
BILAGA 1 
 
Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.) 
 

 Perspektiv  
(vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoresiska 
perspektiv 
 
                

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Mother´s 
Experiences of 
Living Worried 
When Parenting 
Children With Spina 
Bifida 
Författare: Black-
Monsen, R 
Tidskrift:Journal 
of Pediatric Nursing 
Årtal: 1999 

Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som utgår från en 
fenomenologisk-
hermeneutisk 
meodologi 
      
 
 
                         

Syftet är att undersöka 
levda upplevelser från 
mödrar till barn med 
spina bifida för att 
vägleda sjuksköterskor i 
deras arbete. 

Intervju med 13 
mödrar till barn med 
Spina bifida. Barnen 
är mellan 12-18 år 
gamla. Intervjuerna 
spelades in och 
skrevs ned ordagrant 
och analyserads. 

Studien består av en 
huvudkategori: Att leva med 
oro, Och två under 
kategorier: Att behandla 
barnet som andra barn, Att 
kämpa. 

Titel:Neuropathic 
bladder and 
intermittent 
catheterization: 
social and 
psychological 
impact in families. 
Författare:Borzys
kowski, M., Cox; 
A., Edwards, M., & 
Owen, A.  
Tidskrift:Develop
mental Medicine & 
Child Neurology 
Årtal:2004 

Medicinsk artikel 
med både 
kvalitativ och 
kvantitativ ansats 
som utgår ifrån ett 
familjeperspektiv 
 
 

Syftet är att öka 
förståelsen för vilka 
faktorer som kan 
förutsäga lyckad 
anpassning och goda 
anhängare till tekniken 
RIK och att utveckla 
kliniska övningar för att 
kunna möta familjens 
behov. 
 

I den kvalitativa 
delen intervjuades 40 
familjer (35 fäder och 
39 mödrar) berättar 
om hur de upplevde 
sitt barns 
blåsrubbning och 
vilken inverkan den 
har på familjen. 

I den kvalitativa delen 
framkommer att 
blåsrubbningen och RIK har 
en stor inverkan på familjens 
liv. Speciellt mödrarna 
upplever att RIK påverkar 
deras fritid och sociala liv 
negativt. 

 

Titel:Självständig 
toalettaktivitet hos 
barn med 
ryggmärgsbråck. 
Författare: 
Donlay. 
A.Tidskrift:Opubli
cerad 
magisteruppsats 
Årtal:2007 

En 
magisteruppsats i 
arbetsterpi med 
både kvantitativ 
och kvalitativ 
ansats. 
 
 
 
 

Syftet är att identifiera 
och beskriva faktorer 
relaterade till 
självständighet och 
oberoende i toalett 
aktiviteten hos de barn 
som behandlas med 
RIK samt att beskriva 
barnens egen 
uppfattning om hur 
toalettaktiviteten 
fungerar. 

En icke experimentell 
studie av deskriptiv 
karaktär. 
Semistruturerad 
intervju för att fånga 
upplevelser av 
toalettsituationen och 
tidsuppfattnings-
bedömning med ett 
instrument. I studien 
ingick 22 barn och 
ungdomar ca 6-19 år. 

Barnen och ungdomarna 
upplever en rädsla för 
läckage och upplever 
toalettsituationen som 
besvärande och att den tar 
tid.  

  
 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 Perspektiv  
(vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoresiska 
perspektiv 
 
                

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Neuropathic 
bladder and 
intermittent 
catheterization: 
social and 
psychological 
impact on children 
and adolescents. 
Författare: 
Edwards, M,. 
Borzyskowski, M., 
Cox, A., & Badcock 
Tidskrift:Develop
mental Medicine & 
Child Neurology 
Årtal: 2004 

En 
vårdvetenskaplig 
artikel med både 
kvalitativ och 
kvantitativ ansats 
som utgår ifrån ett 
barn- och 
ungdoms-
perspektiv, och ett 
föräldrarperspektiv 
      
