsjukdom har föräldrar som kan lida av 

en stark oro. I en studie kunde konstateras att oro också finns hos nyblivna föräldrar till ett 

friskt barn (Eronen, Pincombe och Calabretto, 2007). Liknande resultat fanns som menade 

att föräldraskap är en komplex process som kan upplevas stressande även för föräldrar till 

friska barn menade (Golfenshtein, Strulovici och Medoff-Cooper, 2015). Detta kan vara en 

insikt för sjuksköterskan som kan hjälpa föräldrarna med att se barnet ur ett annat 

perspektiv än att endast se barnets hjärtsjukdom. I möten på mottagningen kan 

sjuksköterskan lyfta fram de sidor hos barnet som exempelvis barnets utveckling samt ge 

passande råd och stöd för att få föräldrarna att också se den friska sidan hos barnet.  

 

Ångest beskrivs i alla artiklar. Ångest och oro är vanligt förkommande hos föräldrar till 

hjärtbarn (Vrijmoet-Wiersma et al., 2009). Vid öppetstående ductus arteriosus kan det 

finnas ett blåsljud som identifierats inom de första veckorna efter födelsen vid auskultation 

av barnläkare. Detta kan vara ett överraskande besked för föräldrarna vilket kan skapa oro 

(Fortescue et al., 2014). Förmågan hos läkare att identifiera oskyldiga blåsljud från 

patologiska kan reducera mycket oro hos föräldrar och minska antal remisser till kardiolog 

menar Etoom och Ratnapalan (2013) men det kan vara svårt medger författarna att göra 

denna bedömning.  

 

När föräldrarna kommer till mottagningen första gången kan de uppleva stor oro. Vid de 

mötena är det viktigt att lyssna och bekräfta oron för att om möjligt få dem att känna sig 

mer lugnade i situationen. En hjälp kan också vara att som sjuksköterska delta under 

undersökningen. Erfarenhet och kunskap om bemötande av barn hos sjuksköterskor är 

viktigt i kontakten med familjen (Grahn, Olsson och  Edwinsson Mansson, 2015). 
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En tidig upptäckt av föräldrar som lider av oro kan ske genom screening, som en enkät, 

menar Daily et al.(2014) då detta också gagnar föräldrar och personal. Samtal med 

föräldrar kan vara en tillgång i mottagningsverksamheten. Det skulle också vara 

betydelsefullt för sjuksköterskor att ha en egen mottagning för just stödsamtal.  

  

Ångesten inför operationer är ofta hög (Menaham et al., 2008). Liknande resultat finns i 

Golfenshtein et al,. (2015) studie om stress. Höga nivåer av stress upplevdes i samband 

med operationer eller andra behandlingar. Den kunskapen är viktig att känna till för 

sjuksköterskor för att kunna vara till hjälp och stöd med förberedelse och information till 

föräldrar. Information om barnets hjärtsjukdom främjar en god utveckling för familjen. 

Sjuksköterskor kan minska föräldraoro genom att ge dem information, både skriftligt och 

muntligt, samt genom att medverka i förberedelser inför olika undersökningar eller 

interventioner (Daily et al., 2014). Liknande resultat framkommer i studien av Vrijmoet-

Wiersma et al. (2009) i vilken det betonas att rådgivning inför operation alltid borde 

säkerställas.  

 

Vid information till föräldrar är det bra med en medvetenhet om att ångest hos föräldrar 

kan bidra till en sämre förståelse om barnets situation. I en undersökning där mödrar 

skattade sin kunskap och förståelse angående barnets hjärtåkomma visade det sig att 

mamman hade sämre förståelse om hon hade ångest (Tallon et al., 2014). Detta är viktigt 

att ha kunskap om eftersom information bör ske i en lugn miljö och där föräldrarna känner 

sig bekväma och att det finns utrymme för dem att ställa frågor. Det framkom efter 

intervjuer med sjuksköterskor, läkare och föräldrar att det fanns gemensamma 

uppfattningar om vad föräldrar behövde få veta för att bättre kunna ta hand om sitt barn 

(Daily et al., 2015). Kunskap/utbildning om barnets hjärtsjukdom skapade bättre 

förutsättningar för ett lugnare tillstånd hos både föräldrar och barn. Det framgick också i 

studien av Rahimianfar et al. (2015) att kunskap om barnets hjärtsjukdom kan bidra 

positivt till barnets framtida utveckling. Åtgärder och rekommendationer om att kunskap är 

viktigt för föräldrar framkommer i de flesta artiklar och som kunde vara till hjälp i den 

egna kliniska verksamheten menar författaren till det föreliggande arbetet. Daily et al.( 

2015); Eronen et al. (2007) menade att det som kan vara viktigt i sammanhanget är att 

information som upplevs delad kan ge ett ökat samförstånd om de ges till båda föräldrarna 

samtidigt.  

