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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Cirka fem procent av svenska barn har fram till år 2016 diagnostiserats med 

ADHD. Att leva med ADHD kan innebära flera prövningar både för barnet och dess 

föräldrar. Vid utredning och diagnostisering av ADHD kan föräldrar till dessa barn 

möta flera olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården med olika kompetenser.  

Syfte: Att beskriva hur föräldrar till barn med ADHD upplever bemötandet från 

vårdpersonal inom hälso- och sjukvården samt att granska de inkluderade artiklarnas 

undersökningsgrupper. 

Metod: Litteraturstudie med en deskriptiv design baserat på 12 vetenskapliga artiklar. 

De vetenskapliga artiklarna söktes i databasen MEDLINE, via sökmotorn PubMed, och 

i databasen CINAHL.  

Huvudresultat: Föräldrar till barn som misstänktes ha eller redan hade diagnostiserats 

med ADHD upplevde känslor av skuld, maktlöshet, känslan av att vara ifrågasatt som 

förälder samt brist på stöd och förståelse i mötet med hälso-och sjukvårdspersonal. 

Resultatet visade även att många föräldrar upplevde att de fått bristfällig information 

och kunskap om ADHD. Vidare kunde hälso- och sjukvårdspersonal visa en auktoritär 

attityd vilket kunde skapa känslor av underlägsenhet och att bli nonchalerad. 

Undersökningsgrupperna visade på totalt 703 antal deltagare. Mödrar var 

överrepresenterade som vårdnadshavare. Endast tre av artiklarna redovisade ålder på 

deltagarna. Länder som fanns representerade i artiklarna var USA, Storbritannien, 

Italien, Kina, Taiwan, Norge, Tyskland, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Finland 

och Sverige. 

Slutsats: Föräldrar behöver stöd, förståelse och information av hälso- och 

sjukvårdspersonal för att lättare kunna hantera barnets ADHD diagnos och familjens 

situation. Om hälso- och sjukvårdspersonal erhåller kunskap om hur föräldrar upplever 

mötet med vården kan omvårdnaden av barnet förbättras. 

 

 

Nyckelord: ADHD, föräldrar, upplevelse, barn. 
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Abstract 
 

Background: About five percent of Swedish children have been diagnosed with ADHD 

until 2016. Living with ADHD can involve multiple trials both for the child and the 

parents. Upon investigation and diagnosing of the ADHD the parents of these children 

have to face various health personnels with different skills in health care. 

Aim: To describe how parents of children with ADHD experience the interactions with 

the health personnels in healthcare and to review the study groups in the included 

articles. 

Method: A literature study with a descriptive design based on 12 scientific articles. The 

articles were found in the MEDLINE database through PubMed and in the database 

CINAHL. 

Results: Parents of children suspected of having or had already been diagnosed with 

ADHD experienced feelings of guilt, helplessness, the feeling of being questioned as a 

parent and a lack of support and understanding in the encounter with health personnel. 

The results also showed that many parents felt that they had insufficient information and 

knowledge about ADHD. Helath personnel could also show an authoritarian attitude 

which could create feelings of inferiority and being neglected. Survey teams reported a 

total number of 703 participants. Mothers were overrepresented as guardians. Only 

three of the articles declared age of the participants. Countries that were represented in 

the articles were the US, Britain, Italy, China, Taiwan, Norway, Germany, Spain, 

France, the Netherlands, Finland and Sweden. 

Conclusion: Parents need support, understanding and information from health 

personnel to more easily handle the child's ADHD diagnosis and the familys situation. 

If health personnel obtain knowledge about how parents experience the encounter with 

health personnel nursing care of the child can be improved. 

 

Keywords: ADHD, parents, experience, children. 
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1. Introduktion 

Enligt Nationalencyklopedin (2017) är biologiska föräldrar till ett barn den kvinna och 

den man som avlat barnet. Det är inte alltid de biologiska föräldrarna som är ett barns 

rättsliga föräldrar. Om ett barn är adopterat är det adoptivföräldrarna som är de rättsliga 

föräldrarna. Att sin tur vara förälder till ett barn som diagnostiserats med Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kunde enligt dosReis, Barksdale, Sherman, 

Maloney och Charach (2010); Moen, Hall-Lord och Hedelin (2011) dessutom innebära 

flera utmaningar. Vidare menar de att upprätthållandet av föräldraskapet och sin egen 

identitet ständigt ställs på sin spets i det vardagliga livet i hanteringen av barnet. 

Känslan av att bli ifrågasatt som förälder och känsla av att känna utanförskap i sociala 

sammanhang kunde dessutom ge upplevelse av stigmatisering. 

 

Det finns ingen exakt siffra på hur många barn som diagnostiserats med ADHD i 

världen men enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hade 6,4 miljoner 

barn, i åldern 4 – 17, diagnostiserats med ADHD i USA fram till 2011. I Europa 

uppskattade Barkley (2006) att mellan 3 – 9 % av barn och ungdomar diagnostiserats 

med ADHD. Av alla skolbarn i Sverige har cirka 5 procent diagnostiserats med ADHD, 

det vill säga att det i varje skolklass finns åtminstone ett barn med ADHD (Westerholm 

2016). Ghosh, Fisher, Preen och Holman (2016) beskriver att barn med ADHD inte bara 

kämpade med sin hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter de kämpade 

även med depression och självmordstankar. Detta kunde inte bara drabba barnet utan 

hela familjen. 

 

1.1 Omvårdnad 
 

Under 1900-talet var det patientcentrerad omvårdnad som dominerade i vården.  

Patientcentrerad omvårdnad fokuserade endast på sjukdomen och sjukdomstillståndet. 

Detta kom att ändras vid 2000-talets början och istället infördes personcentrerad 

omvårdnad. Med personcentrerad omvårdnad menas att istället för att endast fokusera 

på patientens sjukdom bör sjuksköterskan se hela personen och dennes omgivning. 

Genom att använda sig av personcentrerad omvårdnad ges större möjlighet för 

familjemedlemmar och anhöriga att vara delaktiga i omvårdnaden. Familjens och 

anhörigas inre och yttre resurser kan då tillvaratas och på så vis gynnas också patientens 

omvårdnad (Benzein, Hagberg & Saveman 2014). Genom att sjuksköterskan hjälper 
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patienten att ta fram sina egna resurser och förmågor hjälper sjuksköterskan patienten 

till egenvård samt stödjer patienten och deras närstående (Willman 2014). 

 

1.2  Hälso- och sjukvård 
 

I Sverige och i de flesta delarna av västvärlden har hälso- och sjukvården utvecklats 

starkt från 1950-talet. Det som styr behovet av hälso- och sjukvård är medborgarnas 

hälsa. Medicinsk teknologi, de läkemedel, den utrustning och de medicinska och 

kirurgiska metoder som används, är alla centrala delar av hälso- och sjukvårdens 

utveckling. Även organisationen och de stödjande system som tillhandahåller vård ingår 

här. Allt detta tillsammans kan förebygga, bota, lindra och rehabilitera människors 

sjukdomar och funktionsförmågor (Hallin & Siverbo 2011). Hälso- och sjukvården i 

Sverige styrs dels av kommunen och dels av landstinget. Kommunen ansvarar för 

omsorg och till viss del hälso- och sjukvård och landstinget ansvarar över primärvård 

och sjukhusvård (Blomqvist & Peterson 2014).   

 

Enligt FN:s konvention om barnens rättigheter är varje människa under 18 år barn och 

har rätt till hälso- och sjukvård. Vilket bland annat innebär att anslutna länder måste ge 

barn hälso- och sjukvård när behovet finns (Barnkonventionen: FN:s konvention om 

barnets rättigheter 2009). I norden finns nordisk standard för barn och ungdomar inom 

hälso- och sjukvården (Nobab) som utifrån FN:s konvention har utvecklat riktlinjer runt 

barn, ungdomar och deras familjer för att de ska få en utvecklings- och familjeanpassad 

omvårdnad. Några av Nobab:s 10 målsättningar är att barn och föräldrar skall 

informeras på ett sätt de förstår, informationen ska vara anpassad till barnets ålder, barn 

och föräldrar skall vara delaktiga i beslut och att barn ska vårdas tillsammans med andra 

barn (Enskär & Golsäter 2014). 

 

1.3 Hälso- och sjukvårdspersonal  
 

Hälso-och sjukvårdspersonal definieras enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

som legitimerad personal och personal som biträder dem och är verksamma vid sjukhus 

och andra vårdinrättningar. Även personal som ger rådgivning vid giftinformation, 

sjukvårdsrådgivning, arbetar vid larmcentraler och all apotekspersonal inkluderas. 
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1.4  Sjuksköterskans roll 
 

I sjuksköterskans ansvarsområden ingår att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska ge omvårdnad med respekt oberoende av 

bland annat funktionsnedsättning, social ställning, etnisk bakgrund och nationalitet 

(Svensk sjuksköterskeförening 2014). En viktig kompetens är att kunna se vilka 

konsekvenser sjukdomar kan ge samt bedöma vilken personcentrerad omvårdnad som 

är bäst för patienten (Espeset, Mastad, Johansen & Almås 2011). 

 

I omvårdnaden av patienter med olika neurologiska sjukdomar är det viktigt att ha 

förmåga att strukturera individuella omvårdnadsåtgärder, ha tålamod, känsla för empati 

och medmänsklighet eftersom dessa sjukdomar ofta är kroniska och kan ge allvarliga 

funktionsförluster. Kunskap om hur det är att leva med neurologisk 

funktionsnedsättning, att ha empati och förståelse är därför viktiga kompetenskrav för 

sjuksköterskor som jobbar med detta (Espeset, Mastad, Johansen & Almås, 2011).  

 

I en studie av Petersson, Huus, Åkesson och Enskär (2016) framkom det i resultatet att 

barn med kroniska sjukdomar uttryckte att det var viktigt att få diskutera tillsammans 

med sin sjuksköterska eller läkare hur de kände sig, detta ökade förståelsen för deras 

situation. Moen, Hedelin och Hall-Lord (2014) intervjuade sjuksköterskor om hur de 

uppfattade sin roll relaterat till familjer med barn som hade diagnostiserats med ADHD. 

