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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Downs syndrom är den vanligaste kromosomavvikelsen i Sverige. Årligen föds 

cirka 120-140 barn med Downs syndrom i Sverige. Det saknas kunskap om hur föräldrar till 

barn med Downs syndrom upplever vårdens bemötande, och hur detta påverkar deras och 

familjens hälsa.  

 

Syfte: Syftet med detta arbete var att ur ett familjecentrerat omvårdnadsperspektiv belysa hur 

föräldrar till barn med Down Syndrom upplevde bemötandet inom vården under barnets 

första levnadsår. 

 

Metod: En litteraturöversikt med systematisk ansats gjordes, där 13 originalartiklar från olika 

länder valdes ut från Pubmed. Dessa granskades och bearbetades till fyra resultatkategorier. 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori, samt familjecentrering användes som teoretiska ramar. 

 

Resultat: En majoritet av familjerna i denna studie beskrev negativa upplevelser av 

bemötandet från vårdpersonal. Familjerna upplevde att de inte fick psykosocialt stöd, att de 

fick obalanserad och negativt färgad information om Downs syndrom. De saknade 

information om Downs syndrom samt kontakter till stödgrupper och andra instanser i 

samhället. De upplevde också att vården inte såg deras barns potential eller hade kunskap om 

de förutsättningar som finns för personer med Down syndrom i samhället. 

 

Slutsats: Föräldrar har en övervägande negativ upplevelse av vården i samband med att de 

får ett barn med Downs syndrom. Vården måste först och främst se det nyfödda barnet, och 

gratulera föräldrarna till en ny familjemedlem innan fokus läggs på diagnosen. Vården ska 

därefter förmedla balanserad information i ett tidigt skede utifrån familjens behov och främst 

avseende det lilla barnet och ge familjen psykosocialt stöd. Sjuksköterskan har en viktig 

funktion för att uppfylla detta utifrån ett familjecentrerat perspektiv. 

 

Nyckelord: Down syndrome, parenting, nursing care, experience 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background: Down syndrome is the most common chromosomal abnormality in Sweden. 

Around 120 to 140 children with Down syndrome are born annually in Sweden. There is a 

lack of studies that examine how parents of children with Down syndrome experience the 

interactions with healthcare personnel. 

 

Aim: The aim of this study was to illustrate how parents of children with Down syndrome 

experienced the encounters with healthcare personnel during the child’s first year, based on a 

family centered perspective.  

 

Method: A literature study was done using 13 original articles from different countries. They 

were chosen through Pubmed. These were reviewed and processed into four categories. Joyce 

Travelbee’s nursing theory, as well as family centered care was used as frame of reference.  

 

Result: A majority of the families in this study described negative experiences of interactions 

with healthcare personnel. Families experienced that they did not receive adequate emotional 

support. They lacked information about Down syndrome and the information they received 

was described as being too negative and unbalanced. Parents also described a lack of contact 

information to support groups and other institutions in the society. They also experienced that 

the health care did not notice their children's potential nor had the knowledge about the 

conditions for people with Down syndrome in the society. 

 

Conclusion: Parents mostly have a negative experience of the health care when theyhave a 

child with Down syndrome. The healthcare primarily has to see to the new born child, 

congratulate the parents to a new member of the family before focus on the diagnosis. 

Thereafter, the health care should give a balanced information in an early stage regarding the 

family’s and the baby’s needs and provide the family with emotional support. The nurse has 

an important part to fill from a family centered perspective.  

 

Keywords: Down syndrome, parenting, nursing care, experience
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BAKGRUND 

 

Downs syndrom 

Downs syndrom (DS) är den vanligaste i en grupp av syndrom som beror på 

kromosomavvikelser. Varje år föds ungefär 120-140 barn med DS i Sverige. 

Genomsnittsåldern för barnafödande ökar, vilket ökar sannolikheten för kromosomavvikelser 

(Annerén, 2012). Förbättrad fosterdiagnostik och möjligheten till att avbryta graviditeten 

verkar inte minska antalet födslar med DS utan det tycks vägas upp mot den högre åldern hos 

barnaföderskor (Groot-van der Mooren, Gemke, Cornel & Weijerman, 2014). DS uppstår på 

grund av att personen har en tredje uppsättning av kromosom 21, så kallat trisomi-21. 

Ungefär hälften av de individer som föds med DS har medfödda hjärtfel (Plaiasu, 2017). 

Syndromet innebär även en nedsatt mental förmåga som vanligtvis varierar mellan en 

begåvning på 35-70 IQ, IQ under 35 är väldigt ovanligt. Så gott som alla drabbas av demens 

mot slutet av livet. Andra hälsoproblem som är vanliga är låg muskeltonus, missbildning av 

tarmen, magproblem och förstoppning, samt hörsel- och talsvårigheter (Butterfield, 2017; 

Sheets, Crissman et al., 2011). Historiskt sett har medellivslängden för personer med DS varit 

kort. I dagsläget kan de flesta medicinska problem behandlas, och därmed har 

medellivslängden ökat till 60 år (Annerén, 2012). Tack vare bättre hälsovård, bättre 

utbildningsmöjligheter och inkludering i samhället har även livskvaliteten blivit bättre för 

personer med DS de senaste 30 åren (Sheets, Crissman et al., 2011).  

 

Diagnostisering 

Genom fosterdiagnostik kan DS diagnostiseras och i Sverige ska paren/mamman informeras 

om möjligheten till fosterdiagnostik i samband med inskrivningen vid mödravårdscentralen. I 

den allmänna informationen som lämnas ska det framgå olika undersökningsmetoder och hur 

olika undersökningsmetoder kan kombineras för att bilda underlag för en värdering av 

sannolikheten att ett barn föds med kromosomavvikelse, missbildning eller genetisk sjukdom. 

I informationsmaterialet bör etiska frågeställningar till fosterdiagnostik övervägas (SOSFS, 

2012:20). Det är viktigt att vårdpersonal är tydliga med om resultatet på diagnostiken innebär 

en förhöjd risk, eller om det är ett kliniskt resultat på en diagnos. Detta är viktigt för att 

föräldrarna ska kunna ta ställning till en fördjupad undersökning, men det är också av 

betydelse efter förlossningen om barnet föds med en kromosomavvikelse (Hall, Brobow & 

Marteau, 2000). Fosterdiagnostik i sig kan medföra ett dilemma både för föräldrarna och 
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vårdpersonalen när resultatet ska presenteras. Många gynekologer har liten erfarenhet av barn 

med DS under sin utbildning och de anstränger sig för att inte blanda in personliga 

värderingar i samtalet med patienten. Så sent som i slutet av 1990-talet har föräldrar återgett 

hur läkare i USA i samband med fosterdiagnostik visat filmer på svårt funktionsnedsatta 

personer utan att belysa positiva aspekter eller möjligheter för personer med DS (Skotko, 

2005a). I en amerikansk riktlinje skriven av Sheets, Crissman et al. (2011) trycker författarna 

på vikten att vid en prenatal diagnos ge en balanserad information till föräldrarna, förklara att 

alla barn med DS föds med sina egna förutsättningar, presentera olika former av program och 

insatser som finns för personer med DS samt belysa de medfödda sjukdomar som kan följa 

diagnosen och ge föräldrarna tid att i lugn och ro ta ställning till hur de ska göra med 

graviditeten. 

 

Postpartum, efter förlossningen, ställs diagnosen idag kliniskt, enligt Halls kriterier, där 

läkaren letar efter vissa särskilda egenskaper, samt karakteristika i utseendet (Annerén, 2012). 

Under senare år har fokus flyttats från tragedi till ett stress- och hanteringsperspektiv. Termen 

“ Down Syndrome advantage” (Durmaz et al., 2011) beskriver hur föräldrar till barn med DS 

uppvisar mindre stress, har en bättre relation till sina barn och är mer bekväma i sitt 

föräldraskap än föräldrar till barn med andra intellektuella funktionsnedsättningar (Skotko, 

Levine & Goldstein, 2011; Esbensen & Mailick Seltzer, 2011).  

 

När ett barn föds med Down syndrom 

När ett barn med funktionshinder föds innebär det ofta att föräldrarna behöver hantera 

överväldigande känslor och anpassa sig till en ny främmande verklighet (Bingham, Correa & 

Huber, 2012). För barnets och familjens välbefinnande är det viktigt att bli professionellt 

bemötta (Björquist, 2015). I bemötandet bör vårdpersonalen fokusera på styrkor och 

tillgångar hos föräldrarna och det är viktigt att göra en individuell bedömning av föräldrarnas 

behov (Klein et al., 2011).  

 

Information och samtal med föräldrar om deras barn 

Föräldrar som får barn med DS har för det mesta ingen tidigare erfarenhet av 

utvecklingsstörning. Det är således naturligt att frågor uppstår hur händelsen kommer att 

påverka livet, familjen, yrkeslivet och vardagen (Snif, 2017). Diagnosen bör meddelas så 

snart som möjligt, till båda föräldrarna med barnet närvarande i ett avskilt och lugnt rum. I 

dialogen som följer efter att diagnosen har meddelats är det bra att ha gjort en bedömning av 
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föräldrarnas tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna utforma samtalet på ett bra sätt. 

Informationen som ges till föräldrarna om DS bör vara skräddarsydd till föräldrarnas 

kunskapsnivå och känslomässiga behov. Information bör ges om möjligheter till insatser och 

de vanligaste följdsjukdomar som barnet misstänks ha, eller som det finns stor sannolikhet att 

det lilla barnet har (Sheets, Crissman et al., 2011; Skotko, Capone & Kishnani, 2009). Siklos 

och Kerns (2006) undersökte behovet hos föräldrar till barn med DS. De visade att det var av 

stor vikt för föräldrarna att ha aktuell information om sitt barns diagnos, och att de ville vara 

inkluderade i barnets utbildning och vård. Det var även viktigt för föräldrarna att få 

information om möjlighet till stöd. I en retrospektiv svensk studie från 2002 (Hedov, Wikblad 

& Annerén, 2002) framgick att 70 % av föräldrar som fått barn med DS under åren 1989-

1993 ansåg att de fått otillräcklig information och 60 % av föräldrarna kände inte att de hade 

fått stöd. 

