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Abstract 
Every year 120 children with Downs Syndrome is born in Sweden. The aim of the study was 

to investigate if there were any differences between mothers and fathers of children with 

Downs Syndrome regarding: experience of support from health care personnel and physicians 

in the time of delivery and from who parents sought most emotional support. 

Participants of the study was 80 mothers and 79 fathers that answered a questionnaire. There 

was a difference between parents if they thought they received support from health care 

personnel, mothers (59 %) and fathers (38 %) thought that they didn’t receive support. 

Emotional support sought mothers (52 %), in grater wideness then the fathers (23 %), with 

other families with handicapped children. Both mothers (79 %) and fathers (77 %) answered 

that they sought the mort emotional support with there spouse.  
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Sammanfattning 
Varje år föds cirka 120 barn med Downs Syndrom i Sverige. Syftet med studien var att 

undersöka om det fanns skillnader mellan mödrar och fäder till barn med Downs Syndrom i 

form av: upplevelser av stöd från vårdpersonal i samband med förlossningen samt från vem 

eller vilka föräldrarna sökt mest emotionellt stöd. Medverkande i studien var 80 mödrar och 

79 fäder som besvarat en enkät. Det fanns en skillnad mellan föräldrarna om de ansåg att de 

fått stöd från vårdpersonal, mödrarna (59 %) och fäderna (38 %) tyckte att de ej fått stöd. 

Emotionellt stöd sökte mödrarna (52 %) i större utsträckning än fäderna (23 %) hos andra 

föräldrar till handikappade barn. Både mödrar (79 %) och fäder (77 %) uppgav att de sökt 

mest emotionellt stöd hos sin partner. 
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1 Introduktion 

 

1.1  Downs Syndrom 

Varje år föds i Sverige ca 120 barn med Downs Syndrom (DS), (1 på 800). DS är den 

vanligaste orsaken till utvecklingstörning. Orsaken till DS är en missbildning på kromosom 

21, människan har 46 kromosomer 23 från modern samt 23 från fadern. Det finns ett samband 

mellan moderns ålder och risken att få ett barn med DS. Cirka 2/1000 barn med DS föds av en 

moder som är över 35 år, när modern är över 45 år är det 10/1000 barn som föds med DS 

(FUB). 

 

1.2 Att leva med ett handikappat barn. 

Få ett barn med handikapp kan vara en livsavgörande händelse som får familjer att ändra 

synen på livet, de får prioritera om sättet att se på sig själv som förälder och familj. Fastän 

föräldrarna brottas med förlorade drömmar så kommer de positiva sidorna under tidens gång 

och man lär sig uppskatta den värld man lever i. Föräldrar till handikappade barn påpekar att 

det är viktigt att se möjligheter och att ha hopp (King, Zwaigenbaum, King, Baxter, 

Rosenbaum och Bates, 2005). 

 

Föräldrar till barn med DS rankade sitt barn att ha mer positiv personlighet och mindre 

”Maladaptive behaviors” jämfört med andra barn som har ID (intellektuellt handikapp) visade 

Ricci och Hodapps (2003) studie som gjordes i USA.  

 

I en studie av Hedov, Annerén och Wikblad (2002) framkom att mödrar till barn med DS, 

jämfört med en grupp mödrar med friska barn (kontrollgrupp), hade en del situationer samt 

känslor som upplevdes som stressande: a) tid för sig själva b) tid tillsammans med deras 

partner c) känslan att vara utarbetad d) aktiviteter tillsammans som familj e) få någon att vara 

barnvakt till deras barn samt att de fick för lite sömn. Detta kändes mer stressande för mödrar 

till barn med DS än de med friska barn. I samma studie fanns även frågeställningar till fäder i 

samma grupper som ovanstående, där framkom bl.a. att fäderna till barn med DS kände mer 

stress än kontrollgruppen när de tänkte på deras barns framtid samt att hitta barnvakt. 
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1.3 Diagnos och information innan födseln 

I en studie gjord i Singapore av Ng, Lai och Yeo (2004) har graden av oro mätts före och efter 

fostervattenprov. Det framkom att oron minskade av information. Människor behövde så 

kallad ”risk information” för att fatta ett adekvat beslut, det kan ofta ändra deras beslut. För 

att hjälpa en moder att göra ett beslut behöver hon noggrann, fullständig och objektiv 

information på ett neutralt sätt. Ng et al (2004) kunde också visa att den höga orosnivån klart 

var associerad med fostervattenprovet. Oron var som allra högst precis före provet, detta trots 

att de fått information av en sjuksköterska, med extra utbildning. De lägsta nivåerna av oro 

framkom efter ett normalt fostervattenprov. Bland föräldrar, enligt Hall, Bobrow och Martau 

(2002), som inte blivit erbjudna att testa sig var det vanligt att beskylla andra. Depression och 

negativa attityder mot sitt barn var vanligt bland mödrar, fäderna kände endast oro. Beskylla 

andra var alltid menat åt vårdpersonalen eller åt vården i allmänhet. 