 

Det sociala stödet i form av nära anhöriga eller vänner kunde vara en betydelsefull faktor 

menar (Bratt et al., 2015). Detta stöd kunde också ges av andra familjer med liknande 

upplevelser av barns sjukdom. För föräldrar kan detta vara en tillgång att få dela sina 

upplevelser med andra familjer med liknande erfarenheter genom exempelvis ordnade 

möten i den egna verksamheten menar författaren till det förliggande arbetet. Ett stöd för 

att klara det vardagliga livet kan vara att skapa bättre förutsättningar för stärkt delaktighet, 

jämlikhet och förbättrad samordning av insatser till föräldrar menar (Klasen Mc Grath, 

2016). Hon betonar också att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar kan bli så 

belastade av sin roll som samordnare av vård och omsorg och experter på sitt barn att det 

överskuggar föräldrarollen. Lawoko och Soares ( 2006) lyfter fram betydelsen av den 

ibland påtagliga ekonomiska bördan för föräldrar. Ekonomiska svårigheter upplevdes av 

83,4 procent av mödrarna i deras undersökning. De mödrar som upplevde att de hade 

ekonomiska problem skattade högre ångestnivåer p= 0,48 (Tallon et al., 2014). Genom att 

vara observant på denna situation kan sjuksköterskan förmedla kontakt med kurator i 

verksamheten för eventuellt ekonomiskt stöd menar författaren till det föreliggande arbetet. 
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Eftersom artiklar kommer från olika delar av världen visade det sig att ”ojämlikheten” och 

de kulturella skillnaderna mellan man och kvinna kunde vara tydlig i beskrivningen av hur 

deras delaktighet såg ut i vården av barnet. De kulturella skillnaderna i hur mödrar och 

fäder deltar i omvårdnaden av barnet ser olika ut och detta framkommer i ett flertal artiklar 

(Spijkerboer et al., 2007 ). Vidare är det ur ett jämställdhetsperspektiv tydligt att det i vissa 

länder/kulturer kunde beskrivas att mödrarna upplevdes som viktigare för det hjärtsjuka 

barnet. Mödrar i var huvudsak de som tog ett större ansvar gällande delaktighet och 

omvårdnad om barnet enligt Lawoko och Soares (2006). Ett flertal författare i flera studier 

har angett en begränsning av att de inte intervjuat eller tillfrågat fäder i samma utsträckning 

som mödrar. Re, Dean och Menahem (2013) har endast intervjuat mödrar. I studien av 

Eronen et al., (2007) var förekomsten av de intervjuade 27 mödrar och en fader. En 

förståelse för detta hos sjuksköterskan kan bidra till att medvetet försöka att ”förmedla” 

fäders betydelse i omvårdnaden av barnet.  

  

Betydelsen av etnicitet och religion beskrivs i en artikel. I en studie från Sydamerika har 

det genom intervjuer med mödrar framkommit att religion har en stor betydelse för dem 

som ett stöd i deras svåra tid med ett hjärtsjukt barn (Leal Salgado et al. 2011).  

Även om det endast framkom i en studie att religion är en stor del i livet för många familjer 

är det viktigt att ha förståelse för det och även visa förståelse inför föräldrarna. 

      

I flera studier framkom att föräldrars oro troligtvis påverkat barnet på olika sätt. Det 

framkom dock inte om det gjorts några ytterligare studier om hur och i vilken omfattning 

barnet påverkats. I studien av Rahimianfar et al. (2015) gjordes antagandet att moderns 

stress kunde påverka barnets psykiska och fysiska tillstånd. I. en studie av Simons, et al. 