 

Familjen 

De flesta Regioner i Sverige har särskilda program, både inom habiliteringen och 

specialistmottagningar för barn med DS (Snif, 2017). Habiliteringen ger personer med 

funktionsnedsättning råd, stöd, utbildning och behandling (Region Uppsala, 2018). I samband 

med födseln kopplas familjen samman med habiliteringen i sin region. Familjer med barn 

med DS avviker inte avseende förvärvsarbete, skilsmässor med mera, förutom att de tar ut lite 

mer föräldrapenning (Snif, 2017). I en svensk studie från 2006 framgick att pappor till barn 

med DS tog ut föräldrapenning för vård av barn (vab) i större utsträckning än till och med 

mammorna i jämförelsegruppen. Studien konstaterade också att majoriteten av föräldrarna till 

barn med DS inte var mer sjukskrivna än de i jämförelsegruppen. Det fanns dock en liten 

grupp, mindre än 5 %, som hade en anmärkningsvärd hög sjukfrånvaro, mer än 100 dagar per 

år. Det tycktes således finnas en liten grupp som drabbades väldigt hårt av att få ett barn med 

DS, studien hade dock inte tillgång till de medicinska skälen för sjukskrivningarna (Hedov, 

Wikblad & Annerén, 2006). 

 

Föräldrarnas upplevelse av ett barn med Downs syndrom  

I en amerikansk studie från 2011 (Skotko et al., 2011) framkom att en överväldigande 

majoritet älskade sina barn, att barnet var en källa till glädje, kärlek och att det hade gett dem 

en mer positiv syn på livet. De ångrade inte att de hade behållit barnet och menade att barnet 

med DS hade medfört att dess syskon var mer omtänksamma och omhändertagande. Vissa 

föräldrar påpekade att en viktig lärdom barnet hade gett dem var att ha tålamod och att sikta 
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högt. Inte låta diagnosen hindra barnet och dess förutsättningar. Vissa föräldrar beskrev också 

hur de hade lärt sig att stå upp för sitt barn, stå emot fördomar och att kämpa för det (Skotko 

et al., 2011). 

 

I en studie baserad på intervjuer med familjer gjord i Indien, konstaterades att låg socio-

ekonomisk standard och brist på kulturell acceptans påverkade familjer med ett barn med DS 

negativt. De flesta familjerna med barn med DS ansåg sig dock ha ett bra äktenskap, älskade 

sina barn och ansåg att barnen var lyckliga med dem (Durmaz et al., 2011). I en studie gjord i 

Sydafrika framgick också att majoriteten av de som hade ett barn med DS först och främst 

kände kärlek till det och att majoriteten kände lycka över att ta hand om barnet. Det framgick 

dock också att man kände ambivalens inför att berätta om diagnosen för familj, vänner och 

samhälle. Trots att det finns lagstiftning mot diskriminering av personer med 

funktionsnedsättning så diskrimineras ofta personer med DS vilken gör att föräldrar till barn 

med DS får kämpa extra i förhållande till övriga samhället, både känslomässigt och avseende 

materiella resurser (Barr, Govender & Rencken, 2016). 

 

En sydkoreansk studie visade på högre nivåer av depression hos mödrar till barn med DS. 

Detta var vanligast hos de som beskrev social isolering och stigmatisering. De familjer som 

upplevde stöd från närstående fann det lättare att anpassa sig till sin nya livssituation (Choi & 

Yoo, 2015). Depressiva symtom hos föräldrar till barn med funktionsnedsättningar är 

vanligare vid stigmatisering, avsaknad av stöd samt låg självkänsla hos föräldern (Cantwell, 

Muldoon & Gallagher 2015).  

 

Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen för denna studie baseras på Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

som fokuserar på omvårdnad som en mellanmänsklig dimension. Travelbee beskriver vikten 

av den mellanmänskliga relationen, där roller som patient och sjuksköterska ska undvikas. 

Detta är initialt oundvikligt, men kan överkommas genom att sjuksköterskan ser människan 

bakom patientrollen, och vad som gör denna unik. Detta är enligt Travelbees 

omvårdnadsteori centralt för kommunikationen mellan parterna för att kunna ge god 

omvårdnad utifrån patientens behov (Travelbee, 1997). Travelbee definierar inte hälsa i sin 

omvårdnadsteori men WHO (1946) definierar hälsa som “ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller 

funktionsnedsättning.” Hälsa blir då ett mer subjektivt fenomen. 
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Familjen är ett centralt begrepp i denna sorts omvårdnad. För att främja barnets hälsa är även 

föräldrarnas hälsa av största vikt. Vid familjecentrerad omvårdnad ses hela familjen som en 

helhet, där familjens styrkor och resurser är centrala. Familjen kan ses som ett system, där de 

olika individerna har inverkan på varandra. De är dock mer än bara individer, och utgör 

tillsammans en större helhet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). Att se familjen som ett 

system innebär också att DS inte enbart påverkar den individ som lever med diagnosen, utan 

även de andra medlemmarna i familjen. Om en person mår dåligt kommer det påverka övriga 

familjemedlemmar negativt. Detta samband fungerar dessutom åt andra hållet, att en individs 

hälsa och välmående påverkar hela systemet positivt. Det finns många olika 

familjekonstellationer men i denna studie definieras familjen som föräldrar och barn, inte den 

utökade familjen. Hälsa kan ses både som något individuellt men även utifrån begreppet 

familjehälsa. Det senare innebär att en god hälsa inom systemet kan upprätthållas även om en 

individ drabbas av ohälsa och sjuksköterskans uppgift är att främja detta (Benzein, Hagberg 

& Saveman, 2017).  

 

Problemformulering 

Att få ett barn med DS kan påverka föräldrarnas hälsa i olika grad och perioder. Det saknas 

övergripande kunskap inom forskningsområdet avseende hur föräldrarna upplever vårdens 

bemötande och hur detta påverkar deras mående och upplevelse av sin nya föräldrasituation. 

Utifrån Travelbees omvårdnadsteori (Travelbee, 1997) krävs förståelse av individens 

situation från sjuksköterskan för att god omvårdnad ska kunna bedrivas. Detta innebär en mer 

nyanserad bild än endast de medicinska aspekterna av DS. Ur ett familjecentrerat perspektiv 

innebär detta, att sjuksköterskan inte endast ska sätta sig in i individens med DS situation, 

utan hela familjen ska ses och inkluderas. Således är det relevant med en litteraturstudie 

avseende hur bemötandet inom vården påverkar föräldrarnas upplevelse av vården och 

mående under barnets första levnadsår.  

 

Syfte 

Syftet med detta arbete var att ur ett familjecentrerat omvårdnadsperspektiv belysa hur 

föräldrar till barn med DS upplevde bemötandet inom vården under barnets första levnadsår. 
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METOD  

 

Design 

Designen som valdes för detta arbete var en litteraturöversikt med systematisk ansats. 

Styrkan i litteraturstudier ligger i att sammanställa aktuell forskning i ett ämne (Forsberg & 

Wengström, 2010). 

 

Sökstrategi  

Den databas som användes var Pubmed. De artiklar som användes var artiklar där föräldrars 

upplevelser av bemötandet inom vården studerades. De artiklar som sökningarna gav träff på 

studerades relaterat till denna studies syfte, och finns presenterade i tabell 1. 

Inklusionskriterier var vetenskapliga originalartiklar i ämnet, artiklar publicerade mellan åren 

2005 och 2018, artiklar publicerade på svenska eller engelska. Endast artiklar som studerade 

föräldrar till barn med DS och som undersökte barnets första levnadsår inkluderades.  

 

Först söktes aktuell databas igenom med hjälp av sökord som var av relevans för ämnet. När 

sökningen gav ett rimligt antal träffar lästes titlarna på artiklarna. De som var av relevans för 

syftet valdes ut för läsning av abstract. Efter läsning av abstract valdes de artiklar som antogs 

vara relevanta för syftet ut och kvalitetgranskades. Eventuella dubbletter sållades bort. I tabell 

1 finns de sökningar som genererade artiklar som användes i studien presenterade. 

 

Tabell 1. Resultat av litteratursökningen 

Databas Sökord Träffar 
 

Använda 
Artiklar 

Pubmed relationship (parents or fathers or mothers) 
down syndrome professionals  

8 1 

Pubmed Mothers Children Down Syndrome postnatal 
support  

6 2 

Pubmed "down syndrome" parents social support  209 5 

Pubmed Attitude of Health Personnel "down syndrome" 
parents  

43 1 

Pubmed qualitative "down syndrome" (mother OR 
father)  

33 2 

Pubmed nursing infant disability  399 2 



7 
 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

De artiklar som ansågs vara relevanta för syftet lästes efter de första gallringarna igenom och 

kvalitetbedömdes. Den mall för kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar som användes är 

bifogad i bilaga 1. Mallen är avsedd för kvalitativa artiklar, och består av frågor som kan 

besvaras med ja eller nej (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Den är 

inspirerad av den mall som är publicerad på SBU:s hemsida (SBU, 2014), men modifierad för 

denna undersökning (Willman et al., 2016). Besvaras en fråga med “ja” räknas det som att 

kriteriet är uppfyllt, medan “nej” och “vet ej” innebär att kriteriet ej är uppfyllt. 

Granskningsmallen för kvantitativa artiklar som användes finns bifogad i bilaga 2. Mallen är 

från början avsedd för experimentella studier, och har frågor av liknande typ som beskrivs 

ovan (Willman et., al., 2016). För denna studie är experimentella studier ej av relevans, och 

därför har frågor angående randomisering och blindning tagits bort från mallen. I 

granskningen klassificerades studiernas kvalitet som hög, medel eller låg. Två artiklar som 

ansågs vara av låg kvalitet exkluderades (Canbulat, Demirgöz Bal, & Çoplu, 2014; Gabel & 

Kotel, 2015). Se tabell 2 (bilaga 3). Studier som bedömdes vara av hög eller medel kvalitet 

har inkluderats i studien. 

