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Varje år drabbas cirka tio pojkar i Sverige av en sjukdom vid namn Duchennes 
muskeldystrofi. Duchennes muskeldystrofi är en genetisk obotlig, progressiv 
neuromuskulär sjukdom som orsakar att ett barn blir funktionsförhindrat och dör tidig. Att 
ha ett handikappat barn som lider av en obotlig sjukdom medför till ett stort ansvar som 
innebär en stor förändring i familjens liv. Syftet med denna studie var att belysa föräldrars 
upplevelser av att leva med ett barn med Duchennes muskeldystrofi. Metoden var en 
litteraturöversikt som bygger på åtta kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar som är 
granskade och analyserade. Resultatet redovisades i tre teman: Känslomässig kaos, Behov 
av stöd och kunskap och Acceptans och planering för framtiden. Hela familjen upplevde
känslor av sorg, känslomässig kaos och behov av stöd. Det är viktigt för sjuksköterskan att 
ha tillräcklig kunskap om Duchennes muskeldystrofi. Genom att förstå hur familjen 
upplever sin situation kan sjuksköterskan möta förälderns behov och förväntningar.
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Every year approximately ten boys in Sweden get a disease called Duchenne muscular 
dystrophy. Duchenne muscular dystrophy is a genetically determined, progressive and 
incurable neuromuscular disease that generally causes that a child will be physical 
disability and death in early adulthood. To have a disabled child that suffers for an 
incurable disease is a big responsibility and a major change. The aim of this study is to 
illustrate parents´ experiences of living with a child with Duchenne muscular dystrophy
Literature review. Eight qualitative and four quantitative articles were included in this and 
the articles were examined and analyzed. The result was combined into three themes.
Which are Emotional chaos, Need for support and knowledge and Acceptable and
planning for the future. The whole family experienced feelings of grief, needs of family 
support and emotional chaos. Nursing staff should know how important it is with adequate 
information about Duchenne muscular dystrophy. By understanding a situation in the 
family nursing staff can meet the parent’s needs and requirements.
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INLEDNING

Det finns ett antal neuromuskulära sjukdomar som tillsammans brukar benämnas Neuro 
Muscular Diseases (NMD). Gemensamt för dessa sjukdomar är att muskulaturen försvagas 
och slutar att utvecklas, de är ärftliga och många av dem är sällsynta. Vissa av dessa 
sjukdomar ger stelhet och smärta i musklerna, men det varierar mellan de olika 
sjukdomarna när det gäller symptom och hur de yttrar sig (Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund, 2010).

Med muskelsjukdomar förekommer oftast en förstörning av muskulaturen eller låg 
muskelspänning som leder till ökat hjälpbehov. En av dessa sjukdomar är Duchennes 
Muskeldystrofi (Kaspar, Allen & Montanaro, 2008). I en familj med ett funktionshindrat 
barn ställs extra stora krav på föräldrarna då det funktionshindrade barnet kräver 
uppmärksamhet, speciella behov inklusive psykiskt och fysiskt stöd. Det är viktigt för 
vårdpersonalen att få kunskap om hur hela familjen upplever sin situation för att på bästa 
sätt kunna bemöta och ta hand om barnet (Lindblad, 2006).

BAKGRUND

Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi (DMD) beskrevs första gången 1860 av den franske läkaren 
Guillaume Duchenne. Sjukdomen orsakas av en förändring i X kromosomen i DNA 
(Socialstyrelsen, 2007). Detta betyder att sjukdomen oftast drabbar pojkar eftersom de har 
en X- kromosom och en Y- kromosom till skillnad mot flickor som har två X- kromosomer 
där den friska X- kromosomen bär upp den skadade. I sällsynta fall kan en flicka drabbas 
av sjukdomen och då är det en annan genetisk bakomliggande sjukdom som orsakar den 
felaktiga kromosomdelningen (Kaspar, et. al., 2008). Varje år får cirka tio pojkar i Sverige 
diagnosen Duchennes muskeldystrofi (Socialstyrelsen, 2007). 

Duchennes muskeldystrofi är en obotlig muskelsjukdom. Sjukdomen orsakas av en brist på 
Dystrofin som är ett äggviteämne i muskelcellen (Kaspar, et. al., 2008). Dystrofin finns i 
skelettmuskulatur, hjärtmuskel, centrala nervsystemet och i glatta muskelceller som leder 
till att sjukdomen drabbar inte bara skelettmusklerna utan även det centrala nervsystemet, 
hjärtat och mag-tarmkanalen (Socialstyrelsen, 2007).

Symptom

Symtom som visar sig är att barnet får vaggande gång, blir klumpig, faller lätt och har svårt 
att resa sig upp. Barnet reser sig upp genom att "klättra" med händerna på sina ben så 
kallad Gowers manöver. Barnet har även svårt med att hoppa och springa (Socialstyrelsen, 
2007). Andra karaktäristiska symtom är förstorade vader och framåtlutat bäcken på grund 
av muskelsvaghet i bäckenmuskulaturen, vilket även medför svank i ländryggen som 
kompenseras med att barnet går på tårna. Ett annat tecken är utstående skulderblad, så 
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kallad ”vingskapula” som uppstår på grund av svaghet i skuldergördeln. Det medför även 
svaghet i armarna vilket gör att barnet blir svårare att lyfta jämfört med ett friskt barn (a a). 
Ofta kommer muskelsvagheten i etapper och olika tidpunkten för detta varierar mycket 
mellan person till person. När muskelsvagheten blivit mer uttalad behöver barnet använda 
rullstol för att förflytta sig (Kaspar, et. al., 2008). 

Ett barn med Duchennes muskeldystrofi får efterföljande symtom som snabb hjärtfrekvens, 
nedsatt lungfunktion, rörelsesvårigheter och sväljsvårigheter. Ett vanligt symtom vid den 
här sjukdomen kan uppträda i hjärtat där rytmen är snabbare än normalt och oregelbunden 
(Socialstyrelse, 2007). Barnet drabbas oftast av hjärtsvikt i tonåren på grund av att hjärtat 
inte orkar pumpa ut så mycket blod som kroppen behöver (Kaspar, et.al., 2008). I och med 
att musklerna blir allt svagare med tiden uppstår det ät- och sväljproblem, vilket leder till 
att barnet oftast tappar mycket i vikt. Ett alternativ för att motverka viktnedgång och 
näringsbrist är att ge barnet näring genom en sond, det vill säga en slang mellan bukväggen 
till magsäcken vilket även benämns som Perkutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG) 
(Davidson & Turby, 2009, Socialstyrelsen, 2005). Senare i sjukdomsförloppet när 
lungfunktionen förändras kan en hemrespirator användas. Denna används främst nattetid 
för att förhindra att barnet slutar andas. Om lungfunktionen blir allt sämre bör en respirator 
användas permanent (Kinali, et.al., 2006).

Med muskelsvagheten kommer barnet att förlora förmågan att röra sig själv och det leder 
till nedsatt allmän daglig livsföring (ADL). Ett alternativ kan vara att dagligen stå i ståstöd 
som är ett sätt att upprätthålla rörligheten i fot-, knä- och höftleder (Bakker, Groot, 
Beckerman, Jong, & Lankhorst, 2000). Skolios (ryggradskrökning) uppkommer som regel 
när barnet blivit rullstolsbundet. Genom att använda ståstöd och ryggkorsett kan man 
motverka tidigt uppkomst av skolios. Senare kan det bli aktuellt att få ryggoperation med 
ett metallstöd som kan leda till en bättre sittställning och en bättre livskvalitet (Alman, 
Raza, & Biggar, 2004). Successiv försvagning av muskulaturen i kroppen leder till en allt 
för tidig död.

För femton till trettio år sedan var livsmedellängden på ett barn med Duchennes 
muskeldystrofi årton år. I dag finns olika typer av bromsmediciner till exempel Kortison 
och hjälpmedel som gör att barnet kan leva lite länge. Det finns vetenskaplig kunskap om 
de bakomliggande orsakerna till Duchennes muskeldystrofi, ändå saknas fortfarande 
botemedel mot sjukdomen. Fokus ligger istället på att motverka och lindra sjukdomens 
utveckling genom olika behandlingar, medicinsk behandling och habilitering. Den 
medicinska delen innefattar åtgärder för att bromsa sjukdomsförloppet, medan stöd i olika 
aktiviteter hjälper barnet att klara sig i samhället och skolan (Rahbek, Werge, Madsen, 
Marquardt, Fynbo Steffensen, & Jeppesen, 2005).

