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Abstract 

 
The birth of a child marks a new era for the parents. It is the beginning of something that will 

never end, because they will always be the child´s parents. This study investigates what 

happens when an infant is born whit Downs syndrome (Ds), and thus does not resemble the 

child the parents had expected. The purpose of this literature study was to describe the 

information and the support that the parents of a newborn child with Ds think that they need. 

The literature search was made in the database of Medline (via Pub Med), Academic Search 

Elite and manual search. Twenty one scientific articles were used in the results. The analysis 

resulted in four describing questions about parents’ experience of having a child with Down 

syndrome, the support that they thought that they needed, the information they got and the 

timing of it and also parents’ connection to the child. The result showed that many parents 

experienced it hard to share their parenthood with health professionals. Sometimes the parents 

did not know how to act and observe around the child. Parents describe that support fails to 

materialise from family and friends. The most important time of connection to the child is the 

first five weeks after birth. The sooner that the parents got the information  the better satisfied 

and calm the parents became, and when the diagnos is given it should, if possible, be with the 

mother and the father together when they are told about their child’s condition. The infant 

should be present when parents are informed that the child has Ds. The infant should also be 

referred to by name, so that his or her worth as a human being can be stressed. It is important 

for the parents to be offered some time to ask question about the diagnosis. Health care 

professionals should keep their personal opinions to themselves and the parent’s should be 

provided with up-to-date information about Ds. After the initial diagnosis or suspicion is 

shared with the parents, they should be offered a private hospital room and be introduced to a 

support group, and to be treated individually and not like everybody else. 
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Sammanfattning 

När ett barn föds påbörjas en ny tideräkning för föräldrarna. Nu börjar något som inte 

kommer att ta slut, för de ska alltid vara barnets föräldrar. I denna studie undersöks vad som 

händer då barnet har fått diagnosen Downs syndrom (Ds) och inte liknar det barn föräldrarna 

väntat sig. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva den information och det stöd 

föräldrar till nyfödda barn med Downs syndrom anser sig behöva. Litteratursökningen har 

gjorts i databaserna Medline (via Pub Med), Academic Search Elite och manuell sökning. 

Tjugoen vetenskapliga artiklar valdes ut till resultatdelen. Analysen resulterade i fyra 

beskrivande frågor om föräldrars upplevelse till att få ett barn med Ds, vilket stöd de ansåg sig 

behöva, den information de fick och när de behövde den tidsmässigt samt föräldrars 

anknytning till barnet. Resultatet visade att många föräldrar upplevde det som svårt att dela 

sitt föräldraskap med en rad professionellt kunnig vårdpersonal. Ibland var det svårt för 

föräldrarna att veta hur de skulle betrakta barnet. Därför är det viktigt att förmedla orsakerna 

om Ds för föräldrarna så att dem inte klandrar sig själva och så att modern och fadern 

tillsammans kan ansvara för sitt barn. Föräldrarna beskriver att stödet och gratulationerna från 

släkt och vänner uteblir. Den viktigaste tiden för anknytningen till barnet är de första fem 

veckorna efter födseln. Desto tidigare informationen gavs till föräldrarna desto mera nöjda 

och lugna blev föräldrarna, och när beskedet skall ges ska, om möjligt båda föräldrarna 

närvara så snart diagnosen är ställd. Barnet bör om det går, vara med under tiden 

informationen och diagnosen ges. Det nyfödda barnet ska referera till dess namn, så att hans 

eller hennes värde som en människa kan tillkännages. Föräldrarna vill kunna ställa frågor om 

diagnosen, personalen ska inte delge sina egna åsikter och man ska kunna bli erbjuden färskt 

material om Ds. Dessutom bör de få tillgång till stödgrupper och bli erbjuden ett privat rum 

efter beskedet, allt för att få känna sig individuellt behandlad och inte som en i mängden. 
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1. Introduktion 

 
1.1 Downs syndrom 

Varje år föds det 110-120 barn med Downs syndrom i Sverige. Hedov, Wikblad och Annerén 

(2002, 2006) fann att det motsvarar ett barn med Downs syndrom på 800 födslar. 

Förkortningen av Downs syndrom (Ds) är ett vedertaget begrepp av många forskare och 

kommer därför fortsättningsvis att användas i denna uppsats. 

 

Ordet syndrom betyder att det finns en grupp av symtom eller avvikelser, som oftast 

förekommer tillsammans. 

I människans celler finns en komplett uppsättning arvsanlag. Arvsanlagen, vårt individuella 

DNA, finns samlade i våra 46 kromosomer, som i sin tur finns inne i cellens kärna. Om det 

blir fel när könscellerna delar sig kan ett barn födas med tre 21 kromosomer istället för två. 

Detta tillstånd kallas alltså trisomi 21 och ger Ds (Stora familjeläkarboken, 2003). Den extra 

kromosomen som personer med Ds har påverkar hjärnans utveckling. Det är detta som ger 

upphov till själva utvecklingsstörningen. Även en rad andra organ och system i kroppen 

påverkas. Vanliga medicinska åkommor är hjärtfel, infektionskänslighet, synfel och 

hörselnedsättning. Hjärnans utveckling sätter en biologisk gräns för vad som är möjligt för en 

person med Ds att prestera. Men det är inte alltid denna gräns som utgör det största hindret för 

utvecklingen. Brist på träning, t.ex. i kommunikation, upplevelser och erfarenheter kan utgöra 

hinder för en ökad delaktighet i samhället. Vi vet faktiskt inte var gränserna går för vad en 

person med Ds kan utföra (Föreningen för utvecklingsstörda barn [FUB], 2007).   

 

1.2 Orsaker till Downs syndrom 

I nästan alla våra celler i vår kropp finns det en komplett uppsättning anlag. I cellens kärna 

ligger anlagen och där är de samlade i kromosomer, som består av DNA. Varje människa har 

normalt 46 kromosomer. Halva antalet kommer från mamman och den andra halvan från 

pappan. Man är till 95 % säker på att av alla fall av Ds uppstår till följd av en feldelning i 

könscellerna, alltså innan själva befruktningen äger rum. Ena halvan av könscellen får en 

kromosom för mycket (24 st.) och den andra halvan en kromosom för lite (22 st.). Oftast så 

dör den halvan med en kromosom för lite och den andra halvan med en för mycket lever 

vidare. Vid befruktningen får fostret 47 kromosomer. Varför det sker en feldelning vet man 

inte men misstänker att det kan finnas ett samband mellan feldelning och någon faktor i 
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miljön, typ en infektion, användning av p-piller m fl. Det finns ännu inget sådant samband 

som är bevisat. Istället har man sett ett samband mellan mammans ålder och risken att få ett 

barn med Ds (FUB, 2007). Vid 20 års ålder är risken att få ett barn med Ds mindre än 1/1000, 

vid 35 1/250, om hon är 40 år 1/68 och om hon är 45 år 1/20. Risken kan också öka med 

pappans ålder, men då är riskökningen förhållandevis liten (Sjukvårdsrådgivningen, 2007). En 

kvinna som redan fått ett barn med Ds har en något ökad risk att få andra barn med samma 

tillstånd vid efterföljande graviditeter (Stora familjeläkarboken, 2003). 

 

När man misstänker att det nyfödda barnet har Ds, vilket kan vara mycket svårt att se pga. en 

svår förlossning, om barnet är för tidigt född eller om det är mycket underviktigt, tar man till  

olika metoder. Annerén, Johansson, Kristiansson och Lööw, (1996) visar att det är viktigt att 

få en så säker misstanke som möjligt hos det nyfödda barnet för att slippa psykiska 

påfrestningar som oro, ångest, depression och anklagar sig som nyblivna föräldrar. För att 

vara helt säker på diagnosen och vilken form av kromosomavvikelse barnet har, tas blodprov 

och en cellodling görs (FUB, 2007). Men detta tar lite tid och för att snabbt ganska säkert få 

kunna ställa en diagnos använder man sig av ”Halls kriterier”. Det är en metod som 

utarbetades på 60-talet av en svensk barnläkare som heter Bertil Hall. Dessa kriterier består av 

de 20 vanligaste kännetecken, till exempel platt huvud, överrörliga leder, snedställda 

ögonspringor, högt gomtak, platt ansikte, rikligt med nackskinn, kort, breda händer som är 

mjuka och med korta fingrar som är överrörliga och som har en fyrfingerfåra, dvs. en fåra i 

handflatan som sträcker sig över hela handflatan. Finner man 12 eller fler av kriterierna är 

diagnosen helt säker men finner man 4 eller färre är det aldrig Ds. Har det nyfödda barnet 

mellan 5 och 11 kriterier så kvarstår en misstanke Vid fler än 7 gör man 

kromosomundersökning. Det är dock viktigt att betona att man inte kan vara helt säker innan 

man fått svaret på kromosomundersökningen (Annerén m.fl. 1996).   