 

Resultatanalys 

Enligt metoden för innehållsanalys som beskrivs av Forsberg och Wengström (2010) har 

utvalda artiklar studerats utifrån vårt syfte och undersökts för likheter och skillnader. På så 

sätt har genomgående mönster och kategorier mellan de olika artiklarna identifierats. Efter att 

teman och slutsatser har identifierats har dessa formulerats och skrivits ner av författarna 

under olika underrubriker beroende på kategori. Tabell 3 (bilaga 4) visar en översikt av vilka 

kategorier som återfinns i vilka artiklar. En översikt av kategorier presenteras i tabell 4. Varje 

studerad artikel har färgkodats och resultaten har analyserats och lagts in färgkodade under 

respektive kategori. Sedan har resultaten under respektive kategori skrivits rent utifrån de 

samlade resultaten från varje artikel och kategori. Detta har medfört att de olika studiernas 

resultat har presenterats under respektive kategori.   

 

Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som användes var i enlighet med Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i 

Norden (2003). Enligt Polit och Beck (2013) är etiska överväganden till för att skydda 
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deltagarna i studien. Vidare beskriver de hur etiska aspekter bör granskas. Detta har beaktats 

vid urval av artiklar. Vidare gjordes ställningstagande huruvida studierna var granskade av en 

etisk kommitté. Om de inte hade varit det, skulle det tydligt ha framgått i artikeln hur man 

hade tagit etiskt ställningstagande och skyddat deltagarnas integritet. Alla studier hade 

genomgått etisk granskning. En av författarna bakom detta arbete har egna upplevelser 

relaterade till ämnet, vilket togs i beaktning vid granskning och presentation av resultatet. 

Inkluderade artiklar valdes och granskades oberoende av författarnas tidigare förståelse i 

ämnet, och presenterades oavsett överensstämmelse med personliga upplevelser (Forsberg & 

Wengström, 2010). 

 

RESULTAT 

 

Resultatet är baserat på 13 originalartiklar, där studierna har utförts i Storbritannien, USA, 

Australien, Sydkorea, Ecuador och Spanien. Från dessa artiklar kunde fyra kategorier 

identifieras avseende hur föräldrar till barn med DS upplevde bemötandet inom vården under 

barnets första levnadsår. En sammanställning över artiklarna och dess resultat finns 

presenterade i bilaga 3. De huvudkategorier och subkategorier som identifierades vid 

resultatanalysen presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 4. Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Att få en diagnos - Vårdpersonalens förmåga att stötta 

föräldrar i deras nya situation 

- Hänvisning till andra föräldrar och 

stödgrupper 

Vårdpersonalens attityder - Ett barn i första hand 

Information - Tillgång till information om Downs 

syndrom 

- Information utifrån föräldrars behov 

- En balanserad bild av Downs syndrom 

Familjen som enhet  
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Att få en diagnos 

Vårdpersonalens förmåga att stötta föräldrar i deras nya situation 

Föräldrar beskrev stödet från vårdpersonalen som otillräckligt (Douglas et al., 2016; 

Huiracocha et al., 2017; Pillay et al., 2012; Sooben, 2013). Vården gav bra stöd avseende 

hälsoaspekter men var sämre på att ge emotionellt stöd, de föräldrar som fick bra emotionellt 

stöd hade lättare att finna sig tillrätta med sitt barns diagnos. Med stöd och uppmuntran från 

vårdpersonal och möjlighet att träffa psykolog eller kurator kunde föräldrarna bygga upp det 

självförtroendet som behövdes för att kunna ta hand om sitt barn (Douglas et al., 2016). 

Föräldrar beskrev hur vårdpersonal undvek dem, lämnade skriftliga broschyrer när de inte var 

på sitt rum eller upplevde dem som frånvarande efter att de fått barnets diagnos (Docherty & 

Dimond, 2017; Pillay et al., 2012; Skotko & Bedia, 2005). 

En pappa beskrev hur han upplevde sig sviken av vården:  

 

“Yeah, the feeling of being left with no support after the diagnosis is probably one of 

the worst aspects of my experience and one that can be quite easily remedied by 

doctors, midwives, health visitors, charities etc.” (Docherty & Dimond, 2017, s 5) 

 

Vårdpersonalen beskrevs som om att de ej var “emotionally equipped” för att bemöta 

föräldrarna (Pillay et al., 2012, s 1503). Flera fäder beskrev att vården ej lyssnade på 

föräldrarna och att framförallt fäderna kände sig som en belastning. De beskrev det som en 

hög stressfaktor när kontinuitet saknades i vården för deras barn och när de inte fick stringent 

information om vad som skulle hända (Docherty & Dimond, 2017).  

 

De föräldrar som fick stöd i form av psykologer och kuratorer upplevde att detta var till stor 

hjälp för dem. De beskrev också tacksamhet mot de sjuksköterskor som gav dem psykosocialt 

stöd, som uppmuntrade dem i deras föräldraroll till skillnad från specialistsjuksköterskor som 

utförde specialiserad vård och som fick föräldrarna att känna sig otillräckliga (Douglas et al., 

2016). Mödrar beskrev hur de uppskattade när läkarna lierade sig med dem: “Don’t you 

worry, look we’re going to do this, and you take care…” eller “Don’t you worry, we are 

going to check her by doing this (test)” (Sheets et al., 2012, s 586).  

 

Flera föräldrar beskrev hur de kände sig skrämda av, och otillräckliga att, koordinera och få 

ihop sitt barns vård när de blev utskrivna från vårdinrättningen. Detta skapade stress, ångest 

och en känsla av otillräcklighet. Föräldrar efterfrågade någon form av samordnare från 
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vården som kunde hjälpa till att lotsa dem till fortsatt vård och den hjälp och möjligheter som 

samhället hade att erbjuda (Docherty & Dimond, 2017; Douglas et al., 2016; Pillay et al., 

2012). Mödrar i Sydafrika beskrev hur vårdinrättningar och samhället i stort saknade 

kunskaper om DS och det medförde att det förstärkte fördomar mot familjerna, men även att 

de inte fick det stöd som de behövde, varken socialt eller avseende barnets hälsa. När de fick 

träffa personal som var specialiserade på rådgivning avseende genetiska diagnoser så var 

dessa respektfulla, inkännande och gav mödrarna bra och relevant information, vilket 

upplevdes som positivt (Morris et al., 2015). 

 

Hänvisning till andra föräldrar och stödgrupper 

Det fanns ett behov av stödgrupper, samt en önskan att vården ska ha kunskapen och 

informationen om att hänvisa familjen till stödgrupper och andra familjer med barn som har 

DS. Föräldrar tvekade om att be om att få träffa en familj som hade ett barn med DS, men 

hade uppskattat om vården hade erbjudit dem det (Douglas et al., 2016; Douglas et al., 2017; 

Muggli et al., 2009; Skotko & Bedia, 2005). Många familjer tyckte att de fick det bästa stödet 

och den bästa informationen från andra familjer som de träffade i stödgrupper. Stödgrupper 

och kontakt med andra familjer med DS framställdes som positivt, och föräldrarna uppgav att 

de fick för lite information om stödgrupper från vården (Choi et al., 2011; Sheets et al., 2012; 

Skotko, 2005; Skotko & Bedia, 2005). De beskrev också hur de sökte sig till andra familjer 

med DS. Det beskrevs hur stödgruppen var de som förklarade alla aspekter av DS, vilket 

vården misslyckades med (Morris et al., 2014; Muggli et al., 2009; Nelson Goff et al., 2013; 

Skotko & Bedia, 2005).  

 

Vårdpersonalens attityder 

Föräldrar från olika länder och vårdinrättningar beskrev hur vården hade en negativ syn på 

deras barn. Föräldrarna upplevde det som att vårdpersonalen inte hade några positiva 

förväntningar på barnen och förmedlade en stereotyp bild av DS (Nelson Geoff et al., 2013; 

Sooben 2010). Vårdpersonal upplevdes som okänsliga och arroganta i sitt bemötande 

(Huiracocha et al., 2017; Pillay et al., 2012; Skotko, 2005b). Flera föräldrar berättade om 

vårdpersonal som betraktade födseln av ett barn med DS som ett misslyckande (Skotko, 

2005b). En moder berättade hur läkaren uttryckte: “..this could have been prevented or 

discontinued at an earlier stage of the pregnancy…” om födseln av deras barn (Skotko, 

2005b, s 70). Det beskrevs hur läkare visade upp barn med DS för annan vårdpersonal eller 
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hur vårdpersonal besökte vårdsalen för att titta på sådana barn, och hur familjer har upplevt 

detta som en “freak show” (Sooben, 2010, s 88). Föräldrar beskrev hur de av vårdpersonal 

blev erbjudna eller till och med uppmuntrade att adoptera bort barnet, när det framkom att det 

hade DS (Huiracocha et al., 2017; Sheets et al., 2012; Sooben, 2010). En del föräldrar 

beskrev också hur de kände sig ifrågasatta och anklagade av vårdpersonal för att deras barn 

hade DS (Pillay et al, 2013; Sooben, 2010). En moder mindes hur läkaren frågade ut henne 

om fosterdiagnostik: 

 

“[The Doctor] had very bad bedside manners ... I felt like he was blaming me for the 

birth my child. He kept saying, “So you didn’t have a test did you? You didn’t have a 

test did you?” ” (Pillay et al., 2012, s 1503) 

 

Mödrar berättade om läkare som beskrev deras barn som mongolida så sent som på slutet av 

90-talet och början av 00-talet (Skotko, 2005b; Skotko & Bedia, 2005). Mödrar som fött sina 

barn på 70- och 80-talet beskrev hur vårdpersonalen föreslog att de skulle adoptera bort 

barnet och påstå att barnet var dödfött till närstående. En del mödrar berättade hur 

vårdpersonal på 60-talet jämförde deras barn med en docka, att innehållet i huvudet 

motsvarade dockans, och sade att det skulle vara fel mot de andra barnen i familjen att 

behålla barnet med DS (Skotko, 2005b). Flera mödrar beskrev hur deras känslomässiga resa 

försvårades av vårdens negativa syn på funktionsnedsättning och hade önskat en mer positiv 

bild av DS. Det fanns en tydlig korrelans mellan vilken information som förmedlades och 

vårdpersonalens attityd (Choi et al., 2011; Douglas et al., 2016). 