Tre viktiga kategorier som framkom i resultatet var betydelsen av att stödja familjen, att 

förstå barnet och att ha ett fungerande samarbete mellan familj och involverade 

instanser. 

 

1.5 ADHD 
 

ADHD kan översättas till uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning. ADHD är en 

störning i hjärnans utvecklingsfaser vilket kan ha skett så tidigt som i fosterlivet 

(Sörngård 2014). ADHD är ett neurologiskt funktionshinder där orsakerna inte är helt 

kända men mest stöd i forskning har orsaksmodellerna Genetik, Exekutiv dysfunktion i 

centrala nervsystemet, Katekolaminhypotesen och Mognadsförsening fått (Hägglöf 

2012). Att ha ADHD innebär olika svårigheter för individen som till exempel rastlöshet, 

hyperaktivitet, uppmärksamhetsproblem samt impulsivitet (Sörngård 2014). Att leva 

med ADHD som barn kan innebära flera olika prövningar och känslor av att vara ensam 



  Therese Lucas och Marina Pettersson 

 

4 

 

och isolerad. Svårigheter att komma överens med sina föräldrar, känslan av att vara 

annorlunda och att känna sig missförstådd är olika erfarenheter som kan uppstå i 

barndomen (Shattell, Bartlett & Rowe 2008).  

 

1.6 ADHD diagnostisering 
 

Antalet personer, vuxna och barn, som får diagnosen ADHD har ökat de senaste åren. 

Anledningen till detta är å ena sidan att kunskapen inom psykiatrin har ökat i samhället. 

Å andra sidan upptäcks personer med ADHD lättare i vårt moderna samhälle eftersom 

det numera ställs högre krav på självständighet, effektivitet och god planeringsförmåga 

(Westerholm 2016). Det är oftast i de dagliga verksamheterna som förskolan, skolan, 

primärvården och socialtjänsten som barnets beteende kan väcka misstankar om ADHD. 

Detta kan i sin tur leda till att en vårdprocess startas med utredning och eventuell 

diagnostisering. Vid utredning och diagnostisering av ADHD hos barn kan flera olika 

hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser vara involverade. Det är, i de 

flesta fall, på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som utredningen sker men även på 

Barn- och ungdomsmedicin (BUM) i vissa landsting. Diagnostisering av ADHD bör 

göras med försiktighet i tidiga åldrar eftersom många barn i förskoleåldern kan ha svårt 

att sitta still, lyssna och att koncentrera sig på uppgifter som är svåra för dem. Dessa 

beteenden kan misstolkas som ADHD men de kan också vara karakteristiska för de 

flesta barn i förskoleåldern (Socialstyrelsen 2014). Barns neuropsykiatriska 

funktionshinder kan vara svåra att fastställa före tre års ålder men en tidig 

diagnostisering kan ge långsiktiga positiva effekter (Hägglöf 2012).  

 

Foreman och Morton (2011) undersökte i en studie effektiviteten av att använda sig av 

specialistutbildade sjuksköterskor vid diagnostisering av ADHD jämfört med läkare. 

Resultatet visade inga hinder att använda sig av specialistutbildade sjuksköterskor 

jämfört med läkare för att förbättra kapaciteten på de olika vårdenheterna. Dock kunde 

författarna se att det fanns ett behov för sjuksköterskor att använda sig av strukturerade 

bedömningsformulär vid uppföljningar. I en australisk studie gjord av Efron et.al. 

(2015) undersöktes hur utredning och diagnostisering av ADHD hanterades för att se 

om internationella riktlinjer följdes. Resultatet av studien visade på att australisk 

primärvård i hög grad höll sig till internationella riktlinjer men förbättringar behövdes 

gällande rutinerna kring diagnostiseringsformulären. 
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1.7 Teoretisk referensram 
 

Hildegard E. Peplau föddes 1909 i Pennsylvania, USA. Efter sin examen 1931 arbetade 

hon som sjuksköterska i New York. Senare kom hon att arbeta som skolsköterska och 

under kriget arbetade hon inom psykiatrin. Efter kriget var hon en av dem som 

omformade psykiatrivården i USA. 1952 publicerade hon sin teori Theory of 

Interpersonal Relations och blev därmed den första omvårdnadsteoretikern som 

publicerats sedan Florence Nightingale (Wayne 2014). 

 

Hildegard E. Peplau beskriver i sin teori värdet av interaktioner mellan vårdare och 

patient. Peplau identifierar fyra olika faser i relationen; orienterings-, identifierings-, 

utvecklings- och upplösningsfasen (Pokorny 2014). I orienteringsfasen möts klienten 

och sjuksköterska för första gången. Problem identifieras och beslut om vilken hjälp 

som behövs definieras genom att klienten förmedlar sina behov, ställer frågor och delar 

med sig av sina förutfattade meningar samt tidigare erfarenheter. Sjuksköterskan ger 

svar, förklarar, identifierar problem och förmedlar tjänster och resurser. I 

identifieringsfasen arbetar klienten tillsammans med sjuksköterskan för att identifiera 

problemen. Därefter kan lämplig professionell hjälp ges och då kan klientens känsla av 

hopplöshet och hjälplöshet minskas. I utvecklingsfasen använder klienten sig av de 

professionella tjänsterna och möjligheterna som erbjuds för att göra framsteg. I sista 

fasen, upplösningsfasen, är inte klienten längre i behov av professionell hjälp. Genom 

samarbetet mellan klienten och sjuksköterskan kunde klientens behov upplösas och 

relationen avslutas (Wayne 2014). Med hjälp av Peplaus teori kan sjuksköterskan få 

ökad förståelse och kan därefter steg för steg hjälpa föräldrarna genom de olika faserna. 

 

1.8  Problemformulering 
 

Tidigare studier har visat att leva med ADHD som barn kan innebära flera prövningar 

både för barnet och dess föräldrar. En god relation till vården och framförallt en god 

kommunikation mellan patient och hälso- och sjukvården har visat sig vara en 

förutsättning för möjligheten att få och ge god vård. Det har också visat sig att det var 

av stor betydelse att samarbeta mellan olika instanser samt med familjen till barnet som 

misstänks ha eller redan har diagnostiserats med ADHD. Det finns få litteraturstudier 

som beskriver föräldrars upplevelser av bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. 
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Fler studier som berör detta ämne behövs för att ge en ökad förståelse och kunskap. 

Genom att uppmärksamma hälso-och sjukvårdspersonal på hur föräldrar upplever 

bemötandet av dem skulle kommunikation och samarbete kunna förbättras.  

 

1.9 Syfte  

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur föräldrar till barn med ADHD upplever 

bemötandet från vårdpersonal inom hälso- och sjukvården samt att granska de 

inkluderade artiklarnas undersökningsgrupper. 

 

1.10 Frågeställningar 

• Hur upplever föräldrar till barn med ADHD bemötande från vårdpersonal inom 

hälso-och sjukvården? 

• Hur ser undersökningsgrupperna i de ingående artiklarna ut? 

 

 

2. Metod 

2.1 Design 
 

Denna litteraturstudie har genomförts med en deskriptiv design. 

En litteraturstudie är en sammanställning av forskning inom ett specifikt område (Polit 

& Beck, 2012). 

 

2.2 Databaser, sökmotor 
 

Vetenskapliga artiklar söktes på Högskolan Gävles biblioteks hemsida i databasen 

MEDLINE, via sökmotorn PubMed, och i databasen CINAHL. Polit och Beck (2012) 

rekommenderar användandet av dessa två databaser för omvårdnadsforskning. 

 

2.3 Sökstrategi 
 

Medical Subject Headings (MeSH) söktes via Svensk MeSH för att hitta specifika 

nyckelord för vårt ämne. Sökorden som användes för att söka i sökmotorn Pubmed var 

Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, parents experience, Attitude of health 

personnel, ADHD, children, caregivers, perceptions, qualitative research, parents och 

experience. ADHD, children, perceptions och experience söktes som fritextsökning, 
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övriga söktes som MeSH termer. Undantaget parents som söktes både som 

fritextsökning och MeSH term. Booleska termerna AND användes för att begränsa 

sökningarna och OR användes när sökningen skulle utökas, vilket också 

rekommenderas av Polit och Beck (2012). 

 

I databasen CINAHL användes sökorden Caregivers, Attention Deficit Hyperactivity 

Disorders, experience, parents och Attitude of health personnel. CINAHL headings 

användes för samtliga ord förutom experience som söktes som nyckelord. CINAHL 

headings har samma funktion som MeSH har i MEDLINE (Polit & Beck 2012). Här 

användes endast booleska termen AND.  

