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Abstrakt 

 

Syfte Syftet med denna studie är att beskriva föräldrars upplevelse av bemötande, stöd och 

information i samband med födseln av ett barn med Downs syndrom, DS.                         

Bakgrund Ungefär 120 barn per år föds med Downs syndrom i Sverige och vårdas den första 

tiden på nyföddhetsavdelningar. Tidigare forskning har visat att föräldrarna upplevt 

otillräckligt stöd och information under den första tiden. Idag finns konkreta råd för hur det 

tidiga föräldrastödet ska se ut.                                                                                            

Design En kvalitativ studie.                                                                                                 

Metod Enkäter med öppna breda frågor skickades ut till 47 föräldrar till barn med DS. Av 

dessa analyserades 28 enkäter. Enkäterna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Data 

insamlades under april 2015. 

Resultat: Fyra teman identifierades vilka illustrerar föräldrars upplevelser i samband med 

födseln av ett barn med DS. När misstanken väcktes beskriver föräldrarnas upplevelser av 

hur och av vem misstanken väcktes att deras barn hade DS. Otydlig och bristfällig 

information Trots att goda exempel finns, är det många föräldrar som har dåliga erfarenheter 

av den första tiden. De beskriver hur personalen har undanhållit information samt att 

informationen har varit otydlig. Föräldrarna vill ha tydlig och ärlig information Vi har fått 

barn, inte bara en diagnos Vårdpersonalens attityder till DS har haft betydelse för 

föräldrarnas upplevelse på gott och ont, vilket även har påverkat deras copingstrategier.  

Viktig att bli bekräftad beskriver hur föräldrarna önskar mer tid för samtal, många föräldrar 

har upplevt sig utelämnade. De önskar att vårdpersonalen vågat vara personliga och ge sitt 

stöd.                                                                                                                                    



 

 

Slutsats Stödet och informationen till föräldrar som har fått ett barn med DS skulle förbättras 

om vårdpersonal följde de råd som finns i det nationella vårdprogrammet. Vårdpersonal med 

personlig erfarenhet av DS har i hög grad kunnat bidra till en positiv bild av diagnosen. 

Vårdpersonal behöver våga stanna upp, lyssna och bekräfta den nya familjen.  

  

Nyckelord: barnmorskor, bemötande, Downs syndrom, föräldrar, information, stöd, 

upplevelser, postnatal vård, vårdpersonal 

 

Uppsatsen är anpassad till American Journal of Advanced Nursing. 
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Abstract 

 

Aim The purpose of this study is to describe the parents' experience of treatment, support and 

information in connection with the birth of a child with Down syndrome (DS).                  

Background Approximately 120 children per year are born with Down syndrome in Sweden 

and cared for during their first period of life in the neonatal departments. Previous research 

has shown that parents have experienced lack of support and information during this period. 

Today there is concrete advice on how the early parental support would look like.                                                                                    

Design Qualitative method.                                                                                               

Method Surveys of open broad questions were sent out to 47 parents of children with DS. Of 

those analyzed 28 questionnaries. The questionnaires were analyzed using qualitative content 

analysis. Data were collected during April 2015th                                                                                                                          

Results: Four themes were identified and illustrate parents' experiences in connection with the 

birth of a child with DS. When the suspicion aroused describes parents' perceptions of how 

and by whom the suspicion awakened that their children had DS. Unclear and inadequate 

information although good examples exist, there are many parents who have had bad 

experiences from the first period. They describe how the staff has withheld information and 

that the information has been unclear. The parents want clear and honest information. We 

have received a child, not just a diagnosis. Health care workers' attitudes towards DS has had 

an impact on parents' experience of good and bad which has also affected their coping 

strategies Important to be confirmed describes how the parents would like more time for 

conversation, many parents have experienced themselves omitted. They wish the health 

proffessionals had dared o be personal and to give their support.                                                                               

Conclusion  The support and information to parents who have had a child with DS would be 



 

 

improved if health professionals more closely followed he advice found in the national health 

care programme. Health professionals with personal experience of  DS have largely been able 

to contribute to a positive image of the diagnosis.  Health proffessional need to take the 

adequate time for stopping, listening and confirming the new family. 

 

Keywords: Down syndrome, experience, health professionals, information,  midwifes, 

parents, postnatal care, support  

 

The paper is adapted to American Journal of Advanced Nursing.  
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Inledning 

En av författarna i denna studie har själv ett barn med Down Syndrom. Barnmorskor har ofta 

frågat henne hur den första tiden varit.  De har velat veta hur misstanken om diagnosen 

väckts, hur vårdpersonalen agerat, vem som framfört nyheten och om något kunnat göras 

annorlunda.  

 

Idén till studien föddes i och med att vi började prata om denna nyfikenhet som finns hos 

vårdpersonalen på förlossning och BB. Min erfarenhet är ju bara en enda, hur vore det om vi 

kunde samla fler erfarenheter? Finns det någon lärdom att hämta i andras erfarenheter?  

 

I och med denna studie hoppas vi kunna förse vårdpersonalen med information hur vi bäst 

agerar när vi möter nyblivna föräldrar till ett barn med Downs Syndrom. 

 

Bakgrund 

Det föds ungefär 120 barn per år i Sverige som får diagnosen Downs Syndrom 

(Socialstyrelsen, 2011). År 1866 beskrev John Langdon-Down personer med speciella 

avvikelser och gav syndromet dess namn. Down Syndrom, DS, kallas också för trisomi 21, 

eftersom man vid denna diagnos har tre istället för två exemplar av kromosom nummer 21. 

Downs syndrom är en diagnos men inte en sjukdom. De flesta personer med Downs syndrom 

är friska. Däremot kan diagnosen Downs syndrom innebära en ökad risk för vissa sjukdomar 

men även en minskad risk för vissa andra sjukdomar. En person med diagnosen Downs 

syndrom är först och främst en individ med unika kvaliteter och med samma grundläggande 

behov som alla andra människor (SDF, 2015). När man misstänker att det nyfödda barnet har 

DS, använder man sig av Halls kriterier (Bilaga 1). Det är en lista med de 20 vanligaste 

kännetecknen. För att säkerställa diagnosen och vilken form av kromosomavvikelser barnet 

har, tas blodprov och en cellodling görs (FUB, u.å.). Många gånger väcks misstanken om DS 

redan inne på förlossningssalen.  

 

När ett barn med funktionsnedsättning föds kan det vara en omtumlande händelse i livet för 

både föräldrar och närstående. Det kan vara både glädje och sorg, glädje över det nyfödda 

barnet och sorg över barnets diagnos. Det kan finnas en rädsla för att omgivningen ska ha en 

nedvärderande attityd. När föräldrar blir informerade om att deras barn har Downs syndrom 

drabbas de ofta av en krisreaktion. Lindh (2009) understryker vikten av kunskap och insikt 
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om krisreaktioner för att kunna förmedla trygghet i en situation där ett barn föds med en 

avvikelse. Hon menar på att omgivningens acceptans underlättar för föräldrarna att knyta an 

till barnet. För barnets och hela familjens välbefinnande har stödet från professionella och 

personer i familjens omgivning en avgörande betydelse (Hallström & Lindberg, 2009). 

Muggli, Collins & Marraffa (2009) menar på att föräldrarnas reaktioner var starkt influerade 

av barnmorskor och läkares sätt att kommunicera med dem. Föräldrarna uppskattade 

vårdpersonal som tog sig tid att sitta ner och svara på frågor. Likaså upplevdes det positivt när 

vårdpersonal gratulerade dem till deras barn och behandlade barnet som vilket barn som helst. 