  

1.3 Fosterdiagnostik 

De allra flesta barnen föds friska, men en del blivande föräldrar oroar sig för att deras barn 

ska ha någon medfödd sjukdom eller skada eller att det finns ärftligt påbrå i släkten eller att 

man tidigare fått ett barn med Ds. Man har alltid rätt att få muntlig och skriftlig information 

om fosterdiagnostik, dess möjligheter och även risker och begränsningar. Informationen är 

viktig för att man som blivande föräldrar ska kunna fatta ett eget beslut. Man ska känna sig 

trygg med det val man gör oavsett vilket man väljer. 
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Det finns olika metoder för fosterdiagnostik. Den vanligaste fosterdiagnostiska metoden är 

ultraljud som erbjuds alla gravida kvinnor i graviditetsvecka 16-18. Om man vill ha ett klart 

svar måste man göra ett så kallat fostervattenprov för att se om fostret har en verklig 

kromosomavvikelse. Ett fostervattensprov erbjuds gravida kvinnor som fyllt 35 år. Resultatet 

är en riskbedömning och inte en diagnos (Sjukvårdsrådgivningen, 2007). Lindberg och 

Lagercrantz, (2007) menar att denna åldersbaserade screening fångar upp mindre än 1/3 av 

alla foster med trisomi 21, eftersom barnafödandet i denna åldersgrupp är relativt lågt  

 

Hall, Bobrow och Marteau, (2000) konstaterar att för de mödrar som fick ett falskt negativt 

resultat på fostervattenprovet upplevde en högre stress och mera negativa attityder gentemot 

deras barn med Ds jämfört med dem som tackade nej till att göra provet. För fädernas del, 

som fick ett felaktigt resultat fick en högre stress jämfört med dem som inte fick göra testet. 

Båda de mödrar och de fäder som fått ett felaktigt resultat var arga och besvikna över att få ett 

barn med Ds och lade ofta skulden på sjukvårdspersonalen, sjukvårdssystemet, sin partner 

eller någon annan för att de fick ett utvecklingsstört barn. Bland dem som inte blev erbjudna 

att göra fostervattenprov verkade skulden vara associerad till att de hade haft en chans att fått 

reda på att deras väntade barn var utvecklingsstört vid en rutinmässig ultraljudskontroll eller 

att samtliga kvinnor oavsett ålder skulle ha blivit erbjudna fostervattensprov för att där se om 

det var något fel på fostret.  

 

1.4 Att ha ett barn med Downs syndrom 

En av de viktigaste händelserna i livet är att få barn. Föräldrarna förbereder sig under 

graviditeten för den nya situationen. Många går och funderar hur barnet kommer att se ut och 

vara. Vilken kroppsdel han/hon kommer att få från vem och hur fantastiskt och helt 

annorlunda framtiden kommer att bli med en ny varelse i livet. Alla kommer att få en helt 

annan betydelse nu och för alltid. Att bli förälder är också en omställning. Det lilla livet 

kräver en hel del av föräldrarnas uppmärksamhet och krafter. Deras egna behov får från och 

med nu komma i andra hand. I perioder känner de nya föräldrarna många gånger sig slitna och 

trötta men samtidigt finns den oerhörda glädjen över barnet, över att se och följa dess 

utveckling som en motvikt till ansträngningen. Om barnet har ett funktionshinder förändras 

situationen. När handikappet genast upptäcks, vilket är vanligast när barnet har Ds blir allt 

annorlunda. På några sekunder slits hela den trygga världen i stycken, alla de drömmar och 

förhoppningar föräldrarna haft går i kras. De flesta föräldrarna upplever i stället en enorm 

besvikelse, förtvivlan och ett kaos omkring dem framgår av Annerén m.fl. (1996). 

    3



 

Barn med Ds kan ha avvikelser i varierande svårighetsgrad. Det tar längre tid för dem att lära 

sig att gå och prata, de har inlärningssvårigheter som kan variera från lätta till grava och de är 

i vanliga fall korta till växten. Många av barnen med Ds är dock gladlynta och sociala.  

 

Ds medför ofta en rad medicinska problem. Mer än vart tredje barn med Ds har ett medfött 

hjärtfel. Barnen har också en större risk att drabbas av öroninfektion och en ansamling av 

vätska i örat vilket ibland kan leda till nedsatt hörsel. Problem med synen är också vanliga 

(Stora familjeläkarboken, 2003). 

 

1.5 Problemformulering 

I socialstyrelsen [SOS] stadgas att i sjuksköterskans kompetensområde ingår det att 

kommunicera på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt i dialog med patient och/eller 

närstående och ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och 

behandling (SOSFS, 2005:15). Hedov m.fl. (2002) fann därför att det är av stor vikt att som 

sjukvårdspersonal ha god kunskap om behovet av information och stöd hos nyblivna föräldrar 

till barn med Ds. . Den här studien tittar på hur föräldrarna upplever informationen som de fått 

i samband med besked om att deras barn har Ds samt hur dem upplever stödet från 

sjukvårdspersonalen.  
 
1.6 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva den information och det stöd föräldrar till 

nyfödda barn med Ds anser sig behöva, samt se hur föräldrarnas anknytning till barnet 

påverkades. 

 

1.7 Frågeställningar 

• Vilken information anser sig föräldrarna till ett nyfött barn med Ds behöva? 

• När bör informationen ges? 

• Vilket stöd behöver nyblivna föräldrarna? 

• Hur påverkar föräldrarnas anknytning till barnet? 
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2. Metod 
 

2.1 Design 

Studien är en beskrivande litteraturstudie av tidigare publicerade vetenskapliga artiklar kring  

ämnet Downs syndrom, information, anknytning och stöd. 

 

2.2 Databaser 

Litteratursökningen har skett via Gävle Högskolas databaser; Medline via Pub Med som är en 

bred databas som täcker in stora områden inom medicin och omvårdnad. Databasen innehåller 

enbart dokument typer av vetenskapliga tidskrifter (Forsberg och Wengström, 2003). Samt 

Academic Serarch Elite som täcker in de flesta ämnesområden inom humaniora, 

samhällsvetenskap och naturvetenskap. Databasen innehåller vetenskapligt granskade artiklar 

på engelska (Malmö Högskola, Academic Search Elite, 2008) 

 

2.3 Kriterier för urval av källor 

Sökningar av vetenskapliga artiklar har skett enligt de sökord som finns representerade under 

rubriken sökord. Begränsningarna vid sökningen i databaser var att materialet skulle baseras 

på vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 1997 och 2007. Artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska och motsvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar, samt finnas i 

fulltext och fick heller inte vara litteraturöversikter (reviews). Första urvalet gjordes utifrån 

titelns innehåll och därefter gjordes en sortering utifrån abstract. Ett flertal artiklar valdes bort 

efter genomläsning av abstraktet, då de inte uppfyllde kraven enligt de kriterierna för 

vetenskapliga artiklar eller inte stämde överens med studiens syfte och frågeställningar. 

Limits som användes var Peer-reviewed, Published in the last 10 years, humans, English, All 

infants: birth -23 months, all child: 0-18 years. 

 

2.4 Sökord 

Dessa sökord har varit utgångspunkten för identifiering av allt material som använts i denna 

studie; Downs syndrom, parents, social support, infants, parental stress,   

children disability, family well-being, psychological, manuella sökningar på författares namn 

via intressanta artiklars referenslista samt relaterade artiklar från databasen Medline. 

Provsökningar på Mesh termer i Medline via PubMed har gjorts och dessa gav ett ”snävare” 

resultat i sökningen efter artiklar. Mesh termerna presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1: Antal träffar av sökning på Mesh termer, n=6. 
Sökord Mesh termer Antal träffar 

Infants 31 

Down syndrome 27 

Parents 3 

Social support 1 

Parental  

Stress 

26 

93 

psychological 109 

 

2.5 Sök strategi 

Datainsamlingen av vetenskapliga artiklar har skett via en sök strategi som överens stämmer 

med studiens frågeställningar i databassökning och manuell sökning där referenser har lästs 

på valda artiklar och därefter sökts via databas på författarens namn. Fritext sökning har 

kombinerats med de valda sökorden i kombination med hjälp av den booleska operatorn AND 

för att begränsa sökningen och få ett ”smalare” resultat. Ett exempel på detta presenteras som 

tabell 2. 