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att ej använda årtals begränsningar i 

någon av sökningarna för att få fler antal träffar. Två av artiklarna, den ena från 2000 

och den andra från 2005, kan anses vara inaktuella men då artiklarnas resultat visade på 

samstämmighet med övriga artiklar samt svarade på syftet valdes de ändå att tas med i 

studien. Endast de artiklar som fanns fritt tillgängliga på Högskolan Gävle biblioteks 

hemsida har använts. Samtliga sökstrategier redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Sökstrategi  

Databas Begränsningar/ 

Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Urval 

MEDLINE 

via 

PubMed 

Högskolan 

Gävle 

2017-01-26 

(“Attention Deficit Disorder with 

Hyperactivity” [MeSH]) AND 

“Parents experience” 

3 1 

MEDLINE 

via 

PubMed 

Högskolan 

Gävle 

2017-01-26 

((“Attitude of health personnel” 

[MeSH]) AND ADHD (fritext)) 

AND children (fritext)   

66 1  

MEDLINE 

via PubMed 

Högskolan 

Gävle 

2017-01-26 

((”Caregivers” [MeSH]) AND 

Attention deficit disorder with 

hyperactivity [MeSH]) AND 

perceptions (fritext) 

6 4 

MEDLINE 

via Pubmed 

Högskolan 

Gävle 

2017-01-26 

((“Attention Deficit Disorder with 

Hyperactivity” [MeSH]) AND 

“Qualitative research” [MeSH]) 

AND ((“Parents” [MeSH]) OR 

“Caregivers” [MeSH]) 

19 3 
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MEDLINE 

via Pubmed 

Högskolan 

Gävle 

2017-02-02 

(((experience (fritext)) AND 

”parents” [MeSH])) AND ”Attention 

Deficit Disorder with 

Hyperactivity”[MeSH] 

38 1 

CINAHL 2017-01-26 Caregivers (CINAHL headings) 

AND “Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder” (CINAHL 

headings) AND experience 

(keyword) 

2 1 

CINAHL 2017-01-26 "Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder" (CINAHL headings) 

AND "Attitude of Health Personnel" 

(CINAHL headings) AND Parents 

(CINAHL headings) 

4 1 

  
Totalt 138 12 

 

 

2.4 Urvalskriterier 
 

Inkluderingskriterier för de artiklar som ingår i föreliggande studie var att de innehöll 

delarna Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion (IMRaD) vilket enligt Polit och 

Beck (2012) är ett vedertaget organiserat format. Att följa detta format innebär att 

materialet i artikeln delats in i huvudavsnitt där introduktion beskriver varför studien 

gjordes, metod beskriver hur studien gjordes, resultat beskriver vad som framkom i 

studien och diskussion analyserar det framkomna resultatet. Vilket enligt Polit och Beck 

(2012) är ett vedertaget innehåll som både kvantitativa och kvalitativa artiklar följer.  

Artiklarnas resultat skulle även visa på relevans för syftet, vara empiriska samt finnas 

fritt tillgängliga via Högskolan i Gävle biblioteks databaser. Endast föräldrars 

upplevelse inkluderades, övriga vårdnadshavare som mor- och farföräldrars, 

styvföräldrars samt adoptivföräldrars upplevelser exkluderades. Även artiklar där 

undersökningsgruppen var vuxna med ADHD, skrivna på annat språk än engelska, där 

andra sjukdomstillstånd än ADHD studerats samt översiktsartiklar exkluderades.  

 

2.5 Urvalsprocessen 
 

Ett första urval gav 138 stycken artiklar. Först gick författarna till föreliggande 

litteraturstudie igenom alla 138 artiklarnas titlar för att se om de eventuellt visade på 

relevans för syftet. Abstrakten på de titlar som tydde på detta lästes av författarna för att 

se om de kunde användas till litteraturstudiens resultat. Av de 138 artiklarna var 17 
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stycken ej fritt tillgängliga via Högskolan i Gävle, 96 stycken visade ej på relevans för 

syftet, tre av artiklarna var review artiklar, tre var dubbletter, sju var på annat språk än 

engelska och alla dessa valdes bort. Resterande 12 artiklar valdes ut till föreliggande 

litteraturstudie. Av dessa var nio stycken av kvalitativ ansats, en av kvantitativ ansats 

och två stycken var av mixad ansats. För att beskriva upplevelse fenomen föredras 

studier med kvalitativ ansats. Primära kriterier för att delta i en kvalitativ studie är att 

deltagarna har upplevt det fenomen som studien undersöker (Polit & Beck 2012). Enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2012) ökar evidensstyrkan ju fler studier som 

sammanställs. Om studiernas resultat pekar åt samma håll ökar dessutom 

trovärdigheten. 

 

Urvalsprocessen flödesprocess visas nedan i figur 1. 

 

 

 

  

  

Figur 1. Flödesschema urvalsprocess 

 

2.6 Dataanalys 
 

De 12 stycken artiklarna, som urvalsprocessen genererade, skrevs ut i papperskopior 

och fördelades jämt mellan författarna till föreliggande litteraturstudie. Författarna läste 

artiklarna individuellt och relevant resultat för syftet markerades med 

överstrykningspenna. Endast föräldrars, till barn som misstänks ha eller redan har 

diagnostiserats med ADHD, upplevelser markerades då detta var studiens syfte. 

Överstrykningarna samt artiklarnas innehåll diskuterades därefter gemensamt för att 

kontrollera samstämmigheten mellan författarna. Utvalt resultat sammanställdes i en 

resultatöversikt där även författare och syfte redovisades, se bilaga 2. Samtliga artiklar 

lästes därefter igenom ytterligare en gång individuellt i sin helhet för att kontrollera att 

inget relevant missats. Därefter färgkordinerades det sammanställda resultatet 

gemensamt av författarna för att hitta gemensamma kategorier. Det sammanställda 

resultatet visade på återkommande teman vilka också valdes som rubriker i resultatet. 
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När en sammanställning av studier görs bör ett metodiskt och systematiskt 

tillvägagångssätt användas för att underlätta ett kritiskt granskande och värderande av 

valda artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2012). 

 

Vidare granskades artiklarnas urvalsprocess av författarna till föreliggande 

litteraturstudie för att se hur undersökningsgrupperna som ingått i de olika studierna 

beskrivits. Resultatet av granskningen sammanställdes därefter i en metodologisk tabell 

där även författare, år, land, titel, design, ansats, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod redovisades, se bilaga 1. Tabellen användes därefter till att besvara 

frågeställningen om hur undersökningsgrupperna såg ut i de valda artiklarna. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 
 

I denna litteraturstudie har författarnas egna åsikter inte inverkat på resultatet. Samtliga 

artiklar har sammanställts objektivt och ingen medveten plagiering, falsifiering eller 

kopiering har förekommit.  

Med fabricering menas att resultat och data läggs till eller tas bort för att anpassa 

studiens resultat. Vid falsifiering ändras resultatet och att kopiera text och idéer utan att 

referera till källan kallas plagiat. Till en litteraturstudie behövs inget tillstånd från en 

etisk kommitté (Polit & Beck 2012). 

 

 

3. Resultat 
 

Av de 12 stycken artiklar som denna litteraturstudie baserats på är nio stycken av 

kvalitativ ansats, två stycken av mixad ansats samt en artikel av kvantitativ ansats.  

Resultatet delades in i fyra kategorier, känslor, förståelse, information och stöd, och 

dessa redovisas i löpande text. En resultatsammanställning redovisas i tillhörande tabell 

vilken bifogas som bilaga 2. De valda artiklarnas undersökningsgrupper redovisas i 

löpande text samt i tillhörande tabell vilken bifogas som bilaga 1. 

 

3.1 Känslor 
 

Föräldrarna i Moen, Hall-Lord och Hedelin (2011) och Klasen (2000) studier kände 

skuld och klandrade sig själva för att de kände sig som dåliga föräldrar innan barnen 

diagnostiserats med ADHD. Efter att diagnosen ställts och en genetisk förklaring till 
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ADHD hade getts, av hälso- och sjukvårdspersonal, kände de en lättnad och mindre 

skuld. Klasen (2000) studie visade även att föräldrar kände sorg, förnekelse, frustration 

och ilska när barnen diagnostiserats med ADHD eftersom det är en kronisk 

funktionsnedsättning. 

Känsla av skuld hos föräldrar återkommer i flera studier (Frigerio & Montali 2013; 

Sikirica et. al. 2014; Klasen 2000). Bland annat beskriver Frigerio och Montali (2013) 

att om föräldrarna till exempel inte följde hälso- och sjukvårdspersonalens instruktioner 

kunde detta ge dem skuldkänslor. Sikirica et. al. 2014 tar också upp att känslor av 

hjälplöshet och en känslomässig och fysisk utmattning som vanligt förekommande. 

Föräldrar kunde även känna sig förminskade, missförstådda, oförmögna, neurotiska och 

ifrågasatta i mötet med hälso-och sjukvårdspersonal (Frigerio & Montali 2013; Klasen 

2000; Moen, Hall-Lord & Hedelin 2011).  

 

I vårdprocessen kunde föräldrar till barn som misstänktes ha eller redan hade 

diagnostiserats med ADHD känna sig besvikna, deprimerade, hjälplösa och socialt 

isolerade (Klasen 2000; Ma & Lai 2014). Vidare beskriver Ho, Chien och Wang 2014; 

Lin, Huang och Hung (2009) att föräldrar som enbart blev erbjuden medicinsk 

behandling, av hälso- och sjukvårdspersonal, upplevde att detta inte kändes bra. Larson, 

Yoon, Stewart och dosReis (2011) beskriver dessutom att föräldrar kan känna sig 

pressade att använda sig av ADHD medicin till barnen trots att de inte var övertygade 

om dess verkan.  

 

Frigerio och Montali (2013); Ho, Chien och Wang (2014); Klasen (2000); Larson et. al. 

(2011); Moen, Hall-Lord och Hedelin (2011) menar att föräldrar till barn som 

diagnostiserats med ADHD ofta kunde känna att vårdgivare hade en auktoritär attityd 

gentemot dem, vilket gjorde att de kände sig underlägsna och nonchalerade. Till 

exempel tar Larson et. al. (2011) upp att föräldrar gått med på att behandla sitt barn för 

ADHD fastän de egentligen hade andra förklaringar på sitt barns beteende. Det var 

också dessa föräldrar som var minst benägna att komma på återbesök. Moen, Hall-Lord 

och Hedelin (2011) tar i sin studie upp att föräldrar också kunde uppleva att hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade en nedlåtande attityd och att de använde sig av medicinska 

termer som föräldrarna inte förstod. Smith et. al. (2014) beskriver vidare att föräldrar 

hade en önskan om att få känna sig på ”samma nivå” som hälso- och 

sjukvårdspersonalen. 
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Känsla av tillfredsställelse uppkom när föräldrar, med hjälp av hälso- och 

sjukvårdspersonalens råd, kunde hjälpa sitt barn att hantera sin livssituation. Detta ledde 

i sin tur till en bättre livssituation för hela familjen (Ho, Chien & Wang 2014). 