Enligt Hallström och Lindberg (2009) har förhållningssättet hos personalen, oavsett yrke, en 

stor betydelse för familjers upplevelser av stöd. För att få ömsesidig tillit mellan personal och 

föräldrar är det viktigt att barnet blir bemött som värdefullt. Synen på barnets värde är 

avgörande för föräldrarnas erfarenheter av stöd eller brist på stöd. Alla föräldrar och barn 

förtjänar en bra start. Därför är det viktigt att vi som vårdpersonal på ett professionellt sätt kan 

ta hand om familjer där det nyfödda barnet avviker från normen, att vi ser barnet och bekräftar 

den som person. De ord vi använder uttrycker inte bara fakta utan också våra värderingar. 

Skotko, Capone & Kishnani (2009) har visat på att de första orden påverkar resten av samtalet 

med föräldrarna och att mödrar tenderar att komma ihåg dessa ord många år efter att de 

uttalats. 

 

Moen Lindberger (2008) låter nio föräldrar till barn med Downs syndrom berätta hur deras 

upplevelser var i samband med beskedet om att deras barn hade en kromosomavvikelse. 

Boken bekräftar att det finns ett stort behov att upplysa vårdpersonal hur vi ska bemöta 

föräldrar till ett barn med Downs syndrom.  I en svensk studie svarade 60 % av de tillfrågade 

föräldrarna att de inte fått det stöd som de hade önskat sig. De flesta i studien upplevde att de 

fick för mycket negativ information om Downs syndrom (Hedov, Wikblad & Annerén, 2002). 

Detta bekräftas av en av de största studierna som gjorts om mammors upplevelse av stöd i 

samband med att de fått ett barn med DS. I den tillfrågas 985 mammor vars barn 

diagnostiserats med DS efter födseln. Där framkommer det tydliga brister angående vilken 

information föräldrarna fått om vad diagnosen DS innebär. Majoriteten av mammorna 

upplevde att informationen de fick om DS var negativ, att den fokuserade mer på vilka 

svårigheter som det kunde innebära att leva med DS istället för att inrikta sig mer mot 

möjligheter (Skotko, 2005). När föräldrar till barn med DS själva fått uppge vilken 

information som känts viktig i samband med diagnosen har de lyft fram just information som 
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beskriver hur livet för ett barn med DS kan tänkas bli. Föräldrarna underströk även vikten av 

att informationen skulle vara uppdaterad och aktuell (Sheets, Best, Brasington & Will, 2011).  

 

Skotko (2005) menar att det är inte bara innehållet utan även på vilket sätt och i vilken miljö 

som information om diagnosen lämnats som påverkar föräldrarnas upplevelse. Föräldrar 

beskriver att de mottagit diagnosen i ett flertal olika miljöer; på förlossningsrum, på BB -

salar, i OP- salar, i hemmet mm. Flera mammor beskriver att de mottagit diagnosen utan 

partnern närvarande. De vittnar om att vårdpersonalen undvikit dem och pratat bakom ryggen 

på dem. Studien visar att även om viss förbättring skett under det senaste decenniet, så finns 

det fortfarande mycket att förbättra.  Gemensamt för de flesta föräldrar är att de hade 

föredragit att bli informerade om DS i ett så tidigt skede som möjligt, dock inte direkt efter 

födseln. Föräldrarna ville helst bli informerade i ett enskilt rum med så få närvarande som 

möjligt. 

 

Cuttingham, Morgan och Macgucken (1985) kunde i sin studie visa på att när vårdpersonal 

informerade föräldrarna i enlighet med specifika riktlinjer så blev samtliga mammor nöjda 

med hur de informerats om diagnosen. Sedan 2013 finns ett nytt medicinsk vårdprogram för 

barn med Down Syndrom (VLL, 2013). Där finns rekommendationer om hur den första 

informationen bör ges till föräldrarna i samband med att man misstänker att deras barn har 

DS.  Föräldrarna bör ges möjligheten att återhämta sig efter förlossningen. Det har visats att 

6-13 timmar efter barnets födelse verkar vara en optimal tid för första informationen. 

Föräldrarna bör, om möjligt informeras tillsammans och samtalet ska inledas med att gratulera 

till deras barns födelse. Samtalet bör ske i ett enskilt och ostört rum av den behandlande 

läkaren, kurator och en kontaktperson. Informationen ska ges på ett vänligt och nyanserat sätt 

och personalen ska använda sin erfarenhet och expertis så att föräldrarna får kunskap och 

stöd. Det är viktigt att föräldrarna får tillräckligt med tid så att de har möjlighet att reflektera 

och får sina första frågor besvarade. Gärna ge broschyrer och erbjud kontakt med andra 

familjer som har barn med DS.  

 

Forskning har i decennier visat att föräldrar till barn med DS upplevt brister beträffande stöd 

och information. Det finns också, som vi nämnt tidigare, konkreta råd om hur man skulle 

kunna förbättra omhändertagandet av dessa familjer. Frågan är om kunskapen nått ut till den 
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vårdpersonal som träffar föräldrar till barn som har fått diagnosen DS. Och i så fall är det 

intressant att skildra föräldrars olika upplevelser av stöd och information som de erbjuds. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva föräldrars upplevelse av bemötande, stöd och 

information i samband med födelsen av ett barn med Downs syndrom. 

 

Metod 

Teoretisk referensram 

Enligt omvårdnadsteoretikern Dorthea Orems ska människan ses som en tänkande, kunnig 

och fri varelse. Hon har en naturlig, inneboende förmåga till utveckling.  Genom att själv 

sköta sin egenvård, alltså själv kunna sörja för nödvändig omvårdnad, kan hon uppnå 

välbefinnande. Den kulturella och sociala kontext i vilken människan befinner sig påverkar 

henne. Orem menar att det ligger ett ansvar hos individen att själv påverka sin egenvård. Men 

det ligger dock på vårdens ansvar att stötta och undervisa individen så att denne kan göra 

detta på bästa sätt. Det är av vikt att vården ser till hela människan såväl psykiskt, fysiskt som 

socialt (Tomey och Alligood, 2002). Denna teori har valts som teoretisk referensram för detta 

arbete då stöd och undervisning är två centrala begrepp i såväl barnmorskans arbete som i 

denna uppsats. 

Design 

För att få en djupare förståelse om postnatal vård och hur den kan förbättras när ett barn med 

DS föds har vi valt en kvalitativ ansats, enkätstudie med kvalitativ ansats baserat på 

semistrukturerade öppna frågeformuleringar. Föräldrarna har fått beskriva sin upplevelse av 

information, bemötande och stöd i samband att de fått ett barn med Down Syndrom.  

Deltagare 

Deltagarna i studien hämtades från den rikstäckande Facebookgrupp för föräldrar till barn 

med Downs syndrom. Gruppen startades för flera år sedan och drivs av ideellt av föräldrarna 

själva. Åldern på barnen varierar från nyfödda till vuxna. Sidan har drygt 1000 medlemmar. 

Inkluderingskraven var att man talar, läser och skriver god svenska, att barnet har fötts och 

vårdats på en svensk förlossningsklinik och BB och Neonatalavdelning och att man inte haft 
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någon vetskap om diagnosen innan barnets födelse. Genom att skicka ut en intresseanmälan 

via Facebookgruppen fick vi svar från 52 personer som var intresserade att delta i studien. 

Initialt hade vi 52 stycken som via kommentar alternativt via meddelandefunktionen anmält 

intresse. Efter detta skickade vi ut en uppmaning till dem som visat intresse att de skulle 

uppge sin mailadress. Av de 52 personer som visat intresse för att medverka föll 5 personer 

bort direkt då de inte skickat en mejladress. Deltagarna uppmanades svara inom 14 dagar. 47 

enkäter skickades ut, två deltagare hörde av sig och sa att de fått dataproblem och inte kunde 

fullfölja enkäten. Efter 10 dagar sändes en påminnelse ut via meddelandefunktionen på 

Facebook. Totalt återkom 29 enkäter. Av dessa har vi bearbetat 28 stycken, en enkät kunde 

inte läsas på grund av dataprogramvarufel. 27 av informanterna var kvinnor och en var man.  

