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Att vara förälder
till ett barn med
kronisk sjukdom

Diagnoser vid psykisk ohälsa
• Depression
• Ångest
• Neurasteni
• Utmattningssyndrom
• Fysisk sjukdom

Symtom på utmattningssyndrom enligt
socialstyrelsen
• Utsatt för stressorer under minst 6 månader.
• Går ej att ”vila sig pigg” över en helg eller längre
ledighet.
• Dagliga besvär/symtom av somatisk, emotionell natur
samt beteendeförändring.
• Individens egen reflektion; känner inte ”igen sig själv”,
har förändrats.

Föräldrars berättelser
• Den morgon då jag gav min dotter en örfil förstod jag
att något var helt galet med mig….
• Jag skäms så för att jag inte orkar och är lika glad i
min familj som jag varit en gång…
• Jag drar mig undan min man…känner mig ful och
orkar inte ge mer av mig själv….
• Min väninna som är utbränd på jobbet får vara
sjukskriven och funderar på att byta jobb….. men det
går ju inte att sätta ut en annons i tidning ”bytes
barn”….

”Undersöka om dessa
personliga bekymmer är
allmänna problem”

Teoretiska perspektiv

• Individuell process
• Interpersonell process
• Organisatorisk process
• Samhällelig process

Definition av burnout
• Individuell reaktion på långvarig stress.
• Symtom som är associerade till emotionell utmattning,
fysisk och kognitiv trötthet.
• Obalans mellan individens förväntningar, strävanden
och de krav som uppstår i det dagliga livet.
• Utvecklas gradvis över tid.
• Beroende av hur individen hanterar situationen.

Symtom på burnout
• Emotionella reaktioner; nedstämdhet, ångest, irritation,
ilska, hopplöshet.
• Kognitiva svårigheter; koncentration, minne,
problemlösningsförmåga, negativa tankar.
• Fysiologiska reaktioner; smärta, sömnproblem,
trötthet, mag- och tarmbesvär, muskelvärk.
• Beteendeförändringar; svårt att varva ner, isolering

Avhandlingens syfte
• Delstudie I, att undersöka förekomst av burnout hos
föräldrar till kroniskt sjuka barn.
• Delstudie II, att undersöka samband mellan ett antal
bakgrundsvariabler och burnout hos föräldrar till barn
med diabetes typ 1.
• Delstudie III, att genomföra och utvärdera
användbarheten av en gruppintervention med fokus på
stresshantering hos föräldrar till kroniskt sjuka barn.

Metod
• Populationsbaserad tvärsnittsstudie i Örebro län.
• I delstudie I och II användes 1 enkät med flera
självskattningsinstrument skickad per post.
• April 2007 tillfrågades 418 föräldrar till barn med
Diabetes typ1, Ulcerös kolit och Crohns sjukdom om
deltagande. 80 % av mammorna och 63% av
papporna accepterade att delta = 287 föräldrar.
• Slumpmässigt vald kontrollgrupp med 216 föräldrar till
friska barn med en svarsfrekvens på 64 % för mammor
och 47,2 % för pappor

Självskattningsinstrument, Shirom-Melamed
Burnout Questionnaire, SMBQ. Kontextfri modell
• Emotionell utmattning och fysisk trötthet (8 frågor)
• Hopplöshet (4 frågor)
• Spändhet (4 frågor)
• Kognitiva svårigheter (6 frågor)
• Skala 1-7 där SMBQ ≥ 3.75 värderas som klinisk
burnout, dvs indikerar uppenbara symtom på burnout.

Resultat delstudie I
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Signifikant skillnad för mammor (p < 0.001)
men ej för pappor.

Delstudie II. Bakgrundsfaktorer associerade
med burnout. Studiegruppen är föräldrar till
barn med Diabetes, typ 1.
• Demografiska: förälderns kön, barnets kön o ålder,
civilstånd, härkomst, utbildning.
• Sjukdomsrelaterade: Barnets medelblodsocker
(HbA1c) och sjukdomstid (duration).
• Psykosociala: arbetsförhållanden, oro för ekonomin,
förälderns upplevelse av sjukdomens allvarlighetsgrad
– och påverkan i vardagen, delat ansvar, sömn,
parrelation, egen + par-tid samt stöd av nätverket.
• Individuella: Prestationsbaserad självkänsla och
kontrollbehov.

Resultat delstudie II, demografiska och
sjukdomsrelaterade variabler

Faktorer som inte är
associerade till Burnout:

Faktorer som är
associerade till burnout

• Civilstånd

•

• Härkomst
• Utbildning
• Antal barn i familjen
• Barnets kön o ålder
• Barnets Hba1C,
• Duration.