 

Ett barn i första hand 

Fokus när vårdpersonal diskuterade diagnosen låg ofta i det medicinska och de som lade vikt 

i annat än endast det medicinska uppskattades av föräldrarna (Docherty & Dimond, 2017; 

Nelson Goff et al., 2013; Skotko, 2005b; Skotko & Bedia, 2005). De föräldrar där 

vårdpersonal hade gratulerat till barnet och uttryckt sig i positiva termer innan de berättat om 

en misstanke om DS upplevde detta som positivt. (Docherty & Dimond, 2017;Nelson Groff 

et al., 2013). Det var även viktigt för föräldrarna att barnet i första hand sågs som ett barn, 

och inte som en Down (Skotko, 2005b). Föräldrarna tyckte att det var viktigt att vårdpersonal 

gratulerade dem till födseln av deras barn, något som sällan hände (Docherty & Dimond, 

2017; Sheets et al., 2012; Skotko, 2005b). En pappa beskriver hur en läkare kom in i rummet 
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och satte en positiv ton: “...‘beautiful baby, beautiful boy’. And it just set the tone” (Docherty 

& Dimond, 2017, s 6).  

 

Information 

Tillgång till information om Downs syndrom 

Föräldrarnas upplevelse var att vårdpersonalen inte delgav tillräcklig, eller någon, 

information om deras barns diagnos och beskrev hur vårdpersonal tyckte att de var besvärliga 

när de efterfrågade information (Choi et al., 2011; Douglas et al., 2016; Douglas et al., 2017; 

Muggli et al., 2009; Nelson Goff et al., 2013; Sheets et al., 2012; Skotko, 2005b; Skotko & 

Bedia, 2005). Familjerna sökte efter information på internet när vårdpersonalen inte 

uppfyllde deras informationsbehov. De beskrev svårigheter att skilja på relevant och 

irrelevant information, och hur detta ledde till ytterligare oro för barnets hälsa (Douglas et al., 

2016; Douglas et al., 2017). Endast ett fåtal föräldrar upplevde att de fick tillräcklig 

information om DS och de som fick tillräcklig information om diagnosen beskrev detta som 

positivt (Douglas et al., 2017; Morris et al., 2015; Nelson Goff et al., 2013).  

 

Information utifrån föräldrars behov 

Föräldrar beskrev ofta missnöje över innehållet och förmedlingen av informationen. Den 

skriftliga informationen som förmedlades beskrevs som svårläst, utdaterad, och upplevdes ej 

vara till hjälp (Choi et al., 2011; Skotko, 2005b; Skotko & Bedia, 2005). En del föräldrar 

upplevde att den muntliga informationen om DS förmedlades för snabbt. De beskrev även hur 

vårdpersonal använde medicinsk terminologi som var svår att förstå för dem (Sheets et al., 

2012). Vårdpersonal beskrevs vänta med att kommunicera misstankar om barnets diagnos 

(Huiracocha et al., 2017; Nelson Groff et al., 2013; Sheets et al., 2012, Skotko, 2005b; 

Skotko & Bedia, 2005). I vissa fall försökte vårdpersonal undvika att visa barnet för 

föräldrarna (Huiracocha et al., 2017). 

 

Vid provtagning bidrog bristande information om var och varför barnen togs iväg till 

föräldrarnas oro (Sheets et al., 2012; Sooben, 2010). De som väntade på provsvar för DS 

berättade hur vårdpersonal undvek att ge dem information om diagnosen under tiden trots att 

detta efterfrågades. De beskrev hur detta resulterade i växande oro, samt hur de förväntade 

sig det värsta möjliga (Muggli et al., 2009).  

 



13 
 

När information förmedlades med säkerhet och tydlighet och anpassades till föräldrarnas 

kunskapsnivå upplevdes det som positivt och förstärkte förtroendet för vårdpersonalen. De 

som fick information om tester som utfördes, samt om vad som skulle komma att ske, 

beskrev detta som positivt (Docherty & Dimond, 2017; Morris et al., 2015).  

 

En balanserad bild av Downs syndrom 

Föräldrarna beskrev informationen om DS som alldeles för negativ, och hade önskat mer 

positiv information (Choi et al., 2011; Docherty & Dimond, 2017; Douglas et al., 2016; 

Douglas et al., 2017; Muggli et al., 2009; Sheets et al., 2012; Skotko, 2005b; Sooben, 2010).  

Information som fokuserade på barnets potential var viktig för föräldrarna (Choi et al., 2011; 

Muggli et al., 2009; Skotko, 2005b) och en del av föräldrarnas liv hade blivit bättre än de 

hade trott baserat på informationen de fått från vården (Muggli et al., 2009).  

 

Det upplevdes som irrelevant för ett nyfött barn med information om förekomst av övervikt 

bland individer med DS i vuxen ålder (Skotko, 2005b). En moder beskrev hur hon saknade 

hoppfull och positiv information, och istället endast fick väldigt negativ information om sitt 

barns diagnos: 

 

“He’s going to have a normal life...and not, ‘he’s going to be a vegetable, not 

walk...he will have heart problems’... she described all the problems and it was 

painful to me.” (Sheets et al., 2012, s 585) 

 

Familjen som enhet 

Mödrar beskrev sin partner som det viktigaste stödet (Sheets et al., 2012), men trots detta var 

ett flertal föräldrar utan sin partner närvarande när vårdpersonalen gav dem besked om 

barnets diagnos (Choit et al., 2011; Sheets et al., 2012; Skotko, 2005b; Skotko & Bedina, 

2005). De som fick ta emot diagnosen själva beskrev en mer negativ upplevelse än de som 

hade sin partner närvarande vid diagnostillfället (Choi et al., 2011). En mamma berättar hur 

hon fick diagnosen förmedlad utan sin partners närvaro: 

 

“I was told by the paediatrician, but he chose not to wait until I had my partner with 

me and told me by myself, so that was probably the most traumatic thing that’s ever 

happened to me, to go through that by myself.” (Pillay et al., 2012, s. 1503) 
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Pappor beskrev hur de kände sig exkluderade från sitt barns vård, till exempel genom att de 

inte fick tillgång till sängar för att sova med familjen eller att vårdpersonal inte tilltalade dem 

angående barnet. Detta ledde till känslor av att inte vara lika viktiga som mödrar, samt 

känslor av att vara i vägen (Docherty & Dimond, 2017). En pappa beskrev hur vårdpersonal 

endast tilltalade modern, trots att de diskuterade omvårdnad som han utförde: 

 

“All the questions are always directed to the mother. But you just do what you do. 

Any time there’s anything involved with needles I’m the one that does it. The nasal 

tube, I’m the one that does it. All the nasty stuff I do but when they are discussing it 

they are always talking to her mother!” (Docherty & Dimond, 2017, s 3) 

 

Föräldrarna beskrev hur anknytningen påverkades negativt mellan mor och barn av att barnen 

lades in på neonatalavdelningar och fick specialistvård, vilket gjorde att båda föräldrarna 

kände ångest. Föräldrarna beskrev känslan av att inte ha kontroll, hjälplöshet och rädsla att 

förlora sitt barn. De beskrev också hur de kände behov av att vara tillsammans så mycket som 

möjligt och ville begränsa antalet besökare (Muggli et al., 2009). 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka föräldrars till barn med DS upplevelse av 

bemötandet i vården under barnets första levnadsår. En majoritet av familjerna i denna studie 

beskrev negativa upplevelser av bemötandet från vårdpersonal. Familjerna upplevde att de 

inte fick psykosocialt stöd, att de fick obalanserad och negativt färgad information om DS. 

De saknade information om DS samt kontakter till stödgrupper och andra instanser i 

samhället. De upplevde också att vården inte såg deras barns potential eller hade kunskap om 

de förutsättningar som finns för personer med DS i samhället. 

 

Resultatdiskussion 

Föräldrars och vårdpersonals upplevelse av bemötandet 

Denna litteraturstudie har visat att föräldrar till barn med DS främst beskriver negativa 

upplevelser av bemötandet från vårdpersonal under barnets första levnadsår. Detta stämmer 

inte överens med hur vårdpersonal beskriver bemötandet. En nederländsk studie visade att 80 
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% av tillfrågad vårdpersonal beskrev de tidiga samtalen med föräldrar som positiva (de Groot 

van der Moreen, Gemke, Cornel & Weijerman, 2014). Ett gott bemötande av dessa familjer 

är viktigt, då DS är förenligt med olika medicinska komplikationer, och därmed även ett 

fortsatt behov av vård (Annerén, 2012).  

 

Föräldrarna i denna studie beskrev hur diagnostisering av barnet dröjde längre än de önskade 

och att informationen om DS var otillräcklig samt avsaknad av skriftligt material. Detta 

stämmer överens med en svensk studie av Hedov et al. (2002). Resultatet visar också att 

nyblivna föräldrar till barn med DS efterfrågar relevant information, stöd och en mer positiv 

inställning till deras barn från vårdpersonal. Detta resultat stämmer överens med tidigare 

studier (Sheets, Best, Brasington & Will, 2011; Skotko, Capone & Kishnani, 2009; Klein et 

al., 2011). Trots det var informationen som gavs ofta fokuserad på medicinska 

komplikationer och komplikationer som uppkommer först senare i livet. Detta stämmer 

överens med vad föräldrar beskrivit i en tidigare litteraturstudie (Skotko et al., 2009). Sheets, 

Best et al. (2011) visade att föräldrar lade större vikt vid barnets potential, medan 

vårdpersonal lade vikt vid medicinska aspekter av DS, vilket stöder denna studies resultat. I 

en amerikansk studie av Wertz, som omnämndes av Skotko (2005a) uppgav majoriteten av 

vårdpersonalen sig vara opartiska vid förmedling av barnets diagnos och endast 13 % uppgav 

sig lägga fokus på negativa konsekvenser av DS, vilket inte stämmer med hur föräldrarna i 

denna studie uppfattade hur de fick information. Även Kleinert, Lunney, Campell & 

Ferguson (2009) beskrev i likhet med denna studies resultat att vårdpersonal saknade kunskap 

om de möjligheter som finns för personer med DS avseende skola och samhälle, samt de 

positiva egenskaper som ofta finns i familjer med ett barn med DS. Detta visar att det finns en 

skillnad i vad vårdpersonal anser viktigt och vad föräldrar efterfrågar. Trots att det finns 

tidigare studier (Sheets, Best et al., 2011; Skotko, Capone & Kishnani, 2009; Klein et al., 

2011) som visar att föräldrarna behöver relevant information utifrån familjens situation visar 

denna studie att vårdpersonal ändå fokuserar på den medicinska diagnosen och barnets 

medicinska hälsa och eventuella hälsokomplikationer i framtiden. De allra flesta barn med 

DS får ett långt liv med familjer som älskar dem (Skotko et al., 2011). Det är viktigt att 

vårdpersonalen uppmärksammar detta och barnets potential i bemötandet av dessa familjer. 