Barnens födelseår sträcker sig mellan 1999-2015, merparten är födda efter 2008 (Tabell 1). 

Barnen är födda på små, medelstora och stora sjukhus i Sverige.  

 

Tabell 1. Barnens födelseår 1999-2015. 

 

Datainsamling 

Enkäten innehöll 13 öppna frågor med utrymme för fri text. De inledande frågorna 

efterfrågade information om deltagarens kön, barnets födelse i form av födelseort och 

födelseår samt om det funnits misstanke om Down syndrom före födelsen. Därefter följde 

öppna frågor där föräldrarna ombads beskriva när misstanke om diagnosen väcktes, vilken 

information och stöd de fått samt hur de upplevt bemötandet. (Bilaga 2).  Enkäten skickades 

till deltagarna via mail som en bifogad fil. Ett informationsbrev (Bilaga 3) bifogades 

tillsammans med enkäten. Informationsbrevet beskrev bakgrund och syfte samt att all 
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information behandlas konfidentiellt. Deltagarna informerades om möjligheten att när som 

helst avbryta sin medverkan.  

Analysmetod 

Alla enkäter skrevs ut och analyserades i enlighet med kvalitativ innehållsanalys. För att få en 

känsla av den utskrivna textens helhet lästes de igenom flera gånger. Information i fraser och 

meningar som var relevanta för frågeställningen togs ut till meningsenheter. För att 

sammanhanget ska kvarstå ska omgivande text tas med. I syfte att korta ner texten, men ändå 

ha kvar innehållet, kondenserades de meningsenheter, kodades och koderna grupperades till 

kategorier. Det manifesta innehållet utgörs av dessa kategorier (Graneheim & Lundman, 

2004).  

Tabell 2. Exempel på menings enheter, kondenserade enheter, koder, kategorier och teman. 

 

 

 

 Etik 

Vi kan anta att för vissa individer kan minnet från förlossningen och tiden för barnet födelse 

vara känsligt och frågor angående detta kan röra upp mycket känslor. Ämnet kan upplevas 

som högst privat. Vi har respekterat detta och genom att använda oss av en intresseanmälan, 

Meningsenheter  Kondenserade 

enheter 

Koder Kategorier Teman 

Jag såg det själv. Personalen däremot var 

mycket angelägna om att hitta andra orsaker 

till Eriks utseende. ”Någon i släkten kanske 

har lågt sittande små öron”, ”sneda ögon” etc.  

 

Jag såg det själv. Personalen 

försökte hitta andra orsaker.  

Jag såg det själv. Vi såg att något var 

annorlunda 

När misstanken 

väcktes 

Sedan när vi väl visste var de jätte snälla och 

hjälpsamma med allt, kom ofta in till oss för 

att höra hur det gick och hur det var med oss. 

Eftersom vi var där i 14 dagar lärde vi ju 

känna de flesta som jobbade på avdelningen 

och dessutom han många göra skift och 

återkomma på nästa skiftperiod. Den lille 

charmige sonen blev också en favorit hos flera 

så att till och med någon ville ta hem honom. 

Efter beskedet var de 

jättesnälla och hjälpsamma. 

Kom ofta in på rummet. Vår 

son blev allas favorit. 

Blev sedda. Vår 

son blev allas 

favorit. 

Att bli bemött här 

och nu med ärlighet 

Viktigt att bli 

bekräftad 

Önskar att det hade funnit nån folder eller 

någon kontaktperson som har barn med DS 

som man kunde ha vänt sig till. Kanske att nån 

talat om att ”Underbara barn-gruppen” fanns t 

ex. 

Önskar att man fått en 

broschyr och en 

kontaktperson som har ett 

barn med DS. 

Önskan om mer 

information och 

kontaktperson. 

Kunskap stillar oro Informera tydligt 

och med omtanke 
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har vi överlåtit till familjerna själva att avgöra om de önskat delge oss sina erfarenheter. 

Enligt Helsingforsdeklarationen så ska deltagandet vara frivilligt, deltagarna ska ha möjlighet 

att göra ett informerat val vilket bland annat innebär att de ska få information om studiens 

syfte och hur den genomförs (SLS, 2002). Deltagandet i vår studie var frivilligt och svaren 

behandlades strikt konfidentiellt. Vi har inte äventyrat deltagarnas anonymitet genom att i 

studien utlämna uppgifter som gör att någons identitet riskerat att röjas. Ej heller har 

deltagarnas uppgifter används till något annat än denna studie. Datainsamlingen förvaras på 

sådant sätt att obehöriga ej har tillgång till den.  

 

Resultat 

 

Resultatet grundar sig på fyra teman med tio underliggande kategorier (tabell 4). 

Resultatpresentationen är uppbyggd efter dessa teman och det som först presenteras är 

föräldrarnas erfarenheter om hur misstanken om DS väcktes i samband med födseln. Därefter 

redovisas deras upplevelse av information, sedan presenteras föräldrarnas upplevelser i 

samband med stöd och bemötande i förlossningsvård och postanatalvård. I resultatet 

presenteras även citat från föräldrarna. 

Tabell 3. Redovisning av teman och kategorier. 

Teman När misstanken 

väcktes 

Otydlig och 

bristfällig 

information 

Vi har fått barn, 

inte bara en 

diagnos 

Viktigt att bli 

bekräftad 

Kategorier Vi såg att något var 

annorlunda 

Ensam och oviss Förmedla rätt 

bild 

Att bli bemött 

här och nu med 

ärlighet 

 Vårdpersonalen såg 

det 

Svävande och 

svårbegripligt 

Personalens 

uppfattningar  på 

gott och ont 

Avståndstagande 

och undvikande 

personal 

  Kunskap stillar oro  Behov av samtal 
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När misstanken väcktes 

Vi såg att något var annorlunda 

”Misstänkte det själv, han såg annorlunda ut, ingen sa något. Vid barnläkarundersökningen 

fick vi det bekräftat”.  

Cirka hälften av föräldrarna såg, i samband med förlossningen, tecken vilket medförde att de 

misstänkte att deras barn hade DS. De såg fysiska tecken såsom; sneda ögon, fyrfingerfåran i 

handen och sandalgapet mellan tårna. Något hos barnet avvek från normen. I vissa fall 

förstärktes misstanken av att personal agerat på ett, enligt föräldrarna, avvikande sätt.  

”Jag hade en barnmorska i rummet som vägrade berätta könet på barnet trots att jag frågade 

henne 5ggr. När vår dotter var född såg jag på barnmorskan att något inte stod helt rätt till.”  

Det är dock inte alla föräldrar som valt att lyfta frågan.  

”Vi bestämde oss för att inte fråga, tyckte inte att vi fick förtroende för de vi träffade. Fick 

känslan av att ingen av dom hade vågat ge oss ett rakt och ärligt svar” 

I flera fall där föräldrarna frågat barnmorskan försökte hon hitta andra orsaker till det 

annorlunda utseendet. Exempelvis genom att förklara att bebisars ansikten påverkas av att ha 

passerat i förlossningskanalen och att det därför var svårt avgöra. I många fall har detta sätt att 

bemöta föräldrarna skapat en känsla av misstro och skadat förtroendet för personalen. 

”Det gjorde ju att det kändes förbjudet att prata om att man kände en oro. Man behöver ju 

verkligen få prata i den situationen och det var oerhört oprofessionellt som vi blev bemötta.” 

Andra fall bekräftade barnmorskan misstanken. Vissa barnmorskor valde att tillkalla läkare, 

medan andra valde att själva undersöka barnet närmare. Att våga sätta ord och bekräfta det 

föräldrarna ser har visats sig vara positivt hos föräldrarna. En mamma beskriver att 

barnmorskan började undersöka barnet mer noggrant efter att hon ifrågasatt barnets utseende. 