 

Att få ett falskt negativt besked, det vill säga att barnet föds med DS trots att testerna visade 

att barnet var friskt, var enligt Hall et al (2000) associerat med högre föräldrarelaterad stress 

för både moderna och fadern. De anklagade också andra i högre grad post partum när 

diagnosen var ställd, än de som inte gjort något test. Modern kände även att hon hade mer 

negativa attityder gentemot sitt barn än fadern, och oroade sig även mer än fadern. Det finns 

studier som visar att föräldrar kan bli väldigt arga när de får ett barn med DS. Föräldrar som 

fått ett falskt negativt besked tenderar att bli mer arga än de som inte gjort ”screening”. I 

studien har man intervjuat föräldrar till barn med DS och mätt oro, depression, attityder till 

sitt DS barn, föräldrarelaterad stress och om de skyller på andra såsom sjukvårdpersonal. De 

jämförde föräldrar som fått ett falskt negativt besked, de som ej blivit erbjudna att testa sig 

och de som tackat nej till erbjudandet att få göra ett test. Både mödrar och fäder i den falska 

negativa gruppen hade högre nivåer vad gäller föräldrarelaterad stress, än vad de andra 

föräldrarna. De beskyllde också andra i högre grad på grund av att det inte upptäckts, i 

samband med testet/testerna, att deras barn hade DS. Mödrarna kände också mer oro än 

fäderna. Lägga skulden på andra sammanföll ofta med stress i föräldraskapet samt mer 

negativa attityder mot barnet. Över lag verkar det som om föräldrarna anpassat sig väl till att 

få ett barn med DS, anpassningen kan dock ha försenats av ett falskt negativt resultat. För de 

föräldrar som nekat till testet var abort helt uteslutet trots att deras barn riskerade att få ett 

barn med livslångt handikapp. 
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Skotko (2002) beskriver att när föräldrar får diagnosen innan födseln behöver det inte betyda 

att det blir en negativ upplevelse. Personlig information om tillståndet direkt från en läkare, 

att bli erbjuden skriftlig nyskriven information samt att få information om lokala DS 

föräldragrupper har föreslagits av föräldrar som medverkat tidigare studier. Majoriteten i 

denna undersökning visade att mödrarna kände sig rädda och oroade efter att de fått beskedet 

att de skulle få ett barn med DS. Cirka hälften av mödrarna visste något om DS innan men 

nästan alla tyckte att deras läkare hade misslyckats med att ge dem tillräckligt mycket och ny 

information. De mödrarna som var positiva kände att deras läkare hade presenterat resultatet 

på ett sätt som var lätt att förstå, och sedan diskuterat de positiva aspekterna av DS. På frågan 

om de ville veta vad deras läkare skulle göra vid en liknade situation, svarade nästan alla 

mödrarna att de inte ville ha den informationen  

 

1.4 Diagnos och information efter födseln  

Diagnosen ställs dels genom Halls kriterier samt blodprov med cellodling för att vara säker 

vilken kromosomavvikelse det rör sig om. Enligt Halls kriterier ska 5-11 kriterier av 20 vara 

uppfyllda för att misstanke om kromosomavvikelse ska ges. Om det är över 12 kriterier som 

uppfylls ställs diagnosen DS. Om det är under 4 kriterier som stämmer in avfärdas diagnosen. 

Några av kriterierna är; platt ansikte och/eller bakhuvud, snedställda ögonspringor, att tungan 

hålls utanför munnen samt korta, breda, mjuka händer med korta överrörliga fingrar (FUB). 

 

Studier som gjorts i USA har visat att många föräldrar känts sig ängsliga och rädda när de fått 

vetskap om diagnosen på deras nyfödda barn, några ansåg att det var en positiv upplevelse 

(Skotko, 2005). För de som var optimistiska hade läkaren en stor betydelse, denne lade fram 

de positiva aspekterna med DS samt skriftlig information med positiva nyheter om DS. 

Många mödrar var rädda och oroliga när de fick diagnosen, de som var mest oroliga var de 

som inte hade något barn sen tidigare samt dem som inte visste något om DS. Vissa kvinnor 

kände sig självmordsbenägna, dessa hade fått skriftlig material som förstärkte de negativa 

aspekterna med DS (Skotko och Canal Bedia, 2005). 

 

En svensk studie visade att merparten av de föräldrar (114 av 159) som fått barn med DS 

ansåg att informationen var otillräcklig och ett antal ansåg att de inte fått tillräckligt med stöd 

precis efter födseln. Dessa föräldrar önskade fler ostörda samtal med information om deras 

barns diagnos. När föräldrarna informerades, gjordes det i 79 % av fallen när båda var 

närvarande, i 21 % av fallen var endast modern informerad. I denna studie besvarades även en 
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fråga angående om informationen var tillräcklig eller otillräcklig, föräldrarna fick skriva vad 

de saknade. Det var övervägande mödrarna (55 av 80) som svarade på denna fråga, av fäderna 

var det 25 (av 79). Det som framgick var: Informanten hade för lite kunskap om DS, för 

mycket negativ information, för lite skriven information samt att informanten inte hade 

kunskaper i hantering och information i en sådan situation. I studien fick föräldrarna 

diagnosen mellan 0 timmar till 5 dagar efter födelsen, de flesta var dock informerade inom 24 

timmar. Det framkom att föräldrarna var mer positiva till att få informationen vid ett tidigt 

skede än senare (Hedov, Wikblad och Annerén 2002). 