Familjefokuserad omvårdnad vid Duchennes muskeldystrofi

Omvårdnaden av sjuka barn har genomgått stora förändringar genom åren. På mitten av 
nittonhundratalet lämnades barnen helt över till vårdpersonal och föräldrarna hamnade mer 
i bakgrunden. Vid omvårdnad av barnen, är det viktigt att vårdpersonal använder 
föräldrarna som en länk. Föräldrarna spelar en viktig roll i omvårdnaden. En bra och trygg 
omvårdnad ökar barnens välbefinnande. Omvårdnaden av barn handlar också om att stötta 
och stärka hela familjen så att denna kan tillgodose barnens grundläggande fysiska, 
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psykosociala behov och ge bra utveckling (Kirkevold, 2003). Därför är det viktigt att båda 
föräldrarna är delaktiga i och ansvariga för barnens uppfostran och utveckling. Inom den 
familjefokuserade omvårdnaden sätts barnen i fokus och familjen ses som en helhet. För att
möta familjer som har ett barn med funktionshinder är det viktigt att sjuksköterskan får 
kunskap om hur familjen upplever sin vardag. Hela familjen mår dåligt när ett barn får 
diagnosen som leder till funktionshinder och det är viktigt att alla familjemedlemmar får 
det individuella stöd de behöver (Lineham, 2010). Föräldrar känner sig osäkra över hur de 
kommer att klara av det dagliga livet och hur de ska stödja, beskydda barnet senare i livet 
(Miller, Condin, McKellin, Sham, Klassen & Sheps, 2009). 

Att få en diagnos på sitt barn där sjukdomen leder till funktionshinder och sedan till en för 
tidig död leder ofta till känslor av ångest, skuld och rädsla (Chen, Chen, Jong, Yang & 
Chang, 2002). Familjefokuserad vård kan sammanfattas som omvårdnad av både familjen 
och det drabbade barnet. En bra omvårdnadrelation mellan sjuksköterskan och föräldrar 
främjar goda förhållanden mellan barnet och föräldrar (Bugge, 2003). Miller et. al.(2009) 
skriver att familjerelationen kan förändras och familjen kan utsättas för påfrestningar när 
en av föräldrar tar mer ansvar än den andra föräldern för att vårda barnet (a a).

Omvårdnadens betydelse

Sjuksköterskan skall ge patienten en god och trygg vård samt visa respekt för anhöriga
(Socialstyrelsen, 2005). För att säkerställa goda levnadsvillkor för personer med 
funktionshinder antogs 1993 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Alla barn inklusive barn med funktionshinder har rätt att leva ett fullvärdigt liv. Enligt 
denna lag skall berörda samhällsorgan och myndigheter samarbeta för att ge barn en god 
livskvalitet och att barn kan aktivt delta i samhället (Socialstyrelsen, 2010). 

Omvårdnad är en konst och ursprungligen ett naturligt mänskligt beteende menar Eriksson 
(1987). Människan är en helhet av kropp, själ och ande. Vårdandet innebär att genom olika 
former av ansning, lekande och lärande gynna känslor av tillit, tillfredställelse och andligt 
välbefinnande (a a).

Att ansa - står för närhet, värme och beröring, att visa att man verkligen bryr sig om andra 
människor. Genom att ansa stimuleras den andra till självaktivitet och ger en möjlighet att 
ändra situationen.

Att leka - står för övning, prövning, skapande och allvar. Lekandet ger tillit och 
välbefinnande hos människan. Det är viktigt att skapa utrymme för att bygga en bra 
omvårdnadsrelation eftersom en bra omvårdnadsrelation ger närhet och förtrolighet för 
vårdgivaren samt trygghet och delaktighet för vårdtagaren.

Att lära - står för att lära sig och utvecklas. Lärande leder till förändring, mognad och 
självförverkligande. Vid lärande får vårdaren en möjlighet till förståelse om vad en 
människa är och kan hjälpa människan att uttrycka sina förhoppningar, rädsla, vrede och 
kärlek (a a).

I omvårdnaden av barn är det viktigt att sjuksköterska tar hänsyn till föräldrarna. Eftersom 
det är föräldrarna som känner sitt barn bäst och kan tolka barnets signaler. Det krävs 



4

tålamod, kunskap och empati hos sjuksköterskan för att få reda på om familjen behöver 
stöd och hjälp för att kunna ta hand om sitt barn på ett bra sätt och att barnet får bra 
omvårdnad. Sjuksköterska har en viktig roll gällande information och stöd åt föräldrarna. 
Kunskap hos föräldrar leder till ökad kontroll, vilket bidrar till ökad trygghet och hopp om 
en gemensam omvårdnad av barnet (Lindblad, 2006). För att kunna ge en bra omvårdnad 
för hela familjen krävs det att sjuksköterskan har kunskaper, erfarenheter och har viljan att 
hjälpa andra. Sjuksköterskan har här en viktig funktion att hjälpa familjen att finna en ny 
balans i livet (Bugge, 2003).

PROBLEMFORMULERING

När ett barn har en långvarig och obotlig sjukdom drabbas hela familjen. Föräldrarna utgör 
kärnan i familjen och påverkar därmed hur det sjuka barnet upplever situationen. 
Duchennes muskeldystrofi är en ovanlig sjukdom där en stor del av tidigare forskning är 
mest fokuserad på att utveckla nya läkemedel samt hitta nya sätt att kombinera läkemedel 
som redan finns för att bota sjukdomen samt minska eller bromsa de symptom som 
sjukdomen orsakar.

Familjer med ett barn med funktionshinder upplever att de behöver stöd och råd av 
sjuksköterska och detta kopplas till barnets sjukdomstillstånd och omvårdnad. Det är 
viktigt att sjuksköterskan har kunskap och förståelse för familjens situation och känner till 
föräldrarnas upplevelser för att på så vis kunna ge så god omvårdnad som möjligt. Denna 
kunskap behövs för att sjuksköterskan ska kunna möta föräldrarnas behov av stöd, samt för 
att även föräldrarna ska kunna känna tillit till sjuksköterskan. 

SYFTE

Syftet med studien är att belysa föräldrars upplevelser av att leva med barn med Duchennes 
muskeldystrofi.

METOD

Studien är en litteraturöversikt och bygger på forskning kring familjer som har ett barn som 
drabbats av Duchennes muskeldystrofi. Artiklar som bygger på kvalitativ och kvantitativ
forskning har används som analysmaterial i studien. Litteraturöversikten är en lämplig
metod för att systematiskt söka, sammanställa och göra en bred analys av litteratur inom 
det utvalda området (Friberg, 2006).

Den kvalitativa forskningen innebär fokus på människors upplevelser, erfarenheter, 
förväntningar och behov. Detta för att kunna få en ökad förståelse för hur omvårdnaden 
kan förbättras (Friberg, 2006a). Den kvantitativa forskningen kan möjliggöra att med hjälp 
av exempelvis enkäter, mätningar och jämförelser få fram och sen jämföra data, få en bild 
av hur till exempel många familjer upplever sorg, depressioner och behov av stöd 
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(Segersten, 2006).

Genomförandet av den systematiska litteraturöversikten är en process som innefattar olika 
faser (Friberg, 2006). Utifrån det utvalda området gjordes det första steget ”ett 
helikopterperspektiv” som en övergripande beskrivning av det publicerade materialet på 
det utvalda området. Fokus var inte riktat mot detaljer utan mot det som är utmärkande för 
det utvalda området. Eftersom det var omöjligt att omfatta hela intresseområdet var ett 
urval nödvändigt, vilket blev nästa steg i denna studie.

Urval 

Vid sökningen efter artiklar användes databaserna Cinahl, PubMed och Medline. Dessa 
databaser valdes eftersom de har en stor del material som är av omvårdnadsvetenskaplig
grund. Artiklarna skulle handla om föräldrarnas upplevelser av att leva med barn med 
Duchennes muskeldystrofi. Eftersom sjukdomen är sällsynt gjordes inga 
årtalsbegränsningar och alla artiklarna som fanns i de utvalda databaserna kunde 
inkluderas.

Inklusionskriterierna av artiklarna var att de skulle vara skrivna på engelska eller de 
nordiska språken. Engelska är ett internationell forsknings språk och artiklarna kunde ha 
blivit vetenskapligt granskade av forskare från olika länder innan de publicerades.

Artiklar där titel inte stämde överens med syftet exkluderades. Då syftet är att belysa 
familjens upplevelser valdes artiklar där innehållet inriktade sig mot den medicinska delen 
bort samt de som saknade abstrakt. Dessutom var kravet att artiklarna inte skulle vara 
review artiklar det vill säga bygga på andrahands källor.