”Barnmorskan reagerade och kollade XXs hull i nacken. Vi tittade på varandra och båda 

visste då. Barnmorskan sa ” Du vet vad vi misstänker.” 
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Inte alla barnmorskor uppmärksammade några tecken på DS. Vilket givetvis var en naturlig 

orsak till att barnmorskan heller inte nämnde något till föräldrarna. En annan var brist på 

kunskap. Att barnmorskan faktiskt inte hade kännedom om de tecken och kriterier som finns. 

”Det visade sig i efterhand att denna BM som jobbat åtminstone 20 år på förlossningen inte 

kände till fyrfingerfåran och sandalgapet” 

I de fall när föräldrarna själva inte fört frågan på tal har barnmorskorna valt att vänta med att 

säga något. Detta har föräldrarna tolkat som att man värnat om anknytningen mellan dem och 

barnet. Något som uppskattats av flera föräldrar. 

”Jag är glad över att ingen sa något på förlossningen. Vi fick tid på oss att knyta an till vår 

dotter i lugn och ro.” 

 

Vårdpersonalen såg det 

Det var dock inte alltid föräldrarna som reagerade över att något skulle vara annorlunda med 

deras barn. Istället var det vårdpersonalen som berättade. Ofta på grund av att barnet hälsa 

krävde omedelbara insatser. I de fallen var informationen ofta kortfattad och direkt. 

” (läkaren) kollade på allt som jag i efterhand vet att man kollar på och sa: ”Att den dåliga 

syresättningen kunde bero på strukturellt hjärtfel eller troligtvis något bakomvarande, Downs 

syndrom. Och jag brukar sällan ha fel”. 

Många andra fick beskedet på första barnläkarundersökningen. Att läkaren då skulle komma 

fram till något annat än att allt var normalt kändes för de flesta föräldrar avlägset.  

”Vi trodde ju att vi skulle komma in på en ”besiktning som skulle gå igenom utan 

anmärkning” 

Många av föräldrarna beskriver ett missnöje av hur misstanken om diagnosen framfördes. I 

flera fall fördes misstanken på tal utan närmare förklaring till varför. Sedan gick man därifrån 

utan att bemöta vare sig föräldrarnas frågor eller reaktioner.  

”Läkaren tittade på vår son och sa kanske något syndrom, sedan gick hon. Kvar satt vi och 

försökte först vad hon just sagt”.  
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Bristande och otydlig information 

Ensam och oviss 

De allra flesta föräldrar fick ta emot information om diagnosmisstanke tillsammans. Ett stort 

missnöje ses hos dem som fick ta emot beskedet om misstanken själva. De har beskrivit det 

som betungande att ta emot denna information utan att ha sin partner närvarande.  

”Jag låg ensam på rummet och grät. Ingen frågade om jag ville prata med någon från hab, 

en psykolog eller någon med samma erfarenhet.” 

I några fall fick mannen det berättat för sig när kvinnan fortfarande var sövd efter kejsarsnitt. 

Detta trots att barnets hälsa inte krävt några akuta insatser. Det blev sedan upp till pappan att 

framföra beskedet till den nyblivna mamman.  

”När jag frågade hur mitt barn mådde så hasplade hon bara ur sig att jag skulle få tala med 

min man, sprang ut och hämtade honom och han fick berätta för mig.” 

 

Svävande och svårbegripligt 

Det har visat sig att vårdpersonal ofta använt sig av svåra termer och medicinsk fackspråk. 

Läkare har då först antytt att något varit avvikande med barnet, men inte förklarat tydligt vad. 

Detta har skapat både förvirring och irritation hos föräldrarna. Man har inte sagt Down 

Syndrom utan Morbus Down eller Trisomi 21.  

”Sa att hon misstänkte trisomi 21. VA? Sa vi. Vad är trisomi 21? Då sa hon han har morbus 

Down? Va sa vi igen. Menar du Downs syndrom frågade jag. Ja så heter det visst också sa 

hon”.  

Begreppet kromosomtest har inte heller alltid varit begripligt för föräldrarna. I ett fall krävde 

mamman en förklaring och fick ett, enligt henne, svårtolkat svar. 
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”jag frågade vad hon menade med kromosomtestet. Hon svarade då att hon misstänkte DS, 

för det fanns tecken som tydde på det, men å andra sidan var han lik mig så det kunde vara 

därför (?!). I mitt huvud började först väldigt konstiga tankar snurra”  

 

Kunskap stillar oro 

I samtliga fall togs ett blodprov för att bekräfta misstanken. De flesta föräldrar beskriver 

väntan på resultatet som en lång och jobbig tid. Vissa föräldrar har fått ytterligare information 

om DS trots att provsvaret inte kommit, medan de flesta andra fått invänta svaret. De som fått 

ta del av information i ett tidigt skede hade lättare att stå ut med väntan.  

”vår bearbetningsprocess började då och det är en märklig känsla att både vara så otroligt 

glad för ett barn och samtidigt så ledsen för att ens barn inte kommer att ha samma 

förutsättningar och möjligheter som andra barn.”    

Generellt sett kan sägas att föräldrarna efterfrågar mer information redan från början. 

”Vi hade hellre fått en massa information som vi säkert hade haft glädje av även om det visat 

sig att det inte var Downs i vårt fall. Att gå runt med alla obesvarade frågor var en plåga.” 

De som fått stöd av kurator tenderar att vara mer nöjda. Kuratorn har i vissa fall enbart 

bidragit med information om olika former av samhällsstöd, men i flera fall har kuratorn även 

fungerat som samtalsstöd. Det skiljer sig även i vilket skede kuratorn engagerats. Det har 

uppskattats när kontakten satts in i ett tidigt skede. 

”Det var jättebra att träffa två yrkeskategorier samtidigt. På så sätt kunde vi få svar på alla 

frågor som bubblade upp direkt, både kring det rent medicinska samtidigt som vi fick hjälp att 

rodda bland alla känslor som dök upp.” 

 

Vi har fått barn, inte bara en diagnos 

Förmedla rätt bild 

Så gott som samtliga föräldrar efterlyser en mer nyanserad bild av hur diagnosen kan påverka 

barnet. Man efterlyser information som både har ett medicinskt och humanistiskt perspektiv. 

Föräldrarna vill veta hur vardagen kan komma att se ut, inte bara vilka kliniker som de 
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kommer ha kontakt med. Informationen ska vara uppdaterad och aktuell samt anpassad till det 

skede i vilket föräldrarna för närvarande befinner sig i.  

”Efterlyser lite ödmjukhet inför det faktum att för föräldrarna är det kaos efter diagnosen och 

kanske inte riktigt tar in allt”.  

Många föräldrar har reagerat på att den skriftliga information som lämnats ut många gånger 

varit inaktuell och att den inte riktat sig till nyblivna föräldrar.  Broschyrerna har gett en bild 

av hur det kan vara att som ungdom och/eller vuxen och leva med DS. Sådan information har 

varit svår för föräldrarna att ta till sig och i vissa fall bidragit till en negativ inställning till DS. 

”Vi fick en broschyr från FUB (och jag gillar FUB, inget ont så…) med bl.a en bild på en 

vuxen man med gitarr. Jag tänkte då att ”ja, han kanske kan lära sig att spela gitarr i alla 

fall” 

 

Personalens uppfattningar på gott och ont 

Den information som föräldrarna fått ta del av har haft stor inverkan på dem. Om 

informationen varit alltför medicinsk inriktad och fokuserat på följdsjukdomar har föräldrarna 

ofta reagerat med sorg. Vårdpersonalens attityder har på liknande sätt påverkat föräldrarna. 