 

Tabell 2: Sökorden kombinerade med AND samt resultatet av sökorden. 
Sökord Resultat 

Down syndrome 18082 

parents 100 417 

Social support 34883 

Down syndrome 

AND 

parents 

1080 

Down syndrome 

AND  

Social support 

73 

Down syndrome AND Parents AND 

Social support 

51 

 

2.6 Datainsamlingsmetod (utfall av sökningen) 

Använda databaser, begränsningar, sökord, utfall samt antal valda artiklar som ingick i urvalet 

av den litteratur som använts i litteraturstudien. Utfallet av sökningen redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3: Översikt över databaser, begränsningar, sökord, utfall och valda artiklar. n=26 
Databas begränsningar Sökord Utfall Valda artiklar 

Medline via PubMed  Down syndrome 

(Mesh) AND 

Parents (Mesh) 

AND Social support 

38 5 

 

Medline via PubMed  Related Articles for 

PubMed 

(select12578293) 

AND Down syndrome 

41 1 

 

Medline via PubMed  Related Articles for 

PubMed 

(select12578293) 

172 5 

 

Medline via PubMed Published in The last 

10 years 

Infants AND 

Social support 

AND 

Down syndrome 

8 1 

 

Medline via PubMed Published in The last 

10 years, 

Humans, English, All 

infants: birth-23 

months 

Down syndrome 

AND 

parents 

96 2 

 

Medline via PubMed Published in The last 

10 years, 

Humans, English, All 

infants: birth-23 

months 

Parental stress 

AND 

Down syndrome 

8 1 

 

Medline via PubMed Published in The last 

10 years 

Related Articles for 

PubMed 

(select12578293) 

AND 

Down syndrome 

23 1 

 

Medline via PubMed 

Manuell sökning på 

författare 

  Dyson LL                      6 1 

Medline via PubMed 

Manuell sökning på 

författare 

 Saloviita T 4 1 

Medline via PubMed 

Manuell sökning på 

författare 

 Pain H 9 1 

Medline via PubMed 

Manuell sökning på 

författare 

 Padeliadue S 4 1 
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Medline via PubMed 

Manuell sökning på 

författare 

 Pelchat D 18 3 

Medline Via PubMed Publisched in the last 

10 years, Humans, 

English, All Child: 0-

18 years 

Children disability 

AND Family well-

being AND 

psychological 

28 1 

Academic Search Elite 

Manuell sökning på 

författare 

 Sue Hall  

AND  

Martin Bobrow 

1 1 

 

 

2.7 Bortfall  

De artiklar som valdes bort från litteraturstudien uppfyllde inte de kriterier som motsvarade 

studiens syfte och frågeställningar. Artiklar som dessutom inte fick ingå var dem som genom 

läsning av abstract inte heller uppfyllde kraven för studien samt de artiklar som inte gick att få 

i fulltext eller nekad åtkomst (n=463) av dessa så valdes totalt n=26 artiklar, varav fem valdes 

till introduktionen och tjugoen till resultatdelen. Utifrån inklusionskriterier och urval av källor 

så anser författarna att bortfallen inte har påverkat resultatet. 

 

2.8 Inklusionskriterier 

Down syndrome, föräldrar, stöd, information, stress, omvårdnadspersonal och bemötande. 

 

2.9 Valda källor 

Tabell 4: Valda artiklar som ligger till grund för resultatet (n = 21). 
Författare år/land Titel Design Urval/undersökningsgrupp Kvalitetsbedömning 

Saenz Rebecca B. 

1999 America.

 Primary care of 

infants and young 

children with Down 

syndrome.

Kvalitativ Orsaker och följder av Ds 

och stödet som ges till 

föräldrarna. Ingen specifik 

målgrupp 

Låg tillförlitlighet. 

Ingen metod del. 

Ingen etisktprövning. 

Ej validitet eller 

reliabilitet. 

Woolfson, Lisa. 

2004  

Storbritanien 

 

 

 

 

 

 

Family well-being 

and disabled children: 

A psychosocial model 

of disability-related 

child behavior 

problems. 

Kvalitativ Föräldrars upplevelser av att 

ha ett barn med svårigheter. 

Låg tillförlitlighet. 

Inga rubrik nivåer. 

Inga instrument, ej 

etiskt prövad, ej 

validitet och 

reliabilitet.  
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Författare år/land Titel Design Urval/undersökningsgrupp Kvalitetsbedömning 

Pelchat D, Richard 

N, Bouchard JM, 

Perreault M, 

Saucier JF, 

Berthiaume M, 

Bisson J.  1999. 

Canada 

Adaptation of parents 

in relation to their 6-

month-old infant's 

type of disability.

Kvantitativ, 

teoretisk studie 

144 mödrar och 72 fäder 

med barn som är 6månader 

gamla.  

16st med Ds 

18st med hjärtsjukdomar 

19st med gomspalt 

14st icke specifika symptom 

Medel tillförlitlighet. 

Ej jämförbar med 

annan population. T-

testad och 

signifikanta 

skillnader. 

Most DE, Fidler 

DJ, Booth-LaForce 

C, Kelly J. 2006 

USA 

Stress trajectories in 

mothers of young 

children with Down 

syndrome 

Kvalitativ 74st familjer med Ds (n=25) 

Jämförande grupp (n=49) 

Låg tillförlitlighet. 

Litet urval. Inget om 

validitet och 

reliabilitets test, 

hänvisar till andra 

studier. 

Pelchat D, 

Lefebvre H, 

Perreault M.  2003. 

Amerika 

Differences and 

similarities between 

mothers' and fathers' 

experiences of 

parenting a child with 

a disability 

Kvalitativ 9st föräldrar (5 familjer) 

med 4st par och en moder 

som har barn med Ds 

Låg tillförlitlighet. 

Inget om validitet 

och reliabilitet. Liten 

undersökningsgrupp, 

ej etisk prövning, ej 

generaliserbar till 

större population. 

Dyson LL. 1997. 

USA

Fathers and mothers 

of school-age 

children with 

developmental 

disabilities: parental 

stress, family 

functioning, and 

social support.

Kvalitativ 30st par föräldrar med barn 

med svårigheter. 32st par 

med barn utan svårigheter. 

Medelåldern på barn 9, 3år. 

Medel  

tillförlitlighet. Inget 

om testat instrument, 

t-test, ej signifikant, 

ej generaliserbar till 

större population. 

Rahi JS, Manaras I, 

Tuomainen H, 

Hundt GL. 2004. 

United Kingdom

Meeting the needs of 

parents around the 

time of diagnosis of 

disability among their 

children: evaluation 

of a novel program 

for information, 

support, and liaison 

by key workers.

Kvalitativ 79st familjer med pre-CLT 

och 68st familjer med post-

CLT fyllde i frågeformulär. 

29st av pre grupperna samt 

19st av post-CLT grupperna 

fick delta i intervjuer. 

CLT: community link team 

Hög tillförlitlighet. 

Välbeskrivet 

instrument. Validitet 

och reliabilitet 

tested. Etiskt prövad. 

Avidentifierat 

material.  
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Författare år/land Titel Design Urval/undersökningsgrupp Kvalitetsbedömning 

Pain H. 1999. 

Storbritanien 

Coping with a child 

with disabilities from 

the parents' 

perspective: the 

function of 

information. 

Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervju.  

20 föräldrar n=5 med båda 

föräldrarna och n=10 med 

enbart mödrar. 

Låg tillförlitlighet. 

Lågt deltagande i 

studien. 

Semistrukturerad 

intervju. Ej 

generaliserbar data 

med andra föräldrar. 

Ej etiskt prövad, ej 

validitet och 

reliabilitet. Ej 

beskrivet instrument. 

Ricci LA, Hodapp 

RM.  2003. USA

Fathers of children 

with Down's 

syndrome versus 

other types of 

intellectual disability: 

perceptions, stress 

and involvement.

Kvantitativ 20 barn med ID = 

intellektuella svårigheter och 

30 barn med Ds och deras 

fader jämfördes. 

Hög tillförlitlighet, 

dock en liten grupp. 

Reliabilitet och 

validitets testad, p-

värden finns med. 

Van Riper M. 

2007. USA

Families of children 

with Down 

syndrome: responding 

to "a change in plans" 

with resilience

Kvalitativ 

descriptive design. 

76st familjer med barn med 

Ds deltog, valda från lokala 

stödgrupper för familjer med 

barn med Ds. 

Hög tillförlitlighet. 

Validitet och 

reliabilitets prövad, 

beskrivande design. 

Godkänd av 

deltagarna. 

Avidentifierat 

material. Data analys 

beskriven. 

Ferguson JE 2nd, 

Kleinert HL, 

Lunney CA, 

Campbell LR. 

2006. USA

Resident physicians' 

competencies and 

attitudes in delivering 

a postnatal diagnosis 

of Down syndrome.

Kvantitativ 29st deltog i studien. 10st 

obstetriker och gynekologer 

samt 19st pediatriker. 

Hög tillförlitlighet. 

Godkänd studie, 

nollhypotes, 

beskrivet instrument, 

välbeskriven metod. 

Skotko BG. 2005. 

America 

 

 

 

 

 

Prenatally diagnosed 

Down syndrome: 

mothers who 

continued their 

pregnancies evaluate 

their health care 

providers

Retrospektiv studie 

som är Kvantitativ 

och Kvalitativ 

141st svar från mödrar med 

prenatal diagnos om Ds. 

Medelålder 35,4 år.  

Hög tillförlitlighet. 