 

3.2 Förståelse  
 

Föräldrar till barn som diagnostiserats med ADHD upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonal har dålig förståelse för ADHD och familjens situation (Ma & Lai 

2014; Perry, Hatton & Kendall 2005; Lin, Huang & Hung 2009). I Smith et. al. (2014) 

studie framkom det att föräldrarna önskade att hälso- och sjukvårdspersonalen själva 

hade erfarenhet av att vara förälder för att på så vis kunna ha en bättre förståelse för 

dem och deras situation. Dessutom beskriver Frigerio och Montali (2013) att föräldrar 

fortfarande möts av hälso- och sjukvårdspersonal som menar att barnens beteenden 

beror på uppfostran trots det faktum att ADHD beror på genetiska faktorer. Om 

föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal interagerar och samarbetar med varandra och 

när dialogen dem emellan är öppen, förstående och tydlig känner föräldrarna att de får 

bättre stöd och vägledning. För att främja familjens hälsa bör hälso- och 

sjukvårdspersonal bjuda in föräldrar till dialog på lika villkor (Moen, Hall-Lord & 

Hedelin 2011). 

 

3.3 Information 
 

Enligt Frigerio och Montali (2013), Perry, Hatton och Kendall (2005) och Sikirica et. al. 

(2014) fanns ett behov hos föräldrar att få rådgivning från hälso- och sjukvårdspersonal 

för att på så vis få verktyg till att förbättra familjens situation. I flera artiklar beskriver 

föräldrar att de behöver utförligare information av hälso- och sjukvårdspersonal rörande 

ADHD och dess påverkan på familjen (Klasen 2000; Lin, Huang & Hung 2009; Perry, 

Hatton & Kendall 2005). Lin, Huang och Hung (2009) tar upp ett exempel angående 

brist på information där hälso- och sjukvårdspersonal enbart erbjöd läkemedel som 

behandling utan att information om diagnosen ADHD till föräldern. En positiv attityd 

och ju mer information föräldrar införskaffade sig om ADHD gjorde att de lättare kunde 

hantera den nya livssituationen (Lin, Huang & Hung 2009; Moen, Hall-Lord & Hedelin 

2011). 

 



  Therese Lucas och Marina Pettersson 

 

13 

 

I mötet med vården upplever många föräldrar till barn som diagnostiserats med ADHD 

att hälso- och sjukvårdspersonal saknar tillräcklig kunskap om omvårdnad vid ADHD 

(Frigerio & Montali 2013; Lin, Huang & Hung 2009; Perry, Hatton & Kendall 2005; 

Smith et. al. 2014). Dessutom upplevde föräldrarna i Frigerio och Montali (2013) studie 

att de hade mer kunskap om ADHD än hälso- och sjukvårdspersonalen. Vidare togs 

även språkförbristningar upp i en studie av Perry, Hatton och Kendall (2005) där det 

framkom att latinamerikanska föräldrar hade önskemål om att få information på sitt 

modersmål, i det här fallet spanska. 

 

3.4 Stöd 
 

Många föräldrar, med barn som misstänks ha eller diagnostiserats med ADHD, upplever 

brist på stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen i samband med utredning och 

behandling av ADHD (Gerdes, Lawton, Haack & Schneider, 2013; Ho, Chien & Wang 

2014; Lin, Huang & Hung 2009; Ma & Lai 2014). Andra studier påvisar också att 

föräldrar har behov av extra stöd från hälso- och sjukvårdspersonal (Moen, Hall-Lord & 

Hedelin 2011; Perry, Hatton & Kendall 2005; Sikirica et. al. 2014). Samtidigt beskriver 

föräldrarna i Moen, Hall-Lord och Hedelins (2011) studie att de är helt beroende av 

hälso- och sjukvårdspersonalens stöd. Däremot framkom det i Bussing et. al. (2015) 

studie att föräldrar kände att de fick mer stöd från familj och vänner än de fick av hälso- 

och sjukvårdspersonal. Dock kände dessa föräldrar att trots  

stödet från familj och vänner så var det hälso- och sjukvårdspersonalen som stod för den 

adekvata hjälpen. Perry, Hatton och Kendall (2005) tar även upp att anhörigstödgrupper 

efterfrågades för att få möjlighet att jämföra upplevelser med andra föräldrar i samma 

situation. 

 

3.5 De ingående artiklarnas undersökningsgrupper 
 

Antal deltagare 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att granska de 12 artiklarnas 

undersökningsgrupper utifrån antal mödrar, fäder, övriga vårdnadshavare, ålder och 

land. Det totala antalet deltagare i samtliga artiklarna var 703 stycken (Bussing et. al. 

2015; Frigerio & Montali 2013; Gerdes, Lawton, Haack & Schneider 2013; Ho, Chien 

& Wang 2014; Klasen 2000; Larson et.al. 2011; Lin, Huang & Hung 2009; Ma & Lai 

2014; Moen, Hall-Lord & Hedelin 2011; Perry, Hatton & Kendall 2005; Sikirica et. al. 



  Therese Lucas och Marina Pettersson 

 

14 

 

2014; Smith et. al. 2014). Flest antal deltagare hade Bussing et. al. (2015) med 374 

stycken deltagare. Moen, Hall-Lord och Hedelin (2011) hade 9 stycken deltagare, vilket 

var den artikel med minst antal deltagare. Sex stycken artiklar hade 29 eller fler antal 

deltagare (Bussing et. al 2015; Frigerio & Montali 2013; Gerdes, Lawton, Haack & 

Schneider 2013; Klasen 2000; Larson et. al. 2011; Sikirica et. al. 2014) och sex stycken 

hade 25 stycken eller mindre antal deltagare (Ho, Chien & Wang 2014; Lin, Huang & 

Hung 2009; Ma & Lai 2014; Perry, Hatton & Kendall 2005;).  

 

Mödrar, fäder och övriga vårdnadshavare 

Totalt antal mödrar som deltog i Frigerio och Montali (2013), Ho, Chien och Wang 

(2014), Lin, Huang och Hung (2009), Ma och Lai (2014), Moen, Hall-Lord och Hedelin 

(2011), Perry, Hatton och Kendall (2005) och Smith et. al. (2014) var 105 stycken. 

I Frigerio och Montali (2013), Ho, Chien och Wang (2014), Ma och Lai (2014), Moen, 

Hall-Lord och Hedelin (2011) och Perry, Hatton och Kendall (2005) var antalet fäder 

som deltog 31 stycken. Tre stycken artiklar angav antalet deltagare enbart i procent. I 

Gerdes, Lawton, Haack och Schneider (2013) studie var antalet mödrar 63% och 37% 

fäder av 73 deltagare. Det procentuella antalet mödrar i Larson et. al. (2011) var 75 och 

8 var fäder av totalt 48 deltagare. Sikirica et. al. (2014) deltagare bestod av 74% mödrar 

av de totalt 38, antalet fäder redovisades ej. I Lin, Huang och Hung (2009), Ma och Lai 

(2014), Moen, Hall-Lord och Hedelin (2011) och Perry, Hatton och Kendall (2005) 

uppgavs till 8 stycken deltagare som övriga vårdnadshavare. Uppgett antal övriga 

vårdnadshavare i Larson et. al. (2011) var 17% av 48 stycken. Bussing et. al. (2015) och 

Klasen (2000) hade ej specificerat sina deltagare.  

 

Ålder 

Tre av artiklarna hade uppgett ålder på deltagarna, Gerdes, Lawton, Haack och 

Schneider (2013) deltagare hade en genomsnittsålder på 37,06, Moen, Hall-Lord och 

Hedelin (2011) deltagare hade en ålder mellan 25 - 40+ och Smith et. al. (2014) en ålder 

mellan 20 - 41+ på sina deltagare. Övriga artiklar hade ej angett ålder på sina deltagare 

(Bussing et. al. 2015; Frigerio & Montali 2013; Ho, Chien & Wang 2014; Klasen 2000; 

Larson et. al. 2011; Lin, Huang & Hung 2009; Ma & Lai 2014; Perry, Hatton & Kendall 

2005; Sikirica et. al. 2014). 
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Länder 

Deltagare från USA fanns representerat i fyra stycken av artiklarna (Bussing et. al. 

2015; Gerdes, Lawton, Haack & Schneider 2013; Larson et. al. 2011; Perry, Hatton & 

Kendall 2005). I tre av artiklarna fanns deltagare från Storbritannien (Klasen 2000; 

Sikirica et. al. 2014; Smith et. al. 2014). Italienska deltagare ingick i Frigerio och 

Montali (2013) och Sikirica et. al. (2014). Ho, Chien och Wang (2014) och Ma och Lai 

(2014) hade deltagare från Kina. En artikel redovisade deltagare från Taiwan (Lin, 

Huang & Hung 2009) och en artikel hade deltagare från Norge (Moen, Hall-Lord & 

Hedelin 2011). Sikirica et. al. (2014) hade även deltagare från Tyskland, Spanien, 

Frankrike, Nederländerna, Finland och Sverige. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
 

Föreliggande litteraturstudie har sammanställt föräldrar till barn som misstänks ha eller 

redan har diagnostiserats med ADHD upplevelse av bemötandet från hälso- och 

sjukvårdspersonal. Litteraturstudien har visat på samstämmighet av upplevelser i mötet 

med hälso- och sjukvårdspersonal. Återkommande upplevelser kunde vara känsla av 

skuld, maktlöshet och känslan av att vara ifrågasatt som förälder. Resultatet visar att 

många föräldrar upplevde att de fick bristfällig information och kunskap om ADHD av 

hälso- och sjukvårdspersonal. Föräldrar kunde även uppleva att hälso- och 

sjukvårdspersonal hade en auktoritär attityd gentemot dem vilket skapade känsla av 

underlägsenhet och att bli nonchalerad. Flera av de studerade artiklarna visade på att 

föräldrar upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal hade dålig eller för lite erfarenhet 

och kunskap om ADHD. Flera av deltagarna i studierna upplevde även brist på stöd och 

förståelse från hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Undersökningsgrupperna som redovisats i de utvalda artiklarna i föreliggande 

litteraturstudie visade på totalt 703 antal deltagare. Mödrar var överrepresenterade i alla 

de artiklar som redovisat vårdnadshavare. Endast tre av artiklarna redovisade ålder på 

deltagarna. I en av artiklarna uppgavs medelåldern vara 37,06 hos deltagarna och i 

övriga två var deltagarnas ålder mellan 20 – 41+. Länder som fanns representerade i 

artiklarna var USA, Storbritannien, Italien, Kina, Taiwan, Norge, Tyskland, Spanien, 

Frankrike, Nederländerna, Finland och Sverige. 
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4.2 Resultatdiskussion 
 

Känslor  

Flertalet föräldrar i föreliggande litteraturstudie upplevde mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal som negativt. Auktoritära eller nedlåtande attityder från hälso- och 

sjukvårdspersonal beskrevs av föräldrarna vilket kunde leda till en känsla av 

underlägsenhet. Känsla av skuld (Frigerio & Montali 2013; Klasen 2000; Moen, Hall-

Lord & Hedelin 2011; Sikirica et. al. 2014) frustration, sorg, ilska och förnekelse 

(Klasen 2000) beskrevs också parallellt med detta. Även känsla av hjälplöshet och 

känslomässig och fysisk utmattning var vanligt förekommande (Sikirica et. al. 2014). 