 
 
                         

Syftet är att uppnå ökad 
förståelse för barns och 
ungdomars upplevelser 
av kateterisering 

Studien bygger på två 
separata studier. Den 
första studien är en 
tvärsnittstudie och 
den andra 
genomfördes tre år 
senare med en enkät 
till 52 föräldrar. En 
semistrukturerad 
intervju gjordes på 28 
barn och ungdomar 
5-20 år för att fånga 
uppfattnings 
förmågan och 
förståelsen av 
blåsrubbning och 
upplevelser av 
introduktionen av 
RIK och RIK:s 
påverkan på det 
dagliga livet. 

Studie 1, Barnes förståelse 
för de inre organen ökar med 
åldern. Barnen och 
ungdomarna beskriver 
känslor av oro när de ska 
utföra RIK. Barnen föredrar 
att få hjälp med RIK medan 
ungdomarna vill göra det 
själv.  
 
Studie 2, RIK upplevs som 
ett besvär som stör och 
hindrar sociala aktiviteter. 
Upplevelser av rädsla för att 
bli sedd som annorlunda.  
 
Föräldrarna i studien känner 
sig frustrerade över att vara 
de som har kontrollen över 
kateteriseringen. 

Titel: Vannlatings-
problemer og 
urinveiskomplikasjo
ner hos ungdom og 
voksne med 
myelomeningocele. 
Författare: Glott, 
T., Stanhelle, J.K., 
Rand-Henriksen, S., 
Johnsen, V., 
Thyberg, M., 
Melhus, M., 
Brabrand, K., Fjeld, 
J.G., & Bakke; A. 
 
Tidskrift:Nor   
Lægeforen 
Årtal:2001 

En medicinsk 
artikel som 
innehåller både en 
kvantitativ och 
kvalitativ ansats ur 
ett 
patientperspektiv. 
 

Med studien vill 
författarna undersöka 
blåsrubbing och 
urinvägskomplikationer 
hos individer över 16 år 
med ryggmärgsbråck. 

Olika undersökningar 
gjordes för att mäta 
graden av 
blåsrubbning. En 
strukturerad intervju 
med 51 ungdomar 
och vuxna födda med 
ryggmärgsbråck 16-
46 år för att fånga 
upplevelser av 
blåsrubbning.  

Alla som hade daglig 
urininkontinens upplevde det 
som ett stort problem. 
Sexuallivet påverkades 
negativt på grund av 
urinläckage i samband med 
samlag. En mindre mängd 
vatten intogs för att minska 
på urinläckaget. 

Titel:Families´ 
needs when a child 
is long-term ill: A 
literature review 
with reference to 
nursing resarch 
Författare: 
Hallström, I., & 
Elander, G. 
Tidskrift: 
International Journal 
of Nursing Practice 
Årtal:2007 

Vårdvetenskaplig 
artikel som utgår 
ifrån ett 
familjeperspektiv. 
 
 

Syftet är att identifiera 
familjers behov när ett 
barn i familjen har ett 
obotligt tillstånd. 

Studien är en 
litteraturöversikt där 
artiklarna sökts upp 
via databaserna 
PubMed och Cinahl. 
48 artiklar valdes ut 
till resultatet som 
sedan analyserades. 

Fyra huvudkategorier 
framträdde under analysen 
som var: Behov av att 
optimera barnets hälsa och 
utveckling, behov av stöd till 
familjen för att minska 
stress, behov av stöd för att 
få familjelivet att fungera, 
behov av att få personliga 
behov tillfredsställda.  

 
 
 
 
 



 Perspektiv  
(vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoresiska 
perspektiv 
 
                

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel:  The 
Experience of 
Adolescent Women 
Living with Spina 
Bifida Part I: Self-
Concept and Family 
Relationships. 
Författare:  
Hayden-Bellin, M., 
Sawin, K.J., Roux, 
G., Buran, C.F., & 
Brei, T.J. 
Tidskrift: 
Rehabilitation 
Nursing 
Årtal: 2007 

Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar ett 
ungdoms-
perspektiv. 
 