Godkänd studie, 

avidentifierat 

material, 

välbeskriven metod, 

testat instrument. 
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Författare år/land Titel Design Urval/undersökningsgrupp Kvalitetsbedömning 

Starke M, Möller 

A. 2002. Sverige 

 

Parents' need for 

knowledge 

concerning the 

medical diagnosis of 

their children

Kvalitativ 33 mödrar och 11 fäder 

intervjuades. 

Hög tillförlitlighet. 

Retrospektiv-

explorativ 

semistrukturerad 

intervju. Pilot-test, 

etisk prövad, 

välbeskrivet resultat 

och metod. 

Skotko B. 2005. 

USA

Mothers of children 

with Down syndrome 

reflect on their 

postnatal support

Kvantitativ / 

Kvalitativ 

2945st utskick till familjer 

varav 1250 svar efter visst 

bortfall återstod n =985. 

Hög tillförlitlighet. 

Pilot-test, godkänd 

studie, compehensive 

analys, p-värden, 

kontrollerat 

instrument.  

Padeliadu S. 1998. 

Grekland 

Time demands and 

experienced stress in 

Greek mothers of 

children with Ds  

Kvalitativ 41st mödrar till barn med Ds 

deltog i studien av totalt 65st 

kontaktade. 

Medel i 

tillförlitlighet. 

Välförklarat 

frågeformulär, 

välbeskriven metod, 

ingen validitet och 

reliabilitet. Ej etiskt 

prövad framgår. 

Pelchat D, 

Lefebvre H, Proulx 

M, Reidy M.  2004. 

Canada 

Parental satisfaction 

with an early family 

intervention program 

Kvalitativ 47st föräldrar i studiegrupp 

53st föräldrar i jämförande 

grupp. 

Hög tillförlitlighet. 

Dock inget om 

validitet och 

reliabilitet. Statistisk 

signifikans, 

analyserat och 

avidentifierat 

material. Qvasi-

experimentell studie. 

Pelchat D, 

Lefebvre H. 2004. 

Canada 

A holistic 

intervention 

programme for 

families with a child 

with a disability. 

Kvalitativ 17st familjer med barn med 

Ds (n =14st barn)  

Medel i 

tillförlitlighet. Lågt 

deltagande. Etiskt 

prövad. Godkänt 

deltagande. 

Instrumentet ej 

validitets prövat. 
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Författare år/land Titel Design Urval/undersökningsgrupp Kvalitetsbedömning 

Wolfgang Lenhard; 

Breitenbach, 

Erwin; Ebert, 

Harald; 

Schindelhauer-

Deutscher, H. 

Joachim; Zang, 

Klaus D.; Henn, 

Wolfram. 2007. 

Tyskland

Attitudes of Mothers 

Towards Their Child 

With Down 

Syndrome Before and 

After the Introduction 

of Prenatal Diagnosis. 

Kvalitativ 282st mödrar till barn med 

Ds i 1970 års studie. 

410st mödrar till barn med 

Ds i 2003 års studie 

utvärderades för att se en 

skillnad på 30år. 

Låg tillförlitlighet. 

Inget om etisk 

prövning. Ej validitet 

och reliabilitet. Inget 

om instrument eller 

frågeformulär. 

Saloviita T, Italinna 

M, Leinonen E.  

2003. Finland

Explaining the 

parental stress of 

fathers and mothers 

caring for a child with 

intellectual disability: 

a Double ABCX 

Model.

Kvantitativ Mödrar n=116 

Fader n=120 

Barn ålder 1-10år. 

Hög tillförlitlighet. 

Cronbach-alpha, 

beskrivet instrument, 

p-värde. 

Lam LW, 

Mackenzie AE.  

2002. Hongkong 

Coping with a child 

with Down 

syndrome: the 

experiences of 

mothers in Hong 

Kong 

Kvalitativ 18st mödrar till barn med Ds 

deltog i studien. 

Medel i 

tillförlitlighet. Lågt 

deltagande i studien. 

Etiskt prövad. 

Validitet och 

reliabilitets prövad. 

Kodat och 

avidentifierat 

material.  

King GA, 

Zwaigenbaum L, 

King S, Baxter D, 

Rosenbaum P, 

Bates A.  2006. 

Canada  

A qualitative 

investigation of 

changes in the belief 

systems of families of 

children with autism 

or Down syndrome 

Kvalitativ 15st föräldrar, 12st mödrar 

och 3st fäder till barn med 

Ds samt 4st omvårdnads 

personal. 

Hög tillförlitlighet. 

Godkänd studie. Har 

med credibility, 

transferbility, 

dependability.  

 

I tabell 4 redovisas valda artiklar som ligger till grund för resultatet (n = 21).  

 

2.10 Dataanalys 

Utifrån valet av metod så lästes abstract för att bedöma om artikeln motsvarade syfte och 

frågeställning. Därefter delades artiklarna upp mellan författarna som värderade om artikeln 

kunde ha klinisk betydelse för studien och om den skulle inkluderas. Sedan granskades 

vetenskapliga artiklarna vid ett flertal tillfällen och sorterades avseende design, urval och 

resultat samt kvalitet bedömdes (Forsberg & Wengström, 2003). Kvalitets bedömning på 
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artiklarna gjordes genom att sätta betyg på dem enligt följande: Låg, Medel och Hög kvalitet. 

Artiklarna granskades utifrån urvalsgrupp, etiskt godkännande, validitet och reliabilitet samt 

använda instrument och fick därefter sina betyg. Ställningstagande gjordes för att besluta om 

materialet var relevant med syfte och frågeställning till resultatbearbetningen. De valda 

artiklarna till resultat delen redovisas i tabell 4, för att få en överblick över varje studies 

design, urvalsgrupp och kvalitet. Utifrån de tjugoen valda artiklarna som finns presenterade i 

resultatet så är en från Sverige, en från Finland, en från Grekland, en från Hongkong, en från 

Tyskland och resterande från USA och Storbritannien. Materialet har samlats ihop genom 

systematisk sökning, kvalitetsgranskats och sammanställts.  

 

2.11 Forskningsetiska övervägande 

Studien bygger på resultat från vetenskapliga artiklar som redan är etiskt granskade och 

publicerade, av den anledningen ansåg inte författarna att det inte förelåg några etiska hinder. 

Urvalet av artiklarna har skett på ett systematiskt och objektivt sätt och allt material kommer 

att presenteras tydligt. Artiklarna valdes utifrån uppsatta urvalskriterier och inga bortfall 

gjordes pga. författarnas åsikter. På det sättet har alla artiklar haft samma chans att ingå i 

studien.  

 

3. Resultat 
Resultatet baseras på 21 vetenskapliga artiklar som belyser föräldrars behov av information, 

anknytning och stöd vid en diagnos av sitt barn och detta redovisas skriftligt genom att 

resultaten är uppdelade i fyra rubriker utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 

3.1 Information som föräldrar till ett nyfött barn med Ds anser sig behöva 

Rahi, Manaras, Tuomainen och Hundt, (2004) visar i sin studie att de allra flesta föräldrar 

värdesätter respekt och stöd i omvårdnaden, mycket mer än generell information tiden kring 

diagnostiseringen av ens barn. Det är viktigt att som förälder få känna sig speciell och inte 

bara en i mängden vid processen man går igenom. Att kunna bli erbjuden stöd, samtal och att 

ha någon som man kan vända sig till har värdesattas mycket. De största behoven för 

föräldrarna, kring den kritiska perioden då barnet har fått sin diagnos är behovet av 

information speciellt kring utbildning, socialt stöd, nätverk och samtalsgrupper. 
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I en studie gjord av Skotko (2005) kom man fram till att många kliniker tillkännager att de har 

mycket lite träning i om hur man ger besked om att barnet har Ds. Det är en utmaning för 

läkarna som ska ge informationen på ett ödmjukt sätt till föräldrarna. Nästan alla mödrar hade 

önskat att de skulle ha blivit informerade om Ds så fort som läkaren misstänkte diagnosen. 

Föräldrarna rapporterade att det sällan var en positiv erfarenhet att få ett barn med Ds. De 

flesta var rädda och oroliga efter att ha fått information om diagnosen. Flera oroade sig för hur 

de skulle klara av jobb och karriär samtidigt med sitt barns svårigheter. Oron ökade även hos 

de mödrar som upplevde att deras läkare hade negativa aspekter om Ds. Mödrar som mött 

positiv läkare och som tillsammans gick igenom informationen om diagnosen till Ds var mer 

optimistiska.  

Enligt mödrarnas önskemål hur diagnosen ska ges önskade de följande: vill kunna ställa 

frågor om diagnosen, det ska finnas en beredskap till föräldrarna, beskedet ska ges direkt vid 

misstanke om Ds, informationen ska ges samtidigt till båda föräldrarna, personalen ska inte 

delge sina egna åsikter, bli erbjuden färskt material om Ds, bör få tillgång till stödgrupper och 

bli erbjuden ett privat rum efter beskedet. 