Om vårdpersonal misslyckas med detta kan det riskera att förvärra den situation som 

föräldrarna befinner sig i, snarare än att hjälpa dem igenom den. 
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Bemötande och mellanmänskliga relationer 

Denna studie visar att föräldrar efterfrågar stöd och medmänsklighet hos vårdpersonalen. De 

önskade att vårdpersonal skulle lägga fokus på mer än bara det medicinska och se människan 

bakom föräldrarollen och barnet bakom diagnosen. Travelbee (1997) beskriver i sin 

omvårdnadsteori vikten av att se förbi de roller som patient och vårdpersonal innebär. Denna 

studies resultat pekar dock på att vårdpersonal misslyckas i denna bemärkelse. De bidrar inte 

med det stöd och den medmänsklighet som föräldrarna efterfrågar. Föräldrarna tycks inte 

heller känna sig uppskattade eller att vårdpersonalen tar till vara på deras kompetens. Detta 

tydliggör vikten av att vårdpersonal lierar sig med föräldrarna och förmedlar stöd och 

relevant information som är adekvat i familjens situation. 

 

Stressfaktorer inom familjen kan öka med barnets ålder, då ett barn med DS kan uppfattas 

som mer avvikande ju äldre det blir, men det behöver inte bli så (Marchal, Maurice-Stam, van 

Trotsenburg & Grootenhuis, 2016) då alla individer, även de med DS är unika. Föräldrar i 

denna studie uttryckte att det var viktigt att vårdpersonalen hjälpte till att fokusera på det som 

var normalt, ett litet barn som behöver närhet och amning, vilket visar på vikten av att 

vårdpersonal kommer in i ett tidigt skede, finns till hands för familjen och ser deras behov. 

Familjens individuella omvårdnadsbehov behöver uppmärksammas och deras frågor måste 

besvaras och bemötas utifrån deras situation och kunskaper. Familjen kommer eventuellt 

behöva komma i kontakt med olika specialistmottagningar, samt stödgrupper och 

sjuksköterskan kan då vara ett stöd och en förmedlande länk. Sjuksköterskan bör visa 

förståelse för att situationen är känslig och förstå föräldrarnas sorg, men samtidigt kunna 

uppmärksamma det positiva för familjen. 

 

Att se familjen 

Resultatet i denna studie visar dels att flera mödrar får diagnosen och information utan 

barnets far närvarande och att detta förstärker de negativa känslor som situationen innebär. 

Många fäder känner sig dessutom exkluderade från sitt barns vård. Detta visar betydelsen av 

att familjen får informationen tillsammans. Det är tydligt hur viktigt föräldrar anser att 

partnerns närvaro är och för att uppnå familjecentrerad omvårdnad är det viktigt att båda 

föräldrarna är inkluderade i vården (Benzein et al., 2017). Att inkludera båda parter och på så 

sätt främja familjens hälsa kräver att vårdpersonal ser båda föräldrarna som lika viktiga för 

barnet och familjen. Utifrån ett familjecentrerat förhållningssätt ska sjuksköterskan ha en 

icke-hierarkisk relation till familjen (Benzein et al., 2017). Personal och övriga 
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familjemedlemmar ska ses som jämbördiga och delaktiga parter i en dialog. De gynnas av att 

känna till varandras kompetenser och familj och sjuksköterska ska vara komplement till 

varandra. Sjuksköterskan måste inkludera fäderna i vården i stället för att få dem att känna sig 

i vägen och uppmuntra till delaktighet i de vardagliga sysslorna, samt poängtera och 

affirmera det som fungerar. Detta efterfrågas av familjerna i denna studie där fäderna kände 

sig exkluderade och förbisedda av vården. Ett barn som föds blir en del av en familj och 

kommer att påverka den enheten. Att se familjen som en enhet innebär att inte endast 

individens hälsa måste beaktas, utan även hela familjens hälsa måste främjas av 

sjuksköterskan (Benzein et al., 2017). Detta innebär att det inte räcker att se barnets 

medicinska behov, utan även se föräldrarnas omvårdnadsbehov och främst familjens 

omvårdnadsbehov. Föräldrarna behöver stöd i sin nya situation och har mycket frågor och 

funderingar kring vad barnets diagnos kommer ha för inverkan på både deras och deras barns 

liv. 

 

Kulturella likheter och skillnader 

Studiens syfte var egentligen inte att belysa kulturella skillnader, dock upptäcktes vissa 

skillnader och likheter vid tolkning av resultatet. Till exempel beskrev Choi et al. (2010) att 

endast var fjärde moder fick sitt barns diagnos tillsammans med sin partner, medan samma 

siffra uppmättes till 79 % i Sverige (Hedov et al., 2002). Oavsett land beskrevs bemötandet 

nästan genomgående som negativt, där vårdpersonal beskrevs som arrogant och otrevlig 

(Huiracocha et al., 2017; Skotko, 2005b). Brist på information och då främst information med 

fokus på positiva aspekter var en upplevelse som delades av föräldrar från hela världen (Choi 

et al., 2011; Douglas et al., 2016; Douglas et al., 2017; Muggli et al., 2009; Nelson Goff et 

al., 2013; Sheets et al., 2012; Skotko, 2005b; Skotko & Bedia, 2005). Hedov et al. (2002) 

beskrev att detta även var fallet i Sverige. Huiracocha et al. (2017) undersökte mödrars 

upplevelser av vårdpersonals bemötande i Ecuador. Dessa mödrar beskrev i likhet med andra 

studier hur vårdpersonal fördröjde förmedlandet av diagnosen, eller misstankar om DS 

(Nelson Goff et al., 2013; Sheets et al., 2012; Skotko, 2005b; Skotko & Bedia, 2005). En 

moder beskrev hur vårdpersonal gav henne lugnande för att försöka få henne att acceptera sitt 

barn (Huiracocha et al., 2017), vilket skiljer sig från studierna som utförts i andra länder. 

Resultatet i denna studie stödjer att det finns generella faktorer som påverkar föräldrarnas 

upplevelse av vården. Samtliga familjer efterfrågar stöd och empati från vårdpersonal som 

kan ge dem relevant information. 
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Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka föräldrars upplevelser och att få en överblick av 

aktuellt forskningsläge, således valdes designen litteraturöversikt med systematisk ansats. Då 

fokus har legat på upplevelse har det främst varit kvalitativa originalartiklar som har studerats 

(Forsberg & Wengström, 2013) och sammanställts för att beskriva kunskapsläget inom 

området. Vissa studier har också varit mixed methods där vi har granskat och analyserat de 

kvalitativa resultaten för denna studie. En studie har i sin helhet varit kvantitativ, men dess 

resultat bedömdes svara på denna studies syfte. Samtliga inkluderade studier har godkänts av 

en etisk kommitté.   

 

Två databaser användes för litteratursökningen och det var PubMed och Cinahl då de 

bedömdes ha relevant innehåll utifrån syftet. I resultatet användes dock inga studier från 

Cinahl, utan endast från Pubmed. I litteratursökningen användes inga exklusionskriterier, 

utan alla artiklar som svarade på syftet och som ansågs hålla medelhög eller hög kvalitet 

inkluderades. Detta motiverades delvis av en brist på studier i ämnet, men samtidigt gav det 

studien en dimension som tidigare litteraturstudier i ämnet saknade. Studien innehåller data 

från flera olika länder, i olika världsdelar med olika levnadsstandarder. Fokus i studien har 

inte varit att klarlägga kulturella skillnader inom vården. Urvalet av artiklar har medfört att 

likheter och skillnader mellan olika länder och kulturers bemötande av föräldrar till barn med 

DS har kunnat jämföras. Studien visar på vissa generella upplevelser som inte tycks påverkas 

av etnicitet eller kultur (se tabell 2, bilaga 3).  

 

Eftersom samhällets syn på DS har förändrats (Sheets, Crissman et al., 2011) exkluderades 

artiklar äldre än 2005 för att få resultat utifrån en aktuell samhällskontext. I skrivande stund 

är det 13 år sedan år 2005, vilket innebär att det möjligtvis har skett förändringar av 

samhällets och vårdens syn på DS. Detta innebär en potentiell svaghet, då felaktiga slutsatser 

riskerar att dras. Författarna till studien valde att ta denna risk för att få ihop en tillräcklig 

mängd data, och fann att studiernas resultat var mer lika än olika, trots skillnaden i 

publikationsdatum. Se tabell 2 (bilaga 3). Andra svagheter i studien är dess avsaknad av 

svenska studier, samt bristen på studier som undersöker pappors upplevelser av bemötandet. 

Majoriteten av de studier som finns i ämnet exkluderar pappor och i denna studie var det 

endast en studie som enbart undersökte pappor (Docherty & Dimond, 2017). Det saknas 

emellertid svenska originalstudier i ämnet och litteratursökningen resulterade endast i en 

svensk artikel som var av relevans för ämnet. Denna uppfyllde dock inte 
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inklusionskriterierna, då den var för gammal, och undersökte föräldrar som fick sina barn 

under åren 1989-1993 (Hedov et al., 2002). Det behövs nya originalstudier som undersöker 

hur svenska föräldrar till barn med DS upplever vården. Det behövs även fler studier som 

undersöker hur pappor upplever vården.  

 

De undersökta studierna har olika antal deltagare, några har väldigt få deltagare och det finns 

som nämns ovan kulturella och materiella skillnader. En tänkbar svaghet med det kan vara att 

föräldrarnas upplevelse skulle variera beroende av andra faktorer än vården. En annan 

tänkbar svaghet med detta upplägg är svårigheterna att överföra resultatet till den svenska 

vården.  