 
                         

Syftet är att höja 
habiliteringspersonals 
kunskap om kvinnliga 
ungdomars upplevelser 
av att leva med 
ryggmärgsbråck. 

Okonstruerade 
intervjuer med 31 
kvinnliga ungdomar 
12-21 år som 
spelades in och 
nalyserades. 

6 huvudkategorier framkom 
ur analysen, Värderig av 
själbilden, Upplevelsen av 
ryggmärgsbråckets inverkan 
på livet förändras, 
Upplevelsen av stress i det 
dagliga livet, Strategier och 
färdigheter för att hantera 
stress, Familjerelationer, 
Upplevelsen av 
ryggmärgsbråckets påverkan 
på familjen. 
 
 
 

Titel:Ett liv att leva 
Författare: 
Jarkman, K. 
Tidskrift:Carlsson 
Bokförlag 
Årtal:1996 

En 
vårdvetenskaplig 
avhandling, 
monografi som 
utgår från en 
kvalitativ ansats 
där författaren 
använt sig av 
tolkning och 
förståelse. 

Syftet är att klarlägga 
under vilka livsvillkor 
människor med 
funktionsnedsättning 
och då specifikt 
ryggmärgsbråck samt 
deras närmaste lever i, 
vad som deras 
uppfattning är 
gemensamt för den 
vardagsverklighet vi 
alla delar, och vad som 
är specifikt för den 
verklighet som  har sin 
grund i 
funktionsnedsättningens 
konsekvenser samt 
vilka strategier den här 
gruppen utvecklar för 
att hantera vardagens 
komplexitet. 

Resultatet bygger på 
löst strukturerade och 
djupgående intervjuer 
med barn, ungdomar 
och vuxna med 
ryggmärgsbråck och 
deras familjer. 20 
individer med 
ryggmärgsbråck 1-30 
år och 60 
familjemedlemmar 
ingick i 
avhandlingen. 
Intervjuerna utfördes 
i hemmet och 
spelades in med 
bandspelare. 
Analysmetoden är 
influerad av 
grounded theory. 

Avhandlingens resultat 
omfattar fem kapitel som 
heter: Sjukhuset, 
Vardagslivets organisering, 
Mot en egen värld, Att vara 
syskon till ett barn med 
ryggmärgsbråck, Tankar om 
orsaker, fler barn och 
fosterdiagnostik. 

Titel: Explanatory 
models of self-
understanding in 
adolescents born 
with spina bifida. 
Författare: 
Kinavey, C. 
Tidskrift: 
Qualitative Health 
Research 
Årtal:2006 

En 
vårdvetenskaplig 
artikel med en 
fenemenologisk-
hermeneutisk 
ansats med fokus 
på ett ungdoms- 
perspektiv och ett 
kulturellt 
perspektiv 
 

Syftet är att fånga 
ungdomars upplevelser 
av sig själv fokuserat på 
ett kulturellt perspektiv 

11 ungdomar 18-24 
år intervjuades 
spelades in på band 
och översattes 
ordagrant som sedan 
analyserades för att 
fånga upplevelser om 
synen på sig själva. 

Resultatet bygger på tre 
modeller. En del ungdomar 
försöker övervinna 
samhällets negativa 
uppfattning om individer 
med funktionsnedsättning,  
En del ungdomar ser inte  
funktionsnedsättningen som 
en del av sig själv och andra 
ser funktionsnedsättningens 
och allt det medför som en 
del av jaget. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



 Perspektiv  
(vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoresiska 
perspektiv 
 
                

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel:  Social 
Support Processes 
and the Adaptation 
of Individuals With 
Chronic Disabilities 
Författare: 
King, G., 
Willoughby, C., 
Specht, J.A., & 
Brown, E. 
Tidskrift: 
Qulaitative Health 
Reserch 
Årtal: 2006 

Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar vuxna 
med obotligt 
tillstånd. 
      