 

Skotko och Canal Bedia (2005) skrev att läkarna ej informerade om positiva aspekter, inte 

heller om de negativa, mammorna kunde bli lämnade ensamma utan fortsatt information. Vid 

de tillfälle då mödrarna fick reda på diagnosen var det många som inte fick information om 

sjukdomen och var upprörda över detta, de mödrar som fått bra information vid detta tillfälle 

uppskattade detta mycket. 

 

Förr var det övervägande negativa aspekter på sjukdomen (DS) som belystes vid diagnos till 

att nu vara mindre negativt och mer positiva aspekter. Enligt en studie genomförd av Skotko 

(2005) berodde det mycket på hur läkarna framförde beskedet om att deras barn hade DS. I 

studien visas att de mödrar som ansåg att det var en negativ upplevelse, där hade en läkare 

som framfört diagnosen, gjort det på sådant sätt såsom använt termen ”FLK” (Funny Looking 

Kid) till en moder som fick sitt barn 1997. Mycket av det som ledde till att det blev en negativ 

upplevelse för mödrarna var att läkaren informerade bara negativt om DS, inte hade tillräcklig 

”up-to-date information” och inte alls/eller inte tillräckligt med telefonnummer till 

stödgrupper för föräldrar till barn med DS. Däremot de mödrar, i en studie från England som 

Skotko (2005) använt i sin studie, tyckte att det över lag blev en positiv upplevelse var de som 

fått informationen enligt nedanstående modell: 

a) av en läkare. b) så snart som möjligt, utom i de fallen som modern hade dålig hälsa.  

c) fadern närvarande. d) på en ostörd plats. e) med barnet närvarande. f) så mycket tid som 

behövdes för frågor. g) löfte om att en specialist skulle komma och prata med föräldrarna igen 

så snart de ville. h) löfte om att ett uppföljningssamtal med barnläkaren skulle ordnas ca 24 

timmar senare.  

Samtliga nio mödrar som fick informationen på detta sätt var nöjda och tyckte att de fått den 

på rätt sätt. 
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Utöver ovanstående punkter framkom i en annan studie (Skotko, Canal Bedia, 2005) 

att mödrar tycker, att information och misstankar bör berättas för modern på en gång. Att ett 

empatiskt språk ska användas (inte använda ordet mongolid), korrekt information på en gång 

bl.a. om genetik och hur framtiden kommer att se ut. Om modern eller fadern behöver kontakt 

med kurator ska detta ordnas, samt sjukhus bör ha etablerade kontakter med stödgrupper för 

föräldrarna. Ett antal mödrar fick informationen i rum med andra människor, bl.a. i ett rum 

fullt av andra besökande på sjukhuset, några fick informationen via sina män som hade fått 

diagnosen före. Vissa läkare använde ordet mongolid vid informationen om diagnosen och en 

var nästan skamsen och visade detta med kroppsspråket bl.a. med nerböjt huvud. 

 

Det fanns ingen ”rätt tidpunkt” för information om diagnosen, det verkar som om föräldrarna 

i Skotko, Canal Bedia (2005) studie ville ha tid för sig själva, efter förlossningen, innan de 

fick information om deras barns diagnos. Anknytningen mellan föräldrarna och barnet kan 

störas av en allt för tidig information. Om diagnosen gavs för sent, enligt föräldrarna, kunde 

de känna sig utelämnade och oroliga. Dock visade en studie gjord av Hedov et al (2002) att 30 

% av föräldrarna ansåg att informationen var tillräcklig samt att hälften tyckte att den var lätt 

att förstå. Det framgick också att det krävs mer utbildning och träning av vårdpersonal för att 

kunna ge information och stöd till föräldrar som fått barn med livslånga handikapp, som bland 

annat DS, för att kunna ge tillfredställande information och stöd i samband med diagnosen.  

 

1.5 Likheter och skillnader mellan modern och faderns upplevelser av sitt barns 

handikapp 

En studie som Pelchat, Lefebvre och Perreault (2003) gjort på föräldrar till barn med olika 

former av utvecklingsstörning, visar på skillnader på bland annat hur de pratar om sitt barns 

handikapp. Mödrarna tyckte att deras partner var mer motvillig att prata öppet om DS, och att 

be om hjälp. De rapporterade även att deras partner nästan inte alls pratade om vad de kände, 

att de hade problem att uttrycka sig och att de fick gissa sig till deras tankar och känslor. 

Fäderna tyckte däremot att de regelbundet pratade med deras partner om hur de ska hantera 

situationer  

 

Perrin, Lewkowicz och Young gjorde 2000 en jämförande studie där det framkom att 

föräldrarna har liknade behov när det gällde informationsmaterial. En sak som skilde dem åt 

var att mödrar kände ett större behov att få kontakt med andra föräldrar som har barn med 

liknande svårigheter. 
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Hedov et al (2002), har undersökt hur föräldrar upplevde att olika ”variabler” stressar dem. 

De fann två signifikanta skillnader mellan modern och fadern. Det ena var att modern i högre 

grad kände sig mer utsliten, och det andra att fadern oroade sig mer för sin partners hälsa. 