Förälderns kön

Resultat delstudie II, psykosociala
och individuella faktorer

Faktorer associerade till
burnout, delstudie II

mammor

pappor

Civilstånd
Låg tillfredsställelse med
parrelationen

X

Oro för ekonomin

X

Arbetsrelaterad stress

X

X

Mindre grad av delat ansvar
för barnet
Barnet allvarligt sjukt
Barnets sjukdom påverkar
vardagen

X

Sömnrubbningar

X

X

Faktorer associerade till
burnout, delstudie II

mammor

pappor

Känslomässigt stöd, råd o tips
i vardagen.
Praktiskt stöd i vardagen

X

X

Förmåga att be om stöd

X

X

Låg grad av egen tid

X

X

Låg grad av partid

X

X

Behov av hög grad av kontroll

X

Självkänsla som till stor del
baseras på egna prestationer

X

Delstudie III – pilotstudie
• Föräldrar till barn med diabetes och inflammatorisk
tarmsjukdom i studie 1 med klinisk burnout erbjöds
deltagande i en interventionsgrupp.
• 50 av 104 av ovanstående föräldrar visade intresse av
att delta och kom att utgöra studiegruppen.
• Under våren och hösten 2008 anordnades 2 parallella
grupper.
• Fokus på metoder utifrån kognitiv beteendeteori och
systemteori.

Interventionsgrupp
Upplägg
• 8 sessioner under 12
veckor.
• 2 timmar per gång.
• 6 deltagare – pga bortfall 35 per grupp.
• Information, egen
kartläggning, hemläxor med
fokus på
beteendeförändring.

Innehåll
• Information om akuta och
kroniska stressymtom och
dess konsekvenser.
• Information om sömnens
funktion och betydelse.
• Avslappningsövning.
• Individens förhållande till
prestationer och behov av
kontroll i relation till
burnout.
• Vikten av egen tid,
gränssättningar.
• Rollteori, hur familj o
nätverk samspelar.

Resultat delstudie III

Resultat; användbarhet

• 16 av 50 föräldrar (32%) deltog i
interventionsgrupperna.
• 100% fullföljde interventionen, medelnärvaron var
90%.
• Positiv subjektiv utvärdering – innehåll och form.

Resultat; utfall
• Förekomst av burnout symtom mättes vid fyra tillfällen,
8 månader före (T0), strax innan (T1) och efter
interventionen (T2) samt 6 månader efter (T3) avslutad
intervention. Klinisk burnout, SMBQ ≥3.75.
• SMBQ = T0 5.0, T1 4.7, T2 4.4, T3 4.0
• Det var ingen signifikant skillnad mellan T0 och T1,
däremot var det en signifikant skillnad mellan T1 och
T3 (p 0.01).

Sammanfattningsvis
• Burnout är mer vanligt hos föräldrar till barn med
Diabetes typ1,Ulcerös kolit och Crohns sjukdom
jämfört med föräldrar till friska barn.
• Samband mellan psykosociala riskfaktorer och burnout
finns hos både mödrar och fäder.
• Fler av de riskfaktorer vi studerade förekom hos
mödrar jämfört med fäder, särskilt individuella faktorer.
• Gruppintervention med fokus på stresshantering kan
ge lindring av symtom och upplevs som positivt av
föräldrar med burnout.

Klinisk relevans
• Burnout bör erkännas som en psykologisk konsekvens
av att vara förälder till ett barn med kronisk sjukdom.
• Uppmärksamhet bör ägnas åt den allmänna
psykosociala situationen och den dagliga
livssituationen som föräldrar till barn med diabetes har
att förhålla sig till.
• Gruppintervention med fokus på stresshantering kan
vara en användbar behandlingsmodell.
• Metoder för att rekrytera föräldrar till intervention bör
utvecklas.

Det dagliga arbetet:

• Vårdkrävande barn, ofta ”långliggare” – att gå från
att vara förälder till att bli vårdare…
• Föräldramedverkan är självklart – lika självklart
borde det vara att ge föräldrarna pauser….
• Föräldern som ”spindeln i nätet”, ofta nödvändigt i
besparingstider men vad gör det med föräldern…

Fortsatt forskning
• Longitudinella studier för att klargöra samband mellan
föräldraansvar, bakgrundsfaktorer och burnout hos
föräldrar till kroniskt sjuka barn.
• Kvalitativa studier för att undersöka relevanta
bakgrundsfaktorer som är associerade med burnout
för att nå en djupare förståelse för vad det innebär att
vara förälder till ett barn med kronisk sjukdom.
• Utveckla behandlingsmetoden gruppintervention och
utvärdera den genom en randomiserad fall- och
kontroll studie.

Tack för er uppmärksamhet