När personal exempelvis benämnt personer med DS som ”goa och glada” har detta inte 

uppfattats som positivt, utan snarare som nedsättande och generaliserande. En mamma 

berättar om hur läkaren som informerade henne färgade hela samtalet med sin fördomsfulla 

inställning. 

”… inledde med ”Numer brukar man ju inte sätta in barnen på institution längre utan man 

kan välja att vårda dem i hemmet.” som om han förväntade sig att vi skulle lämna ifrån oss 

vår nyfödde son.(Glömmer aldrig den meningen eftersom han lät som om han beklagade detta 

faktum.)” 

När personal haft personlig erfarenhet av DS och delat med sig av denna till föräldrarna har 

informationen uppfattats som positiv. Personal har blandat medicinsk information med 

vardagliga erfarenheter och på så sätt förmedlat en nyanserad bild. Detta har stärkt föräldrarna 

och ingett hopp. 
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”Jag ville allra helst ha dom runt mig som visste hur det var "på riktigt". Detta kan jag inte 

nog betona - är det någon i arbetslaget som har en person med DS i familjen - ring in den 

personen!!”  

”Det behövs personer med erfarenhet av DS som ger informationen och som kan förmedla att 

detta inte är slutet på en dröm utan att allt kommer att bli bra och ordna sig.”  

Viktigt att bli bekräftad  

Att bli bemött här och nu med ärlighet 

Många föräldrar beskriver att barnmorskan visat sitt stöd genom att bekräfta och se 

föräldrarna. Man tog sig tid, lyssnade in familjens önskemål och förmedlade framtidstro. Det 

var inte nödvändigtvis ett krav att personal besatt kunskap om själva diagnosen, utan det var 

snarare förmågan att kunna lyssna utan att fördöma som värdesattes.  

”Jag var djupt chockad och hon mötte mig precis där jag var. Inom mig visste jag att jag 

älskade mitt barn, jag ville inte känna någon som helst misstro från personalen att jag inte 

gjorde det” 

”Inte så att hon visste så mycket men hon stannade kvar och bekräftade min oro på något sätt 

utan att förklara bort den eller klämkäckt säga att det löser sig nog. Hon var värd GULD för 

mej. För då vågade jag sätta ord på min egen oro och få prata ur mej om vad jag tänkte”   

Stöd har även förmedlats genom handling. Genom att behandla familjen och deras nyfödda 

barn som ”alla andra” har personal signalerat att diagnosen i sig inte är någon anledning till 

oro. I två fall beskrev föräldrarna att de fått särskilt positiv uppmärksamhet genom att 

personal berömt barnet och gett barnet extra omtanke. Detta har visat sig haft stor inverkan på 

föräldrarnas upplevelse av den första tiden. 

”Det kändes som hon blev hela avdelningens favoritbarn… De talade hela tiden om hur fin 

hon, duktig, stark och pigg hon var. Från att vara i chock efter beskedet blev jag bara på 

några dagar stolt som en tupp över min dotter.” 

Det var dock inte alla som kunde ta till sig personalens uppmuntran. Trots att personalen kom 

med gratulationer och uppmärksammade familjen på ett positivt sätt så hade vissa svårt att 

kunna tillgodose sig detta. 
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”På andra sjukhuset fick jag ett bra bemötande även om ingen kunde hjälpa mig i min sorg 

och förvirring. Alla gratulerade mig till mitt barn, men tyvärr såg jag det som ett hån och 

inget positivt.” 

Man vill att personalen ska vara ärliga och raka. Att de visar förståelse och öppenhet. De 

önskar bli bekräftade, både vad beträffar de frågor och den oro som de ger uttryck för, men 

också som nyblivna föräldrar.  

”Vara ärliga mot oss. Vi kände liksom på oss något. Vi försökte få dem att prata med oss men 

alla var undvikande”  

 

Avståndstagande och osäker personal 

Tyvärr visar alltför många enkäter på att man saknat stöd från vården. En återkommande 

beskrivning var att föräldrar upplevt att personalen agerat undvikande och avståndstagande. 

Man beskriver att personal uttryckt sig svävande, slagit ner blicken, undvikit att närma sig 

barnet och i flera fall lämnat familjen ensamma på patientrummet långa stunder. Detta 

medförde ofta att föräldrarna drog sig för att tillkalla hjälp eftersom de då fick en känsla av att 

vara i vägen. 

”Jag hade hela tiden en känsla av att man undvek oss (mig och barnet) eftersom vi var ”det 

jobbiga fallet”, man hastade förbi oss, undvek ögonkontakt etc.” 

Flera föräldrar spekulerar kring om det är personalens oförmåga att hantera krisreaktioner 

som gjort att de istället blivit undvikande.  

”Alla verkade handfallna och osäkra, som om det dels aldrig hänt förut, dels vore det värsta 

som kunde hända en förälder” 

 

Behov av samtal 

Föräldrarna efterlyser tid för samtal. De skriver att de gärna hade fått pratat mer med 

personalen. Att personalen vågar vara personliga och kan ge stöd. Om kunskaperna kring 

krishantering saknas hos personalen på BB bör extern hjälp kallas in, och det redan på ett 

tidigt stadium.  
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”Jag tänker att det är viktigt att ha en stund över att bara sitta ner och prata, bolla och vara 

lite människa”.  

”Kuratorkontakt skulle satts in direkt när vi fick reda på misstanken. För redan då hade vi 

många frågor och var ledsna, oroliga och googlade mycket.”  

I ett fall blev föräldrarna utelämnade helt åt sig själva. De blev varken tillfrågade före, eller 

fick någon uppföljning under, de dagar när de väntade hemma på svaret från kromosomtestet. 

”Vi fick åka hem samma dag som de berättade om misstankarna och de två dygnen tills svaret 

kom var inte roliga”. 

Flera föräldrar uttrycker önskemål om uppföljande samtal när de kommit hem. De efterlyser 

möjligheten att få summera vårdtiden samt ges tillfälle att ställa frågor som av olika skäl 

tidigare inte blivit ställda. Då vårdtiden av olika skäl många gånger varit turbulent så 

beskriver flera att det inte har varit förrän man kommit hem som frågorna börjat komma. 

Många föräldrar ser även detta som en möjlighet att ge feed-back till personalen.  

”Barnmorskan ringde faktiskt upp och jag fick berätta hur jag upplevt det. Jag frågade varför 

hon inte sagt som det var. Då sa hon att de inte ville berätta förtidigt. De trodde jag inte 

skulle knyta an då. Jag sa då till henne att hon behövde lära sig att vara ärlig med en gång. 

Rakt på”.    

Många av informanterna önskar få kontakt med andra familjer som har ett barn med DS. 

Detta för att få möjlighet till stöd i den nya situationen. Personalen bör informera om olika 

stödgrupper som tillexempel Facebook, Svenska Down föreningens lokala grupper mm.   

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att belysa upplevelser från förlossning- och den postnatala vården från föräldrar som fått 

ett barn med DS valde vi att använda oss av enkäter med kvalitativ ansats. Vi ställde öppna, 

breda frågor för att föräldrarna skulle få beskriva med sina egna ord sin upplevelse av 

sjukvården. Vi har valt att använda oss av kvalitativ ansats för att den kan användas för att 
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undersöka informanternas uppfattningar, erfarenheter och upplevelser i relation till ett visst 

fenomen (SBU, 2015). Eftersom vi vill få en djupare förståelse för den subjektiva 

uppfattningen utifrån föräldrarnas berättelser, valde vi att analysera texten med hjälp av 

innehållsanalys. Innehållsanalys har en styrka i att belysa olika dimensioner av ett visst 

fenomen (Graneheim & Lundman, 2004) och därmed anser vi oss valt lämplig metod för att 

uppnå vårt syfte.  