Ovanstående författare har i en studie kommit fram till att mödrarna i större utsträckning 

känner sig trötta hela tiden och att hälsan fortsätter att försämras. De kände också att de hade 

svårigheter med jobbet och dagliga aktiviteter till följd av känslomässiga och psykiska 

problem. Skillnaderna mellan mödrar och fäder, till barn med DS, var större än mödrar och 

fäder i kontrollgruppen. 70 % av mödrarna spenderade tre timmar eller mer direkt kontakt 

tillsammans med barnen jämfört med 30 % av fäderna. 

 

1.6 Behov av stöd 

Pelchat, Lefebvre, Proulx och Reidy (2004) undersökte föräldrar till barn DS som deltagit i ett 

interventionsprogram om de kände tillfredställelse som föräldrar. Programmet innebar att 

föräldrarna fick guidning om hur de skulle diskutera sina känslor med sin partner samt stärka 

sitt självförtroende för att kunna ta hand om sitt barn på ett tillfredställande sätt. Majoriteten 

var nöjd med interventionen. De tyckte att de hade fått hjälp att hantera situationen och 

emotionellt ta till sig sitt barn. Mödrarna var mer nöjda än fäderna med det personliga 

emotionella stödet de fick från programmet.  

 

I Hedov et al (2002) studie framkom att hälften av föräldrarna, som ej visste att de skulle få 

ett barn med DS, tyckte att de hade fått tillräckligt med stöd i samband diagnosen och 

resterande tid innan hemgång. Skotko och Canal Bedia, (2005) skrev att mödrarna hade en 

önskan att de fått telefonnummer till andra föräldrar till barn med DS i samband med 

informationen. De tyckte att kontakten med andra föräldrar var det som hjälpte dem mest i 

deras situation  

 

I en kvalitativ studie berättade föräldrar att stöd från sin maka/make spelar en stor roll, 

speciellt för mödrar när de första gången fick reda på diagnosen. Stöd från 

familjemedlemmar, vänner, kyrkan och andra familjer med handikappade barn blev mer 

viktigt med tiden. För de mödrar som verkligen fick stöd var det bidragande hjälp till att ta till 

sig sitt barns diagnos. För andra mödrar som inte fått det stöd de behövt från familj och 

partner blev situationen mer besvärlig (Poehlmann, Clements, Abbeduto och Farsad 2005). 
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Yildirim, Basel och Molzan (2006) har i sin studie intervjuat tolv mödrar till barn med DS. 

Det visade sig att familjer som hade god kontakt med släktingar kan vara en fördel då de kan 

ge stort ekonomiskt, social och emotionellt stöd till varandra. Det kom också fram att 

sjuksköterskor spelar en viktig roll vid stöd och hjälp till familjer med DS barn. 

Sjuksköterskor som jobbar med familjer till DS barn måste vara medvetna om problemen så 

att de på bästa sätt kan ge nödvändigt stöd till familjerna. 

 

1.7 Problemområde 

I de flesta studier har man undersökt hur föräldrar, till barn med DS, har upplevt stöd i form 

av information beträffande deras barns handikapp samt det emotionella stödet (Hedov et al, 

2002; Skotko, 2004; 2005). Studier saknas för hur föräldrarna upplevt stödet var för sig. Detta 

behövs för att som sjuksköterska kunna ge emotionellt stöd och stöd i form av information till 

båda föräldrarna. 

  

1.8 Syfte 

Syftet var att beskriva om det fanns skillnader mellan mödrar och fäders upplevelser av stödet 

från vårdpersonal inklusive läkare, från förlossningen till hemgång. Syftet var också att ta 

reda på från vem eller vilka modern respektive fadern sökt mest emotionellt stöd beträffande 

deras barns handikapp. 

 

1.9 Frågeställningar 

1. Hur uppfattar modern respektive fadern till barn med DS första stödet som de fått av 

vårdpersonal inklusive läkare från förlossning till hemgång? 

2. Från vem eller vilka har modern respektive fadern till barn med DS sökt mest 

emotionellt stöd beträffande deras barns handikapp? 
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2 Metod 
2.1 Designnivå 

Jämförande design, kvantitativ enligt Brink och Wood, (2001). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Studien bygger på tidigare insamlat och icke bearbetad data från 1996. Urvalet var föräldrar 

till barn med DS från 10 slumpmässigt utvalda delar i Sverige. Alla delar av Sverige 

representerades. Antal föräldrar som tillfrågades att delta var 207 (105 familjer). Föräldrar 

vars barn hade grava hjärtfel exkluderades samt de föräldrar som inte förstod svenska språket, 

bortfall 20 %. Barnen var mellan 3,5 till 7 år och var födda mellan 1 januari 1989 och 31 

december 1993. Föräldrarna var mellan 25 till 52 år vid tillfället då enkäten skickades ut. 

Svarsfrekvensen blev 86 mödrar samt 79 fäder, antalet korrekt besvarade enkäter som därmed 

ingick i avhandlingen blev 159, 80 mödrar och 79 fäder (Hedov, 2002). 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Enkäten utformades och testades av Hedov (2002). En pilotstudie utfördes 1996 på 26 

föräldrar som fick besvara enkäten, av denna var svarsfrekvensen 90 %. Efter den omarbetats, 

några frågor togs bort och några lades till ansågs den vara relevant för Hedovs avhandling, 

trovärdigheten testades och uppvisade Chronbach´s alpha 0,74. Enkäten innehöll både fasta 

och öppna svarsalternativ, totala studien innehöll 52 frågor för modern och 55 frågor för 

fadern. Två frågor bearbetades ingående, från moderns respektive faderns besvarade enkäter, 

och användes i föreliggande studie (bilaga 1). 