Datainsamling

Vid sökningen användes det bärande sökordet Duchenne. Kompletterande sökord var
Family, Parent, Experience och Role i olika kombinationer. För att datainsamlingen skulle 
bli effektiv med så många relevanta träffar som möjligt användes också sökord som 
semantiskt stod nära det bärande sökordet. I tabell 1 redovisas de sökningar som var 
genomförda samt vilka kombinationer som användes utifrån sökordsredovisningen och 
antal artikelträffar. Utifrån de artiklars titlar som ansågs passa till studiens syfte lästes 
artiklarnas abstrakt. Abstrakt lästes var för sig för att se om de stämde överens med studies 
syfte. Urvalet av lästa artiklars abstrakt blev 51 stycken. Abstrakt av dem 51 artiklar 
bedömdes och diskuterades. Om de var relevanta för problemet och syftet i denna studie 
lästes hela artikeln, innan det bestämdes om den skulle skrivas ut. Artiklarna lästes igenom 
flera gånger. Detta gjordes för att få en djupare förståelse för dess innehåll.

Åtta kvantitativa respektive tio kvalitativa lämpliga artiklar identifierades och det var dags 
att granska deras kvalitet. Granskningen gjordes utifrån Fribergs kontrollfrågor (2006), se 
bilaga I. Dessa kontrollfrågor är utformade för att granska en kvalitativ eller kvantitativ 
vetenskaplig artikel. Friberg (2006) har det olika förslag på kontrollfrågor beroende av om 
det är kvalitativ eller kvantitativ artikel. Granskningen av artiklarna gjordes enligt följande 
kriterier; en god kvalitet ansågs om artikeln besvarade alla frågor men för att inkludera en 
artikel behövdes inte alla kontrollfrågor besvaras. Om en eller tre av frågorna förblev
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obesvarade då ansågs det fortfarande att artikeln hade en god kvalitet, men om mer än tre 
frågor förblev obesvarade, oavsett vilka, ansågs artikelns kvalitet otillräckligt och artikeln 
inkluderades inte. Under granskningen ansågs att fyra kvantitativa artiklar hade en otydlig 
beskriven metod och det var svårt att få ihop metod med teoretiska utgångspunkter. Två 
kvalitativa artiklarnas resultat artiklar ansågs inte var så tydlig och problemformuleringen 
var otydligt formulerad. Sammanlagt sex artiklar av de arton artiklarna valdes bort då de 
inte klarat artikelgranskningen. Vid den slutgiltiga kvalitetsgranskningen återstod således 
tolv artiklar som ingår i studien och som ansågs hade en god kvalitet. Dessa artiklar 
presenteras nedan i tabellform och en tydlig översikt över utvalda artiklar sammanfattas i 
bilaga II.

Tabell 1 Översikt över utvalda artiklar som ingår i studien
Databas Sökord Antal 

träff
Antal 
lästa

abstrakt

Antal av 
granskade 

artiklar

Antal artiklar
som ingår i 

studien
CINAHL Duchenne* 497 0 0 0

CINAHL Duchenne* AND 
family

41 16 5 4
(5,7,9,10)

CINAHL Duchenne*
AND

Parent*

39 2 2 1
(8)

CINAHL
Select all
Databas

Duchenne* AND 
parent*

215 0 0 0

Duchenne* AND 
parent* AND 

role*

17 13 5 4
(3,4,11,12)

PubMed
Full text

Duchenne* AND 
parent*

32 10 3 1
(2)

Medline
(EBSCO)

Duchenne*
AND Family*

560 0 0 0

Medline
(EBSCO)

Duchenne* AND 
family* AND 
experience*

34 10 3 2
(6,1)

Analys

Analysen utfördes i tre olika steg. Första steget var att artiklarna lästes noggrant och 
översattes till svenska. För att få en så korrekt översättning som möjligt på de 
vetenskapliga artiklarna användes ett engelsk-svenskt lexikon. För att få en verklig 
förståelse och försäkra oss om att varje mening hade samma betydelse för oss båda, skrevs 
alla artiklar ut på papper. Den utskrivna och översatta texten fick korrigeras flera gånger 
med hjälp av lexikon. 
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Friberg (2006) menar för att få en känsla av helheten bör artiklarna läsas flera gånger. 
Dessutom gjordes markeringar i hela texten med färgpenna för att tydliggöra det viktigaste 
i materialet för att sedan jämföra tolkningen av textens innehåll med varandra. Artiklarna 
lästes enskilt för att bättre kunna fokusera på textens innehåll och att undvika att påverka 
varandras sammanfattning av artiklarnas resultat. Senare redovisades sammanfattningen 
muntligt för varandra. Utifrån presentationen skrevs en kort sammanfattning av varje 
artikels syfte och resultat ned. 

Nästa steg i denna studie var att söka likheter respektive skillnader i artiklarna. Fokus låg 
på artiklarnas resultatinnehåll och hur föräldrarna upplever sin situation av att ha ett barn 
med Duchennes muskeldystrofi. Skillnader respektive likheter markerades med olika 
färger för att sedan kunna jämföra dem för varandra. De kvalitativa respektive kvantitativa 
resultaten presenterades på olika sätt eftersom de kvantitativa resultaten redovisas i form 
av siffror och tabeller och de kvalitativa i en väl beskrivande text. Detta föranledde att de 
kvalitativa och kvantitativa resultaten hölls isär under analysen, eftersom det ansågs att de 
kvalitativa artiklarna beskrev mer grundligt om föräldrarnas upplevelser medan de 
kvantitativa artiklar förstärkte vad som redan hade sagts i de kvalitativa artiklars resultat.

Det sista steget som gjordes i analysen var att sammanställa likheterna respektive 
skillnaderna mellan de inkluderande artiklarnas resultat. Under bearbetning av insamlad 
data identifierades vissa gemensamma nämnare. Dessa sammanställdes sen i tre olika 
teman, se tabell 2. För att särskilja de vetenskapliga artiklarna numrerades artiklarna från 
ett till tolv i bokstavsordning efter titel på artikeln. Varje artikel presenteras i bilaga II.

Tabell 2 Översikt av teman vilka beskriver föräldrars upplevelser 
Artikel nummer
Teman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Känslomässigt kaos X X X X X X X X X X X X

Behov av stöd och 
kunskap

X X X X X X X X X X X X

Acceptans och 
planering för 
framtiden

X X X X X X X X X

Etiska överväganden

Enligt Medicinska Forskningsrådet (2003) skall respekt och hänsyn visas för tidigare 
genomförd forskning, samtidigt skall allt forskningsmaterial behandlas rättvist och 
noggrant. Forskningsresultatet får inte vara medvetet förfalskat och inte heller får egna 
åsikter eller synpunkter förekomma, dessutom skall källhänvisningar vara korrekta och 
tydliga (a a). Författarna tog hänsyn till detta genom att inte ändra om eller förfalska 
forskningsresultatet. Författarna är medvetna och förbehåller sig till rätten att det kan 
förekomma feltolkningar eftersom ingen av författarna har engelska som modersmål. Citat 
och referenser ska vara korrekt angivna och det eftersträvas av författarna i denna studie.
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RESULTAT

Efter analys av de utvalda artiklarna framkom tre teman som beskriver föräldrarnas 
upplevelser av att leva med barn med Duchennes muskeldystrofi. Dessa tre teman
presenteras i figur 1.

Figur 1: Teman uppkom från analysen

Känslomässigt kaos

Att få diagnosen Duchennes muskeldystrofi på sitt barn upplevdes som en chock även om
många av föräldrarna upplevde att något var fel redan från spädbarnsålder. Fler av 
föräldrarna var frustrerade då de kände oförmåga när det gällde att övertyga läkarna att det 
var något problem med barnet. Föräldrarna fick en känsla av hopplöshet eftersom deras oro 
för barnets hälsa inte togs på allvar. Det gjorde föräldrarna besvikna när läkarna sa att det 
inte var något fel utan att barnet bara var sent i sin utveckling (Firth, 1983; Webb, 2005).

Föräldrarna kände stress av att inte ha tillräcklig kunskap om sitt barns sjukdom, och att ha 
en känsla av att behöva agera så ”normalt” som möjligt inför barnen. De upplevde också 
stress över att inte veta något om barnets kommande framtid (Bothwell, Dooley, Gordon, 
MacAuley, Camfield & MacSween, 2002).

I och med diagnosen kände föräldrarna en djup känsla av förlust, sorg och chock. 
Föräldrarna kände två typer av sorg, en förtryckt dold sorg samt sorg med tydliga tecken på 
känslan av förlust. Känslan av förlust innebar att föräldrarna kände att de skulle fråntas 
glädjen och förväntningarna att ha ett friskt barn samt på sitt föräldraskap var förlorat
(Samson, et. al., 2009). Föräldrar till barn med Duchennes muskeldystrofi upplevde en 
lägre självkänsla, depression och en sämre behärskning jämfört med föräldrar till barn som 
är friska (Abi Daoud, Dooley & Gordon, 2004). 