(2007) framkommer det att barns självständighet kan påverkas av föräldrars ångest och 

oro. En beskrivning var hur barnen påverkas i samband med en vistelse på ett läger utan att 

föräldrar var närvarande. Det visade sig att ångestnivån sjönk hos barnen under vistelsen 

på lägret. Det som konstaterats i flera artiklar är att mödrars oro kan påverka barnets 

välbefinnande. Om mödrarna upplever att de har en påfrestande situation på grund av 

barnets hjärtsjukdom så kan kontakten med barnet påverkas (Jordan et al., 2015; Uzger et 

al., 2015). Som sjuksköterska är det viktigt att vara observant på om det finns några tecken 

av denna påverkan på barnet. Det kan visa sig som dålig viktutveckling eller 

bristande kontakt med föräldrar (Sunnegård, 2014). 

 

En intresseväckande studie av Ong, Nolan, Irvine och Kovacs, (2010) är att påverkan av 

överbeskyddande föräldrar kan  ha en betydelse i vuxen ålder. De menade att detta kan 

vara viktigt att ha kunskap om vid möten med dessa patienter. Eftersom det inte fanns 

någon liknande studie av problemet, enligt författarna, kan denna studie vara av stort värde 

för att få en förståelse i vården av denna grupp av patienter (Ong et al., 2010). 
 
En upplevd lång väntetid för att få komma på besök på vårdinrättning kan öka oro och 

ångest hos föräldrar (Evangelista, et al., 2012; Bårdsen et al., 2015). 

God tillgänglighet är betydelsefullt för dessa föräldrar för att just minska oron. Vetskapen 

om att de kan ringa eller få en tid på en mottagning inom rimlig tid kan upplevas lugnande 

menar författaren till det förliggande arbetet. 
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Slutsats 

 

Föräldrars oro över barnet och dess hjärtsjukdom kan förstärkas av besök på barnklinik i 

samband med olika procedurer. Sjuksköterskor som möter familjerna bör ha en förståelse 

för vad som är viktigt för föräldrarna för att kunna mildra oro. Kunskap, information, 

bemötande och stöd är viktiga för att familjen ska kunna hantera de situationer som 

upplevs som svåra och jobbiga för familjen. Stödsamtal är därför en viktig 

omvårdnadsåtgärd. Det är också viktigt att känna till att även tillsynes lättare grad av 

hjärtfel hos barnet kan skapa stor oro. Lugna och trygga föräldrar bidrar också till barnets 

välbefinnande.  
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                  Bilaga 1 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial (RCT) är 
prospektiv och innebär jämförelse mellan en 
kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 
trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska 
metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något som 
redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 
att besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 
Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 
och begreppsmässiga strukturer (teorier och 
modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 
och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 
och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 
otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 
resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Författare 
År 
Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 
 

Arafa, M,. Zaher, S,. 

El Dowaty, A, och 

Moneeb, D 

2008 

Egypten.  

 

 

Quality of life among 

parents of children with 

heart disease  

Syftet var att  

beskriva  Health 

related quality of 

lifehos föräldrar 

när deras barn lider 

av en en 

hjärtsjukdom. Och 

identifiera de   

viktigaste 

faktorerna som kan 

motverka det.  

 

En tvärvetenskaplig 

studie. Från februari till 

juli 2007.  På två 

sjukhus.  

sjukdomsrealterad data,    

MANOVA användes 

för att jämföra de olika 

grupperna.  

En radomiserad studie. 

Enkät. 

= 400 

= 400 

Svårighetsgraden på sjukdomen 

var av stor betydelse. 

Ålder på barnet  

Om flera barn i familjen upp 

levdes detta svår.  

Det tenderar att lägga ytterligare  

börda på fysisk emotionell och  

finansiella funktioner för familjen. 

psykologist  

Utbildn.relaterat till barnets sjuk- 

dom och hur de hanterar stressen 

samt hur det använder sig av cop- 

ing. var funna faktorer 

Den finansiella bördan var 

betydande för QOL. 

  

 

I  

RTC 

 

Bårdsen,T,.Söbye, 

M,. Trönnes, H,. 

Greve, G,. och Berg.  