 

Inklusionskriterier var att artiklarna avsåg upplevelser av vården under barnets första 

levnadsår. Detta på grund av att syftet var att undersöka föräldrarnas upplevelse av vården i 

samband med att de fick ett barn med DS och det fanns eventuellt risk att fokus skulle hamna 

på specialistsjukvård om inte inklusionskriteriet utökades från förlossningsvården. De 

undersökta artiklarna har trots det främst behandlat hur föräldrarna upplevde vården i 

samband med barnets födelse, men studien har inte undersökt specialistsjukvård utan hur 

vården i stort upplevdes. Den data som fanns tillgänglig avsåg huvudsakligen föräldrars 

upplevelser av bemötandet före förlossningen, i direkt samband med förlossningen och 

vården på sjukhuset efter förlossningen.  

 

Kvalitetsbedömningen utfördes enligt mallar av Willman et al. (2016). En för kvalitativa 

artiklar, bifogad i bilaga 1, och en för kvantitativa som finns bifogad i bilaga 2. Det fanns 

vissa brister i metoden för kvalitetsbedömning. Mallen som användes för kvantitativa artiklar 

var egentligen avsedd för experimentella studier och fick därför justeras för att passa studier 

med deskriptiv metodik. Vissa av frågorna i kvalitetsgranskningsmallen för kvalitativa 

artiklar var för en utomstående svåra att besvara. Till exempel är det för den granskande näst 

intill omöjligt att svara på om författarna till en artikel har uppnått data- och analysmättnad. 

Istället lades mer fokus på att se huruvida resultatet var logiskt och rimligt. Som tidigare 

nämndes exkluderades två artiklar från litteraturstudien. Den första, av Canbulat et al. (2014) 

exkluderades då skriftspråket var så pass undermåligt att resultatet blev svårt att tyda. Den 

andra, skriven av Gabel & Kotel (2015), innefattade endast tre personer, varav en var 

medförfattare till själva artikeln. Denne uppger dessutom hur hon som svar på läkarens 

diagnostisering av hennes barn direkt uttryckte “That is OK, they are beautiful children” 
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(Gabel & Kotel, 2015, s 6). Det är svårt för en utomstående att säga vilken sanning som finns 

i detta, men det står i kontrast mot hur föräldrar i den här litteraturstudien har beskrivit 

upplevelserna av att få sitt barns diagnos. Att texten dessutom är ett citat från en 

medförfattare till arbetet anser författarna till denna studie vara ovetenskapligt och oetiskt.  

 

Kliniska implikationer 

Föräldrar som får ett barn med DS beskriver negativa upplevelser av bemötandet i vården. De 

vittnar om hur de upplever stress när de blir exkluderade avseende planeringen för sitt barn, 

eller ställs inför en oviss framtid då de inte får adekvat information om vård och 

stödkontakter. Vårdpersonal behöver bli bättre på att bemöta dessa familjer, och på att ge det 

stöd som efterfrågas. Kunskapen finns gällande de medicinska aspekter som DS innebär, men 

för ett gott bemötande krävs att vårdpersonal kan se bortom sina och föräldrarnas roller och 

möta dem som medmänniskor. Föräldrar önskar inte endast höra om de medicinska 

komplikationer som DS kan medföra, utan behöver även information om barnens potential 

och möjligheter i livet. Familjer med barn med DS kommer att påverkas av olika 

stressfaktorer under barnets uppväxt beroende på barnets funktionsvariation och ålder 

(Marchal et al., 2016). Redan i ett tidigt skede kan sjuksköterskan hjälpa familjen med 

stödsamtal, dels avseende oro gällande barnet, dels att understryka det nyfödda barnets 

potential, men även avseende relationerna inom familjen. Vårdpersonal som uppfyller dessa 

önskningar, samt visar medmänsklighet och stöttar familjerna uppskattas. Sjuksköterskan har 

en viktig roll att fylla då dessa familjer ofta behöver komma i kontakt med vården vid flera 

tillfällen. Ett gott bemötande tidigt kan även tänkas stärka förtroendet för vården inför 

kommande vårdtillfällen. 

 

Slutsats 

Föräldrar har övervägande en negativ upplevelse av vården i samband med att de får ett barn 

med DS. För att förbättra föräldrarnas upplevelse bör vårdpersonal först och främst se det 

nyfödda barnet, och gratulera föräldrarna till en ny familjemedlem innan fokus läggs på 

diagnosen. Därefter bör familjen i ett tidigt skede få balanserad information om barnets 

diagnos som är anpassad utifrån familjens kunskap och behov. Vårdpersonal ska undvika 

generella hälsoproblem hos personer med DS som ej är av relevans för en familj med ett 

nyfött barn och hjälpa familjen att se barnets potential. Familjen ska få information om tester 

som utförs, varför och under vilken tidsperiod för att minska deras stress. De bör också få ett 

emotionellt stöd i form av samtalsstöd samt information om vårdkontakter som de är, eller 
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kommer att vara i behov av. Sjuksköterskan har här en viktig roll att fylla och ska främja inte 

endast föräldrarnas, eller barnets, utan hela familjens hälsa. 
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Bilaga 1. Mall för kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar 

 
EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV 
STUDIER MED KVALITATIV METOD   
 
Beskrivning av studien, t.ex. metodval  ...............................................................   
 
Finns det ett tydligt syfte?      ☐ ☐ ☐ Ja  Nej  Vet 
ej   
 
Patientkarakteristika    Antal ............................................  Ålder ............................................   
 
Man/kvinna ..............................   
Är kontexten presenterad?     ☐ ☐ ☐ Ja  Nej  Vet ej   
Etiskt resonemang?    ☐ ☐ ☐ Ja  Nej  Vet ej   
Urval  – Relevant?      ☐ ☐ ☐ Ja  Nej  Vet ej  
Strategiskt?     ☐ ☐ ☐ Ja  Nej  Vet ej   
Metod för  – urvalsförfarande tydligt beskrivet?   ☐ ☐ ☐ Ja  Nej  Vet ej   
datainsamling tydligt beskriven?    ☐ ☐ ☐ Ja  Nej  Vet ej   
analys tydligt beskriven?    ☐ ☐ ☐ Ja  Nej  Vet ej   
Giltighet  – Är resultatet logiskt, begripligt? ☐ ☐ ☐ Ja  Nej  Vet ej   
Råder datamättnad? (om tillämpligt)    ☐ ☐ ☐ Ja  Nej  Vet ej   
Råder analysmättnad?     ☐ ☐ ☐ Ja  Nej  Vet ej  
Kommunicerbarhet  – Redovisas resultatet klart och tydligt?   ☐ ☐ ☐ Ja  Nej  Vet ej  
Redovisas resultatet i förhållande till  en teoretisk referensram?      ☐ ☐ ☐ Ja  Nej  Vet ej 
Genereras teori?     ☐ ☐ ☐ Ja  Nej  Vet ej  
 
Huvudfynd  Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat? 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
Sammanfattande bedömning av kvalitet  ☐ ☐ Hög   Medel  ☐ Låg Kommentar. 
........................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................   
  
Granskare.(sign)  .......................  
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Bilaga 2. Mall för kvalitetsbedömning av kvantitativa artiklar 

 
 

Forskningsmetod   ………………………………… 
 

Patientkarakteristiska  Antal ……………………………………  
Ålder ……………………………………  
Man/Kvinna …………………………….  

Kriterier för exkludering  
Adekvata exklusioner  □ Ja □ Nej  
 
Vad avsåg studien att studera? Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….  
 
Urvalsförfarandet  
beskrivet?        □ Ja □ Nej 
Representativt urval?       □ Ja □ Nej 
Bortfall  
Bortfallsanalysen beskriven?     □ Ja □ Nej  
Bortfallsstorleken beskriven?     □ Ja □ Nej  
Adekvat statistisk metod?      □ Ja □ Nej  
Etiskt resonemang?       □ Ja □ Nej 
Hur tillförlitligt är resultatet?  
Är instrumenten valida?      □ Ja □ Nej  
Är instrumenten reliabla?      □ Ja □ Nej  
Är resultatet generaliserbart?      □ Ja □ Nej  
 
Huvudfynd (hur stor var effekten?, Hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 
statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………  
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet □ Hög □ Medel □ Låg Kommentar 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………  
Granskare sign: ……………………..  
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Bilaga 3. Tabell för artikelöversikt 

 
Tabell 2. Artikelöversikt 

Författare, år, 
land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Sooben, R. D., 
2010, 
Storbritannien 

Antenatal testing and the 
subsequent birth of a 
child with Down 
syndrome: a 
phenomenological study 
of parents’ experiences 
 

Ge insikt i föräldrars 
upplevelser av 
fosterdiagnostik och 
födsel av ett barn med 
DS. 

Ostrukturerade 
intervjuer.  

7 familjer, (8) Prenatalt beskrevs av mödrarna hur de inte fick 
den tid eller stöd de behövde med vårdpersonal. 
De förväntades göra abort av vårdpersonal. 
Endast negativ information om DS, 
komplikationer etc. Postnatalt beskrevs stödet 
från vårdpersonalen som otillräckligt. 
Föräldrarna kände sig särbehandlade. 
Vårdpersonalen verkade tro att föräldrarna ville 
ha en utväg. Otillräcklig information om prover 
som utfördes. Föräldrarna beskrev att deras och 
deras barns välmående inte verkade prioriteras. 
Blev ifrågasatta om ifall de gjort 
fosterdiagnostik, och om ifall de skulle behålla 
barnet. En familj beskrev hur läkare gick runt 
med barnet och visade upp det. Föräldrar fick 
besök av vårdpersonal från andra avdelningar 
som ville se barnet, vilket upplevdes som en 
“freak show”.  

Hög 

Sheets, K.M., 
Baty, B. J., 
Vázquez, J. C., 
Carey, J. C., & 
Hobson, W. L., 
2012, USA 

Breaking Difficult News 
in a Cross-cultural 
Setting: 
a Qualitative Study about 
Latina Mothers of 
Children 
with Down Syndrome 

Att undersöka 
mexikanska och 
sydamerikanska 
mödrar bosatta i Utah 
för att förstå deras 
upplevelser vid födseln 
och diagnosen av ett 
barn med DS. 

Semistrukturer
ade intervjuer. 