Föräldrarna kände en osäkerhet över att inte ha de resurser som krävdes för att klara av att 
hantera sjukdomen, samt att klara sin roll som förälder. Sjukdomen uppfattades som en 
främling som hotade att förgöra barnet och föräldrar kände att en extrem lösning behövdes
(Samson, et. al., 2009). 

FÖRÄLDRARNA
UPPLEVER

Behov av stöd och kunskap

Känslomässigt 
kaos

Acceptans och 
planering för 
framtiden



9

När barnen fick diagnosen drabbades föräldrarna av sorg och förnekande vilket sedan 
vände till ilska och fruktan för framtiden. Många mödrar kände skuld, och framför allt efter 
det att de fick veta att sjukdomen förs vidare genom mamman. När stadiet av skuld var 
förbi kunde de istället känna förvirring, besvikelse och maktlöshet. Sen kom känslor av 
rädsla över barnets framtid och tankar hur barnet skulle komma att klara sig på skolan och 
med sina vänner (Webb, 2005).

Många av föräldrarna kände sig ensamma och lämnade till sig själva. Det fanns familjer 
som helt hade isolerat sig för att slippa vara med omgivningen. Föräldrarnas välmående 
påverkades negativt både fysiskt och emotionellt på grund av att familjen behövde stöd 
från det kommunala sjukvårdsystemet i form av avlastning och personlig assistent samt var 
beroende av ekonomiskt stöd (Firth, 1983).

Föräldrarna upplevde en ökad känsla av social isolering. De tyckte att de förlorade sina 
vänner. Många mödrar fick hälsoproblem så som depression, ångest och oro vilket 
resulterade i att de slutade sina jobb och stannade hemma för att kunna vårda sitt barn. 
Ibland tog mödrarna över det som barnet kunde göra själv såsom till exempel att borsta 
håret eller pratade/skrev åt dem, fast barnet kunde klara det själv. Fäder jobbade oftast 
övertid för att kunna klara hushållsekonomin samt för att ha en ursäkt att inte behöva vara 
hemma. Men väl hemma var de involverade i rollen som förälder (Gagliardi, 1991).

They dreaded losing control, perhaps one explanation for the extremely neat and 
clean homes. Mothers stayed home with their sons, feeling lonely and isolated, and 
expressed fear of distancing others by talking too much about their sons’ illness. 
(Gagliardi, 1991, s. 163).

I och med barnen fick diagnosen Duchennes muskeldystrofi ställdes föräldrarna inför en ny 
verklighet som innebar nya uppgifter och situationer som föräldrarna skulle anpassa sig 
till. Många föräldrar upplevde att allt vändes upp och ner och tillvaron blev annorlunda 
eftersom familjelivet fick planeras noggrant efter barnets behov. Föräldrarna kände mer 
press till att handleda och ha kontroll på barnet (Hamby Erby, Rushton & Geller, 2006).

Behov av stöd och kunskap

För att kunna utveckla sin egen förmåga att vårda barnet själva upplevde föräldrarna att de 
behövde stöd. Behovet av stöd bestod av ett emotionellt stöd, ett stöd i medicinska frågor 
och ett praktiskt stöd senare i sjukdomsförloppet (Gagliardi, 1991).

Eftersom föräldrar inte hade kunskap om sjukdomen, kände de sig maktlösa. Föräldrarna 
använde sig av vårdpersonalen, framför allt av läkare för att få hjälp med att lösa problem 
som kunde uppstå kring sjukdomen och de läkemedel som fanns. I många fall kom 
föräldrarna inte ihåg vad som var sagt på mötet med läkare. Föräldrarna kände att de inte 
fick korrekt och fullständig information gällande tillstånd och diagnos och många av dem 
sökte således själva informationen om sjukdomen i böcker och via Internet (Webb, 2005).

Information om omvårdnadsrutiner, diagnos och preliminära prognoser var av betydelse 
för föräldrarna. De tyckte att en tidig fastställning av diagnosen och tillräcklig information 
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kunde öka familjens välbefinnande (Chen, 2008). Föräldrarna kände även stort behov av 
stöd före diagnosen det vill säga från att de får reda på att barnet bar på någon form av 
sjukdom tills det att diagnosen var fastställd. Detta för att i sin tur kunna ge barnet det stöd 
som det var i behov av. Föräldrarna upplevde ofta tiden innan diagnosen som stressande, 
och ville därför ha klara riktlinjer och instruktioner om sjukdomen. Ökad kunskap om 
sjukdomen gav stöd till föräldrarnas konstruktiva hantering av situationen. Det ökade 
möjligheterna att hantera problem som kunde komma uppstå i omvårdnaden av barnet 
(Chen, 2008; Hamby Erby, et.al.,2006; Thompson, Zeman, Fanurik & Sirotkin-Roses, 
1992; Chen & Clark, 2007). Kunskap verkade också skyddande för de negativa 
erfarenheter och stressfyllda situationer som barnet kunde komma att uppleva. Föräldrar 
till barn med Duchennes muskeldystrofi kände sig otrygga inför framtiden. Det fanns 
rädsla för komplikationer som kan komma att uppträda längre fram, samt bekymmer och
funderingar över hur det skulle gå i framtiden (Hamby Erby, et. al., 2006).

Föräldrar behövde emotionellt stöd även från andra föräldrar till barn med Duchennes 
muskeldystrofi. Många föräldrar tyckte det var viktig att stötta andra föräldrar med samma 
svårigheter och att det dessutom skulle komma att hjälpa föräldrar att återhämta sig 
emotionellt efter barnets tidiga död (Hodges & Dibb, 2010).

Particularly during times of bereavement, parents may receive considerable 
emotional support: ´When my son had finally died they stepped up the mark and 
they helped you that initial part.´ Many parents described wanting to help other 
parents during these emotional times, because they one day may require that 
support to be reciprocated (Hodges & Dibb, 2010, s.488).

Kunskap och stöd gjorde att föräldrarna kunde känna att de accepterade sin nuvarande 
situation. De lade då sina resurser på att vidta de åtgärder som behövdes och gick vidare 
med en helt ny energi och handlingskraft. Flera av föräldrarna betonade att ovärderligt stöd 
var när vårdpersonalen lyssnade på dem, brydde sig om dem och tog dem på allvar som 
barnets vårdare (Samson et. al., 2009). Det gav föräldrarna ett hopp att kunna göra sitt 
bästa för barnet utifrån egna inneboende resurser och för att uppnå trygghet och kompetens 
i vården av sitt barn (Chen, 2008).

Några föräldrar kände en svårighet i kommunikationen med barnet gällande sjukdomen 
och om tonårstiden och vuxenlivet. De uttryckte en stor önskan om hjälp från vårdpersonal 
främst genom samtal då förtryckta informationshäften inte alltid stämde in på deras barn då 
varje individ hade sitt individuella behov. När barnen kom upp i tonåren minskade stödet 
från andra familjer med Duchennes, och behovet av stöd i frågor om integritet och 
självständighet blev obesvarade, förklarade föräldrarna. Föräldrar tyckte det var viktigt 
men svårt att prata med sitt barn om sjukdomen, vilket därför oftast undveks, och ledde till 
att de ofta inte visste vad barnet tyckte och tänkte. Detta i sin tur ledde till en osäkerhet hos 
föräldrarna gällande barnets tankar, som de däremot hade en önskan om att ha större 
vetskap om (Hamby Erby, et. al., 2006).

Många av föräldrarna upplevde att sjukgymnastik var viktigt för barnet men även 
forskning kring sjukdomen och behandling, rörlighet och hälsofrågor, medan de sociala 
tjänsterna inte var lika viktiga varken i tidigt stadium eller sent stadium (Bothwell, et. al., 
2002). Med följande stelhet hos barnet senare i sjukdomsförloppet var det svårt för barnet 
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att delta i olika aktiviteter som ledde till att mödrar blev mer och mer isolerade (Gagliardi, 
1991).

Praktiskt stöd tyckte föräldrarna var nödvändigt för att kunna känna att de gjorde det rätta 
för barnet och framförallt när barnet blev rullstolsbundet. Det kunde handla om att de 
kände sig mer trygga när vårdpersonalen fanns närvarande och hjälpte dem med någon ny 
del i barnets vård. Dessutom behövde föräldrarna handledning för att själva klara av hur de 
skulle kunna förflytta barnet från rullstolen till sängen, tvätta barnet och lära barnet att 
själva kunna utföra den dagliga hygienen. (Webb, 2005; Chen & Clark, 2007).

En del av föräldrarna upplevde en nackdel med att träffa andra familjer eftersom de inte 
ville känna sorg inför familjens situation, de ville leva ett ”normalt” liv och inte tänka på 
framtiden. Föräldrarna till de yngre barnen såg vad som skulle hända med deras barn när 
barnet blir äldre, föräldrarna fick då en känsla av att det skulle inte hända sitt eget, men
visste ändå att de hade fel. Föräldrarna behövde också stöd av vårdpersonalen för att 
hantera sina känslor (Hodges & Dibb, 2010).