 

2.4 Tillvägagångssätt  

De tillfrågade föräldrarna som godkände att delta i studien fick enkäterna hemskickade. 

Föräldrarna blev ombedda att besvara dem var för sig och inte ta hjälp av varandra för att få 

ett rättvist resultat (Hedov, 2002). Avidentifierade enkäter tilldelades författarna för kopiering 

och bearbetning. Tid bestämdes för kopiering, enkäter markerades för att kunna skilja mödrar 

från fäder under bearbetningen 

 

2.5 Dataanalys 

Författarna använde sig av X² -test (Chi-två test), i programmet Minitab 15, för att se om det 

fanns någon signifikant skillnad mellan mödrar och fäder till barn med DS vad det gällde 
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första stödet från vårdpersonal inklusive läkare samt emotionella stödet. De jämfördes för att 

få fram ett P-värde. 

Kommentarerna som lämnades av föräldrarna lästes igenom av författarna samt delades upp 

för mödrar respektive fäder. De sorterades i kategorierna avsaknad av stöd samt stöd i form av 

information samt en ytterligare underkategori för de kommentarer som inte passade in i någon 

av de ovannämnda. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

För författarna till föreliggande studie förekom inga etiska hinder då det användes befintligt 

avidentifierat material.  

Etiska kommittén, Uppsala Universitet godkände studiens genomförande (Hedhov, 2002). 

 

3 Resultat 
Resultatet presenteras i tabeller samt löpande text utifrån frågeställningarna. Kommentarerna 

är kategoriserade i stöd och stöd i form av information, övriga som ej går att placera under 

respektive kategori har samlats i ett stycke.                                                

 

3.1 Mödrar respektive färders upplevelser av stöd från vårdpersonal. 

I tabell 1 redovisas huruvida föräldrarna upplevde att de fått stöd eller ej.  

 
Tabell 1. Om modern respektive fadern ansåg att de fick det stöd de  

                behövde från vårdpersonal inklusive läkare 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Ej svarat eller angett både Ja & Nej. 

Chi-2 test visar: Chi-Sq = 7,824; DF = 1; P-Value = 0,005 
 

De föräldrar som svarade Ja i tabell 1 var nöjda med stödet de fick, 34 % av mödrarna jämfört 

med 56 % av fäderna. Föräldrarna som var nöjda med stödet hade ingen möjlighet att skriva 

kommentarer då detta ej efterfrågades på enkäten.                         

 Mödrar  Fäder 

Ja 27 (34) 44 (56) 

Nej 47 (59) 30 (38) 

Övrigt ¹ 6 (8) 5 (6) 

Totalt n=80 (%) n=79 (%) 
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Av de som svarade Nej, ej var nöjda, fanns en signifikant skillnad mellan mödrar (59 %) och 

fäder (38 %). Mödrarna upplevde i högre grad än fäderna att de inte fick stöd. Här hade 

föräldrarna möjlighet att skriva kommentarer. 

 

3.1.1 Mödrars upplevelser 

Av de mödrar som svarade nej framkom bland kommentarerna följande kategorier och citat. 

Det var 44 mödrar som lämnade kommentarer, tre valde att inte skriva någonting. 

Avsaknad av stöd upplevde mödrarna i större utsträckning än fäderna. Bland dem som 

svarade nej ansåg 19 av 47 att vårdpersonalen inklusive läkarna inte fanns där för dem. 

Flera rapporterade att ingen personal gav stöd i form av tid: Ingen tog sig tid att prata med 

oss: Det var ingen av personalen som kom och satte sig ens fem minuter för att höra hur det 

var. Åtta av ovanstående mödrar ansåg att läkarna kunde visa sig mer samt att denne saknade 

kompetens: Läkaren hade ingen kompetens att handha ett barn med handikapp.  

Stöd i form av information önskade nio mödrar att de fått mer av. Det var även flera som 

uppgav osäkerhet bland personalen samt att personalen var rädda för att gå in och prata med 

föräldrarna. Mödrarna (n=5) ville ha information om hur de kunde komma i kontakt med 

andra familjer i samma situation: Sakkunnig information istället för allt prat om hur duktig 

jag är och att allt ska bli så bra: Raka pucka: Någon som riktigt förstod: Att de kunde 

meddela att det inte var så farligt.  

 

Stöd kunde t.ex., enligt sju mödrar, vara: Någon som tog hand om vår 4,5 år lilla dotter som 

mest av allt ville läsa en bamsetidning: Allt: En omöjlig uppgift. Fyra mödrar, som uppgav att 

de inte fått stöd, har skrivit att de inte vet vad de saknade. Tre mödrar har inte skrivit några 

kommentarer alls. 

 

3.1.2 Fäders upplevelser 

Av de fäder som svarade nej framkom bland kommentarerna följande kategorier och citat. 