 

Starke & Möllers studie (2002) visade att ett sätt för föräldrar att kunna handskas med sina 

reaktioner när de fått ett kroniskt handikappat barn, är genom att söka information och få 

kunskap om diagnosen. Det är ett sätt för föräldrar att lugna ner sig i en katastrofartad tid. 

Många vände sig till bibliotek, lånade medicinsk litteratur, läste vetenskapliga artiklar och 

pratade med andra familjer som hade barn med likartad diagnos.  

Föräldrar anser sig behöva all slags information. Med information från vårdpersonal, 

medicinsk litteratur och från familjer som varit i samma situation, är de förberedda på hur 

handikappet yttrar sig. De kan bättre förklara diagnosen för anhöriga och andra. 

Studien påvisade även att varför så många föräldrar var missnöjda med informationen som 

gavs var för att doktorerna och övrig vårdpersonal inte kunnat ge fullständig information och 

inte kunnat svara på frågorna om handikappet vid tiden för diagnostiseringen. Föräldrarna 

ansåg att vårdpersonalen hade lite eller ingen kunskap om syndromet och var därför inte 

kapabla att förklara om deras barns kondition. 

I studien fick de medverka i en familjevecka där endast handikappade barn fanns. Föräldrarna 

såg detta som ett stort steg framåt i deras eget lärande och förståelse för diagnosen. 

Föräldrarna var mycket positiva till att få träffa andra i samma situation. De såg en chans att 

se, lära och förstå hur framtiden skulle se ut. Informationen gav även föräldrarna en chans att 

lära sig att berätta om den för den övriga familjen. På det viset gavs övriga familjemedlemmar 
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en chans att tänka om och vara minde dömande i barnets och föräldrarnas handlingar. Det 

hjälpte också föräldrarna att förbereda sig för vad som komma skall i framtiden (Pain, 1999).  

 

3.2 Tidpunkt för informationen 

Enligt Ferguson, Kleinert, Lunney och Campbell, (2006) kan det vara svårt att förstå 

föräldrarnas omedelbara reaktion efter att de har fått diagnosen Ds på sitt nyfödda barn. Det är 

ändå något som förväntas av läkarna. Därför är det vanligt att familjer uttrycker missnöje hur 

informationen har givits till dem. Många familjer upplever det som att läkaren hänvisar till 

litteratur istället för att förklara Ds och dess likheter med friska barn. Läkarna i sin tur anser 

sig behöva en uppdaterad modell för att kunna ge föräldrarna den information och det stöd 

som de behöver och för att kunna framföra ett svårt besked till föräldrarna på rätt 

känslomässig nivå. I studien gavs informationen om deras barns diagnos i olika tidsstadier. 

Starke & Möller (2002) kom fram till att ju tidigare informationen gavs till föräldrarna desto 

mer nöjda och lugna blev föräldrarna.  

 

Saenz (1999) beskriver att när beskedet skall ges ska, om möjligt båda föräldrarna närvara så 

snart diagnosen är ställd. Barnet bör om det går, vara med under tiden informationen och 

diagnosen ges. Det nyfödda barnet ska refereras till dess namn, så att hans eller hennes värde 

som en människa kan tillkännages. 

 

Skotko (2005) visar att de kvinnor som har valt att göra fosterdiagnostik under sin graviditet 

upplever att de inte fick tillräcklig information om Ds, varken före eller efter testet. De flesta 

kvinnorna tyckte att deras läkare hade misslyckats med att ge adekvat material om Ds och 

efter beskedet kände majoriteten av kvinnorna sig rädda och oroliga. En del kände sig 

pressade och stressade över att fatta ett beslut om graviditeten skulle fortskrida eller inte, vid 

besked om att de väntade ett barn med Ds. De allra flesta kvinnorna i studien tyckte inte att 

läkarna skulle ge dem sin egen åsikt om vad de skulle ha gjort i en liknande situation. Det 

visade sig att de mödrar som fick pre-besked var gladare över sitt barn med Ds än de kvinnor 

som fick vetskapen om det efter förlossningen. Det kan ha att göra med att kvinnorna under 

graviditeten hann bearbeta och ta till sig information på ett annat sätt.  

 

3.3 Stödet som nyblivna föräldrar behöver 

I King, Zwaigenbaum, S. King, Rosenbaum och Bates, (2006) studie visade att föräldrar som 

fick ett barn med handikapp, upplevde att de förlorade hoppet och förväntningarna om barnets 
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framtid. Att få ett barn med Ds ger föräldrarna en annan syn på livet. Att kunna se styrkor i 

stället för svagheter i sina barn och i sin omgivning leder till en positiv syn. 

Det är viktigt som förälder att förstå att man kan tappa kontrollen, känna besvikelse och att 

detta över tid leder till nya mål och förståelse för sitt barn samt att man skapar nya 

prioriteringar i livet.  

Varje familj är unik och individuell service bör ges för att möta behov och respektera just den 

familjen. En viktig aspekt med socialt stöd är att känna sig förstådd och för att få förståelse 

samt hjälp som förälder. Strategier bör skapas individuellt för familjerna för att få god kontakt 

med de och förstå deras tro i processen dem går igenom, deras situation, mening och kontroll. 

 

Van Riper (2007), Olsson & Hwang (2002) fann att familjer till barn som har diagnosen Ds 

upplever generellt en högre grad av stress än de familjer som har normalt friska barn. 

Omvårdnads personal kan vara nyckelrollen i att hjälpa föräldrarna i deras barns svårigheter 

genom att erbjuda föräldrarna stöd i deras känslor. Personalen ska även kunna hitta strategier 

tillsammans med familjen för återhämtning, finna stödgrupper, och kunna acceptera hjälp som 

finns att tillgå. Det är viktigt för omvårdnads personal att kunna identifiera familjernas 

upplevelser kring att uppfostra och leva med ett barn med Ds. 

 

Enligt Starke & Möller (2002) känner föräldrarna att de är annorlunda än andra familjer och 

kan då sluta allt inom sig. De bör därför gå med i någon förening/organisation för att kunna 

känna accepterade av andra föräldrar och av samhället generellt. Att vända sig till en 

organisation med samma situation och för att träffa andra familjer där ett utbyta av 

information och kunskap sker ger förstärkta familjeband. Även att utveckla sociala strategier 

och att våga uppfånga känslor av förståelse och känna tillhörighet är viktigt från anhöriga och 

samhälle. 

 

Padeliadu´s (1998) studie visar på att mödrar till barn med Ds behöver ökad tillgång på tid. 

Detta drabbade mödrar i den grekiska kulturen som kände ansvar för hushåll och barnomsorg 

vilket i sin tur ledde till nedsatt tillfredsställelse. Trotts detta visar det sig att det ökade 

behovet av tid inte gällde dagliga aktiviteter utan snarare aktiviteter i relation till fritid och 

utbildning för deras barn. Mödrar till barn med Ds förstår att språket, självhjälp och generella 

kognitiva problem med deras barn kräver fortsatt medling inte enbart i skolan men även i 

hemmet. Föräldrar oroar sig ofta för barnens utbildning, vilket är en livslång oro för 

mammorna som leder till stor stress. Stödet till föräldrarna bör fokuseras på att stötta dem vid 
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barnens fritidssysselsättningar och utbildningsaktiviteter. Genom att uppfylla barnens behov 

minskar stressen hos föräldrarna. 

 

I Saenz (1999) studie fann man att båda föräldrarna behöver både information och stöd från 

nationella organisationer/föreningar och lokala. Både muntlig och skriftlig information bör 

ges. Telefonnummer eller ett telefonsamtal till det närmsta sjukhuset eller till specialister om 

Ds kan minska den psykiska påfrestningen. Det är även viktigt att föräldrarna får hjälp snabbt 

och att man rekommenderar dessa föräldrar till att träffa andra Ds föräldrar som har 

genomgått liknande stadier. Sådant möte kan ge bevis på att man kan leva som en vanlig 

familj fast man har fått ett barn med Ds. Vidare studien nämns även att både modern och 

fadern till ett nyfött barn med den ställda diagnosen Ds ska uppmuntras till att bilda 

familjeband innan man återgår till arbetet.  

I Woolfson (2004) framgår att andra föräldrar säger sig behöva professionell hjälp för att 

uppnå detta och kan behöva be om hjälp för att klara av barnets uppförande och samtidigt lära 

barnet grunderna för ett passande uppförande, för att kunna ge familjen en god hälsa och ett 

välmående. 