Att klandra sig själv och känna att de var dåliga föräldrar på grund av barnens 

beteenden var en del av skuldkänslan (Klasen 2000; Moen, Hall-Lord & Hedelin 2011). 

Dessa negativa känslor diskuteras även i Peplaus teori, Theory of Interpersonal 

Relations, som menar att patienten både kan uppleva positiva och negativa gensvar 

under pågående behandling. Enligt Peplau är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal 

ger förklaringar och svar på frågor för att kunna uppnå en professionell relation mellan 

dem och patienten och dess anhöriga (Wayne 2014). Dessutom finns lagligt stöd att 

föräldrar med barn som har autismspektrumstörningar (autism spectrum disorders, 

ASD) har rätt till insatser enligt Lag om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (SFS 

1993:387). Inom ASD ingår olika funktionsstörningar som till exempel ADHD 

(Hägglöf 2012). 

 

Föräldrar upplevde också att de kämpade med att ta beslut om att behandla barnet, som 

diagnostiserats med ADHD med läkemedel och detta var en ständigt pågående kamp för 

dem. Oenighet mellan vårdnadshavarna och/eller den känslomässiga bördan att ta 

beslutet om läkemedelsbehandling kunde framkalla stress för dem (Brinkman et. al. 

2008). Författarna till föreliggande litteraturstudie såg att det vid pågående 

läkemedelsbehandling kunde uppstå tveksamheter hos föräldrarna så som att känna sig 

pressade att ge barnen läkemedel. Vissa föräldrar upplevde att de hade gått med på 

behandling fastän de inte känt sig övertygade om ADHD diagnosen (Larson et. al. 

2011). I Ghosh, Fisher, Preen och Holman (2016) studie beskriver en förälder om hur 

beslutet om att behandla sitt barn med läkemedel inte varit lätt men att hon rättfärdigade 

detta med att det var hennes plikt som förälder att hjälpa sitt barn att passa in och 

hantera skolan.  
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Att få en ADHD diagnos på sitt barn kan å ena sidan kännas som en lättnad för 

föräldrarna, eftersom det då fanns en förklaring till barnens beteenden (Klasen 2000; 

Moen, Hall-Lord & Hedelin 2011). Å andra sidan känner föräldrarna att diagnosen 

skapade sorg då det är en kronisk funktionsnedsättning (Klasen 2000). Där blir det 

hälso- och sjukvårdspersonalens uppgift att ge föräldrar den information och de verktyg 

de behöver för att hjälpa dem och barnen att hantera situationen. Detta kan hjälpa 

föräldrarna att känna sig trygga, vilket i sin tur kan påverka hela familjens situation till 

det bättre. Peplau menar att det är först när klienten fått verktygen som utvecklingsfasen 

kan starta. I utvecklingsfasen kan klienten med hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal 

dra nytta av alla möjligheter till hjälp och på så vis göra framsteg (Wayne 2014). 

Parallellt till detta framkommer det i dosReis, Barksdale, Sherman, Maloney, och 

Charach (2010) studie att föräldrar kan känna oro för diagnostiseringen av ADHD på 

grund av stigmatiseringen runt ADHD. Föräldrar uppgav att det fanns en rädsla för att 

barnet skulle bli märkt som olydig, problembarn eller som en bråkstake av samhället.  

 

Förståelse 

Ma och Lai (2014); Perry, Hatton och Kendall (2005); Lin, Huang och Hung (2009) 

studier visade på samstämmiga upplevelser från föräldrar där hälso- och 

sjukvårdspersonal hade dålig förståelse för ADHD och för hur familjen situation såg ut. 

Frigerio och Montali (2013) beskriver dessutom att föräldrar fortfarande möts av v 

hälso- och sjukvårdspersonal som menar att barnens beteende beror på dålig uppfostran 

och lägger därmed skulden på föräldrarna. Detta trots att det är kliniskt bevisat att 

ADHD beror på neurologiska funktionshinder (Hägglöf 2012). Om däremot hälso- och 

sjukvårdspersonal bemötte föräldrarna på en jämlik nivå och använde sig av en öppen 

och förstående attityd kände föräldrarna att de fick stöd och vägledning. Detta kunde då 

utvecklas och därmed leda till en förbättrad interaktion mellan föräldrar och hälso- och 

sjukvårdspersonal vilket har visat sig ha en stor betydelse för omvårdnaden (Honeycutt, 

Sleath, Bush, Campbell & Tudor 2005). Peplaus teori beskriver detta som 

Identifieringsfasen. I denna fas startar samarbetet mellan klienten, i det här fallet 

föräldern, och sjuksköterskan vilket ger föräldern förutsättningar att kunna uttrycka sina 

känslor och på så vis känna sig starkare (Wayne 2014). 
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Information 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är av stor vikt att hälso- och 

sjukvårdspersonal ger adekvat och förståelig information till föräldrarna så att de kan 

känna trygghet i behandlingsplanen. Detta sker i Peplaus orienteringsfas där 

informationsutbytet mellan klienten och hälso- och sjukvårdspersonalen leder till 

definiering av vilken professionell hjälp som finns att tillgå. Flera av de ingående 

studierna visar dessutom på samstämmighet angående föräldrars behov av utförligare 

information från hälso- och sjukvårdspersonal (Figerio & Montali 2013; Klasen 2000; 

Lin, Huang & Hung 2009; Perry, Hatton & Kendall 2005; Sikirica et. al. 2014). 

Parallellt med detta visar Lin, Huang och Hung (2009); Moen, Hall-Lord och Hedelin 

(2011) att ju mer information hälso- och sjukvårdspersonal gav ju lättare hade 

föräldrarna att hantera sin livssituation.  

 

I de ingående artiklarna framkom det dessutom att föräldrar upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonal i vissa fall hade brist på kunskap om omvårdad vid ADHD (Lin, 

Huang & Hung 2009; Perry, Hatton & Kendall 2005; Smith et. al. 2014). Vilket kan 

jämföras med Frigerio och Montali (2013) studie där föräldrarna upplevde att de hade 

mer kunskap än hälso- och sjukvårdspersonalen. Förutom detta fanns också en önskan 

om att hälso- och sjukvårdspersonal hade mer erfarenhet av ADHD (Smith et.al. 2014). 

När hälso- och sjukvårdspersonal har bristfällig kunskap och/eller erfarenhet om ADHD 

blir också informationen till föräldrar bristfällig vilket kan leda till att föräldrar kan 

känna osäkerhet och frustration. Detta kan visa på att hälso- och sjukvårdspersonal som 

vårdar barn med ADHD bör ha specialistutbildning inom området för att kunna ge 

barnen och dess föräldrar bästa möjliga omvårdnad. Naturligtvis kan också en lång 

erfarenhet bidra till bättre omvårdnad. Vid eventuella språkförbristningar anser 

författarna till föreliggande litteraturstudie att informationen bör ges på förälderns 

modersmål vilket även Perry, Hatton och Kendall (2005) tar upp i sin studie. Detta för 

att förhindra missförstånd och oklarheter.  

 

Stöd 

Föräldrar med barn som diagnostiserats med ADHD upplevde brist på stöd (Gerdes, 

Lawton, Haack & Schneider 2013; Ho, Chien & Wang 2014; Lin, Huang & Hung 2009; 

Ma & Lai 2014) eller kände att de hade behov av extra stöd (Moen, Hall-Lord & 
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Hedelin 2011; Perry, Hatton & Kendall 2005; Sikirica et. al. 2014) från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Å andra sidan beskriver föräldrar i Bussing et. al. (2015) att de får 

stöd av familj och vänner. Stödgrupper kan också, enligt Neophytou och Webber 

(2005), vara ett alternativt stöd för föräldrar. I dessa stödgrupper fanns möjlighet att 

träffa andra föräldrar i samma situation. Där kunde föräldrar utbyta erfarenheter och 

upplevelser och på så vis bli medvetna om att de inte var ensamma om sin situation. 

Vilket även efterfrågas i Perry, Hatton och Kendall (2005) studie. I linje med Peplaus 

teori kan stödgrupper vara en möjlig professionell hjälp som klienten skulle kunna 

använda sig av när de kommit till utvecklingsfasen. 

 

4.3 Metodologisk diskussion 
 

Samtliga12 artiklar som inkluderats i föreliggande studie har fler deltagare än fem 

(Bussing et. al. 2015; Frigerio & Montali 2013; Gerdes, Lawton, Haack & Schneider 

2013; Ho, Chien & Wang 2014; Klasen 2000; Larson et. al. 2011; Lin, Huang & Hung 

2009; Ma & Lai 2014; Moen, Hall-Lord & Hedelin 2011; Perry, Hatton & Kendall 

2005; Sikirica et. al. 2014; Smith et. al. 2014). Tre fjärdedelar av de inkluderade 

artiklarna hade över 24 deltagare (Bussing et. al. 2015; Frigerio & Montali 2013; 

Gerdes, Lawton, Haack & Schneider 2013; Klasen 2000; Larson et. al. 2011; Ma & Lai 

2014; Perry, Hatton & Kendall 2005; Sikirica et. al. 2014; Smith et. al. 2014). Enligt 

Polit och Beck (2012) finns det vid kvalitativa studier inga bestämda riktlinjer angående 

antalet deltagare men för att få trovärdighet i resultatet bör antalet deltagare vara minst 

fem stycken. I de inkluderade artiklarna har tre fjärdedelar 24 deltagare eller fler vilket 

därmed kan ses som en styrka.  