 

Av fäderna var det 30 stycken som uppgett avsaknad av stöd, alla dessa har lämnat 

kommentarer. Elva av dessa lämnade kommentarer om detta: Bemötandet på förlossningen 

var uruselt: Vi blev lämnade ensamma i 3-4 timmar i förlossningsrummet ända till vi själva 

började söka oss därifrån: Mer än ett besök från den jourhavande läkaren under det första 

dygnet.  
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Stöd i form av information var det nio fäder svarade att de saknade kring ämnet och någon att 

prata med just då: Saklig framställan av vad DS betyder: Information om samhällets insatser: 

Krisbearbetning. Flera rapporterade att vårdpersonalen var osäker och inte visste hur de 

skulle hantera situationen.  

 

Avsaknad av stöd kunde enligt tre fäder även vara att de kände sig utanför, att vårdpersonalen 

endast vände sig till modern: Jag fick inte vara med. Min fru fick kontakta mig i hemmet per 

telefon. 

Det fanns fäder som saknade allt (n=3). Några skrev att det var: svårt att svara på, att de inte 

riktigt visste vad de saknade, eller behövde, men att de: inte var nöjda med stödet just vid 

tillfället (n=4). 

 

3.2 Emotionellt stöd 
 

Tabell 2. Av vem eller vilka föräldrarna sökt mest emotionellt stöd beträffande sitt barns handikapp. 

¹ Chi-Sq = 13,800; DF = 1; P-Value = 0,000  

 

 Modern  
n=80 (%) 

Fadern 
n=79 (%) 

FUB 
(Föreningen för utvecklingsstörda 
Barn, ungdomar & Vuxna.) 

8 (10) 5 (6) 

Släkt 
 

38 (48) 28 (35) 

Vänner 
 

34 (43) 22 (28) 

Min partner 
 

63 (79) 61 (77) 

Personal på habiliteringen 
 

25 (31) 16 (20) 

Vårdpersonal på sjukhus 
 

9 (11) 7 (9) 

Läkare på sjukhus 
 

10 (13) 13 (16) 

Andra föräldrar med 
handikappat barn 

41 (51) ¹ 18 (23) ¹ 

Andra  
(T.ex. arbetskamrater) 

10 (13) 7 (9) 
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Föräldrarna hade möjlighet att välja flera alternativ. När alla variabler testades tillsammans 

fanns det inte någon signifikant skillnad mellan mödrarna och fäderna (Chi-Sq = 24,505; DF 

= 17; P-Value = 0,106). Testning av enskilda variabler visade chi-2-testet att det fanns en 

signifikant skillnad mellan mödrarna och fäderna på variabeln: Emotionellt stöd från andra 

föräldrar med handikappat barn ¹. Mödrarna sökte i större utsträckning stöd hos andra familjer 

med handikappat barn jämfört med fäderna. 

Variabeln: Min partner, var det som båda föräldrarna skattade högst, här var det en mycket 

liten skillnad mellan modern och fadern. Även Släkt samt Vänner har föräldrarna skattat mer 

jämfört med övriga variabler. På en variabel, Läkare, har fäderna skattat stödet högre än 

mödrarna. Variabeln som skattades lägst av både mödrarna och fäderna var stöd från FUB, 

Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar & vuxna. Därefter kom Vårdpersonal på 

sjukhus, se tabell 2. 

 

4 Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat  

Av mödrarna var det 34 % och av fäderna 56 % som ansåg att de fått stöd från 

vårdpersonalen. Föräldrarna hade ingen möjlighet att skriva kommentarer på vad som var bra 

med stödet de fick från vårdpersonal inklusive läkare.  

Det framkom att det fanns en signifikant skillnad mellan föräldrarna vad gäller upplevelser av 

stöd från vårdpersonal inklusive läkare. På frågan om de ansåg att de fått stöd svarade 59 % 

av mödrarna och 38 % av fäderna nej. Bland kommentarerna från båda föräldrarna framkom 

framför allt två saker som de saknade, Stöd och Stöd i form av information. Båda föräldrarna 

önskade mer stöd och information från kompetenta läkare. Fäderna rapporterade osäkerhet 

bland personalen om hur de skulle agera gentemot föräldrarna. Några kände även ett 

utanförskap, då personalen endast fokuserade på modern. Mödrarna önskade förmedlad 

kontakt med andra familjer som har varit i samma situation, något som fäderna inte nämnt 

överhuvudtaget. Detta framkom även i frågan om vem eller vilka de hade sökt mest 

emotionellt stöd hos. På frågan om de sökt emotionellt stöd hos andra föräldrar med 

handikappat barn svarade 52 % av mödrarna och 23 % av fäderna Ja, detta visade sig vara en 

signifikant skillnad. Detta var också den enda signifikanta skillnaden om vem som de sökt 

mest emotionellt stöd hos. Både mödrarna och fäderna svarade att de sökt mest stöd hos sin 

partner 79 % respektive 77 %. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Studien syftade till att undersöka om det förelåg skillnader mellan mödrar och fäder i 

upplevelser av stöd i samband med förlossningen och fram till hemgång, samt vem eller vilka 

de sökt mest emotionellt stöd hos när de fick barn med DS. Det visade sig att mödrarna  

(59 %) i större utsträckning jämfört med fäderna (38 %) ansåg att de inte fick stöd från 

vårdpersonal inklusive läkare. Det föräldrarna saknade mest var det uteblivna stödet i form av 

information samt ett de ej ansåg att de fick tid för samtal med läkarna Föreliggande studie 

visade att ett antal fäder känt sig utanför då endast läkarna vänt sig till modern vid 

informationen. Hedhov, Wikblad och Annerén (2002) beskrev i en studie att mödrarna 

saknade tillräcklig information samt att informanten (läkaren) hade för lite kunskap om DS. 