 

I Pelchat, Lefebvre, Proulx och Reidy, (2004) forskning har man tittat på ett program som har 

utvecklats för personal och föräldrar samt arbetat fram en modell för att klara de svårigheter 

man möter när man fått ett barn med Ds. Programmet möter upp föräldrarna i deras tankar 

kring den nya situationen samt att ha tillgång till resurser från vården för att få stöd. Familjen 

anpassas till att klara av kognitiv, känslomässig och beteenderelaterad stress samt att förstå 

hela processen de går igenom. Modellen bygger på tidiga möten med föräldrarna. Det första 

mötet äger rum redan efter ett halvt dygn efter att förlossningen ägt rum. Därefter följs 

mötena upp i familjens hem där föräldrarna får tid till att tala om sina upplevelser av att ha ett 

barn med Ds. Det är viktigt att föräldrarna får stöd och råd i sin nya situation. De föräldrar 

som fått arbeta efter modellen upplevde att dom hade kontroll över sin nya situation och hade 

mindre oro och stress kring familjelivet. 

 

Wolfagang, Breitenbach, Ebert, Schindelhauer-Deutscher, Zang och Henn, (2007) har visat i 

sin studie att den psykosociala situationen bland mödrar till barn med Ds har förbättrats de 

senaste 30 åren. Idag har de mer stöd och respekt från samhället. Emotionella faktorer av 

stress och känslor som skuld har minskat. En framhävande faktor till detta är stödgrupper som 

har etablerats runt om i världen till dessa familjer. Den förbättrade medicinska vården och det 
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psykosociala stöd som finns för barn med Ds och deras familjer leder till minskad stress och 

ger familjerna mer valmöjligheter. 

 

I en studie utförd av Dyson (1997) såg hon att när föräldrarna upplevde ett större socialt, en 

mera positiv familjereaktion, en starkare familjebetoning genom personlig utveckling, och ett 

väl organiserat familjesystem var de mindre stressade. Ett tidigt ingripande bidrar med att 

lindra smärta/hjälpa föräldrarnas emotionella stress och skydda deras känsla av välmående. 

Ett tidigt ingripande är absolut nödvändigt för att hjälpa föräldrarna att anpassa sig till den nya 

situationen och att ställa in dem på vad det betyder att ta hand om ett handikappat barn. De 

flesta föräldrarna var nöjda med stödgrupperna och kände att de hade hjälpt dem att anpassa 

sig till den oväntade situationen, men vissa föräldrar kände att det som hade hänt var deras fel 

eller så överdramatiserade de händelsen så att de började känna sig hotade av den. De kände 

rädsla för vart detta skulle föra dem.  

Pelchat m.fl. (2004) konstaterade att mödrarna till det nyfödda barnet med Ds var mer 

tillfredsställda än fäderna med det individriktade känslomässiga stöd de fått och mödrarna 

visade även större belåtenhet än fäderna i det personliga föräldrastödet som erbjöds. Mödrarna 

kände att den mest attraktiva resursen var det stöd de fick via information, men istället kände 

fäderna att stödet från makan var det som hjälpe. Mödrarna kände att de var mer bekymrade 

av barnets problem att uppföra sig än vad fäderna kände, och de var även mer benägna att 

söka utomstående hjälp och stöd. Å andra sidan var fäderna mer bekymrade över den negativa 

attityd de kände ifrån andra människor i omgivningen än mödrarna.  

Fäderna litade mer på makans stöd och deras egen styrka i det hela än vad mödrarna gjorde 

(Saloviita, Itälinna och Leinonen, 2003). 

 

3.4 Föräldrars påverkan på anknytningen 

Enligt Lam och Mackenzie, (2002) förväntas kvinnorna i Hongkong ta ansvar för familjens 

välbefinnande, barnens utbildning och dessutom arbeta för familjens höga standard. Detta 

gäller även när man får ett barn med Ds vilket leder till en extra börda för dessa kvinnor. De 

ska även anpassa barnen till det kinesiska samhället där mentalt handikappade barn inte helt 

är integrerade. Psykologiskt måste föräldrarna tillbringa den mesta delen av tiden, energin och 

tålamodet i omvårdnaden av barnets hälsa. Vanligtvis så accepterade inte modern och fadern 

sitt barn under samma faser vilket kunde skapa stora problem i familjelivet. Även syskon 

drabbades och kände att de inte ville berätta för sina vänner om sitt syskon handikapp. 

    18



 

Det är viktigt att förmedla orsakerna om Ds för föräldrarna så att de inte klandrar sig själva 

och att fadern och moderna kan ansvara tillsammans för sitt barn. Information och 

handledning ska ges till familjerna så att de kan möta samhällets syn på handikappade barn på 

ett mer positivt sätt  

 

Woolfsons, (2004) fann att den viktigaste tiden för anknytningen till barnet är de första fem 

veckorna efter födseln. Anknytningstiden är speciellt viktig för de familjer som föder ett barn 

med Ds. Under den tiden, kan de nyblivna föräldrarna lära att känna sig säkra i att ge barnet 

den speciella omvårdnad som barnet kräver. Föräldrarna börjar oftast utveckla olika coping 

strategier för att säkra framtiden.  

 

I en studie av Pelchat, Lefebvre och Perreault, (2003) konstaterades att det finns många 

skillnader i hur mödrar och fäder till barn med Ds upplever situationen i vardagslivet, och hur 

de olika parterna anpassar sig till att få ett barn med funktionshinder. Mödrar löper större risk 

att drabbas av stress och depressioner än fäderna. Mödrarna upplevde att fäderna kände en 

större motvillighet att prata öppet om Ds eller att visa känslor. Fäderna menade att det inte var 

manligt och att det var olämpligt att visa känslor öppet eller att be om hjälp. De kände att 

mödrarna var bättre på att visa och prata öppet om känslor. Det tolkades som att fäderna ville 

dölja sina känslor och vara starka. Mödrarna visade att de har mer förståelse för hela 

situationen kring att vara förälder till ett barn med handikapp och att visa känslor öppet eller 

fråga om hjälp. De ser det som en stärkande hand att få hjälp att få prata av sig och visa 

känslor. Fäderna har visat rädsla för sin tysthet/tystnad men känner ända inget obehag av det. 

Däremot känner mödrarna obehag då deras partner inte har behov att prata om den speciella 

situationen. 

 

Most, Fidler, Laforce-Booth och Kelly, (2006) fann att beteendemönstret hos barn med Ds 

under de tre första åren blev mera tydliga och utvecklingen blev markerande fördröjda. Desto 

äldre barnen blev desto mera höjdes stressnivån hos mödrarna. De kände stor oro inför barnets 

intellektuella utveckling och sociala utveckling vilket visade sig i upplevelser av negativ 

stress och skapandet av familjebanden. Saloviita m.fl. (2003) visade att den stress som både 

mödrarna och fäderna upplevde med att få ett handikappat barn, resulterade i att de kände att 

de fick en sämre anknytning med barnet. Det är därför viktigt att ge föräldrarna stöd under 

den första svåra tiden.  
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I Pelchats m.fl. (1999) studie fann man att föräldrar till ett funktionshindrat barn upplevde 

högre stress, psykologisk stress och anknytningssvårigheter än föräldrar till ett friskt barn. 

Mera speciellt, hade de signifikant svårare att acceptera barnet, kände mera hotade av den nya 

situationen, uppfattade det som mera okontrollerbar och mera stressfull, och en mera 

framhävd psykologis utmattning. Dessa resultat bekräftar många andra tidigare studier. 

Mödrarna rapporterade mer stress oro och ångest överhuvudtaget. 

 

I en jämförande studie mellan barn med Ds och barn med intellektuella störningar upplevde 

fäderna mindre stress i föräldraskapet gentemot sitt barn med Ds enligt Ricci och Hodapp, 

(2003). Studien visar att barnens uppträdande och behov ofta återspeglar sig i vad föräldrarna 

förväntar sig av barnet. Föräldrar som utmärker mer positiva personliga egenskaper gentemot 

deras barn med Ds leder mindre stress i familjen. 

 

4 Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

I studiens huvudresultat framkom att när nyblivna föräldrar fått ett nyfött barn med Ds ger det 

föräldrarna en ökad benägenhet att drabbad av stress, depression, ångest och 

anknytningsproblem. Det är en emotionellt svår och jobbig tid. Hela familjesituationen 

påverkas. Mödrarna känner en viss skuld till barnet. Det är traumatiskt för båda föräldrarna att 

inte veta vad som kommer att hända med dom och barnet och känner därför en stor 

hjälplöshet. De har svårt att förstå och ta till sig information angående handikappet och 

innebörden av den. De oroar sig för framtiden och vad de närmsta släkt och vännerna kommer 

att tycka och tänka. Föräldrar anser sig behöva all slags information via vårdpersonal, 

medicinsk litteratur och från familjer med liknande diagnos för att kunna förklara diagnosen 

för anhöriga, andra och för att vara förberedd på hur handikappet yttrar sig. Omvårdnads 

personal ska kunna erbjuda dem verktyg för att kunna känna igen stressen. Det är viktigt att 

förmedla orsakerna om Ds för föräldrarna så att de inte klandrar sig själva och att fadern och 

moderna kan ansvara tillsammans för sitt barn.  

Att kunna få bli erbjuden extra hjälp tillsammans med sin partner ger en ökad positiv syn på 

Ds som i sin tur leder till en mycket mer optimistisk framtid tillsammans med barnet. 