 

I kvalitativa studier har forskare inte för avsikt att deltagarna ska spegla den generella 

befolkningen. Meningen är att deltagarna ska ha upplevt det fenomen som forskaren 

avser att studera (Polit & Beck 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie har i 

samtliga artiklar studerat de deltagare som var vårdnadshavare till barn som misstänktes 

ha eller hade diagnostiserats med ADHD (Bussing et. al. 2015; Frigerio & Montali 

2013; Gerdes, Lawton, Haack & Schneider 2013; Ho, Chien & Wang 2014; Klasen 

2000; Larson et. al. 2011; Lin, Huang & Hung 2009; Ma & Lai 2014; Moen, Hall-Lord 

& Hedelin 2011; Perry, Hatton & Kendall 2005; Sikirica et. al. 2014; Smith et. al. 

2014). 
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Två av artiklarna med mixad ansats hade 48 respektive 73 deltagare (Gerdes, Lawton, 

Haack & Schneider 2013; Larson et. al. 2011) och den kvantitativa artikeln hade 374 

deltagare (Bussing et. al. 2015). I dessa tre artiklar var mödrar överrepresenterade 

vilket, enligt Polit och Beck (2012), kan detta ge en lägre validitet då antalet fäder var 

underrepresenterade vilket i sin tur kan ses som en svaghet. Även i de resterande 

artiklarna av kvalitativ ansats var mödrarna överrepresenterade (Frigerio & Montali 

2013; Ho, Chien & Wang 2014; Klasen 2000; Lin, Huang & Hung 2009; Ma & Lai 

2014; Moen, Hall-Lord & Hedelin 2011; Perry, Hatton & Kendall 2005; Sikirica et. al. 

2014; Smith et. al. 2014). Varför fäder är underrepresenterade bland deltagarna framgår 

inte tydligt i artiklarna. Endast i Ho, Chien och Wang (2014) studie beskrivs det att fyra 

fäder vägrade delta, en drog sig ur och två fäder var endast villiga att delta under sin 

ledighet. Detta kan vara en indikation på att fäder är mindre benägna att delta i studier.   

 

I endast tre av de inkluderade artiklarna har ålder på deltagarna angetts. Deltagarnas 

åldrar uppgavs vara mellan 20 – 41+ (Gerdes, Lawton, Haack & Schneider 2013; Moen, 

Hall-Lord & Hedelin 2011; Smith et. al. 2014). Resterande artiklar har ej uppgett någon 

ålder på deltagarna. Detta kan tolkas som att åldern på deltagarna inte har haft någon 

relevans för forskarnas resultat. Författarna till föreliggande litteraturstudie kan inte 

heller se att åldern har någon relevans när syftet varit att studera föräldrars upplevelse 

av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Det väsentliga har varit att deltagarna är 

föräldrar till barn som misstänkts ha eller redan har diagnostiserats med ADHD. 

 

USA fanns representerat i fyra av artiklarna (Bussing et. al. 2015; Gerdes, Lawton, 

Haack & Schneider 2013; Larson et. al 2011; Perry, Hatton & Kendall 2005). 

Storbritannien fanns representerat i tre av artiklarna Klasen 2000; Sikirica et. al. 2014; 

Smith et. al. 2014). Italien fanns representerat i två av artiklarna, (Frigerio & Montali 

2013; Sikirica et. al. 2014) likaså Kina (Ho, Chien & Wang 2014; Ma & Lai 2014). 

Taiwan (Lin, Huang & Hung 2009) och Norge (Moen, Hall-Lord & Hedelin 2011) var 

representerade i en artikel vardera. I Sikirica et. al. (2014) fanns även Tyskland, 

Spanien, Frankrike, Nederländerna, Finland och Sverige representerade. Att så många 

länder fanns representerade kan ses som en styrka då det kan vara kulturella skillnader i 

olika länder. Att däremot USA var överrepresenterat med 519 deltagare av totalt 703 

kan ses som en svaghet. 
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4.4 Metoddiskussion 
 

En deskriptiv design har använts till föreliggande litteraturstudie då syftet varit att 

beskriva föräldrars upplevelse vilket också rekommenderas av Polit och Beck (2012). 

Författarna har valt att använda sig av databaserna MEDLINE och CINAHL då de anses 

vara användbara vid omvårdnadsforskning. Detta kan också ses som en styrka då 

databaserna innehåller relevant forskning inom omvårdnadsvetenskap. Sökord och 

fraser som valdes till föreliggande litteraturstudie var Attention Deficit Disorder with 

Hyperactivity, Attention Deficit Hyperactivity Disorders, ADHD, parents experience, 

Attitude of health personnel, children, caregivers, perceptions, qualitative research, 

parents och experience. Genom att kombinera sökorden och fraserna samt att använda 

de booleska termerna AND och OR kunde artiklar med relevans till syftet hittas vilket 

också beskrivs i Polit och Beck (2012).  

 

Olika kombinationer av olika sökord och fraser leder fram till mer eller mindre 

relevanta träffar. Författarna har provat sig fram och till slut valt den kombination som 

gett bästa relevanta resultat. Detta anser författarna vara en styrka i föreliggande 

litteraturstudie. Eftersom syftet visade sig vara så pass smalt valde författarna att inte 

sätta några begränsningar i årtal för att på så vis få så många träffar som möjligt för ett 

bredare urval. Detta kan också ses som en styrka då fler artiklar hittats och 

sammanflätats för en bredare syntes. Att sätta begränsningar kan vara ett sätt att minska 

antal träffar i databaserna (Polit & Beck 2012). Även kvantitativa artiklar har använts 

trots att Polit och Beck (2012) rekommenderar att använda kvalitativa artiklar när syftet 

är att studera upplevelse, detta kan ses som en svaghet men då syntes funnits har de 

ändå använts till föreliggande litteraturstudies resultat. Likaså har artiklar som kan anses 

vara inaktuella, det vill säga äldre än 10 år, använts då de visade på samstämmighet med 

resterande utvalda artiklar fastän användandet av äldre artiklar skulle kunna anses vara 

en svaghet. 

 

Två av artiklarna var av mixad ansats vilket enligt Polit och Beck (2012) ses som en 

styrka då det ger en djupare vetenskaplig inblick. De artiklar som inkluderats i 

föreliggande litteraturstudie innehöll delarna IMRaD, svarade på syftet och var 

empiriska vilket författarna ansåg vara styrkor vilket även rekommenderas av Polit och 

Beck (2012). Samtliga artiklar var skrivna på engelska och inte på författarnas 

modersmål. Detta kan ses som en svaghet då misstolkningar kan ha skett utan 
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författarnas avsikt. Författarna valde att endast använda sig av artiklar som fanns fritt 

tillgängliga via Högskolan Gävles databaser. Detta kan ha begränsat tillgång till artiklar 

som svarade på syftet och kan därför anses vara en svaghet.  

 

De utvalda artiklarnas resultat visar på samstämmighet vilket Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2012) menar ökar trovärdigheten och anses vara en styrka. En svaghet med 

föreliggande litteraturstudie skulle kunna vara att endast 12 stycken artiklar ingick i 

resultatet. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2012) menar att evidensstyrkan ökar ju fler 

studier som sammanställs. Föreliggande litteraturstudie har sammanställts metodiskt 

enligt rekommenderade metoder av (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2012). En 

oberoende tredje part, med akademisk utbildning, har läst igenom föreliggande 

litteraturstudie för att författarna på så vis skulle få respons på om arbetet var uppbyggt 

enligt riktlinjer, syfte och relevans. Detta rekommenderas också av Polit och Beck 

(2012).  

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 
 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att examensarbetet skulle kunna ha 

betydelse för huvudområdet omvårdnad då resultatet kan ge hälso-och 

sjukvårdspersonal ökad kunskap om hur föräldrar till barn med ADHD upplever mötet 

med hälso- och sjukvårdspersonal. Många föräldrar upplever att hanteringen av barnet 

som antingen misstänks ha eller redan diagnostiserats med ADHD skapar flera 

utmaningar och frustrationer detta kan leda till känslor av sorg, hopplöshet, isolering 

och känslomässig utmattning. Förståelse för hur hela familjen påverkas, då ADHD finns 

hos ett eller flera av barnen, bör förekomma hos hälso- och sjukvårdspersonal för att 

kunna bemöta och hjälpa dem. Att hälso- och sjukvårdspersonal ger adekvat och 

förståelig information är ytterligare en viktig del i både bemötandet och i behandlingen. 

Om hälso- och sjukvårdspersonal involverar och samarbetar med anhöriga i en 

personcentrerad vård kan patientens hälsa gynnas. Interaktion och delaktighetsmodeller 

hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att nå förbättrad omvårdnad. Detta bör enligt 

författarna till föreliggande litteraturstudie utvecklas vidare i omvårdnaden. Peplaus 

teori kan vara ett verktyg i omvårdnaden av barn med ADHD och dennes familj och 

anhöriga. Föräldrar som känner sig känslomässigt utmattade kan bli hjälpta av till 

exempel mindfulness vilket även Anderson och Guthery (2015) studie visar där 

föräldrar till barn som diagnostiserats med ADHD redan efter åtta veckor fått positiva 
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resultat av att använda sig av mindfulness. Även stödgrupper har visat sig vara ett 

positivt stöd för föräldrar. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 
 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att ytterligare forskning om hur 

föräldrar till barn som misstänks ha eller redan har diagnostiserats med ADHD upplever 

mötet med vården behövs. Det har genom denna litteraturstudie framkommit att 

forskning kring detta är begränsat. Stigmatisering och rädsla att bli utstött från samhället 

om barnet diagnostiseras med ADHD måste förändras. Där kan vården hjälpa till genom 

att avdramatisera och informera samhället. Hur detta bör gå till väga kan komma kräva 

ytterligare forskning. Även ytterligare forskning om hur föräldrar upplever att samhället 

ser på ADHD kan belysa eventuella kunskapsluckor vilket i sin tur kan peka på vilken 

kunskap som behövs för att fylla dessa. Genom att nå fram till föräldrar kan också 

barnen nås lättare och på så vis få behandling i ett tidigt skede vilket i sin tur kan stävja 

framtida problematik som till exempel missbruk, ångest och depression vilket det enligt 

Hägglöf (2012) finns en ökad risk för vid obehandlad ADHD. 