 

I kvalitativ forskning är författaren väldigt involverad och kan beskrivas som ett redskap för 

urval, datainsamling och analys och därför blir forskarens roll och förförståelse en viktig 

grundläggande del i kvalitetsbedömningen i studien. Forskarens tidigare erfarenheter och 

förförståelse för ämnet kan påverka såväl projektarbetet som resultat (SBU, 2015). Vi 

författare är medvetna om detta och har hela tiden försökt vara objektiva och kritiskt tänkande 

för att vår förförståelse inte ska avspeglas i studien. Som beskrivits i inledningen har en av 

författarna själv erfarenhet av ämnet vilket vi är medvetna om kan färga analysen av 

materialet. Denna erfarenhet har förenklat förståelsen för föräldrarnas upplevelser. 

Erfarenheten bidrar även med kunskap om den vårdapparat som drar igång i och med att ett 

barn diagnostiseras med DS. Vår förförståelse har gett oss motivation till vår studie. Vi har 

jobbat tillsammans och kontinuerligt reflekterat över materialet med varandra hela vägen. 

Enligt Friberg (2006) kännetecknas öppen och följsam analys av en vilja av att försöka förstå. 

De egna erfarenheterna, värderingarna och kunskaperna måste hållas tillbaka så de inte färgar 

den analys som pågår, detta sker genom reflektion.  

 

Det fanns en viss osäkerhet inför analysarbetet men vid sammanställningen av underlaget 

framträdde ett mönster som var tydligt och bitarna föll på plats på ett naturligt sätt. En 

kvalitativ analys kan resultera i att en texts mer eller mindre uttryckta innebörd lyfts fram. Vi 

har valt att använda citat från föräldrarnas berättelser. En studies tillförlitlighet valideras 

genom utdrag från enkäterna som ger exempel på analysens resultat. Läsaren kan då bedöma 

om det innehåll som utlovas finns med i datamaterialet (Dahlberg, 1997). Begrepp som är 

relevanta att diskutera vid kvalitativ forskning är trovärdighet och överförbarhet. Med 

överförbarhet menas det att en studie ska kunna upprepas och överföras till liknade studier. I 

och med det är det viktigt att forskningsprocessen är tydligt beskriven för läsaren (Graneheim 



17 

 

& Lundman 2004). I metoden har vi försökt beskriva hur vi har gått till väga för 

datainsamlingen och analysmetod, för att läsaren ska förstå tillvägagångsättet. I vår studie 

belyser vi brister beträffande information och stöd postpartum till föräldrar som har fått barn 

med DS. Det vi har funnit i vår studie bekräftas av flera andra studier i flera länder (Skotko, 

Capone, & Kishnani, 2009; Hedov, de Groot-van der Mooren). Trovärdighet stärks av en 

författares kunskap inom ämnesområdet, av informanter med olika erfarenheter samt av en 

noggrann analys (Graneheim & Lundman, 2004). Vi har läst in oss på ämnet och tagit del av 

relevant och aktuell forskning.  

 

För att få tag på respondenter använde vi oss av en stödgrupp på Facebook. För att få en bredd 

i vår studie ville vi nå många och få en spridning över hela Sverige. Enkäter gör det möjligt 

att ta in en stor mängd data från ett stort geografiskt område. Nackdelen med enkäter är att 

man förlorar ansiktsuttrycken och chansen att ställa följdfrågor. Det som kan ses positivt att vi 

inte etablerat någon personlig relation. Risken för att vi påverkat respondenterna är därmed 

liten. Å andra sidan så kanske vi kunde ha fått en mer djupgående information om vi valt 

intervjuer.  Vi fick ett bortfall på 21 personer, vilket kan vara på grund av olika anledningar. 

En anledning kan vara att det var för komplicerat att fylla i enkäten, tidsbrist eller att de 

ångrade sig. Det finns ingen regel på hur stort urvalet ska vara inom kvalitativ 

forskningsmetodik, utan urvalet bestäms generellt av informationsbehovet. Datamättnad är 

när forskaren anser att man kommit till den fas då ytterligare datainsamling inte ger mer 

kunskap (SBU, 2015). Vi menar att det är svårt att påstå att man uppnått mättnad i samband 

med att man undersöker människors erfarenheter eftersom varje upplevelse är unik och 

därmed också hennes berättelse. Forskningsfrågorna och syfte har utformats under arbetets 

gång, för att de ska passa det insamlade materialet så bra som möjligt. Vi anser att vi svarat på 

såväl syfte som frågeställningarna på ett tydligt och bra sätt. De teman vi utformade knöt 

tydligt an till frågeställningarna.  

 

I de studier vi hänvisar till i vårt arbete har organisationen kring förlossnings- och BBvård 

varierat beroende på i vilket land de genomförts. På förlossning arbetade i vissa länder ibland 

läkare och barnmorskor, ibland bara barnmorskor och på BB arbetade det oftast bara 

sjuksköterskor. Av denna anledning har vi valt att benämna samtlig personal som 
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vårdpersonal istället för att specificera vilken yrkeskategori det handlat om. Deltagarnas 

erfarenhet av förlossning och BB varierade också, vissa förlöstes med kejsarsnitt och 

slussades därefter vidare till neonatalavdelning, andra spenderade all sin vårdtid på vanlig 

förlossnings- och BBavdelning. Följaktligen varierade deras erfarenheter av vilken 

yrkeskategori de haft mest erfarenhet av. Vi anser dock att resultatet av enkäterna är 

synnerligen tillämpningsbart på en vanlig förlossnings- och BBklinik. 

 

Dorothea Orem menar på att välbefinnande bygger på en förmåga att sörja för sin egen vård. 

Hon lyfter fram människans förmåga till lärande om bara möjlighet ges (Tomey och Alligood, 

2002). När det kommer till föräldrar som fått ett barn med DS så behöver de få känna sig 

trygga tillsammans med sitt barn. De behöver få känna att de kan ta hand om barnet. Vår 

studie visar att intresset för att lära sig är stort hos föräldrarna, likaså är deras behov av stöd. 

Vi som barnmorskor kan stötta och hjälpa föräldrarna till ny kunskap och på så sätt främja 

välbefinnande. 

 

Resultatdiskussion 

 

 Vår studie visar att av de föräldrar som själva fattade misstanke om att deras barn hade DS 

var det några som valde att konfrontera vårdpersonalen med sina frågor. Att då inte få sina 

frågor besvarade, eller besvarade med svävande, undvikande förklaringar har gjort mer skada 

än nytta. Föräldrarna beskriver att förtroendet för vården urholkats och att ovissheten skapat 

stor oro. Forskning har visat att möjligheten att rådfråga barnmorskor eller annan 

vårdpersonal bidrar till att föräldrar känner sig mer tillfreds i föräldrarollen och att ett bra 

förhållande mellan vårdpersonal och föräldrar skapar en känsla av trygghet (Salonen, 

Kaunonen, Åstedt-Kurki, Järvenpää, Isoaho & Tarkka, 2010; Persson, Fridlund, Kvist & 

Dykes, 2012).  Vi har funnit att vårdpersonal som vågat bemöta föräldrarnas frågor har 

uppfattats som ärliga och professionella. Föräldrarna upplevde att de blivit tagna på allvar, när 

man har försökt besvara deras frågor. Det ligger med andra ord inget krav på att barnmorskan 

ska bekräfta eller dementera diagnosen som sådan, men däremot bör hon eller han vidta 

åtgärder så att parets frågor kan bli besvarade snarast möjligt. När vårdpersonal delger 

misstanken till föräldrarna är det viktigt att förklara för dem vad som föranleder misstanken. 
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Många föräldrar är oförberedda på att det kan finnas något som är avvikande. Därför måste 

man ge dem utrymme att låta informationen sjunka in. 