2015 

Norge  

 

 

 
 
 

Parenteral anxiety related to 

referral of childhood heart 

murmur; an 

observational/inteventional 

study 

Syftet var att 

bedömma ångest 

och oro hos 

föräldrar när deras 

barn remiterats till 

barnkardiolog.för 

undersökning av 
blåsljud. 
informationsbrev 

hade skickats till 

föräldrar innan 

besöket. Det 

primära syftet var 

En kvatitativ 

fenemologisk studie. 

Ett 

självskattningsformulär 

användes. State Trait 

Anxiaty Index.( STAI ) 

version X1föräldrar. 

Studien var inte 

randomiserad.     

 

 

 

=258  

( 168)  

 Den grupp som fått ett 

informations brev  

visade inte på någon signifikant 

lägre nivå av ångest .  I studien 

framkom att grupperna inte hade 

någon signifikant  skillnad i 

ångest nivå. ( p= 0.09). Det mest 

betydelsefulla var att de efter 

besök hos kardiolog var båda 

grupperna på samma nivå.. 

Generellt kan sägas att i 

jämförelser med grupperna 

intervention kontrollgruppp var 

 

II 

CCT 

 

                                                           Bilaga II 
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att ta reda på hur 

mycket ångestnivå 

de hade jämfört 

med de som inte 

fått ett 

informationsbrev. 

Det andra syftet var 

att bedöma stora 

problem hos 

föräldrar och visa 

på faktorer som har 

betydelse för 

upplevd ångest.  

  

stora bekymmer lägre i 

interventionsgruppen än i 

kontrollgruppen. Faktorer som låg 

utbildning och en skör 

personlighet skattade högre på 

skalan. Förvånande var att de som 

hade en bakgrund av ärftliga 

hjärtsjukdomar inte var 

predisponerade för en högre 

ångestnivå. 

56 % i studien hade en inställning 

att blåsljud var ett naturligt 

fenomen. I studien kunde också 

påvisas skillnad mellan mor och 

fars oro. Mödrar hade signifikant 

högre nivåer.  

Fischer, A,. Butz, 

C,. Niccholson, l,. 

Blankenship, A,. 

Dyke, P, och  Cua, 

C,.  

2011 

USA 

 

 

Caregiver anxiety upon 

discharge for neonates with 

congenital heart disease  

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

utvärdera nivåer av 

ångest hos föräldrar 

under sjukhustiden 

och bestämma 

vilka faktorer och 

karakteristiska drag 

som har betydelse 

för högre 

ångestnivåer. 

En prospectiv 

tvärvetenskaplig 

undersökning.  studie.  

Självskattningsformulär 

användes, Spielberger 

State- Trait Anxiety 

Scale.  

Svarsfrekvens var 87%. 

= 68 

( 9) 

Förekomsten av ångest var låg i 

början av sjukhusvistelsen. Utbil 

ningsnivå var realterat till ångest. 

Signifikant skillnad mellan utbild. 

och state trait gradering. 

14% uppgav gränsfall av 

ångest,5% hög ångestnivå 

Hög utbildning gav högre ångestni 

nivå. Diagnoser var inte relaterat  

till ångestnivå Stor betydelse var 

 när frågorna besvarades  om det  

inför operation eller om det 

gått en längre tid efter op.  

Begränsningar finns i studien.  

Formulär delades ut av ssk. som  

hade hand om familjen. Kan ha 

 

 

II 

P 
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 påverkat familj att inte svara upp- 

riktigt.   

Hearps,S,. 

McCarthy, M,. 

Muscara, F,. 

Hearps, S,. Burke, 

K,. Jones, B, och 

Anderson, V.  

2013 

Australien   

 

Psykosocial risk in families 

of infants undergoing 

surgery for a serious 

congenital heart disease 
 

 

Syftet var att 

undersöka den 

akuta psykosociala 

risk hos föräldrar 

med spädbarn som 

genomgått 

operation och även 

den påverkan det 

hade. Två grupper 

jämfördes; 

prenatalt och 

postnatalt.    

En kvantitativ studie, 

tvärvetenskaplig studie.  

Ett formulär användes 

för att mäta värden med 

Psychosocial 

Assessment Tool.  