 

4.7 Slutsats 
 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att föräldrar till barn som misstänks ha 

eller redan har diagnostiserats med ADHD genomgående upplever att det, i mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonal, behövs en öppen dialog med informationsutbyte så att ett 

samarbete kan etableras. Detta samarbete belyses i Peplaus teori och är en av de 

grundstenar som hon menar är betydelsefull för en god omvårdnad. Genom att förbättra 

mötet med föräldrar kan också omvårdnaden av barnet förbättras. Föräldrar behöver 

stöd, förståelse och information för att kunna hantera barnet och familjens situation. 

Detta kan endast fås om hälso- och sjukvårdspersonal erhåller kunskap om hur föräldrar 

upplever mötet med vården och hur de upplever att det är att leva med ett barn som har 

ADHD. 
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Bilaga 1: Metodologisk tabell 

Författare,  

År och land 

Titel Design och  

ansats 

Undersökningsgrupp 
 

Datainsamlings 

metod 

Dataanalysmetod 

Bussing, Meyer, 

Zima, Mason, 

Gary & Wilson 

Garvan  

 

2015 

USA 

Childhood ADHD 

Symptoms: Association 

with Parental Social 

Networks and Mental 

Health Service Use 

during Adolescence   

Non 

equivalent 

control group 

design. 

 

Longitudinell 

 

Kvantitativ 

anstas 

 

 

374 vårdnadshavare till barn och 

ungdomar i norra Florida, USA, 

till största delen biologiska mödrar 

men även styvföräldrar, mor- och 

farföräldrar och andra lagliga 

vårdnadshavare ingick i 

grupperna. 137 stycken var 

Afroamerikaner, 196 stycken hade 

låg social status. 

 

De 374 vårdnadshavarna delas in i 

två grupper där en grupp ansågs ha 

barn med en hög risk för ADHD 

(n=207) och en grupp med barn 

som ansågs ha en låg risk för 

ADHD (n=167). 

Enkäter ANOVA och nested 

logistic regression 

modeling. 

Frigerio & 

Montali 

 

2013 

Italien 

Attention 

deficit/hyperactivity 

disorder blame game: A 

study on the positioning 

of professionals, teachers 

and parents. 

Non- 

participant 

observation 

design 

 

Longitudinell 

 

Kvalitativ ansats 

35 Italienska föräldrar till  

barn som diagnostiserats med 

ADHD som deltog i en stöd och 

själv-hjälps grupp för föräldrar 

med ADHD diagnostiserade barn. 

20 mödrar och 15 fäder. 

Intervjuer med 

fokus grupper och 

grupp 

observationer 

Konversations 

analys och 

Foucauldian 

konversations 

analys. 
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Gerdes, Lawton, 

Haack & 

Schneider, 

 

2013 

USA 

Latino Parental Help 

Seeking for Childhood 

ADHD 

Beskrivande 

analys design 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats 

73 latinamerikanska föräldrar med 

minst ett barn i åldern 5-12 år 

boende i övre Mellanvästern, 

USA. 

Av de 73 föräldrarna var 63% 

mödrar och 37% fäder. 

Genomsnittsåldern låg på 37,06 år. 

77% hade gymnasieutbildning 

eller lägre och 81 % hade en 

årsinkomst på mindre än 40 001$. 

Frågeformulär 

med både 

kvalitativa och 

kvantitativa 

frågor. 

Grundad teori 

(Glaser & Strauss 

1967). 

Ho, Chien & 

Wang  

 

2014 

Kina 

Parents’ perceptions of 

care-giving to a child 

with attention deficit 

hyperactivity disorder: 

An 

exploratory study 

Explorativ  

design  

 

Kvalitativ ansats 

 

12 föräldrar som hade 

hemmaboende barn som 

diagnostiserats med ADHD inom 

de senaste 3 månaderna och var 

under 12 år.Två av föräldrarna var 

fäder och 10 var mödrar. Samtliga 

föräldrar förstod och pratade 

mandarin. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

 

Intervjuerna som 

varade runt 60 min 

spelades in. 

Tematisk 

analysmetod -  data 

indelas i teman 

 

Klasen 

 

2000 

England 

A name, What’s in a 

name? The 

medicalization of 

Hyperactivity, Revisited 

Deskriptiv 

Hermeneutisk 

design 

 

Kvalitativ ansats 

 

29 engelska föräldrar till barn och 

ungdomar som diagnostiserats 

med ADHD intervjuades. Vid 

cirka en tredjedel av 

intervjutillfällena var både modern 

och fadern med, vid de övriga 

intervjutillfällena var endast 

modern med.  

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Grundad teori 

(Glaser & Strauss 

1967). 
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Larson, Yoon,  

Stewart & 

dosReis 

 

2011 

USA 

Influence of Caregivers’ 

Experiences on Service 

Use Among Children 

With Attention- 

Deficit Hyperactivity 

Disorder 

Mixed method 

Prospectiv  

Design 

 

Kvalitativ och  

Kvantitativ  

anstas 

48 vårdnadshavare med barn, i 

åldern 6 -18 år, som nyligen 

diagnostiserats med ADHD i 

Baltimore City, USA. 

Av dessa 48 vårdnadshavare var 

75% biologiska mödrar, 8% 

biologiska fäder, 10% biologiska 

fastrar/mostrar eller mor- och 

farföräldrar och 7% styvföräldrar. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer och 

3 stycken olika 

enkäter 

om ADHD 

behandling. 

 

Grundad teori 

(Glaser & Strauss 

1967). 

Fisher’s exact tests. 

Dichotomous 

measures. 

NVivo 

SAS version 9.2 

Lin, Huang & 

Hung  

 

2009 

Taiwan 

The experiences of 

primary caregivers 

raising school-aged 

children 

with attention-deficit 

hyperactivity disorder 

Fenomenologisk 

design 

 

Kvalitativ ansats 

12 stycken vårdnadshavare till 

barn i skolåldern med 

diagnostiserad ADHD sedan minst 

sex månader. Tio stycken var 

mödrar, en var styvmor och en var 

mor- eller farförälder. Samtliga 

med taiwanesiskt medborgarskap. 

Ostrukturerad 

intervjuguide 

Colaizzis 

sjustegsmetod 

Ma & Lai 

 

2014 

Kina 

Family Engagement in 

Children with Mental 

Health Needs in a 

Chinese Context: A 

Dream or Reality? 

Hermeneutisk 

design 

 

Kvalitativ ansats 

24 stycken vårdnadshavare till 23 

pojkar och en flicka som 

misstänktes ha ADHD eller redan 

hade diagnostiserats med 

ADHD.  5 stycken var fäder, 15 

stycken var mödrar, en var 

mor/farförälder och tre var icke-

biologiska vårdnadshavare. Alla 

vårdnadshavare bodde i Hong 

Kong, Kina. 

Gruppintervju och 

familje intervju 

Bourdieus analys- 

strategi 
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Moen, Hall-Lord 

& Hedelin 

 

2011 

Norge 

Contending and adapting 

every day: Norwegian 

parents’ lived experience 

of having a child with 

ADHD. 

Deskriptiv 

design 

 

Kvalitativ ansats 

9 föräldrar till barn som 

diagnostiserats med ADHD före 

12 års ålder (5 mammor och 4 

pappor) från 7 olika familjer i 

Norge. Samtliga föräldrarna var 

medlemmar i norska ADHD 

föreningen. 

Individuella 

semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Colaizzi’s metod 

Perry, 

Hatton & 

Kendall   

 

2005 

USA 

Latino Parents’ Accounts 

of Attention 

Deficit Hyperactivity 

Disorder 

Deskriptiv 

design 

 

Kvalitativ ansats 

24 latinamerikanska familjer 

deltog varav flertalet var födda i 

Mexico men hade bott i USA i 

genomsnitt 14 år. De deltagande 

familjerna bestod av 20 stycken 

mödrar, 6 stycken fäder och en 

mormor. 

Alla familjer hade barn mellan 6-

19 år som diagnostiserats med 

ADHD. 

Semi-

strukturerade 

samtalsintervjuer 

 

Tandem analys 

Sikirica,  Flood, 

Dietrich, 

Quintero, Harpin, 

Hodgkins, 

Skrodzki, 

Beusterien & 

Erder 

2014 

USA 

Unmet Needs Associated 

with Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder in Eight 

European Countries as 

Reported by Caregivers 

and Adolescents: Results 

from Qualitative 

Research 

Tvärsnittsstudie 

Kvalitativ ansats 

38 vårdnadshavare till barn mellan 

6 -17 år och som diagnostiserats 

med ADHD sedan minst sex 

månader och få eller inga 

komorbida tillstånd. 74% av 

vårdnadshavarna var kvinnor, 30% 

uppgav att de delade vårdnaden 

med en partner och 26 % var 

högskoleutbildade. 52 % var 

heltidsanställda eller arbetade 

deltid. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

MaxQDA 10 - ett 

Kvalitativt software 

analys program 
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Vårdnadshavarna bodde i 

Storbritannien, Italien, Tyskland, 

Spanien, Frankrike, 

Nederländerna, Finland och 

Sverige. 

Smith, Koerting, 

Latter, Knowles, 

McCann, 

Thompson & 

Sonuga-Barke 

 

2014 

United Kingdom 

Overcoming barriers to 

effective early parenting 

interventions for 

attention-deficit 

hyperactivity 

disorder (ADHD): parent 

and practitioner views 

 

Deskriptiv 

design 

 

Kvalitativ ansats  

 

13 föräldrar i Storbritannien till 

barn i förskoleåldern med 

uppvisande av ADHD symtom 

och 12 föräldrar med barn i åldern 

upp till 12 år som diagnostiserats 

med ADHD. Alla deltagarna var 

mödrar mellan 20 - 40+ år och 

engelsktalande. 