Acceptans och planering för framtiden

Föräldrarna kunde acceptera sitt barns sjukdom, men hur snabbt de accepterade det skiljde 
mellan mödrar och fäder. Att ha en bra sammanhållning i familjen var viktigt för att kunna 
utveckla sin egen förmåga att hantera olika upplevelser och svårigheter i omvårdnaden av 
barnet (Hamby Erby, et.al., 2006; Thompson, et.al,1992).

På grund av funktionsnedsättning hos barnet blev det svårt för barnet och föräldrar att 
själva klara av de vardagliga sysslorna i hemmet och då en individuell omvårdnadsplan för 
den enskilda familjen lades upp. Några av föräldrarna i studien av Hamby Erby, et.al.
(2006) hade fått höra om en individuell omvårdnadsplan för framtiden, men många av dem 
sköt det framför sig då de inte kände behov eftersom barnet inte var så dåligt än. 
Föräldrarna kände inget behov av att diskutera om vård vid livets slut eller andra 
medicinska insatser. Däremot skulle de vilja diskutera och planera för barnens framtid när 
det gäller utbildning och karriär (a a). Det var svårt för föräldrar att acceptera barnens 
diagnos men många föräldrar beskrev att stöd som information och förklaringar gjorde det 
lättare att acceptera sjukdomen i familjen (Gagliardi, 1991). Föräldrar upplevde också en 
känsla av personlig prestation i att övervinna de dagliga utmaningarna i samband med 
vårdandet av barnet, att kunna se förbättringar i hälsa och välbefinnandet hos barnet samt 
att kunna acceptera att barnet hade Duchennes muskeldystrofi (Samson, et. al., 2009).

Genom att agera passivt i hanteringen av sjukdomen, det vill säga att man åsidosatte allt 
som handlade om omvårdnaden i och med sjukdomen att göra och istället fokuserade på 
andra vardagliga ting gjorde att föräldrarna kunde känna en källa till hopp då de inte kunde 
känna hopp i samband med sjukdomen. I denna passivitet sökte många av föräldrarna efter 
information på Internet, råd från vårdgivare samt familj och vänner för att kunna komma 
vidare. Det fanns ett hopp om att ett framtagande av botemedel som skulle hjälpa dem att 
kunna återuppta det tidigare sättet att leva som var före diagnosen, och att barnet skulle bli 
normalt igen. Detta framförallt då föräldrarna uppfattade framtiden som dyster (Samson, 
et.al., 2009). 
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Hope is rooted in the actual experience of caring. In that sense, the lived 
experience of hope become more grounded in the reality of the child, the challenges 
arising from his illness and the adequacy of the response that must be provided by 
the parents ( Samson, et. al., 2009 s.110).

Föräldrarna blev mer engagerade i samhället genom att aktivt söka stöd utifrån såsom 
nätverk, stödgrupper, insamlingar och genom att kommunicera med andra familjer i 
samma situation. Information söktes om det senaste inom forskning och behandling vilket 
ledde till nya copingstrategier och att sjukdom således inte längre upplevdes som ett hot 
utan istället blev integrerad i det dagliga livet. Föräldrarna hoppades på att barnet skulle 
kunna njuta av sitt liv med hjälp av deras vård (Samson, et.al., 2009; Hodges & Dibb,
2010). Mödrar var fokuserade på det dagliga livet för att upprätthålla en fungerande familj,
medan fäder var mer inriktade på praktiska aspekter såsom hjälpmedel organisationer och 
utveckling inom forskningen (Plumridge, Metcalfe, Coad & Gill, 2010).

Istället för att ta itu med de negativa känslor av att barnen inte skulle kunna gå, fokuserade 
föräldrarna på något positivt hos barnet som till exempel barnets intelligens. Denna strategi 
användes för att hantera negativ information och få en positiv inverkan istället (Hodges & 
Dibb, 2010). Senare när föräldrarna började känna acceptans för sjukdomen kände de att 
deras liv kunde fortsätta och de vågade att ta sig ut mer och mer i det sociala samhället 
(Gagliardi, 1991).

Resultatsammanfattning

Att vara förälder till ett barn med Duchennes muskeldystrofi ledde till att familjens liv 
förändrades. Kunskapsbrist upplevdes av föräldrarna som frustrerande. Deras oro, rädsla, 
stress, nedstämdhet och osäkerhet gjorde att de kände sig isolerade. Många föräldrar kände 
sig osäkra och hade dåligt självförtroende och upplevde inte längre det ”normala” liv som 
de ansåg sig ha tidigare. Föräldrarna önskade att de skulle få en tydlig information om 
sjukdomen. Samtidigt upplevde de att en tidigt ställd diagnos och kunskap om sjukdomen 
kunde öka välbefinnandet. Chock, skuld och stress var de första känslorna föräldrarna 
upplevde. Hur föräldrarna hanterade sin situation kunde variera, beroende på kön, men det 
var mödrarna som hade huvudansvar för omvårdnaden av barnet. Det var även mödrarna 
som fick hälsoproblem till följd av barnets sjukdom.

Föräldrarnas liv blev påverkat eftersom det senare i barnets sjukdomsförlopp behövdes 
extra behov i form av stöd och av att nya rutiner måste skapas för att ge den vård som 
barnet behöver. Genom att se glädjen i barnet och inte fokusera på problemen så klarade de 
av att hantera och se på det fortsatta livet utifrån en annan synvinkel. Många föräldrar 
upplevde att hjälp av socialt stöd från familj och vänner hjälpte mycket för att kunna gå 
vidare. Med tiden accepterade föräldrarna att det fanns en sjukdom i familjen men livet 
skulle ändå gå vidare och att sjukdom var en del av livet.
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DISKUSSION

Metoddiskussion 

Litteraturöversikt (Friberg, 2006), är den modell som använts i studien. En 
litteraturöversikt handlar om att skapa en översikt över forskningsresultat inom ett område
(Friberg, 2006). Orsaken till att litteraturöversikt var att den är baserad på tidigare 
vetenskaplig forskningsresultat som gör det lättare att få en översikt över den obotliga och 
sällsynta sjukdomen Duchennes muskeldystrofi. 

Det kunde användas en annan metod för att besvara studiens syfte men författarna ansåg att 
en litteraturöversikt enligt Friberg (2006) var mest lämplig. De ansågs att den är en tydlig 
beskriven metod, lätt att följa i varje steg samt få en djupare förståelse om det utvalda 
intresseområdet och besvara studiens syfte. Fördelar med en litteraturöversikt är att 
kvantitativa och kvalitativa artiklar kan ingå i den. Artiklarna ger en översikt över det 
utvalda området. En annan fördel är att materialet är lättillgängligt, de flesta databaser och 
är även kostnadsfria. En litteraturöversikt, skriver Friberg (2006) kan vara en början på att 
göra en empirisk studie.

Att göra en intervjustudie kunde också vara ett alternativ att samla information om hur 
föräldrarna upplever sin situation, men eftersom sjukdomen är sällsynt och familjerna bor 
på olika håll i hela Sverige skulle en sådan bli svår att genomföra på den korta tid som 
fanns. Dessutom ansågs det känsligt att intervjua familjer som har barn med obotliga 
sjukdomar och därför valdes denna metod bort. Författarna till denna studie anser att med 
hjälp av litteraturöversikt kunde föräldrarnas upplevelser belysas om hur det är att leva 
med barn med Duchennes muskeldystrofi, eftersom den kvalitativa forskningen fördjupar 
förståelsen om en människas upplevelser, erfarenheter och förväntningar.

För att samla in data gjordes ett urval av vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl, 
Medline och PubMed. Det ansågs att dessa tre databaser var tillräckliga för att inhämta 
data för denna studie. I början av sökande artiklar identifierades att orden Duchenne och 
Family inte gav så många träffar. Detta innebar att det var svårt att få fram material som 
passade till det valda området och utökning av sökord behövdes. För att ingen relevant 
information skulle gå förlorad gjordes inga begränsningar angående artiklarnas årtal eller 
att de skulle vara kvalitativa eller kvantitativa. Relevanta artiklar kan ha missats när det 
inte ansågs att titeln överensstämde med studiens syfte. Nackdelen med att göra en 
litteraturöversikt var att många artiklar var skrivna på ett språk som författarna inte kunde 
översätta vilket kan innebära att välgjorda studier kunde ha missats. Tyvärr fanns inga
vetenskaplig artikel på svenska, därför är det endast studier publicerade på engelska 
inkluderats i studien. Andra nackdelar med litteraturöversikten var att det inte alltid fanns 
artiklar i fulltext utan det kunde ta tid att leta i olika tidskriftslistor. Några artikeltitlar 
svarade på syftet men innehållet var knappt på information om det valda problemområdet.