14 mödrar, (8) Föräldrarna beskrev att vårdpersonalens 
information var för snabb och för negativ. De 
upplevde att det var för många medicinska 
termer som var svåra att förstå. Mödrarna 
önskade att de fått information i realtid. Många 
önskade att de hade kunnat få diagnosen innan 
födseln för att känna sig mer förberedda. En 
mamma beskrev att en grupp läkare kom in i 
rummet och gav henne diagnosen utan barnet 

Medel 
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närvarande, och trodde då att barnet hade dött. 
Vissa tyckte att vårdpersonalen gjorde ett bra 
jobb och var förtroendeingivande. Vissa 
beskrev att de blev erbjudna att adoptera bort 
barnet.  

Canbulat, N., 
Demirgöz M., & 
Çoplu, M., 2014, 
Turkiet 

Emotional Reactions of 
Mothers who have 
Babies who are 
Diagnosed with Down 
Syndrome 

Att få en djupare 
förståelse för turkiska 
mödrars upplevelser av 
att ha ett barn med DS. 

Semistrukturer
ade intervjuer. 

12, (1) Mödrarna beskrev stödet från vårdpersonalen 
som otillräckligt. De ansåg även att 
informationen var otillräcklig.  

Låg 

Choi, E. K., Lee, 
Y. J. & Yoo, I. Y., 
2010, Sydkorea 

Factors associated with 
emotional response of 
parents at the 
time of diagnosis of 
Down syndrome 

Att beskriva faktorer 
associerade med 
föräldrars upplevelse 
av att deras barn 
diagnostiserats med 
DS. 

Enkätundersök
ning med 
självskattningsf
rågor. 

131, (69) Föräldrarna upplevde att de fick för lite 
information om socialt stöd, att informationen 
som de fick ej var den senaste, och att den inte 
var till hjälp. Endast ¼ fick diagnos 
tillsammans med partner. De som fick ta emot 
diagnosen utan närvarande partner upplevde 
negativa känslor i större utsträckning än de som 
fick diagnosen med partnern närvarande. De 
uppgav att det var mer fokus på negativa 
aspekter av DS än positiva. Föräldrarna uppgav 
även att de upplevde mer negativa än positiva 
känslor. De uppgav även att det var otillräcklig 
information om socialt stöd. 

Medel 
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Pillay, D., Girdler, 
S., Collins, M. & 
Leonard H., 2012, 
Australien 

“It’s not what you were 
expecting, but it’s still a 
beautiful journey”: the 
experience of mothers of 
children with Down 
syndrome 

Att undersöka mödrars 
upplevelser av att vara 
förälder till ett barn 
med DS, samt 
spiritualiteten och 
religionens roll i 
upplevelsen. 

Intervjuer 8 Mödrarna uppgav att vårdpersonalen ej var 
“emotionally equipped” för att bemöta dem, 
och beskrev bemötandet som nonchalant och 
kliniskt. Vissa beskrev att de kände sig 
anklagade av vårdpersonalen, att det var deras 
fel att barnet fick DS. Vissa mödrar fick 
diagnosen utan en närvarande partner, och 
upplevelsen av ensamhet och avsaknaden av 
stöd förstärkte den negativa upplevelsen av 
situationen. En moder uppgav att 
sjuksköterskorna inte pratade med henne, utan 
endast lämnade broschyrer om DS på rummet.  

Hög 

Docherty, F., 
Dimond, R., 2017, 
Storbritannien 

”Yeah that Made a Big 
Difference!”: The 
Importance 
of the Relationship 
between Health 
Professionals and Fathers 
Who Have a Child with 
Down Syndrome 

Att undersöka 
föräldrars upplevelser 
av bemötandet i vården 
vid diagnostillfället 
samt senare vård. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

7, (1) Papporna upplevde sig vara exkluderade från 
sitt barns vård. En förälder beskrev hur 
vårdpersonal endast pratade med modern, trots 
att han var den som utförde den omvårdnad 
som de pratade om. En enligt papporna viktig 
aspekt som vården ej uppfyllde var att lyssna. 
Enligt papporna lyssnade vården varken på 
pappor eller mammor. De beskrev även känslor 
av att vara till besvär vid födseln. De beskrev 
att de upplevde att deras välmående inte var 
lika viktigt som moderns, och de beskrev att 
vården bemötte dem som att de inte var lika 
viktiga i omvårdnaden av barnet. Många av 
papporna beskrev en avsaknad av kontinuitet i 
vården, och känslor av osäkerhet för framtiden. 
Klar och tydlig kommunikation från 
vårdpersonal upplevdes positivt. Information 
om vad som händer och kommer hända 
beskrevs som positivt av papporna. De beskrev 
att de upplevde informationen om DS som 
alldeles för negativ. En förälder beskrev hur det 
kändes som att vårdpersonal försökte övertala 

Hög 
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honom och hans partner att göra abort. En 
förälder beskrev mötet med en positiv läkare, 
och hur detta hjälpte honom och hans partner 
att se det positiva.  

Muggli, E. E., 
Collins, V. R., 
Marraffa, C., 
2009, Australien 

Going down a different 
road: First support and 
information needs of 
families with a baby with 
Down syndrome 

Att undersöka 
föräldrars upplevelser 
när deras barn 
diagnostiserades med 
DS, samt vilket behov 
av information och 
stöd de hade.  

Intervjuer som 
inleddes med 
en öppen fråga, 
med följdfrågor 
för förtydling 
och 
fördjupning 

18 familjer En del föräldrar beskrev en känsla av att barnet 
togs ifrån dem innan föräldrarna fick spendera 
någon tid med barnet. Föräldrar beskrev att de 
fick vänta på testresultat för diagnostisering av 
DS utan att få någon information om diagnosen 
under tiden. Föräldrar upplevde det positivt när 
vårdpersonal satte sig ned med dem, satte sig in 
i deras situation och svarade på deras frågor. 
Föräldrarna beskrev att informationen som 
fanns till hands ofta var väldigt negativ, och de 
beskrev att information som fokuserade på 
barnets potential var viktig. Vårdpersonal som 
betraktade deras barn som ett barn i första hand 
och gratulerade föräldrarna gjorde ett gott 
intryck. 

Medel 
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Skotko, B., 2005, 
USA 

Mothers of Children 
With Down Syndrome 
Reflect on Their 
Postnatal Support 

Att undersöka mödrar 
till barn med DS 
upplevelser av vården 
postnatalt. 

Enkätundersök
ning med 
ja/nej-frågor, 
öppna frågor, 
samt skattning  
av enighet 
relaterat till 
påståenden 

985 (1960) Mödrar som genomgått screening innan barnets 
födsel uppgav ett bättre bemötande än de 
mödrar som ej gått igenom prenatal 
diagnostisering. Majoriteten av mödrar som ej 
genomgått någon form av prenatal screening 
för DS uppgav att vårdpersonalen ej fokuserade 
på dess positiva aspekter, medan hälften 
uppgav att fokus lades på dess negativa 
aspekter. Mödrar beskrev hur vårdpersonal 
informerade om saker som de upplevde 
irrelevant vid barnets födsel, t.ex. förekomst av 
övervikt i vuxen ålder. En del mödrar uppgav 
att vårdpersonalen betedde sig okänsligt vid 
förmedlandet av diagnosen. Majoriteten av 
mödrar önskade att diagnosen förmedlats 
tidigare, redan vid misstanke om DS. Flera av 
mödrarna uppgav sig ha fått barnets diagnos 
utan närvarande partner. Många mödrar 
berättade hur de hörde vårdpersonal diskutera 
att barnet hade DS innan de sade något till 
modern. En del mödrar uppgav att 
vårdpersonalen tyckte synd om dem, vilket 
upplevdes negativt och skrämmande. Vissa 
mödrar upplevde delandet av rum med föräldrar 
till “friska” barn som svår, och att få en 
enkelsal uppskattades. Generellt sett upplevde 
mödrarna brist på material med information om 
DS och dess innebörd. Förbättringar har skett 
över tid, men förändringen har gått långsamt. 

Hög 
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Nelson Goff, B. 
S., Springer, N., 
Foote, L. C., 
Frantz, C., Peak, 
M., Tracy, C., 
Veh, T., Bentley, 
G. E. & Cross, K. 
A., 2013, USA 

Receiving the Initial 
Down Syndrome 
Diagnosis: A 
Comparison 
of Prenatal and Postnatal 
Parent Group 
Experiences 
 

Att undersöka de första 
upplevelserna efter 
barnets diagnos av DS 
har ställts, och jämföra 
upplevelserna mellan 
prenatal och postnatala 
föräldrar. 

Enkätundersök
ning med 
uppföljande 
intervjuer.  

161  Föräldrarna beskrev negativa bemötanden från 
vårdpersonal i större utsträckning än positiva. 
Föräldrar som fick diagnosen prenatalt 
upplevde att de blev pressade till att göra abort. 
De beskrev även att de fick otillräcklig 
information om DS, samt att vårdpersonal 
saknade empati och uttryckte en stereotyp bild 
av DS. De postnatala föräldrarna beskrev också 
en avsaknad av empati, men samtidigt fanns 
andra anledningar till missnöje, bland annat att 
diagnosen inte ställdes direkt, otillräckligt stöd 
från vårdpersonalen, samt låga förväntningar på 
barnet. Ett fåtal beskrev positiva upplevelser, 
en beskrev hur läkaren först poängterade att 
barnet var perfekt och vackert innan hen sade 
att barnet förmodligen hade DS. Andra positiva 
upplevelser var personal som visade empati och 
stöttade föräldrarna, samt tillgång till aktuell 
information. Båda grupperna upplevde brist på 
aktuell information om DS. Grupperna visade 
sig vara väldigt lika varandra i sina upplevelser.  

Hög 

Morris, M., Glass, 
M., Wessels & 
Kromberg J. G. 
R., 2014, 
Sydafrika 

Mothers’ Experiences of 
Genetic Counselling in 
Johannesburg, 
South Africa 
 

Att undersöka hur 
svarta mödrar till barn 
med genetiska 
diagnoser upplevde 
genetisk vägledning.  

Kvalitativ 
enligt 
principerna 
Interpretative 
Phenomenologi
cal Analysis 
(IPA). 
Intervjuer med 
semistrukturera
de frågor i 
fokusgrupper. 
 

