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Barn och ungdomar med hemventilatorbehanling – erfarenheter av dagligt 
liv 
 
Bakgrund 
Utvecklingen inom medicinsk teknik och behandling har ökat överlevnaden för barn med allvarliga 
sjukdomar eller skador. En del av barnen har behov av ventilatorbehandling i hemmet. Gruppen ökar i 
antal i hela världen (1-3). Det finns ingen exakt kunskap om hur många barn som behandlas i Sverige 
idag, men ett uppskattat antal är cirka 300 (4). Gruppen växer stadigt, i nivå med trenden som ses 
internationellt. Det saknas idag forskning i Sverige som fokuserar på hur det dagliga livet kan vara för 
barn med hemventilatorbehandling. 
Syfte 
Presentationen baseras på nio intervjuer med barn och ungdomar med hemventilator. 
Metod 
Nio barn och ungdomar har intervjuats. Photovoice (5) har använts som komplement i 
datainsamlingen. Intervjuerna är analyserade med kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat 
Deltagarna berättade om en vardag med stora utmaningar, men gjorde samtidigt klart att det var deras 
sätt att leva. De betraktade sig inte som sjuka, om inte något extraordinärt hände. Vardagen 
kännetecknades dock av en sårbarhet då det alltid fanns risk att bli allvarligt sjuk, av för andra, ofarliga 
virus och bakterier. De kunde bli nekade personlig assistans, vilket drastiskt skulle minska möjligheten 
att delta i aktiviteter utanför hemmet. 
Modern medicinsk teknologi och sociala medier, bloggar och onlinedataspel var viktigt för att tillgång 
till och vara en del av omvärlden 
Slutsats 
Studiens resultat visar att barn och ungdomar kan uppleva sitt liv som gott och innehållsrikt trots en 
svår sjukdom. Genom att lyssna på barnens och ungdomarnas egna röster om vad de anser vara ett gott 
liv kan vi få mer kunskap och insikt i hur en god och individanpassad vård kan utformas som 
harmonerar med individuella önskemål om livsstil. 
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