En kvantitativ artikel byggde på data från en djuptelefonintervju. Först tycktes att det var 
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oetiskt att göra en telefonintervju men efter diskussionen om inklusionskriterier och 
exklusionskriterier var det inget som kunde förhindra att inte ta den artikeln vidare till 
granskning. Efter granskning inkluderades den artikeln även i resultatet. En del artiklar 
som identifierades vid litteratursökningen var av mindre bra vetenskaplig kvalitet eller 
review artiklar och valdes därför bort. De 18 artiklar som fanns kvar från det första urvalet 
granskades och misstag i urvalet uppdagades när granskning gjordes. Kvalitetsgranskning 
var nödvändig och detta innebar att vissa kriterier skulle vara uppfyllda för att studien 
skulle kunna anses som kvalitativ eller kvantitativ samt av god kvalitet (Friberg, 2006). För 
att nå reliabilitet det vill säga tillförlitlighet, lästes de tolv artiklarna för att kunna tolka 
dem så rättvist som möjligt och bidra till riktighet och noggrannhet ur vetenskaplig 
synvinkel. Av de tolv studierna som inkluderades i resultatet är fyra stycken kvantitativa 
och åtta stycken kvalitativa som utifrån en kvalitetsgranskning bedömdes att har tillräcklig 
god kvalitet.

Att analysera och hitta likheter och skillnader upplevdes som mest tidskrävande eftersom 
artiklarna var skrivna på engelska och ingen av författarna har engelska som modersmål. 
Vid genomgången framkom många olika ämnen som återfanns i flera av de tolv artiklarna. 
Markeringarna i olika färg i texten gjordes för att hitta likheter respektive skillnader. 
Senare klipptes de ut för att underlätta sammanställning och kunna sorteras in under teman. 
I resultatet valdes att utgå ifrån teman istället för kategorier då resultatet var mer flytande 
över gränserna. När nya teman formulerades tog det lång tid. Det visade sig att det var 
många viktiga “stödord” som hade framkommit som inte fick missas. Resultatet i denna 
studie gav en inblick av hur föräldrarna upplevde att vårda ett barn med Duchennes 
muskeldystrofi men tyvärr byggs resultatet i de flesta fall på mödrars upplevelser, vilket 
kan ge missvisande resultat eftersom författarna till denna studie anser att mödrarnas 
upplevelser kanske kan skilja sig från hur fäder upplever det att leva med barn med 
Duchennes muskeldystrofi. Reliabilitet nås, genom att beskriva steg efter steg hur 
datainsamlingen, urvalet och dataanalysen gjordes. Genom att utgå från en modell, i detta 
fall litteraturöversikt enligt Friberg (2006). Genom det ökas tillförlitligheten då resultatet 
inte är slumpmässig.

Resultatdiskussionen

Resultatet av denna litteraturstudie besvarar syftet i det avseende att det beskriver 
föräldrarnas upplevelser av att leva med barn med Duchennes muskeldystrofi. Resultatet
visar att när barnet fått diagnosen Duchennes muskeldystrofi, upplever föräldrarna 
frustration och känslor av hopplöshet i sin tillvaro. Föräldrarna upplever också att det
normala livet har försvunnit och de mår psykiskt dåligt. Författarna fann i resultatet att 
föräldrarna upplever många starka känslor som var svåra att hantera. Känslorna som de 
upplever präglas av oro, rädsla, stress och depression (Firth, 1983; Webb, 2005; Gagliardi, 
1991). Resultatet av studien visar att föräldrarna upplever ett känslomässigt kaos, då 
föräldrarna blir medvetna om att sjukdomen leder till för tidig död hos barnen.

Stöd från anhöriga och andra familjer med barn med diagnosen Duchennes muskeldystrofi 
var viktigt för föräldrarna. Författarna anser att stödet som föräldrarna får grundar sig i att 
de känner samhörighet med andra föräldrar till de drabbade barnen. Mellan de föräldrarna
finns även en förståelse för de känslor som kommer till ytan. De upplevde det 
känslomässiga stödet som viktigast, eftersom det bidrog till acceptans och hopp (Hamby 
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Erby, et., al; 2006; Webb, 2005). Resultatet visar ett intressant fynd. Föräldrarna till yngre 
barn upplevde att de inte hade behov av stöd, de upplevde även att de klarade av tillvaron 
(Hodges & Dibb, 2010). Detta var av betydelse då fynd från studien visar att samtliga 
föräldrar inte anser att det är viktigt att träffa andra föräldrar. Det kan tolkas som att de 
föräldrar som inte har denna gemenskap, har svårigheter att acceptera diagnosen Duchenes 
muskeldystrofi. Eftersom det inte fanns någon årtalsbegränsning finns artiklar i resultatet 
som är skrivna från 1980 – 1990-talet. Författarna anser att det kan påverka studiens 
resultat. I de äldre artiklarna beskrev föräldrarna att de var ensamma, hade svårt att hitta 
information och att få kontakt med andra familjer. En orsak kunde vara att Internet inte var 
tillgängligt för många familjer.

I studieresultatet visar att samtliga föräldrar till unga barn vill prata om barnens ”goda”
framtid, de planerar för barnets skolgång och gemenskap med andra barn. Föräldrarna till 
unga barn beskrivs ha svårt att prata om hjälpmedel och planerade operationer. Det 
framgår i studien att föräldrar till äldre barn ser annorlunda på tillvaron, då de vill ha mer 
stöd och råd från sjuksköterskan. Det ansågs mer stödjande när sjuksköterskan träffade 
föräldrarna och lyssnade på dem (Samson, et., al., 2009).

I resultatet beskrivs att föräldrar kunde acceptera sitt barns sjukdom när de fick träffa andra 
föräldrar som hade förlorat sitt barn. Upplevelsen av att de andra föräldrarna klarade att 
leva vidare efter barnens död, stärkte och hjälpte föräldrarna att acceptera diagnosen. 
Behovet av stöd och kunskap är stort när föräldrar känner att de inte fått tillräckligt 
information från sjukvårdpersonal eller att deras bekymmer över barnet inte togs på allvar. 
De upplevelserna av att de inte fått den information som behövdes leder till att de känner 
sorg och rädsla vilken till stor del beror på avsaknaden av kontroll över situationen (Firth, 
1983; Webb, 2005).

Ett intressant fynd som redovisas i resultatet är att mödrarna till de drabbade barnen 
upplever huvudansvaret för familjen och känner skuld för att barnet drabbats av Duchennes 
muskeldystrofi. Känslor av skuld bidrar till att mödrarna tar mer ansvar och utför större 
delen av omvårdnadsarbetet (Webb, 2005). Gagliari (1991) beskriver att mödrar känner sig 
isolerade och har en låg livskvalité. I senare delar av sjukdomsförloppet med Duchennes 
muskeldystrofi försvåras barnets deltagande i olika aktiviteter och mödrarnas känsla av 
ensamhet ökar i samband med barnets försämring i sin sjukdom (a a). Författarna anser att
sjuksköterskan behöver lägga ett stort fokus på att prata med föräldrarna om skuldkänslor 
och ge det stöd som krävs för att inte föräldrarna, och då framförallt mödrarna inte ska 
behöva känna att de är orsaken till denna sjukdom.

Föräldrar med barn som har funktionshinder upplever att hela familjen påverkas och 
tillvaron förändras. Betydelsen för individuellt anpassat stöd för alla familjmedlemmar, 
och bekräftas av Lineham (2010) som beskriver betydelsen av familjefokuserad 
omvårdnad. Familjemedlemmar har olika behov och strategier för att kunna hantera de 
svårigheter som kan uppstå i omvårdnaden av barnet (a a). Det är föräldrarna som vårdar 
barnet, ställer det också stora krav på sjuksköterskan att de använder föräldrarna som en 
länk för att kunna ge barnet god omvårdnad. Författarna anser att om sjuksköterskan kan 
samarbeta med föräldrar kan det öka föräldrarnas trygghet och välbefinnande samt leda till 
att omvårdnaden blir mer individuellt anpassad. Denna trygghet hos föräldrarna kan även 
leda till att ökad trygghet hos barnet och öka deras livskvalité och välbefinnande ökar. 
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Författarna anser att upplevelse av känslomässigt kaos är logisk, då föräldrarna till barn 
med Duchennes muskeldystrofi vet att deras barn lider av en obotlig, dödlig och långvarig 
sjukdom. Föräldrarnas känslomässiga kaos grundar sig i att de är medvetna om att 
hälsotillståndet för deras barn kommer att försämras med åren och barnet kommer att 
behöva vårdas palliativt. Det är värdefullt om sjuksköterskan har kunskap om föräldrarnas 
upplevelser, då det underlättar att ge stöd åt familjen som befinner sig i en svår situation 
(Kirkevold, 2003). 