13 (37) Upplevelserna av den genetiska vägledningen 
var blandade, men de flesta (nio st.) upplevde 
det till största del vara en positiv upplevelse. 
Positiva faktorer var bra skriftlig information, 
hänvisning till stödgrupper, emotionellt stöd, 
samt tillåtelse att ställa frågor. Föräldrarna 
beskrev även information som förmedlas på ett 
lättförstått språk som positivt. Tre av mödrarna 
beskrev upplevelsen som huvudsakligen 
negativ. Anledningar till detta var 
språkbarriärer, missuppfattningar av frågor, 
avsaknad av privatliv, samt fel tidpunkt för 
samtalet. Flera mödrar beskrev svårigheter att 
kommunicera på sitt modersmål, och de fick 
ofta ta hjälp av sjuksköterskor för att översätta. 
Två mödrar fick diagnosen DS långt efter 

Medel 
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födseln, och upplevde detta som stressfullt. Ena 
fick diagnosen efter åtta månader, den andra 
först efter två år.  

Douglas, T., 
Redley, B. & 
Ottmann, G., 
2016, Australien 

The first year: the 
support needs of parents 
caring for a child with an 
intellectual disability 

Att undersöka vilka 
stödbehov föräldrar till 
barn med mentala 
funktionsnedsättningar 
har under barnets första 
levnadsår.  

Semistrukturer
ade intervjuer 

11  Föräldrar beskrev avsaknad av emotionellt stöd, 
samt önskan att bli hänvisad till exempelvis en 
psykolog eller kurator. En förälder beskrev att 
sjukhuset ej tog kontakt med en präst när detta 
önskades. Vissa beskrev en önskan om en mer 
positiv bild av DS från vårdpersonalen. De som 
fick stöd i form av psykologer och kuratorer 
upplevde att detta var till stor hjälp för dem. 
Vårdpersonal som visade empati och tillit till 
föräldrarnas förmågor var förenliga med 
positiva upplevelser. Föräldrar beskrev en brist 
på skriftlig information, och en upplevelse av 
att istället behöva gå hem och söka på internet, 
vilket för föräldrarna innebar svårigheter att 
hitta relevant information. Vissa föräldrar 
beskrev även att de hade behövt mer positiv 
och hoppfull information från sjukvården. Flera 
av föräldrarna beskrev att de inte kände sig 
redo för att ta ansvar för att koordinera barnets 
vård, och att de ej fick tillräckligt stöd vid 
övergången. De beskrev en önskan att få 
information om vad för sorts stöd och service 
som fanns tillgänglig, och bli hänvisad till rätt 
ställe. Föräldrar beskrev att det till stor hjälp att 
få träffa andra föräldrar.  

Hög 

Douglas, T., 
Redley, B. & 

The need to know: The 
information needs of 

Att undersöka föräldrar 
till barn med mentala 

Semi-
strukturerade 

11  Föräldrar beskrev att de fick otillräcklig 
information om DS. De som upplevde att de 

Hög 
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Ottmann, G., 
2017, Australien 

parents of 
infants with an 
intellectual disability—a 
qualitative study 

funktionsnedsättningar
s informationsbehov 
under barnets första 
levnadsår.  

intervjuer fått tillräcklig information uppgav att skriftlig 
information var till  hjälp. En moder upplevde 
att det kändes som att vårdpersonalen aldrig 
stött på ett barn med DS tidigare. Föräldrarna 
beskrev även en önskan att få balanserad 
information om DS, och inte endast fokusera på 
dess negativa aspekter. En förälder beskrev hur 
medicinsk litteratur beskrev DS som ett 
misslyckande. Vissa beskrev att vårdpersonalen 
var bra på att förmedla information om vad för 
stöd barnet skulle komma att behöva, medan 
andra upplevde att de själva var tvungna att leta 
reda på information. De beskrev att det var 
svårt att säga vilken information som var 
relevant, och en moder beskrev hur hon trodde 
att barnet skulle dö när hon läste om DS på 
internet. Vårdpersonal  

Huiracocha, L., 
Almeida, C., 
Huiracocha, K., 
Arteaga, J., 
Arteaga, A. & 
Blume, S., 2017, 
Ecuador 

Parenting children with 
Down 
syndrome: Societal 
influences 

Att undersöka hur 
familjer påverkades av 
ett barns DS-
diagnostisering, och 
vilken roll bemötandet 
hade.  

Intervjuer 8 (11) Ingen av de tillfrågade mödrarna var nöjd med 
vården. De som fick diagnosen prenatalt var 
rädd för att föda. Vissa beskrev hur 
vårdpersonalen försökte undvika att visa 
mödrarna barnen så länge som möjligt. En 
moder beskrev hur hon gavs lugnande samtidigt 
som vårdpersonalen försökte få henne att 
acceptera sin son. Vårdpersonal beskrevs som 
arroganta och okänsliga. En moder beskrev hur 
vårdpersonalen hotade med att adoptera bort 
hennes barn om hon inte accepterade det. Flera 
mödrar beskrev hur vårdpersonal undvek dem 
eller fördröjde förmedlingen av diagnosen. 
Informationen var för många förenlig med 
psykologisk smärta, rädsla och sorg.  

Hög 
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Gabel, S. L. & 
Kotel, K., 2015, 
USA 

Motherhood in the 
Context of Normative 
Discourse: Birth 
Stories of Mothers of 
Children with Down 
Syndrome 

Att beskriva mödrars 
upplevelser av födseln 
av barn med DS. 

Kvalitativ 
metodik, två 
historier 
baserade på 
tidigare 
intervjuer, en 
skriven av en 
av författarna 
till arbetet 

3 Mödrarna beskrev hur vårdpersonalen tog deras 
barn ifrån dem. De beskrev även den kris som 
barnets födsel medförde. En upplevde att 
vårdpersonal ignorerade henne. En beskrev hur 
vårdpersonalen undvek att gratulera till barnets 
födsel. 

Låg 

Skotko, B., & 
Bedia, R. C., 
2005, Spanien 

Postnatal support for 
mothers of children with 
Down syndrome 

Att undersöka mödrar 
till barn med DS 
upplevelser av vården 
postnatalt. 

Enkätundersök
ning med 
ja/nej-frågor, 
öppna frågor, 
samt skattning  
av enighet 
relaterat till 
påståenden 

467 (4533) Mödrar med negativt resultat på screening 
prenatalt kände sig svikna av läkare och tester 
efter att ha fött barn med DS. Mödrar beskrev 
att vårdpersonal fick testet att framstå som 
säkert. De med hög sannolikhet att få ett barn 
med DS beskrev att de inte fick tillräcklig 
information om DS. Mödrar beskrev hur 
vårdpersonal försökte fördröja förmedlandet av 
diagnosen. Få mödrar upplevde 
diagnostiseringen av barnet som positiv, och de 
som gjorde det beskrev även att vårdpersonalen 
fokuserade på positiva aspekter av DS. Flera 
mödrar beskrev en upplevelse av att 
vårdpersonal undvek dem. Många mödrar var 
upprörda över att få barnets diagnos utan 
ytterligare information om dess innebörd. Mer 
ingående information om innebörden av DS 
uppskattades av mödrarna.  Mödrar upplevde 
det positivt när de fick möjlighet till kontakt 

Hög 
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med andra föräldrar till barn med 
DS/stödorganisationer. Många mödrar beskrev 
att diagnosen förmedlades okänsligt. Mödrar 
upplevde en avsaknad av kontaktuppgifter till 
andra föräldrar till barn med DS, samt till 
stödgrupper. Stödgrupper och möten med andra 
föräldrar beskrevs av föräldrarna upplevdes 
positivt. De flesta mödrar uppgav även att 
skriftlig information saknades, och den 
information som fanns var svårläst, och inte till 
mycket hjälp. Vårdpersonalen upplevdes endast 
fokusera på det medicinska.  
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Bilaga 4. Tabell över kategorier 

 
Tabell 3. Översikt kategorier och artiklar 

Kategorier → 
 
Artiklar ↓ 

Vårdpersonalens 
förmåga att stötta 
föräldrar i deras 
nya situation 

Hänvisning till 
andra föräldrar 
och 
stödgrupper 

Vårdpersonalens 
attityder 

Ett barn i första 
hand 

Tillgång till 
information om 
Downs syndrom 

Information 
utifrån 
föräldrars behov 

En balanserad 
bild av Downs 
syndrom 

Familjen som 
enhet 

Choi, E. K., 
Lee, Y. J. & 
Yoo, I. Y., 
2010, Sydkorea 

 
X X 

 
X X X X 

Docherty, F., 
Dimond, R., 
2017, 
Storbritannien 

X   X  X X X 

Douglas, T., 
Redley, B. & 
Ottmann, G., 
2016, Australien 

X X X  X  X  

Douglas, T., 
Redley, B. & 
Ottmann, G., 
2017, Australien 

X X   X  X  
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Huiracocha, L., 
Almeida, C., 
Huiracocha, K., 
Arteaga, J., 
Arteaga, A. & 
Blume, S., 2017, 
Ecuador 

X  X      

Morris, M., 
Glass, M., 
Wessels & 
Kromberg J. G. 
R., 2014, 
Sydafrika 

X X X  X X   

Muggli, E. E., 
Collins, V. R., 
Marraffa, C., 
2009, Australien 

X X  X X X X X 

Nelson Goff, B. 
S., Springer, N., 
Foote, L. C., 
Frantz, C., Peak, 
M., Tracy, C., 
Veh, T., 
Bentley, G. E. & 
Cross, K. A., 
2013, USA 

X X X X X   X 
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Pillay, D., 
Girdler, S., 
Collins, M. & 
Leonard H., 
2012, Australien 

X  X     X 

Sheets, K.M., 
Baty, B. J., 
Vázquez, J. C., 
Carey, J. C., & 
Hobson, W. L., 
2012, USA 

X X X  X X X X 

Skotko, B., 
2005, USA X X X X X X X X 

Skotko, B., & 
Bedia, R. C., 
2005, Spanien 

X X X X X X X X 

Sooben, R. D., 
2010, 
Storbritannien 

X  X   X X  

 
 