= 48 

( 19 ) 
I den sociala riskbedömningen 

var utbildningsnivån den enda bi 

dragande faktorn hos föräldrar.  

vid skillnader i nivåer vid riskbedöm 

ning. Låg  utbildning var disponerat me 

med högre nivå av stress. Dessa 

familjer var sämre utrustade att  

klara av den nya svåra situationen.  

Ingen skillnad  fanns om föräldrar 

fått besked om barnets hjärtsjuk 

dom prenatalt eller postnatalt. 

Föräldrars ålder eller kön var inte 

av betydelse. 
 

 

 

II 

CCT 
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Jordan, Franich-

Ray, Allbert, 

Anderson, 

Northman 

Cochrane, 

Menahem   

2014 

Australien  

Early mother infant 

relationships after cardiac 

surgery in infancy 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

mödrars subjektiva 

upplevelser av 

barn-mor relation 

efter att fyra veckor 

gått sedan de 

lämnat sjukhuset  

efter barnets 

hjärtoperation.  

 En kvalitativ och 

kvantitativ deskriptiv 

studie. Varav intervjuer 

och standardiserade 

frågeformulär använts  

97 mödrar gav sitt 

medgivande till att vara 

med i studien 

       

= 97 (19) formulär 

91 intervju 

 

Svaren från mödrarna var deras 

subjektiva upplevelse av hur 

vistelsen på sjukhuset påverkat 

kontakten till barnet. 58% svarade 

ja och 22% nej, 10 % i början och 

4 var osäkra.  Svaren delades in i 

fyra teman.  81 av 91 intervjuade 

beskrev sina känslor. 8  upplevde 

att det hade en positiv relation till 

barnet.  37% hade emotionell 

anknytning, 23 % hade 

anknytningssvårigheter. 17% 

kände  ångest och oro. 11% 

beskrev en påverkan på 

omändertagandet av barnet.  

  

 

II 

Mixad 

metod  

 

 

Lawoko, S,. Soares, 

J.  

2006     7 

Sverige 

 

Psychosocial morbidity 

among parents of children 

with congenital heart 

disease: A prospective 

longitudinal study  

Syftet var att (1) 

beskriva ångest,  

somatiska symtom, 

depression samt 

tillfredställelse med  

vård och stöd hos 

föräldrar till 

hjärtsjuka barn.  

(2)Jämförelser görs 

också med mödrar 

och fäder om den 

psykosociala 

upplevelsen över 

tid.  (3) att 

identifiera 

kvatifiera den 

En kvantativ studie 

gjord med medlemmar i 

Swedish Heart Child 

Association  

Studien var uppdelad i 

två delar.Enkät SCL- 

90-R  

1092 deltog i första 

delen. Svarsfrek. Var 

72,8 procent.Ett år 

senare skickades 

samma formulär ut. 

  

n= 1092 

(306) 

n= 1092 del 2 

(460) 

En sammanställning gjordes av de två  

två formulären med ett års  

mellanrum. Svar var utifrån valda  

frågeställningar. Sjuklighet över tid 

undersöktes.  

En skillnad var mellan mödrar och 

fäder. Mödrar visade på högre  

Sjukfrånvaro under 

1 år >30 d. 14%, män 5%. psykiska 

besvär/sjuklighet än fäder     

Ångest över del 1 och del 2. 1 år 

Kvinnor 10% män 3%. 

En förklaring kan vara att det bland 

kvinnor fanns en lägre socio- 

ekonomisk status.  En tydlig kopp 

ling finns mellan det ekonomiska  

 

 I 

 P 
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socioekonomiska 

delen t.ex. den 

finansiella bördan 

och svårhetsgraden 

av 

hjärtsjukdomen.och 

tillfredställelsen av 

vård. Studien 

gjordes år 2000 och 

2001. Samma 

frågeformulär 

skickades ut.  

 

tyngden och hur föräldrar löper  

större risk för psykologisk  

sjuklighet. 

Högre utb.college  

Män, 53% Kv.45% 

Somatiska symtom över tid 

Kv.32- 27% M. 34-16% 

  

Leal Salgado, C,. 

Carvalho Lamy, 

Zeni,. Vilela de 

Abreu Haickel Nina, 

R,. Arruda de Melo, 

L,. Lamy Filho, F,. 

och Jose’da Silva 

Nina,V. 