I föreliggande examensarbete har författarna kommit fram till att samtliga föräldrar från de 
inkluderade studierna ansåg att sjukdomen inte ska styra deras liv, utan uppleva en normal 
tillvaro. En annan viktig aspekt var att inte fokusera på framtiden, enligt föräldrarna, samt 
uppskatta tiden med barnet och leva i nuet. Författarna till denna studie anser att Eriksson 
teori (1987) kan kopplas till omvårdnad av familjer med barn med Duchennes 
muskeldystrofi. Hela familjen behöver stöttning och genom att ansa, leka och lära kan 
sjuksköterskan ge en bra omvårdnad. Genom att ansa kan sjuksköterska stimulera 
föräldrarna att hitta en balans i livet samt ge dem en möjlighet att acceptera och klara av 
sin situation. Genom att leka bygger sjuksköterskan upp en effektiv vårdrelation. De 
bygger en ”bro” så småningom, med meningen att hela familjen skall må bra. En bra 
vårdrelation kan bygga förtroende och trygghet hos föräldrarna, genom att lära kan 
sjuksköterska förstå att föräldrarna och barnet är en enhet. Genom att lära av andra kan 
sjuksköterska utveckla förmågan att förstå en annan människa. Utifrån att införskaffat 
kunskap om föräldrarnas upplevelser och hur de upplever sitt dagliga liv kan sjuksköterska 
leda föräldrarna att uttrycka sina förhoppningar och rädslor samt att skapa ett 
självförtroende.

Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan engagerar sig, visa på olika aktiviteter 
för både barnet och familjen för att föräldrarna ska kunna känna sig som en ”normal” 
familj där sjukdomen inte är ett hinder. Denna studie visar att föräldrarna anser att 
forskningen för botemedlet går för långsamt och föräldrarna känner att de är ensamma i sin 
kamp. De känner skuld, ångest, dåligt självförtroende och andra starka känslor som är 
svåra att hantera för föräldrarna. Det är viktigt att uppmärksamma hela familjen och ge en 
familjefokuserad omvårdnad som främjar livskvalitén och välbefinnande. Föräldrarna vet 
vad som är bra för barnet och de skall kunna känna sig trygga i omvårdnaden av sitt barn. 

Slutsats

Att leva utan att veta vad som kommer att hända ger osäkerhet inför framtiden och det är 
något som många föräldrar upplever som jobbigt. Socialt stöd från familj och vänner 
upplever många föräldrar som en avlastning och en hjälp för att kunna hantera sina känslor 
i olika situationer. Acceptans och planering kan minska föräldrarnas känsla av maktlöshet. 
Det är viktigt att sjuksköterskan som är i kontakt med familjerna ser hela den drabbade 
familjen. Detta hjälper föräldrarna att försöka se positivt på framtiden och fortsätta leva 
med hoppet. 

Betydelse i vården

Författarna till denna studie anser att den här studien kan bidra till att de som läser den får 
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ökad förståelse om hur familjen upplever sin vardag när de lever med barn som har 
Duchennes muskeldystrofi. En förhoppning med denna studie var att sjukdomen
uppmärksammas mer och föräldrarna till de drabbade barnen tas på allvar, får den 
medicinska vården som sjukdomen kräver. Det är viktigt för sjuksköterskan att känna till 
föräldrarnas upplevelser för att kunna hjälpa och stötta dem från den dag när diagnosen 
ställs och fram till och under den palliativa vården samt även efter denna. Saknar 
sjuksköterskan kunskap om sjukdomen och föräldrarnas upplevelser är det svårt att ge hela 
familjen den individuella hjälp och det stöd som de är i behov av. Många föräldrar vänder 
sig till anhöriga och vänner för att uttrycka sina känslor och genom att ha kunskap om hur 
föräldrarna upplever sin situation kan sjuksköterskan ha möjligheten att stötta familjen så 
att de på ett effektivt sätt kan hantera sina känslor, klara av vardagen och acceptera barnets 
sjukdom.

Förslag för vidare forskning

I den här studien framkommer att det finns forskning omkring hur föräldrarna upplever att 
leva med barn med Duchennes muskeldystrofi. Det saknas forskning om hur vårdpersonal 
kan stötta och ge råd till hela familjen med barn med Duchennes muskeldystrofi. Det 
skulle även vara önskvärt att mer forskning fokuserade på barnets upplevelser av sin 
vardag och hur detta påverkar syskon till barn med Duchennes sjukdom. Det är också 
önskvärt att i forskningen ha fler fäder som yttrar sig om sin situation.
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BILAGOR

Bilaga I

Exempel på föreslagna frågor, Friberg (2006)

Vid granskning av kvalitativa studier
Finns det ett tydligt problem formulerat?
Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?
Vad är syfte? Är klart formulerat?
Hur metoden beskriven?
Hur analyseras data?
Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?
Vad visar resultatet?
Hur författarna tolka studiens resultat?
Vilka argument förs fram?

Vid granskning av kvantitativa studier
Finns det ett tydligt problem formulerat? 
Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?
Vad det syftet? Är det klart formulerat?
Hur metoden beskriven? Hur har urvalen gjorts? (t.ex. antal personer, ålder, inklusions-
respektive  exklusionskriterier)?
Hur analyseras data?
Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de ihop?
Vad visar resultatet?
Vilka argument förs fram?
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Bilaga II

Översikt av analyserad artiklar

Perspektiv     Syfte     Metod Resultatet Kvalitet

Artkel 1
Titel:
Depression in 
parents of children 
with Duchenne 
Muscular Dystrophy
Förfätare: Abi 
Daoud, Dooley &
Gordon.
Tidskrift: Pediatric 
Neurology 
Årtal: 2004.

Studien gjordes 
för att bedöma 
depression, 
självkänsla, och 
rollfördelning i 
familjen.

Kvantitativ metod
En strukturerad 
telefon intervju.
26 mödrar och 16 
fäder deltog i 
studie.

Föräldrar till barn med 
Duchenne 
muskeldystrofi hade en 
högre sannolikhet att gå 
genom en egentlig 
depression och hade 
signifikant lägre 
självkänsla.

Svarar på syftet, 
undersökningsgr
uppen var tydlig 
beskrivet, 
Kvalitet: en god 
kvalitet.

Artikel 2
Titel: Diagnosis of 
Duchenne muscular 
dystrophy: 
experiences of 
parents of sufferers
Författare: Firth, 
M.
Tidskrift: British 
Medical Journal 
Årtal:1983

Syftet är att 
belysa 
föräldrarnas 
erfarenheter under 
söners sjukdoms-
förloppet.

Kvalitativ metod
En intervju. 
37 mödrar och 16 
fäder deltog i 
studien.

Många familjer mådde 
dåligt utan att veta vad 
en diagnosen innebär. 
Föräldrarna var "inte 
nöjda" med hur 
diagnosen hade gets och 
de ville veta så snart som 
möjligt om det är något 
fel med deras barn. 

Svarar på syftet, 
bra beskriven 
metod, resultat 
stämde med 
syfte, men lite 
information.
Kvalitet: en god 
kvalitet.

Artikel 3
Titel: Duchenne
Muscular 
Dystrophy- parental 
perceptions
Författare: 
Bothwell, Dooley, 
Gordon, MacAuley 
Camfield &
MacSween 
Tidskrift: Clinical 
Pediatrics 
Årtal: 2002

Denna studie var 
utformad för att 
utvärdera 
föräldrars 
uppfattningar om 
vad som är 
viktigaste av 
tjänster, 
hälsofrågor och 
aspekter för
livskvalitet. 

Kvantitativ metod. 
Enkätundersökning
31 familjer deltog i 
studien.

Tjänster och hälsofrågor 
i samband med 
förlängning av 
förflyttningar var 
viktigast, särskilt för 
föräldrar till yngre 
pojkar. Psykisk hälsa 
frågor såsom social 
isolering, ilska och 
depression var mycket 
viktig, särskilt för 
familjerna till äldre 
pojkar och frågor om 
framtiden var viktigt.

Svarar på syftet, 
En enkätunder-
sökning var lätt 
att genomföra, 
resultatet 
stämde med 
syfte.
Kvalitet: en god 
kvalitet.
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Artikel 4
Titel:
Family 
communication 
about genetic risk
information: 
Particular issues for 
Duchenne
Muscular Dystrophy
Författare:
Plumridge,Metcalfe,
Coad & Paramjit .
Tidskrift:American 
journal of Medical 
Genetics
Årtal: 2010 

Att öka kunskap 
om hur föräldrar 
klarade DMD och 
vad som vad hade 
sagts för barnen 
och hur det 
påverka på 
föräldrars 
relationen med 
sina barn .