Semi-

strukturerade  

intervjuer 

ATLAS ti 

 

Ramverks analys 

användes för att 

skapa teman. 
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Bilaga 2: Sammanställning av artiklarnas författare, syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Bussing, Meyer, Zima, 

Mason,  

Gary &  

Wilson Garvan 

Att undersöka sambandet mellan föräldrars, som har 

barn som diagnostiserats med ADHD, sociala nätverk 

och om de behövt fortsatt psykiatrisk vård för barnen 

när de kommit upp i tonåren. 

Det framkom att föräldrar kände att de fick mer stöd från 

familj och vänner än från hälso- och sjukvårdspersonal men 

den adekvata hjälpen stod oftast hälso- och 

sjukvårdspersonalen för. 

 

Frigerio & Montali 

 

Att analysera hur centrala sociala aktörer, vårdpersonal 

inom psykiatrin, grundskolelärare och föräldrar som 

har barn som diagnostiserats med ADHD, 

kommunicerar och interagerar med varandra om barn 

med diagnosen ADHD. 

Föräldrar upplevde att de visste mer om ADHD än hälso- 

och sjukvårdspersonalen. 

Upplevelse av skuldkänslor om de inte följde/höll med om 

behandlingsplan. 

Känslan av att vara mindre vetande och dåligt påläst både i 

mötet med hälso- och sjukvårdspersonal och i kunskapen 

om hur ett barn med ADHD bör tas om hand. 

Gerdes, Lawton, Haack 

& Schneider 

 

Att få en bättre förståelse för den process som uppstår 

när latinamerikanska föräldrar till barn som uppvisar 

symtom som är förenliga med ADHD ska söka hjälp. 

Latinamerikanska föräldrar uppgav att inte hälso- och 

sjukvårdspersonalen vill hjälpa dem och upplevde att 

sjukvården inte “gjorde sitt jobb” utan sökte de “enklaste 

svaren”. 

Ho, Chien & Wang  Att beskriva hur kinesiska föräldrar till barn med 

ADHD uppfattar omvårdnaden i hemmet 

 

Föräldrar uppgav att de hade fått otillräcklig och för 

kostsam sjukvård. 

Känsla av att sjukvården endast erbjudit medicinsk 

behandling vilket inte hade känts bra för föräldern. 

Brist på stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. 
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Klasen Att förstå vad som står på spel för familjer och läkare i 

den terapeutiska processen med fokus på den 

medicinska rollen. 

Första mötet med läkaren kändes mycket nedslående enligt 

två tredjedelar av föräldrarna. 

De upplevde att de fått för lite information om 

hyperaktivitet vid mötet. 

Att läkaren försökte lugna dem och säga att inget var fel 

med barnet och ge råd om hur de skulle hantera sitt 

föräldraskap gav bara mer skuldkänslor.  

Föräldrar upplevde att läkaren antingen tyckte att de var 

neurotiska eller oförmögna. Vilket ledde till ökat lidande 

för dem. 

Larson, Yoon, 

Stewart & dosReis 

 

Att undersöka om tidigare erfarenheter av vården, hos 

föräldrar till barn med ADHD, har samband med 

senare behandling. 

Föräldrar som kämpade med en känsla av mening var de 

som oftast inte dök upp på återbesök.  

Fast de hade gått med på behandling hade oftast andra 

förklaringar till barnens beteende. Dessa föräldrar kände sig 

också mer pressade av hälso- och sjukvårdspersonal att 

använda ADHD medicin. 

Problemlösande föräldrar med ansvarskänsla var de som 

tog ansvar för att barnen skulle få den vård de behövde och 

samarbetade med vården för att erhålla god omvårdnad. 

Lin,  

Huang & Hung  

Att beskriva vårdnadshavarens erfarenheter av att 

uppfostra barn med ADHD i skolåldern. 

 

Brist på stöd hos hälso- och sjukvårdspersonal. 

Dålig förståelse för ADHD, 

brist på kunskap om hur ett barn med ADHD hanteras och 

ineffektiv användning av resurser av hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Känsla av att sjukvården endast erbjudit medicinsk 

behandling vilket inte hade känts bra för föräldern. 

Önskan om mer information från hälso- och 

sjukvårdspersonal. 
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Ma & Lai 

 

Att studera kinesiska föräldrar med barn som misstänks 

eller diagnostiserats med ADHD upplevelse av 

problem i identifikation av ADHD, hanteringen av 

barnet som misstänks ha/ har diagnostiserats med 

ADHD och om de involveras av hälso- och 

sjukvårdspersonal i beslutsprocessen. 

 

Studien visade att hälso- och sjukvårdspersonal en minimalt 

involverade föräldrarna.  

Majoriteten av föräldrarna kände sig besviken, deprimerad, 

hjälplös och socialt isolerade på grund av långa väntetider 

till vården, otillräcklig information och stöd från vården och 

brist på förståelse från vården. 

Moen, Hall-Lord & 

Hedelin 

Att få en djupare förståelse för norska föräldrars 

upplevelse av hur det är att ha barn som diagnostiserats 

med ADHD.  

Vissa mödrar upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal 

förminskade deras problem med barnen och menade att det 

var ett normalt beteende, detta förlängde och försvårade 

diagnostiseringen.  

Att få en genetisk förklaring till ADHD fick föräldrar att 

känna lättnad och mindre skuld. 

Föräldrar vílle bli försäkrade om att läkemedelsbehandling 

var för barnets bästa. 

För att få en bättre förståelse för ADHD och för att 

förbereda sig inför nya utmaningar så som pubertet sökte 

föräldrar information från bland annat hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Dålig kommunikation med en känsla av dolda 

undermeningar från hälso- och sjukvårdspersonal gjorde att 

föräldrar upplevde att deras föräldraskap ifrågasattes. 

Samtidigt beskrev föräldrar att de var helt beroende av 

hälso- och sjukvårdspersonalens stöd och beslut. 

Ibland kunde hälso- och sjukvårdspersonal ge råd till 

föräldrar innan de ens förstått omständigheterna kring deras 

problem. 
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Då hälso- och sjukvårdspersonal gjorde egna observationer 

av barnets beteende, trots föräldrarnas utförliga beskrivning 

av detta, kände sig föräldrarna misstrodda och ifrågasatta.  

Många föräldrar upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal 

hade en nedlåtande attityd och använde sig av tekniska 

termer vilket gjorde att de var svåra att förstå. 

När dialogen mellan föräldrar och hälso- och 

sjukvårdspersonal är öppen, förstående och tydlig känner 

föräldrar att de får bättre stöd och vägledning. 

 

Perry, Hatton & 

Kendall  

Att undersöka hur latinamerikanska föräldrar hanterar 

sina barns ADHD 

med fokus på den sociokulturella ramen i deras vardag. 

Latinamerikanska föräldrar önskade att hälso- och 

sjukvårdspersonal skulle ha mer tid för dem och lyssna på 

dem.  

Språksvårigheter kunde finnas mellan föräldrar och hälso- 

och sjukvårdspersonal. 

Föräldrar upplevde att de fick för lite information om 

ADHD av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Föräldrar upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen inte 

hade tillräcklig  

 

kunskap om omvårdnad vid ADHD. 

Föräldrar hade en önskan om familje- och individuell 

rådgivning från hälso- och sjukvårdspersonal.  

Föräldrar önskade bättre förståelse från sjukvårdspersonal 

om hur svår situationen var för hela familjen. 

Sikirica, Flood, 

Dietrich,  Quintero, 

Harpinl, Hodgkins, 

Att undersöka otillfredsställda behov hos 

barn/ungdomar med ADHD och deras vårdnadshavare 

i åtta europeiska länder 

Föräldrar beskriver att de kände en känsla av hjälplöshet, 

skuld, känslomässig och fysisk utmattning, och många 

kände ett behov av extra stöd och/eller behandling från 
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Skrodzki, Beusterien & 

Erder 

 hälso- och sjukvårdspersonal som skulle kunna vara till 

hjälp i hanterandet av vardagliga frågor som rör deras barns 

ADHD. 

Smith, Koerting,  

Latter, Knowles, 

McCann, Thompson, & 

Sonuga-Barke 

Att försöka förstå orsakerna till varför föräldraskaps 

programmen i förskoleklass har låg deltagande och 

varför slutförandet var dåligt i United Kingdom. 

Föräldrar hade en önskan om att hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade erfarenhet och god kunskap om 

ADHD, 

hälso- och sjukvårdspersonalen skulle helst vara förälder 

själv och 

att vårdare och föräldrar skulle ha en god relation. 

Föräldrarna önskade att de fick känna att de “var på samma 

nivå” som hälso- och sjukvårdspersonalen. 

     
 


	1. Introduktion
	1.1 Omvårdnad
	1.2  Hälso- och sjukvård
	1.3 Hälso- och sjukvårdspersonal
	1.4  Sjuksköterskans roll
	1.5 ADHD
	1.6 ADHD diagnostisering
	1.7 Teoretisk referensram
	1.8  Problemformulering
	1.9 Syfte
	1.10 Frågeställningar

	2. Metod
	2.1 Design
	2.2 Databaser, sökmotor
	2.3 Sökstrategi
	2.4 Urvalskriterier
	2.5 Urvalsprocessen
	2.6 Dataanalys
	2.7 Forskningsetiska överväganden

	3. Resultat
	3.1 Känslor
	3.2 Förståelse
	3.3 Information
	3.4 Stöd
	3.5 De ingående artiklarnas undersökningsgrupper

	4. Diskussion
	4.1 Huvudresultat
	4.2 Resultatdiskussion
	4.3 Metodologisk diskussion
	4.4 Metoddiskussion
	4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad
	4.6 Förslag till fortsatt forskning
	4.7 Slutsats

	5. Referenser