Även i denna studie var det övervägande mödrar som tyckte att informationen var otillräcklig.  

De önskade även att informationssamtalen skulle ske ostört samt att deras partner skulle vara 

närvarande, i 21 % av fallen var endast modern närvarande. Skotko och Canal Bedia (2005) 

beskriver hur mödrarna önskat att informationen skulle ges på ett bra och individuellt 

anpassat sätt. De beskrev att hur läkaren ger informationen hade stor betydelse, att de positiva 

aspekterna av DS skulle läggas fram samt skriftlig, aktuell information skulle lämnas till 

föräldrarna.  

 

I föreliggande studie påvisades att mödrarna i större utsträckning än fäderna sökte mest stöd 

från andra familjer med handikappat barn, detta var även den enda signifikanta skillnaden. 

Detta var kanske inte det första som fäderna reflekterande över och önskade. I en studie gjord 

av Poehlmann, Clements, Abbeduto och Farsad (2005) framkom att speciellt för mödrarna var 

det viktigt att få stöd av sin partner vid första informationen om diagnosen. Stöd från släkt 

och vänner, tycker sig författarna av föreliggande kunna utläsa av resultat samt kommentarer, 

blir mer viktigt med tiden. Andra familjer med handikappat barn kommer så småningom att 

bli bland det viktigaste stöd som mödrarna önskar och söker. Även Perrin, Lewkowicz och 

Young (2000) belyser att mödrar i större utsträckning hade en önskan om kontakt med 

familjer i liknande situation. Yildirim, Basel och Molzan (2006) påvisade i sin studie att god 

kontakt med släkt och vänner hade stor betydelse vad det gällde socialt och emotionellt stöd. 

I föreliggande studie var det endast hos läkarna som fäderna (16 %) hade sökt mer emotionellt 

stöd än mödrarna (13 %). Kan detta ha berott på att fäderna såg upp till och hade förtroende 

för läkarnas kompetens mer än mödrarna? Kan mödrarna inte haft ork att fråga själv och bett 

sin partner framföra frågan åt dem? På alla andra punkter sökte mödrarna sökt mer stöd. Vad 
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kan detta bero på? Båda föräldrarna sökte dock mest stöd från sin partner. Tyckte fäderna att 

det räckte med stöd från sin partner, eller har de helt enkelt svårare att prata om sina känslor? 

Stöd från släkt och vänner var det som framkom ha en stor betydelse både för modern och 

fadern i föreliggande studie. 

Det påvisades i Pelchat, Lefebvre och Perreault studie (2003) att mödrarna tyckte att deras 

partner hade svårt för att tala om sitt barns handikapp, och bad ogärna om hjälp. Fäderna 

däremot upplevde att de regelbundet pratade med sin partner.  

I föreliggande studie framkom av enkäterna att, 34 % av mödrarna och 56 % av fäderna, var 

nöjda med informationen och stödet. Då kommentarer ej efterfrågats i enkäten för de som var 

nöjda har enbart ett fåtal föräldrar skrivit kommentarer på denna fråga, det var framför allt 

positiv kritik till specifika läkare. Enligt Skotko och Canal Bedia (2005) var de föräldrar som 

fick information i samband med diagnosen och som inte lämnades ensamma nöjda med stödet 

de fick. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studie byggde på två obearbetade enkätfrågor av tidigare insamlat, avidentifierat 

material. Enkäten testades av Hedov (2002) genom en pilotstudie 1996 samt uppvisat ett 

testresultat på Chronbach´s alpha 0,74 i och med detta anser författarna att instrumentet har 

både har validitet och reabilitet, däremot saknas möjlighet att ange kommentarer med positiva 

aspekter av bemötande och stöd från vårdpersonal. Om instrumentet skulle utvecklas att även 

ta med de positiva aspekterna med bemötande och stöd, anser författarna att det skulle kunna 

användas i ytterligare studier. Med enkäten medföljde anvisningar hur föräldrarna skulle 

fyllas i, var för sig och inte ta hjälp av varandra. Författarna till föreliggande studie kunde ej 

påverka utseendet på vare sig frågorna eller enkäten.  

 

Föreliggande studie bearbetade ett mycket smalt ämne, det var svårt att hitta relevanta artiklar 

kring stöd och information till både modern och fadern. Många studier hade fokuserat enbart 

på stöd och information till modern och hennes upplevelser. Endast ett fåtal har svarat upp till 

våra frågeställningar. Författarna begränsade hur gamla studierna fick vara, från 2000 och 

framåt, detta kan ha påverkat utfallet av sökningarna.   