 

 

Informationen har många gånger uppfattats som bristande och otydlig. Ett stort missnöje ses 

hos samtliga föräldrar som delgivits misstanken utan att partnern har varit närvarande. Dels 

anser man att det inte partnerns ansvar att informera sin respektive, dels anser man att det kan 

vara allt för påfrestande information att bära själv.  

 

 

Det varierar hur mycket information föräldrarna föredrar att få. Men man vill att 

informationen ska delges på ett begripligt sätt och den som informerar ska vara saklig. Vi kan 

urskilja en efterfrågan på balans. En balans mellan nödvändig medicinsk information och 

information som är mer inriktad på hur vardagen kan komma att bli. Flera föräldrar beskriver 

att vårdpersonal, och då framförallt läkare, haft ett alltför medicinskt fokus, både vad gällande 

innehåll och språk. Pillay, Girdler, Collins, och Leonard (2012) menar att sättet på vilket 

föräldrar delges diagnosen påverkar deras copingstrategier. I vår studie efterfrågas 

information som utgår från det normala, men belyser det specifika som DS innebär. Föräldrar 

som tvingats invänta att diagnosen skulle fastställas innan mer information erhållits har 

uttryckt missnöje över hur de blivit behandlade. Hedov, Wikblad, & Annerén, (2002) menar 

på att tillgången på information i ett tidigt skede påverkar upplevelsen av vården på ett 

positivt sätt. Vi kan i vår studie visa på att även tidig kuratorkontakt har uppskattats.   

 

 

Flera andra studier lyfter fram föräldrars behov av att hämta stöd hos andra föräldrar (Pilley 

et. al, 2010; Van Riper, 2003; Reimand, Uibo, Zordania, Palmiste, Õunap, & Talvik, 2003).  

Vår studie visar hur vårdpersonalens attityder påverkar föräldrarnas syn på sitt barn. Och det 

myntet har verkligen två sidor. När vårdpersonal tagit för givet att barnet, på grund av 

diagnosen, ska ha olika följdsjukdomar eller komplikationer har det lett till att föräldrarna 

känt oro och skapat en känsla av att något är fel med deras barn. På samma sätt har ett 

normaliserande beteende från vårdpersonalens sida signalerat att deras barn är som alla andra 

bebisar vilket skänkt trygghet. Choi, Lee och Yoo (2011) anser att vårdpersonal bör se över 

sina egna värderingar innan de erbjuder sitt stöd till en familj med ett barn med DS. Om inte 

riskerar de få svårt att förmedla en positiv bild av diagnosen. De föräldrar som fått ta del av 
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förlegade attityder har reagerat med sorg och ilska. Föräldrarna vill att den information de får 

ta del av ska vara uppdaterad och aktuell för att ge en korrekt bild av vardagen för ett barn 

med DS.   

 

 

Vår studie visar att behovet av stöd och bekräftelse är stort. Det är viktigt att 

kontaktinformation till stödgrupper ska finnas tillgängliga för föräldrarna. Samtidigt vill vi 

betona att vår studie även visar på betydelsen av vårdpersonalens erfarenheter. De föräldrar 

som fått träffa vårdpersonal med personlig erfarenhet av DS var mycket nöjda med både 

information och bemötande. Det är troligt att den personliga erfarenheten gjort att 

vårdpersonalen kunnat ge en mer nyanserad och mer positiv bild av vad diagnosen innebär. 

Tillgången på personal med personlig erfarenhet är dock begränsad. Van Riper (2003) lyfter 

fram vårdpersonalens möjlighet att stärka föräldrarna och hjälpa dem att se ljust på framtiden. 

Hon menar att genom att möta föräldrarna förutsättningslöst och erbjuda en plattform för 

samtal kan vårdpersonal ha en positiv inverkan på föräldrars förmåga att hantera den nya 

situationen. Detta bekräftas av berättelser i vår studie där föräldrar med undertryck uttryckt 

sin tacksamhet över att ha fått ventilera sina känslor. Andra föräldrar beskriver en känsla av 

utanförskap. Den känslan har förstärkts av att vårdpersonalen inte spenderat tillräckligt 

mycket tid hos dem. Föräldrarna har tolkat frånvaron av personal som avsiktlig. De har 

upplevt sig och sitt barn som dömda på förhand, vilket i sin tur lett till att föräldrarna undvikit 

att söka upp personalen. Resultatet har blivit att tillfällena för samtal uteblivit och föräldrarnas 

möjlighet till stöd minskat. 

 

Kliniska implikationer 

 

 Förlossnings- och BBkliniker i Sverige bör följa de råd om tidigt föräldrastöd som 

finns föreslaget i ”Nationella vårdprogrammet för Downs Syndrom 0-18 år” 

 Barnmorskor har i sin arbetsledande roll ett ansvar att tillgodose att föräldrar som fått 

ett barn med DS känner sig sedda och bekräftade den första tiden. 

 Föräldrarna bör ges möjlighet till samtal, inte bara av en kurator, utan fortlöpande 

under vårdtiden 

 Hjälp föräldrarna att komma i kontakt med personer med liknande erfarenheter. 
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Slutsats 

 

Det förekommer fortfarande brister beträffande stöd och information till föräldrar som nyligen 

fått ett barn med DS. Det oklart vilka hinder som gör att omhändertagandet av dessa familjer 

inte blivit bättre. Möjligen kan tidsbrist vara en del av problemet. Kanske saknar vårdpersonal 

tid att ta del av aktuell forskning. Det kan även vara så att trots att kunskap finns om hur 

omhändertagandet bör se ut så saknas tid och resurser för att utföra det på optimalt sätt. För 

att få svar på detta krävs ytterligare forskning.  

 

När ett barn med DS föds är det viktigt att barnmorskan är öppen för föräldrarnas reaktioner. 

Barnmorskan bör vara redo att tillvarata föräldrarnas eventuella frågor. Den nya familjen bör, 

om möjligt, ges utrymme att knyta an till varandra. När man tillkännager misstanke om 

diagnos ska man vara tydlig och specifik med vad som föranlett misstanken. Båda föräldrarna 

bör informeras samtidigt. Det är inte nödvändigt att invänta fastställande av diagnos innan 

man ger ytterligare information, har föräldrarna frågor är det viktigare att besvara dem.  

Vårdpersonalen bör förmedla en nyanserad bild av hur diagnosen påverkar vardagen, med 

fokus på möjligheter istället för hinder.  

 

 

Familjer som fått ett barn med Down Syndrom behöver stöd. Behovet kan se olika ut.  Några 

kanske mest behöver hjälp hitta rätt i en djungel av information, remisser och ansökningar, 

medan andra behöver ett mer känslomässigt inriktat stöd. Men var så säkra, stödet behövs och 

det är vår skyldighet som sjukvårdpersonal, som barnmorskor, att tillgodose detta. Vi behöver 

inte sitta inne med all kunskap, vi behöver inte ha svar på alla frågor. Vi måste börja följa de 

råd beträffande tidigt föräldrastöd som finns i det nationella vårdprogrammet (Bilaga 4).  Vi 

måste våga stanna till, våga lyssna och våga vara ärliga.  
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Bilaga 1. Halls kriterier 

 

 

Halls kriterier  

 

Procentsatsen anger hur vanligt förekommande kriterierna är vid DS. 