 
 
                         

Syftet är att undersöka 
stöd i olika former. 
Författaren vill ta reda 
på hur socialt stöd 
uppfattas hos individer 
med ett obotligt 
tillstånd. 

15 vuxna 30-50 år 
deltog i studien där 
fyra var födda med 
ryggmärgsbråck, Sex 
deltagare hade ADD 
och fem hade CP. 
Deltagarna 
intervjuades och 
spelades in på band. 
Analysen är influerad 
av grounded theory. 

Deltagarna upplever att de 
vill bli trodda, framförallt 
från nyckelpersoner. Socialt 
stöd fick personerna att 
känna sig nöjda med sig 
själva. Personer i 
omgivningen stöttar 
individen genom en 
hjälpande hand. Individerna 
vill ha förståelse från 
personer i omgivningen. 

Titel: Long-term 
intermittent 
catheterisation: The 
experience of 
teenagers and young 
adults with 
myelomeningocele. 
Författare: 
Lindehall,B. 
Tidskrift:The 
Journal of Urology 
Årtal:1994 

En medicinsk 
artikel med både 
en kvantitativ och 
kvalitativ ansats ur 
ett ungdoms-
perspektiv 
 

Författaren vill beskriva 
ungdomars praktiska 
upplevelser av RIK. 

Inspelade Intervjuer 
av 26 ungdomar 14-
26 år som har använt 
sig av RIK en längre 
tid. Deltagarna fick 
även fylla i en enkät 
som bestod av 30 
öppna frågor.  
 

I resultatet framgår att en del 
upplever svårigheter med 
RIK, speciellt det kvinnliga 
könet. Deltagarna upplever  
problem med få 
inkontinensskyddet på plats,  
att ta av och på kläder och 
med förflyttningar. 

Titel: Teenagers 
and young adults 
with 
myelomeningocele 
and clean 
intermittent 
catheterisation, 
urological and 
psychosocial aspects 
Författare: 
Lindehall, B. 
Tidskrift: 
Akademisk 
avhandling från 
Göteborgs 
Universitet 
Årtal:2007 

En akademisk 
avhandling 
bestående av en 
sammanställning 
av både 
medicinska och 
vårdvetenskapliga 
artiklar som utgått 
ifrån både en 
kvalitativ och 
kvantitativ ansats 
ur ett ungdoms-
perspektiv. 
 
 

I den kvalitativa delen 
så är syftet att 
undersöka hur 
ungdomar med 
ryggmärgsbråck 
upplever RIK och hur 
det påverkar deras 
vardagliga liv. 

Den kvalitativa delen 
bygger på inspelade 
intervjuer samt 
enkäter med öppna 
frågor. Intervjuerna 
utfördes i hemmet. 
Deltagarna bestod av 
26 ungdomar 13-26 
år. 

I resultatet i den kvalitativa 
delen framkommer att 
ungdomarna upplever det 
som svårt att informera om 
sin blåsrubbning till andra 
och att den sexuella 
integriteten påverkas 
negativt av urologiska 
undersökningar.  
Ungdomarna själva upplever 
inte sin funktionsnedsättning 
som så allvarlig jämfört med 
andra 
funktionsnedsättningar. Att 
skaffa vänner upplevs inte så 
svårt, men de upplever 
svårigheter med att behålla 
sina vänner. De flesta längtar 
efter att inleda en romantisk 
relation. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Perspektiv  
(vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoresiska 
perspektiv 
 
                

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel:The 
Experience of  
Adolescent Women 
Living with Spina 
Bifida Part II: Peer 
Relationships. 
Författare:  Roux, 
G., Sawin, K.J., 
Hayden-Bellin, M., 
Buran, C.F., & Brei, 
T.J. Tidskrift:  
Rehabilitation 
Nursing 
Årtal:2007 

Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar ett 
ungdoms-
perspektiv 

Syftet är att utforska 
upplevelser av 
kamratrelationer både 
sociala och romantiska 
hos kvinnor med 
ryggmärgsbråck. 