De flesta föräldrar enas om att respekt och stöd från omvårdnadspersonal värdesätts mycket 

mer än den generella information man erbjuds kring diagnostiseringen av sitt barn. 
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Dock ansåg många föräldrar var missnöjda med den informationen de fick, pga. att doktorerna 

och övrig vårdpersonal inte kunnat ge fullständig information och inte kunnat svara på 

frågorna om handikappet vid tiden för diagnostiseringen. Föräldrarna ansåg att 

vårdpersonalen hade lite eller ingen kunskap om syndromet och var därför mindre kapabla att 

förklara konditionen om deras barn. Men desto tidigare informationen gavs till föräldrarna 

desto mera nöjda och lugna blev de. Den psykosociala situationen bland mödrar till barn med 

Ds har förbättrats de senaste 30 åren. Idag har de mer stöd och respekt från samhället. En 

faktor som bidragit till detta är att stödgrupper har etablerats runt om i världen för dessa 

familjer. Den förbättrade medicinska vården och det psykosociala stöd som finns för dessa 

barn och deras familjer har lett till att familjerna har mer valmöjligheter i dag än tidigare. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

När en familj drabbas av en krissituation förändras hela familjesituationen. Ds gör att familjen 

kommer i obalans vilket påverkar det känslomässiga klimatet i familjen och tar mycket av 

familjemedlemmarnas energi. Studien syftade till att undersöka vilken information föräldrarna 

ansåg sig behöva, när och om anknytningen till barnet förändrades. Det visade sig att den 

information de först fick skulle vara grundlig och sedan utökas med tiden. Att kunna bli 

erbjuden stöd, samtal eller att ha någon som man kan vända sig till har visat sig värdesättas 

mycket. De största behoven för föräldrarna kring den kritiska perioden då barnet har fått sin 

diagnos är behovet av information speciellt kring utbildning och socialt stöd, nätverk och 

samtalsgrupper. Många kände även behovet av att träffa andra som har genomgått liknande 

situation. Som vårdpersonal lär man tänka på vad det är som föräldrarna behöver. 

Trygghetskänsla, bra bemötande och rätt information vid rätt tidpunkt (Pain, 1999; Rahi, 

m.fl., 2004; Skotko, 2005; Saenz, 1999 & Woolfson, 2004). I en annan studie av Starke och 

Möller, (2002) påvisades varför så många föräldrar var missnöjda med informationen som 

gavs. Varför kan man frågas? Det var för att doktorerna och övrig vårdpersonal inte kunnat ge 

fullständig information och inte kunnat svara på frågorna om handikappet vid tiden för 

diagnostiseringen. Föräldrarna ansåg att vårdpersonalen hade lite eller ingen kunskap om 

syndromet och var därför mindre kapabla att förklara konditionen om deras barn. Många 

kliniker tillkännager att de har mycket lite träning i om hur man ger besked om att barnet är 

funktionshindrat. Detta är en utmaning för läkarna som ska ge informationen på ett ödmjukt 

sätt till föräldrarna (Skotko, 2005).   

Då vårdpersonalen kontinuerligt arbetar med patienter av olika slag ska de visa ett 

professionellt stöd och hjälp. De ska förmedla trygghet och tillförlitlighet. En väl fungerande 
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kontakt mellan familj och professionella kan bidra positivt till utvecklingen av föräldraskapet 

medan en mindre gynnsam kontakt kan försvåra. I föreliggande studie visade att mödrarna 

som mött positiva läkare till Ds var mer optimistiska (Hedov m.fl. 2002; Skotko, 2005). 

Det är viktigt som vårdpersonal att alltid utvärdera innan man lämnar patienten. Det för att 

kunna förbättra vården och de brister som uppstår under vårdtiden. Att klara påfrestningar, 

krav och att lösa problem samt att söka förklarningar är en mänsklig tillvaro. Att dessutom 

göra detta med hälsans behåll är en utmaning för de flesta. Hedov m.fl. (2002, 2006) visar att 

mödrar till barn med Ds löper en större risk för hälsoproblem. Föräldrarollerna förändras, 

vilket innebär stress för föräldrarna som kan leda till fysisk och psykisk ohälsa i form av 

rädsla, oro, skuld och depression. Därför är en tidig anknytning till barnet viktig och för att 

tidigt kunna utveckla coping strategier för framtiden. För att förebygga ohälsa är det viktigt att 

föräldrarna förstår varandra och har tålamod i omvårdnaden kring sitt barn för att gemensamt 

klara den psykologiska stress de går igenom.  

Det är oftast mödrarna som tar huvudansvaret för familjens välbefinnande vilket även leder 

till att de löper större risk av att drabbas av stress och depressioner än fäderna. Många fäder 

till barn med Ds hade en motvillighet att prata om deras barn och hade svårt att visa känslor. 

Vad kan detta bero på? Varför känner fäderna en ovillighet at prata om deras barns 

handikapp? Författarna kan se en orsak som okunskapen om syndromet, de visste att det inte 

gick att bota men saknade många gånger en förklaring till Ds. Eftersom föräldrarna många 

gånger accepterar deras barn i olika faser kan det vara svårt att finna stöd hos varandra. Lam 

och Mackenzie, (2002) 

Bakomliggande orsaker till detta kan tolkas till att det inte är manligt att be om hjälp och att 

fäderna vill visa sig starka. Resultatet i detta leder oftast till att mödrarna upplever en extra 

börda i omvårdnaden av sitt barn och att dem inte har någon att prata med om kring den 

speciella situationen de befinner sig i, Pelchat m.fl. (2003). 

 

Saenz (1999), Starke och Möller (2002) kom fram till att desto tidigare informationen gavs till 

föräldrarna desto nöjdare och lugnare blev de. Familjer som fick beskedet om diagnosen vid 

ett senare skede, efter 24 timmar eller senare, var oftast mera missnöjda, Hedov m.fl. (2002). 

Föräldrar som får ett barn med diagnosen Ds förändrar sin syn på tillvaron. Genom att 

värdesätta livet, drömmar och förhoppningar och skapa nya prioriteringar så skapar familjen 

en ny attityd till vardagen. Många klarar detta genom att studera andra familjer som varit i 

liknande situationer och genom detta kunna se styrkor istället för svagheter i sitt barn. 
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Uppfattningar om vilket stöd föräldrarna anser sig behöva för att anpassa sig till sin nya 

situation skiljer sig världen över. Stödet som föräldrarna i Amerika inriktar sig främst på är att 

det är viktigt att känna sig förstådd och kunna bygga upp individuella strategier för familjen. 

För att kunna bilda tidiga familjeband så vill föräldrarna snabbt komma i kontakt med lokala 

och nationella föreningar för att få professionell hjälp. Ett tidigt ingripande av socialt stöd är 

nödvändigt för att hjälpa föräldrarna att anpassas till den nya situationen. Ett socialt stöd ger 

en positiv familjereaktion och gör stressen hanterbar (Dyson, 1997; King m.fl. 2003; Saenz, 

1999).  

 

Författarna anser att litteraturstudien har varit varierande gällande det stöd och information 

föräldrarna behöver. Sociala strategier, förståelse av känslor och stöd från samhället och 

allmänheten hör de flesta familjer till. Detta stöd leder till minskade emotionella känslor som 

stress och skuld. Mödrarna i studierna kunde känna sig tillfreds med den information som de 

fått men fäderna var ofta bekymrade över omgivningens attityder gentemot sitt barn med Ds 

och därför sökte fäderna stöd hos sina fruar många gånger, (Saloviita m.fl. 2003; Starke & 

Möller 2002; Wolfgang m.fl., 2007).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna har gjort denna litteraturstudie för att få svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Sökorden (n=9) som har använts i litteraturstudien var relevanta med tanke 

på studiens syfte och för att få ett mer inriktat sök resultat av artiklar. Analysmetoden har 

fungerat väl i struktureringen i arbetet samt i granskningen av vetenskapliga artiklarna som 

ligger till grund för resultatet (Forsberg & Wengström, 2003). Databaser som användes var 

Medline via Pub Med som är en bred databas som täcker in stora områden inom medicin och 

omvårdnad och Academic Serarch Elite som täcker in de flesta ämnesområden inom 

humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Båda dessa databaser innehåller många 

pålitliga vetenskapliga artiklar, vilket styrker föreliggande studies trovärdighet. Dock har inte 

Cinahl använts vid någon sökning och det kan man se som en brist då denna databas 

innehåller vetenskapliga tidskrifters artiklar inom omvårdnad. En fritext sökning 

kombinerades med de valda sökorden i kombination med den booleska operatorn AND för att 

begränsa sökningen och få ett smalare resultat. Enligt Forsberg & Wengström, (2003) 

genomgick artiklarna som hittades i sökningen olika urvalssteg och många föll bort då de inte 

uppfyllde de kriterier som sattes upp (bortfall n= 463). Detta bortfall kan tillsynes verka stort 

eftersom urvalet av artiklarna endast är n=26 totalt. Orsaken till bortfallet är de artiklar som 
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exkluderades som genom läsning av abstract inte uppfyllde kraven för studien samt de artiklar 

som inte gick att få som fulltext eller hade nekad åtkomst från Gävle Högskolas bibliotek. 