 

Något som kan ha påverkat resultatet i föreliggande studie var att föräldrarna haft lång tid på 

sig att bearbeta deras upplevelser efter vårdtiden på sjukhuset då barnen var mellan 3,5 till 7 

år när enkäterna skickades ut. 
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4.4 Allmän diskussion  

Att få ett barn med DS är en omvälvande händelse i livet enligt studier gjorda av Skotko 

(2004, 2005). Skotko visar även att om föräldrarna fick anpassad information och rätt stöd 

kunde det påverka hur de hanterade situationen vid beskedet och även i framtiden. Mödrarna 

önskade så självklara saker som: att både fadern och barnet skulle vara närvarande, att en 

specialist skulle finnas tillgänglig för ytterligare samtal, samt ett löfte om uppföljningssamtal 

med barnläkare, gärna inom 24 timmar. Om detta följs behöver beskedet inte bli en negativ 

upplevelse . Flertalet föräldrar visar att de inte är nöjda med det stöd och information de fått. 

Det framkommer i flera studier vad föräldrarna saknade vid diagnosen. Det viktigaste var 

förslagen från föräldrarna ovan (Skotko, 2004, 2005) samt enligt Hedhov, Wikblad och 

Annerén (2002) att ett flertal ostörda samtal hålls med föräldrarna. Detta framkom även i 

föreliggande studie. Bland annat påpekar Yildirim, Basel och Molzan (2006) att 

sjuksköterskan spelar en viktig roll i arbetet med DS familjer. De måste vara medvetna om de 

problem som kan uppstår för att på bästa sätt ge det stöd som familjerna behöver. 

Då enkäterna skickades ut var barnen mellan 3,5 och 7 år gamla. Mycket kan hända på de 

åren. Föräldrarna kommer antagligen inte ihåg allting från tiden runt förlossningen, vilket 

några också har påpekat. Vissa säger att de inte var mottagliga för information, och vissa 

säger att de inte visste var de behövde. Det kanske inte är så konstigt då man plötsligt kastas 

in i något som man inte hade förväntat sig. Hur ska man då veta vad man behöver. Men det 

kan också vara så att man kanske inte alltid kommer ihåg allt, eller att minnena kan ha 

förändrats. Om förlossningen var kaos och inget blev som de tänkt kanske det som faktiskt 

var bra försvann mitt i allt det dåliga. Frågorna var formulerade så att föräldrarna bara skulle 

skriva vad de saknade. Några enstaka föräldrar har skrivit några rader om vad de tyckte var 

bra. Om man hade frågar efter vad som faktiskt var bra med stödet och bemötandet ger det 

också något att arbeta mot som vårdpersonal. 

 

Då det faktiskt är en skillnad mellan modern och fadern i uppfattningarna om tillräckligt med 

stöd är det viktigt att all vårdpersonal vet hur de ska hantera dessa situationer. I de allra flesta 

fallen har båda föräldrarna varit närvarande och antagligen fått samma information, men 

uppfattat den olika. Personalen måste försäkra sig om vad föräldrarna uppfattat och erbjuda 

dem mer samtal eller kontakt med läkare för att kunna bemöta varje förälder där de befinner 

sig. 
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Sjuksköterskan är den som arbetar närmast föräldrarna, den som finns till hands för att hela 

tiden ge information och stöd. Läkaren kommer endast när föräldrarna har specifika frågor 

och vid information.  

Författarna har ingen kännedom om att det finns någon sjuksköterskeutbildning där 

bemötande till DS föräldrar tas upp. Detta är ett smalt och specifikt område. Trots detta måste 

sjuksköterskan kunna hantera detta då det ingår i yrket att ta hand om människor i svåra 

situationer. Författarna tror att sjuksköterskan kan komma långt och kunna hantera svåra 

situationer med ödmjukhet och lyhördhet. 

 

Detta kommer alltid att vara ett aktuellt ämne. Barn med DS kommer att fortsätta att födas. 

Stöd, information och bemötande är något som all vårdpersonal arbetar med varje dag. Men 

alla är olika. Ingen situation är den andra lik. Ingen förälder är den andra lik. Man måste se 

från situation till situation för att se hur den ska bemötas. Men det är viktigt att all 

vårdpersonal vet att detta förekommer och att det antagligen kommer som en chock för 

föräldrarna. Man ska då kunna bemöta båda föräldrarna, var och en för sig och de ska få det 

stöd de behöver. Författarna anser att det finns behov för vidare forskning kring stöd, 

information och bemötande till föräldrar med barn med DS. 
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Bilaga 1 

 

 

Dessa frågor ser likadana ut i moderns och faderns enkäter. 

 

Fråga 1 

Tyckte du att vårdpersonalen inklusive läkare, kunde ge dig det stöd som du behövde 

just då? 

¤ Ja 

¤ Nej 

Om Nej   Vad saknade du?......................................... 

 

Fråga 2 

Av vem eller vilka har du fått mest känslomässigt stöd beträffande ditt barns 

handikapp? 

¤ FUB* ¤ Personal på Habiliteringen 

¤ Släkt ¤ Vårdpersonal på sjukhus 

¤ Vänner ¤ Läkare på sjukhus 

¤ Min partner ¤ Andra föräldrar med handikappat barn 

  ¤ Andra………………………………… 

 

* FUB Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna 

 

 

 