Studien baseras på 31 
kvinnor 12-21 år. 
Studien bygger på 
intervjuer som 
spelades in på band 
och analyserades. 

Fördelen med att ha kamrater 
utan funktionsnedsättning är 
att man då inte känner sig 
annorlunda. Fördelen med att 
ha kamrater med 
funktionsnedsättning är då 
att man delar liknande 
erfarenheter. De upplever 
svårigheter med att skapa 
sociala kontakter. Det finns 
en önskan hos ungdomarna 
om att inleda känslomässiga 
relationer. Ungdomarna vill 
behandlas som alla andra.  

Titel:  Mothers of 
children with 
chronic conditions: 
supportive and 
stressful interactions 
with partners and 
professionals 
regarding caregiving 
burdens. 
Författare:  
Stewart, M.J., 
Ritchie, J.A., 
McGrath, P., 
Thompson, D., & 
Bruce, B. 
Tidskrift:  
Canadian Journal of 
Nursing Research 
Årtal:1994 

Vårdvetenskaplig 
artikel med 
kvalitativ ansats 
som skildrar 
moderns 
perspektiv 
 

Syftet är att beskriva 
olika typer och 
bedömningar av socialt 
stöd som mödrarna får i 
relation till specifika 
typer av krav som 
kommer ifrån att ha ett 
barn med ett obotligt 
tillstånd. 

Resultatet bygger på 
okonstruerade 
intervjuer som gjorts 
i hemmet med 90 
mödrar 23-25 år 
varav 30 stycken 
hade ett barn med 
ryggmärgsbråck. De 
övriga barnen hade 
diabetes eller cystisk 
fibros. Alla barnen 
var under 17 år och 
bodde hemma. 
Intervjuerna spelades 
in. De olika 
sjukdomsgrupperna 
analyserades var för 
sig. 

Resultatet visade en minimal 
skillnad mellan de olika 
sjukdomsgruppernas 
upplevelser. Mammorna 
upplevde en brist på olika 
sorters stöd från partnern, 
vänner och personal. Många 
upplevde sig isolerade och 
fick ingen tid för att kunna 
tillfredsställa sina egna 
behov. Brist på stöd leder till 
stress hos modern.  

Titel:Det andra 
barnet-Föräldrars 
tankar kring sitt 
andra barn då deras 
första har ett 
finktionshinder 
Författare: 
Wanker, M. 
Tidskrift:Habilite
ring och 
hjälpmedels 
rapportserie  
Årtal:2006 

Magisteruppsats 
i psykoterapi 
från Göteborgs 
Universitet med 
kvalitativ ansats 
som skildrar 
föräldrarnas 
perspektiv. 
 

Syftet är att få kunskap 
om föräldrars tankar 
och erfarenheter i 
samband med den andra 
graviditeten, och om 
hur det varit att få barn 
igen då de har ett första 
barn med 
funktionsnedsättning. 
Syftet har varit att finna 
mångfalden av 
erfarenheter snarare än 
att finna likheter. 
 

Resultatet bygger på 
intervjuer med öppna 
frågor till 7 föräldrar. 
Som har anknytning 
till en mottagning i 
Stockholm. 
Intervjuerna spelades 
in på band och 
analyserades 
 

Föräldrarna ställdes inför 
olika etiska föreställningar 
kring människovärde, 
funktionsnedsättning och 
kring fosterdiagnostik. Sorg 
och oro präglade 
graviditeterna. Föräldrarna 
upplever att de får kämpa för 
att få det stöd som de 
behöver för att orka med 
vardagen. De funderar över 
hur de ska kunna ge barnet 
utan funktionsnedsättning 
samma möjlighet att 
utvecklas. 
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