Kvalitativ Metod
Semi-strukturerade 
intervjuer.
Studie gjords med 
hjälp av en rad 
Grounded Theory 
frågor.
34 mödrar och 17 
fäder deltog i 
studie.

I familjer som drabbats 
av DMD var det klara
skillnader mellan könen 
som identifierades 
mellan mödrar och fäder 
att klara sina roller i 
förhållande till villkoren. 
Det fanns ett särskilt nära 
band mellan mödrar och 
söner.

Svarar på syftet, 
finns 
inklusionskriteri
er och 
exklusionskriter
ier, metod leder 
till bra 
beskriven 
resultat. 
Kvalitet: en god 
kvalitet.

Artikel 5
Titel: Family 
function in families 
of children with 
Duchenne Muscular 
Dystrophy
Författare: Jih-
Yuan Chen, Mary-
Jo Clark, 
Tidskrift: Familj & 
Communiyy health 
Årtal: 2007 

Hur påverkas 
familjens 
välbefinnande av 
omvårdnad av ett 
barn med 
Duchennes 
muskeldystrofi

Kvantitativ metod
Frågeformulär med 
fem öppna frågor. 
126 av totalt 203 
familjer deltog i 
studie.

Föräldrarna upplevde att 
barnens omvårdnad har 
påverkan på deras 
självförtroende, psykisk 
hälsa och den sociala 
livet har förändras. 

Svarar på syftet, 
resultatet finns 
men dålig 
beskriven 
mätinstrument.
Kvalitet: en god 
kvalitet

Artikel 6
Titel: Mediators 
affecting family 
funktion in dailies 
of children with 
Duchenne muscular 
Dystrophy.
Författare: J-
Y.,Chen
Tidskrift:
Kaohsiung J Med 
Scince 
Årtal: 2008

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka hur 
påverkar 
sjukdomen på 
familjens hälsa, 
familj härdighet 
och familjestöd.

Kvantitativ metod
frågeformulär och 
tvärsnittsstudie.
En singel pappa, 26 
singel mödrar och 
46 familjer med två 
vuxna.

Förälder som tidigare 
upptäckt sjukdomen, och 
som fick tidigare familj 
tillgång till vård, var mer 
uppmuntrande, tolerant 
och härdig med att 
acceptera sjukdomen och 
som kan underhålla 
föräldrarnas hälsa i 
samband med familjens 
välbefinnande.

Svara på syfte,
ett tydligt 
problem 
formulerat men 
var inte bra 
beskriven metod 
Kvalitet: en god 
kvalitet.



IV

Artikel 7
Titel: “My son is 
still walking” stages 
of receptivity to 
discussions of 
advance care 
planning among
parents of sons with 
Duchenne Muscular 
Dystrophy.
Författare: Erby L-
H; Rushton C; 
Geller G
Tidskrift:Seminars 
in Pediatric 
Neurology  
Årtal: 2006 

Syfte var att 
besvara frågorna:
Vilka var dem 
första känslor när 
föräldrarna fick 
veta att son har 
DMD? Vad var 
för upplevelser att 
träffa och prata 
med 
vårdpersonal? Har 
de kunskap att 
klara barnens 
ADL? 

Kvalitativ metod
Djupintervju.
6 mödrar och 1 
pappa deltog i 
denns studie.

De flesta föräldrar i 
studie hade inte hört 
uttrycket "förskott 
vårdplanering "och hade 
inte diskuterat konceptet 
med vårdpersonal eller 
anhöriga.
De behövde råd och stöd 
för att acceptera 
sjukdomen och går 
vidare i livet.

Svarar på syftet, 
undersökningsgr
uppen tydlig, 
dara bra 
analyserad,
Resultatet 
stämmer med 
syfte. Kvalitet:
en god kvalitet.

Artikel 8
Titel: Parents 
‘perspectives on 
coping with 
Duchenne muscular 
dystrophy
Författare: C. L. 
Webb, 
Tidskrift:Child: 
Care, Health & 
Development
Årtal: 2005

Syftet med 
intervjuerna var 
att undersöka 
vilka strategier 
föräldrar använder 
för att hantera när 
deras söner har 
DMD

Kvalitativ metod. 
En intervjustudie.
23 föräldrar. Sju 
familjer med båda 
föräldrar, en familj 
var det två syster, 
sex var det bara 
mödrar och en 
familj var en singel 
pappa.

Föräldrar tyckte att ha 
blivit mer proaktiva över 
tiden vilket framgår av 
deras kunskaper om 
orsakerna till sjukdomen, 
vad man ska förvänta sig 
som sjukdomen 
fortskrider, hur man får 
tillräckligt stöd, och var 
man hittar den senaste 
informationen om 
resultaten av 
forskningsstudier. 

Svarar på syftet, 
tydligt 
urvalsmetod, 
datainsamlings
metod finns, 
instämmer med 
slutsatsen.
Kvalitet: en god 
kvalitet.

Artikel 9
Titel:
Social comparison 
with Self-help 
group, views of 
parents of children 
with Duchenne 
Muscular 
Dystrophy.
Författare:
Hodges, L.,& Dibb, 
B.
Tidskrift:Journal of 
Health Psychology
Årtal: 2010

Syfte var att 
undersöka 
effekterna av att 
tillhöra till en 
förälder stödgrupp 
och vilka 
betydelser hade 
den för föräldrar 

Kvalitativ metod
En intervjustudie.. 
Sju mödrar och en 
pappa deltog i 
studie.

Föräldrarna behövde söd 
och råd om hur de kan 
hantera sina känslor 
framför barnen. Det 
uppkom att det finns 
positiva upplevelser och 
negativa upplevelser att 
träffa andra föräldrar.

Syfte bra 
beskriven, data 
analyseras 
argument förs 
fram.
Kvalitet: en god 
kvalitet.



V

Artikel 10
Titel:The family’s 
experience of living 
with a child with 
Duchenne Muscular 
Dystrophy
Författare:
Gagliardi B.
Tidskrift:Applied 
Nursing Research
Årtal: 1991 

Syftet med denna 
studie är att bättre 
förstå upplevelsen 
av familjer som 
lever med barn 
med Duchenne 
muskeldystrofi

Den naturalistiska 
fallstudie med 
deltagare-
observation och 
djupgående 
intervjuer med barn 
med DMD. Tre 
familjer med båda 
föräldrar deltog i 
denna studie.

Föräldrarna upplever att 
de behöver att erkänna  
och gå vidare.
Att det svårt ibland att 
klara av den dagliga 
livet. Dagliga livet 
påverkas negativt.

Svarar på syftet, 
visar resultatet, 
argument finns.
Kvalitet: en god 
kvalitet.

Artikel 11
Titel:The lived 
experience of hope 
among parents of a 
child with 
Duchenne Muscular 
dystrophy: 
perceiving the 
human being
beyond the illness
Författare:Samson 
A; Tomiak E; 
Dimillo J; Lavigne 
R; Miles S; 
Choquette M; 
Chakraborty P; 
Jacob P
Tidskrift:Chronic 
Illness
Årtal:2009 Jun 

Syfte var att 
beskriva 
erfarenheter av 
hopp hos 
föräldrarna till ett 
barn med DMD.

Kvalitativ metod 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
genomfördes med 
12 föräldrar som 
har ett barn med 
DMD.

Föräldrarna upplever att 
barnets sjukdom kan 
uppfattas på tre sätt: som 
en svår förlust, ett samtal 
för att anpassa eller ett 
sätt att återupptäcka 
barnet. 

Svarar på syftet, 
metod 
beskriven, 
resultatet bra 
beskriven
Kvalitet: en god 
kvalitet.

Artikel 12
Titel: The role of 
parent stress and 
coping and family 
function in parent 
and child 
adjustment to 
Duchenne muscular 
dystrophy.
Författare:Thomps
on,  Zeman,
Fanurik, & Sirokin-
Roses.
Tidskrift: Journal 
of Clinical 
Psychology
Årtal: 1992

Vilka är 
anpassningssvårig
heter med familjer 
med barn med 
DMD och hur 
påverkas 
föräldrarnas 
dagliga liv.

Kvalitativ metod-
intervju studie.
I studien deltog 35 
föräldrar. Av dem 
35 var 32 mödrar 
och 3 pappor.

Föräldrarna med barn 
som befinner sig i den 
studie upplever mer 
stress, behov av råd och 
stöd i palliativ vården 
men de känner mindre 
behov av familjen stöd.

Svarar på syftet, 
tydligt 
beskriven 
datainsamlings
metod och 
dataanalys och 
stämmer med 
resultatet. 
Kvalitet: en god 
kvalitet.