Artiklarna fick heller inte vara litteraturöversikter (reviews).  Författarna valde att 

årtalsbegränsa sökningen inom åren 1997 och 2007 för att få så aktuellt resultat som möjligt. 

Den dataanalys som har använts i studien har kvalitetsgranskat och fört samman de valda 

artiklarna på ett systematiskt sätt och inga resultat har lämnats oredovisade. 

Utifrån inklusionskriterier och urval av källor så anser författarna att bortfallen inte har 

påverkat resultatet. En svaghet i studien är att undersökningsgrupperna i följande studier 

Pelchat m.fl. (2003), King m.fl. (2006), Lam och Mackenzie (2002) samt Pain, (1999) är för 

små för att vara jämförbara till en större population. 

En litteraturstudie är ett bra sätt att sammanställa föräldrars upplevelser kring att få ett barn 

med diagnosen Ds. Resultatet valdes att presenteras i fyra under rubriker: Information som 

föräldrar till ett nyfött barn med Ds anser sig behöva, Tidpunkt för informationen, Stödet som 

nyblivna föräldrar behöver och föräldrars påverkan på anknytningen till barnet, dessa 

rubriker utgick ifrån studiens syfte och frågeställningar. Bedömning av artiklarnas kvalitet har 

gjorts efter granskning. Författarna delade upp granskningen av artiklarna och diskuterade 

sedan tillsammans deras kvalitet. Litteraturstudien skulle eventuellt kunna få ett annat resultat 

om författarna hade riktat in sig mot läkarnas eller omvårdnadspersonalens sätt att se på hur 

dem ger information och stöd till föräldrarna. Dessutom önskar författarna att de funnit ett 

bredare utbud av artiklar som handlar om hur fäderna upplever informationen som de får vid 

besked om att deras nyfödda barn har diagnosen Ds, för att kunna få ett innehållsrikare 

resultat. Sökningen har skett ur ett geografiskt globalt perspektiv för att få en så nationell och 

internationell bredd som möjligt.  

 

4.4 Allmän diskussion 

Ds, är ett kroniskt handikapp som alltför få känner till vad det egentligen innebär. De 

samhällsmedborgare som någon gång i livet drabbas av funktionshinder eller handikapp får 

ofta möta hårt motstånd från omgivningen i form av felaktiga påhopp, fördomar och attityder. 

Alla har vi lika värde som människa oberoende av vilka psykiska och fysiska funktionshinder 

vi besitter. Omgivningen har ofta förutfattade meningar på grund av okunskap. Rädsla för att 

säga eller göra fel vid kontakt med de drabbade gör att man drar sig undan. Alla vill vara bra 

föräldrar och alla känner sig ibland otillräckliga. Som förälder kan man inte alltid vara säker 

på att man gjort rätt och det dåliga samvetet gnager hos många.  

Riddersporre, (2003) visar att nyblivna föräldrar behöver goda förebilder och uppmuntran 
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från människor med egen erfarenhet av föräldraskap. Föräldrar till barn med Ds upplever 

ibland att det är svårt att finna människor med lämpliga erfarenheter i den egna släkten eller 

vänkretsen.  

Att träffa andra familjer genom olika föreningar/organisationer, att se hur en framtid skulle se 

ut, få ställa frågor, prata, umgås och delge varandra erfarenheter, tips och värdefull 

information skulle vara oerhört hjälpande för dessa familjer (Pain, 1999). Föräldrarnas 

känslighet i samspel med barnet har ofta framhållits som en förutsättning för väl fungerande 

omsorg och en trygg anknytning. Signaler från barnet uppfattas, tolkas och besvaras på ett 

relevant och förutsägbart sätt av föräldrarna. Det finns många olika omständigheter som kan 

försvåra detta, såsom att barnets signaler kan vara mycket fina och svåra att förstå. På samma 

sätt är stimulans och gensvar från föräldern ofta subtilt och har en förmåga att omedelbart 

göra en bedömning. Beteendet hos spädbarn med Ds är olikt andra spädbarns. Den så kallade 

anknytningspersonen fungerar som den trygga bas till vilken barnet söker sig vid rädsla eller 

hot om separation. Ett litet barn behöver ha sin trygga omvårdnadsperson inom räckhåll för att 

upprätthålla anknytningssystemet. När detta fungerar är barnet redo att utforska sin 

omgivning. När barnet behöver skydd eller tröst aktiveras anknytningssystemet och barnets 

uppmärksamhet inriktas på att återskapa en känsla av trygghet, för att det sedan ska kunna ge 

sig ut på upptäcktsfärd igen. Det har visat sig svårt att kartlägga anknytningsprocessen hos 

barn med Ds.  

I en studie har det visats att man fann oväntat låg positiv korrelation mellan empati hos 

mödrar till barn med Ds och barnets anknytning. Man fann att det inte bara var moderns 

sensitivitet som avgör anknytningens kvalitet, utan även hur effektivt barnet kan förmedla 

sina affekter och hur motiverat barnet är (Riddersporre, 2003).  

Slutsatsen blir att en trygg anknytning kanske inte är typisk för barn med Ds. Föräldrar till 

barn med Ds, liksom andra föräldrar, har en beredskap att vara trygghetsgivande för sina barn 

och de förväntar sig att barnen tar dem i anspråk för detta. Om detta inte sker på det sätt de 

väntat sig kan det skapa osäkerhet. Frågor uppstår lätt om den egna förmågan att vara en trygg 

anknytningsperson, liksom känslan av att barnet inte riktigt tackar ja till ens erbjudande om 

skydd, kan lätt uppstå. Generellt finns en hög grad av osäkerhet angående hur ett litet barn 

med Ds skapar optimal balans mellan trygghet och undersökande, och hur barnet visar 

föräldrarna detta. Författarna poängterar viktigheten i den information som ges till dessa 

föräldrar. Kontinuerlig, rätt vid rätt tidpunkt och individuell och gärna i samband med andra 

familjer som har erfarenhet av samma slag. 
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Många ungdomar och vuxna med Ds kan lära sig att läsa och skriva. De flesta klarar av ett 

helt vanligt liv med ett eget boende, (om man anpassar stöd efter den enskildes 

förutsättningar), ekonomi, städning och matlagning med en viss hjälpande hand. Man ska inte 

förknippa Ds med dåligt minne. Personer med Ds kan verka ha dåligt minne därför att de – till 

följd av sin begåvningsnedsättning – har en dålig rumsuppfattning och svårt att förstå 

tidsbegreppet. Svårigheterna göra att de frågar ofta om t ex om det är dags att gå till bussen nu 

– det är för att de inte förstår innebörden av uttryck som ”om en kvart”. 

Något som inte påverkar barn ungdomar och vuxna är känslor. Glädje, sorg, ilska och kärlek 

är mänskliga känslor och är lika för alla. Liksom behovet av nära relationer och ömhet. 

 

De flesta studier lägger vikten på mödrarna, hur de hanterar beskedet, informationen och 

anknytningen men vart tar fäderna vägen. De blir oftast åsidosatta och blir inte riktigt 

delaktiga i processen. När beskedet skall ges ska, om möjligt båda föräldrarna närvara så snart 

diagnosen är ställd. Barnet bör om det går, vara med under tiden informationen och diagnosen 

ges. Det nyfödda barnet ska referera till dess namn, så att hans eller hennes värde som en 

människa kan tillkännages. Det finns fortfarande stora luckor i kunskapen om hur fäderna 

upplever situationen. Fäderna känner mera att de antar rollen som ”back up” för kvinnan och 

barnet under spädbarnsperioden. Det är lika viktigt för dem att känna samhörighet med resten 

av familjen och ska ej bli utelämnad, därav anser författarna att det finns ett behov att forska 

på hur fäderna upplever att få ett barn med Ds, stödet, informationen och bemötandet. 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal har en profession där stöd, information och 

bemötande är ”vardagsmat”. För att bemötandet ska upplevas som gott bör även väntrum och 

undersökningsrum anpassas för samtliga patienters behov. Man ska då som vårdpersonal veta 

hur man ska kunna bemöta båda föräldrarna med adekvat information och stöd. Även vidare 

ska de erbjudas information och hjälp. 

Denna studies resultat är relevant och viktig för dagens sjuksköterskor att ta del av på grund 

av att sjuksköterskans dagliga arbeta ofta innebär olika former av bemötande, information och 

att ge stöd. Det är viktigt att vårdpersonal är införstådd med hur betydelsefull informationen 

är vid en krissituation som att få ett barn med Ds och måste se från situation till situation hur 

den ska bemötas för att främja välbefinnande och välmående. 
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