2011 

Brasilien   

Pediatric cardiac surgery 

under the parents view: a 

qualitative study.  

 

Syftet var att 

undersöka de 

erfarenheter som 

familjer upplever 

när barnet 

hjärtopereras. Att 

identifiera de 

copingstrategier 

som används av 

familjen. 

Kvalitativ metod, 

Deskriptiv studie. 

Familjer inkluderade 

som hade ett barn upp 

till 10 år med 

hjärtdiagnos Sex 

intervjuer med mödrar 

och mödrar och fäder.  

Sex intervjuer, med 

mödrar och fäder. 

100 timmars 

observation.   

Kategorisering  i 4 teman 

1. Känslor i samband med barnets 

sjukdom.Rädsla att förlora barnet. 

2. Hjärtsjukdom och en vakande 

mor.Svårt att vara beronde av vår- 

den och samtidigt vara mor.  

3.Mor och barn på  intensiven  

Mor upplevde hopplöshet. 

4. Copingstrategier. 

Religion och socilat stöd var en 

en upplevelse som blev tydlig. 

Stöd från team i verksamhet.   

 

 II 

 K 
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Menahem, S,. 

Poulakis, Z,. 

Prior,.M.  

2008 

Australien 

 

 

 

 

Children subjected to 

cardiac surgery for 

congenital heart disease. 

Part 2- Parentel emotional 

experiences 

 

 

 

    

En del av en större 

studie där barn 

mellan 2-12 år 

hjärtopereades och 

hur detta utföll. I 

del två var focus på 

föräldrarna  och 

deras psykiska 

välbefinannde och   

upplevelse innan 

och efter op.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kvaliativ studie 

Föräldrar intervjuades 

och fick besvara 

självskattningsformulär 

i anslutning till och 12-

50 månader efter 

operation. 69 familjer 

var berättigade och 39 

var delaktiga.  

                                             

n=69 

( 30) 

Skillnad fanns på deltagande gällande 

mödrar och fäder. Mödrarna deltog  

i större grad. 10 fäder svarade på  

frågorna. Det som framkom var att 

föräldrar kände en en stor stress 

inför operation som sedan sjönk  

efter op. Resultatet visade att  

Föräldrar skattade över normalintev.  

på state trait anxiety skala 

Sjönk därefter efter op.  

Efter 12 mån.  

Oro kunde kvarstå av vetskap att  

barnets framtid upplevdes oviss.  

 

 

 

 

  

 II 

 K 
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Patton, C,. Hey 

E. 

2006  

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How effectively can 

clinical examination pick 

up congenital heart disease 

at birth 

 

 

 

 

 

Syftet var om 

bedömmningar av  

misstänkt 

hjärtåkomma 

(blåsljud) efter 

födelsen kan tas om 

hand av ett litet 

team på klinik 

innan hemgång. 

Ny metod     

 

 

 

 

En kvalitativ och 

kvatitativ studie 

700 fick ett formulär 

hemskickat.20 

intervjuades på telefon. 

100 familjer 

intervjuades. 

 

 

 

n=16 

n= 20 

n= 100 

 

De intervjuade mödrarna hade  

upplevt att de fått bra information 

Ett litet team bestående av 

barmorskor och sjuksköterskor 

gjorde  

en första bedömning av barnet  

och bokade tid till kardiolog vid  

behov. 13 upplevde inte så mycket  

oro eftersom informationen varit  

grundlig och de visste att de kunde höra av 

sig till teamet om de var oroliga.  

3 mödrar hade upplevt stor oro inför  

undersökningen. Ingen av de 3  

hade blivit förlösta på akuell 

klinik.     

 

   I 

Mixad 

metod 
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Rahimianfar, A,. 

Khalil, S,. 

Sarebanhassanabadi, 

M,. Dehghani, H,. 

Namayandeh, M,. 

Khavary, Z,. 

Rahimianfar, F,. & 

Aghbageri,H.  

2015 

 

Iran 

 

 

Anxitety determinants in 

mothers of children with 

congenital heart diseases 

undergoing cardiac surgery 

Syftet var att 

bestämma ångest 

hos mödrar vars 

barn skulle 

hjärtopereras. 