 

1. För tidigt född och/eller underviktig 

2. Muskelslapphet (hypotoni) (80%) 

3. Dåligt utvecklad Mororeflex (reflexen kan utlösas genom att man släpper barnets huvud 

bakåt. Barnet slår då ut med armarna och gör sedan en omklamringsrörelse) (85%) 

4. Överrörliga leder (80%) 

5. Platt ansikte (90%)  

6. Platt bakhuvud 

7. Rikligt med nackskinn (80%) 

8. Veck i inre ögonvrån (epikantusveck) 

9. Snedställda ögonspringor 

10. Små, vita prickar på regnbågshinnan (Bruschfields prickar) 

11. Lågt sittande ytteröron med få veck 

12. Tungan hålls utanför munnen 

13. Högt gomtak 

14. Snörvlande andning 

15. Korta, breda, mjuka händer med korta, överrörliga fingrar 

16. Fyrfingerfåran sträcker sig över hela handflatan 

17. Kort lillfinger, krökt inåt och med kort mellanben (klinodyktali) 

18. Stort avstånd mellan stortån och andra tån (”sandalgap”) 

19. Avvikande form på höftleden (ses bara på röntgen) 

20. Tandavvikelser (när barnet blir äldre) 

 

Hittar man endast fyra kriterier eller färre hos barnet, är det inte fråga om Downs syndrom. 

Vid fem till elva kriterier kvarstår misstanken och kromosomanalys görs. Hittar man 12 eller 

fler kriterier är diagnosen säker. För att vara helt säker på diagnosen och vilken form av 

kromosomavvikelse barnet har, tas blodprov och cellodling (FUB, u.å). 

 

 

 



Bilaga 2. Enkät 

 

 

 

Först några frågor om dig själv. 

Är du       Kvinna ( )  Man ( ) 

Vilket år föddes ert barn med Downs Syndrom (DS)?  

Vilket sjukhus? 

Visste ni om diagnosen före födelsen?  Ja  ( )  Nej  ( ) 

 

Nedan ber vi er beskriva hur ni upplevt informationen på Förlossningen/BB.  

Hur fick ni veta att man misstänkte att ert barn hade DS?   

 

 

 

Vad var er upplevelse av den information som ni fick när ni fick veta att ert barn hade DS? 

 

 

 

Kan ni beskriva situationen när informationen gavs. 

 

 

 

Fick ni ytterligare information i så fall varifrån fick ni den?  
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Var ni nöjda med den information ni fick? 

 

 

 

Var det något beträffande informationen som kunde ha gjorts annorlunda? 

 

 

 

Nedan ber vi er beskriva hur ni upplevt bemötandet på Förlossningen/BB. 

Hur var barnmorskans bemötande när barnet föddes? Kan du beskriva hur det var? 

 

 

 

Hur var läkarens bemötande?  

 

 

 

Hur var barnmorskors bemötande under BB tiden?  

 

 

 

Var ni nöjda med bemötandet ni fick? 
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Var det något beträffande bemötandet som kunde ha gjorts annorlunda? 

 

 

 

Nedan ber vi er beskriva hur ni upplevt stödet på Förlossningen/BB. 

Fick ni det stöd som ni behövde av banmorskan?  

 

 

 

Var det något beträffande stödet som kunde ha gjorts annorlunda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. Informationsbrev till deltagarna 

 

 

 

 
 

Föräldrars upplevelse av stöd och information i samband med födelsen av 

ett barn med Downs syndrom, med fokus på barnmorskans roll 

Vi är två barnmorskestudenter som heter Jenny Serbassi och Kaisa Edström. Vi håller 

på med en magisteruppsats om föräldrastödet i samband födelsen av ett barn med 

Downs syndrom. 2013 utkom ett nytt vårdprogram för barn och ungdomar med Down 

syndrom, i det nämns konkreta förslag för hur det tidiga föräldrastödet ska se ut. Man 

betonar vikten av enskild och individanpassad information. Personalen ska bemöta 

föräldrarna med vänlighet och ha kunskap nog för att kunna besvara föräldrarnas 

frågor.  

Förfrågan om deltagande i enkätstudie 

Vi vänder oss nu till Dig för att du har erfarenhet av att få ett barn med Down 

syndrom. Vi skulle vilja få ta del av Dina erfarenheter av och synpunkter på hur 

personal, och då i synnerlighet barnmorskor, bemött dig och din familj från födelsen 

av ditt barn och fram till tiden då ni lämnar BB. Vi undrar om du kan tänka dig att 

ställa upp på att svara på vår enkät. I enkäten ombeds du med egna ord, och så 

detaljerat som möjligt, beskriva dina upplevelser i samband med ditt barns födelse. Du 

ombeds även ge synpunkter på vad, om något, som skulle kunna förbättras i vården av 

dig och din familj i samband med födelsen av ett barn med Downs syndrom. 

Syftet med studien är att beskriva Föräldrars upplevelse av stöd och information i 

samband med födelsen av ett barn med Downs syndrom, med fokus på barnmorskans 

roll 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan att behöva ange något skäl för detta. Om du vill ställa upp kommer allt 

vad du berättar att behandlas konfidentiellt, dvs. din identitet kommer inte att röjas och 

inga obehöriga har tillgång till enkäterna. Enkäterna avidentifieras.   

Resultatet kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet sexuell och 

reproduktiv hälsa vid Umeå Universitet. Resultatet kan bidra till att personal 

medvetandegörs om hur ni föräldrar vill bli bemötta och på så sätt utveckla vården. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jenny Serbassi 

Barnmorskestudent Umeå Universitet 

Tel 076-800 29 64 

Jennynorr@hotmail.com 

Kaisa Edström 

Barnmorskestudent Umeå Universitet 

Tel 070-2468717 

kaisa.soderholm@gmail.com 

mailto:kaisa.soderholm@gmail.com


Bilaga 4. Nationella vårdprogrammets råd kring initialt föräldraomhändertagande. 

 

Gerth Hedov 

 

Initialt föräldraomhändertagande 

 

Föräldrarna bör ges möjlighet att återhämta sig efter förlossningen innan den första 

informationen om misstanken om Downs syndrom (DS) ges. Det är viktigt att en förälder 

inte är ensam när information ges. Det har visat sig att mellan 6-13 timmar efter barnets 

födelse verkar vara en optimal tid för första informationen. Det är viktigt att besked om svar 

på snabb-FISH ges så snabbt som möjligt. Första samtalet bör inledas med att föräldrarna 

gratuleras till födelsen av sitt barn. Samtalet bör äga rum i ett enskilt och ostört rum av den 

behandlande barnläkaren och barnklinikens kurator. 

Föräldrarna bör erbjudas ett enskilt rum på BB där båda ges möjlighet till övernattning. 

På barnavdelningen bör tidigt en kontaktperson knytas till föräldrarna som de kan vända sig 

till och ha kontakt med. Kontaktpersonen bör vara med vid alla samtal med föräldrarna om 

barnet. Om flera specialister ska informera föräldrarna så ska samtalen planeras och 

koordineras av barnets behandlande läkare (om det inte är en akut situation). 

Informationen ska ges på ett vänligt och nyanserat sätt och personalen ska använda sin 

erfarenhet och expertis så att föräldrarna får kunskap och stöd. Ge föräldrarna tillräckligt 

med tid så att de har möjlighet att reflektera och att de får sina första frågor besvarade. 

Samtala bara med dem om barnets aktuella problem på ett enkelt språk och tala om vad som 

kan göras åt de problem barnet har. Tänk på att inget barn har alla problem och att många 

barn med DS är friska. 

Ge dem en broschyr (t ex Svenska Downföreningens Välkommen älskade barn), eller 

annan text om det finns, och informera dem om att det finns ett medicinskt vårdprogram för 

barn med DS. Erbjud dem att få kontakt med andra familjer som har ett barn med DS om 

det är möjligt (t ex upprätta en förteckning över tänkta kontaktfamiljer). Detta då många 

föräldrar efterhand vill ha information om hur det dagliga livet med deras barn kan gestalta 

sig. Informera dem om de organisationer som de kan vända sig till. (Svenska 

Downföreningen eller FUB:s lokalavdelning). Efter varje avslutat samtal under den första 

vårdperioden bestäm en tid för nästa samtal med föräldrarna och kontaktpersonen. För den 

fortsatta kontakten med föräldrarna hänvisas till Sveriges Habiliteringschefers hemsida. 