En analytisk 

observationsstudie. 

Deldes upp i två 

frågeformulär. 

Spielberger ångest 

state/trait och den andra 

var inriktad på 

demografisk data. Ålder 

utbild. etc.   

 

N = 69 

 

 

Mödrar  ålder mellan 17-49 år. 

29% av barnen var nyfödda. 

 76% var högskoleutb.  

23% universitets 

utb. Sambanden mellan stress och  

barnets ålder var signifikant.Yngre ba 

barn gav mödrar högre stress.  

Upplevelsen av sjukhusmiljö  

kunde också vara stressande.  

Mödrars stress och ångest var hög 

innan op. Den ekonomiska bördan 

var signifikant.  

Ingen skillnad  

mellan stress och utbildning. 

Ingen förhöjning av stress gällande 

hjärtfelets svårighetsgrad..  

I studien framkommer att barnets 

stress var hög efter op. Påverkan  

av mammans tillstånd kunde  

vara betydande..   

Författarna menar att moderns  

stress kan påverka barnet.   

 

 

  

 II 

 P 

 

Re, J,. Dean, S,. 

Menahem, S.  

2013 

Australien 

Infant cardiac surgery: 

Mothers tell their story: A 

therapeutic experience   

En del i en större 

studie.   

En strukturerad och  

kvalitativ studie med 

intervjuer  

Två delar.  

Barnets operation.  

Hur de upplevde 

intervjun. 

 

26 

 

Mödrars upplevelse av att  få  

berätta om sina upplevelser hade 

en terapeutisk påverkan på deras 

välbfinnande. Mödrar upplevde 

akut stress i samband med barnets 

operation. Svar delades in i teman. 

1.11 st. uppgav stor oro nära op.  

11  st.uppgav hopplöshet vid ICU 

 

 II 

 K 
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2. 12st. uppgav att de fått ett större  

perspekiv, att få dela känslor.   

10 st. hade fått en vilja hjälpa 

 andra. 

Spijkerboer, 

A,.Helbing, W,. 

Bogers, Ad JJ,. Van 

Domburg, 

R,.Verhults, F,. 

Utens, E.  

2007 

Nederländerna 

 

 

 

Long-term psychologial 

distress, and styles of 

coping, in parents of 

children of andolescents 

who underwent invasive 

treatment for congenital 

cardiac disease.  

Syftet var att 

bedömma 

psykologisk stress 

och hur detta kunde 

hanteras hos 

föräldrar till barn 

som skulle 

genomgå en 

invasiv behandling 

hos de hjärtsjuka 

barnet. 

Att identifiera 

betydelsen av kön, 

ålder och 

hjärtdiagnos. 

Att jämföra nivåer 

av stress hos 

mödrar och fäder 

och hur de 

hanterade dessa.  

 

Självskattningsformulär 

såsom The general 

health questionnaire 

och Utrecht coping list. 

 Undersökning gjord 

mellan 2003-2004.  
Svarsfrekvens var 69 

procent 

Ref.grupp random. 
 

= 109 

( 50) 

 

 

Jämförelser av föräldrapar och 

fäder och mödrar. I jämförelse 

med referensgrupp var de lägre 

värden gällande ångest depression 

och oro. Copingstrategier var 

svagare hos både fäder och 

mödrar. Enkät 18 mån. efter op. 

Föräldrar till flickor skattade 

högre på den känslomässiga 

skalan ang. ångest sömn och depr. 

Jämförelser med mödrar och 

fäder skattade mödrar högre 

värden av ängslan än fäder. 

Mödrar sökte i större utsträckning 

socialt stöd. 13,4 mor, far11,2 

En förklaring till de låga värden 

av oro var att det gått lång tid 

efter den kirurgiska behandlingen. 

Stress hos föräldrar ändras över 

tid. 

3,9 mor ref. 6,0 

3,9 far ref.5,5 

 

 

   I 

RCT 
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Tallon, M,. Kendell, 

G, och  

Snider, P. 

 

2014 

 

Australien    

 

 

Develpoment of measure 

confidence in knowledge 

and understanding and 

examination of 

psychosocial influences at 

time of a child’s surgery  

Syftet var att 

klargöra mödrars 

förtroende och 

förståelse genom  

ett tvärvetenskaplig 

validerad 

instrument och att 

undersöka effekten 

av psykosociala 

faktorer inför 

operation. 

.      

 

Tvärsnittsundersökning. 

Alla mödrar vars barn 

skulle genomgå en 

hjärtoperation från 

augusti 2008- april 

2010 var inviterade att 

delta.220 var 

berättigade.  

 

 

 

= 148 

(55) 

 

30% av mödrarna uppgav någon 

form av stress. 25% hade ångest 

över det normala. 20% hade depr 

ession över det normala.  

Ingen signifikant skillnad ang. åld 

eller, utbildning, andra hälsoproblem  

eller socialt stöd. Några uppgav 

att de hade de oro över ekonomin. 

Det fanns en signifikant relation 

 mellan 

 en komplex hjärtsjukdom och  

mödrars depression.  

Det fanns också en koppling mellan 

ångest, minskat socialt 

 stöd och även en lägre förståelse 

och kunskap om barnets sjukdom.  

   
 II  

 P 

Uzger, A,. Baspinar, 

o,. Bulbul, F,. 

Yavas, S,.  och 

Kilinc, M.  

2015 

Turkiet 

Evaluation of depression 

and anxiety in parents of 

children undergoing cardiac 

catheteriazation 

Syftet var att 

bestämma nivåer 

av depression och 

ångest hos föräldrar 

vars barn 

genomgick en 

angiografi 

Kvantitativ studie. 

Standardiserade 

frågeformulär (BDI), 

Beck Depression 

Inventory and (BAI), 

Beck Anxiety Inventory  

som fylldes i dagen  

innan undersökningen  

 

 

 

= 146 

 

Jämförelser gjordes mellan barn  

cyanotisk eller acyanotisk. 

För fäder ingen skillnad för depre. 

eller ångest. Mödrar visade  

högre nivåer av stress.   

föräldrar skattade högre 

ångestnivåer  om  om barnet var 

cyanotiskt jämfört  

med acyanotiskt barn 

  

 

 II 

 P 
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Vrijmoet –Wiersma, 

C.M, Ottenkamp, J,. 

van Roozendahl, 

Matty,. 

Grootenhuis, M,. 

och Koopman, H.  

2009 

Nederländerna 

  

A multicentric study of 

disease-related stress, and 

perceived vulnerability,in 

parents of children with 

congenital cardiac disease   

Tre syften: 1. Att 

undersöka generell  

Stress och 

sjukdoms realterad 

stress  och om 

stress och ångest 

var högre hos 

föräldrar till 

hjärtsjuka barn 

jämfört med friska. 

2. Bedöma om 

sårbarhet var högre 

hos barnen i denna 

grupp av föräldrar.  

3.  att bestämma 

nivåer av 

föräldrastress och 

upplevd 

såbarhet/utsatthet  

hos föräldrar och  

barn som ska 

genomgå hjärtop.    

 

Tvärvetenskaplig 

studie. Föräldrar till 

barn som skulle 

genomgå operation 

under 2002-2007. 

Självskattningsformulär 

användes, sammanlagt 

6 st.  Bl.a. State trait 

Anxiety,  Child 

Vulnerability Scale och 

General Health 

Questionnaire och tre 

enkäter gällande 

upplevd stress 

däribland en holländsk 

version.  

Jämfördes med 

referensgrupp från 

Amerika. 

Randomiserad. 

 

= 231 

 (35) 

Föräldrar vars barn genomgått 

flera op. hade högre nivåer av  

ångest jämfört med en op. Sårb 

arhet kunde göra föräldrar överbesky 

eskyddande  Psykologisk screnning 

är viktigt för att förse föäldrar med  

lämplig rådgivning. Riskfaktorer  

var etnisitet och antal operationer   

 som barnet genomgått.    

Tiden efter op. var avgörande hur  

ångestnivån upplevdes. 

Det fanns skillnader hos de som 

fyllt i den holländska versionen i 

enkäten. 

De kunde konstateras att icke 

holländska föräldrar upplevt mer 

oro/stress jämfört med de 

holländska. 

Mödrar skattade högre på state 

anxiety levels till barn med svårt 

hjärtfel. 

  

 

 

II 

RCT 

 

 

 

 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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