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Sammanfattning 

Personer med autismspektrumtillstånd (AST) är en växande grupp i samhället. I 

nuläget beräknas 1 % av befolkningen i västerländska länder ha ett 

autismspektrumtillstånd. Patienterna har speciella omvårdnadsbehov relaterat till 

autismspektrumet och då antalet ökar kommer fler personer att söka sig till hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterskan bär omvårdnadsansvaret, där av behövs kunskap och 

medvetenhet om autismspektrumtillståndet för att kunna möta deras 

omvårdnadsbehov. Syftet med studien var att undersöka omvårdnadsbehovet hos 

personer med autismspektrumtillstånd. För att besvara syftet genomfördes en 

litteraturstudie. Vid en induktiv ansats med en hermeneutisk analysmetod användes i 

litteraturstudien. I databearbetningen framkom fem teman Behov av kommunikation, 

Behov av kontinuitet, Vårdmiljöns påverkan, Anhörigas roll och Behov av kunskaper 

hos sjuksköterskan I resultatet framkom att faktorer som kommunikationssvårigheter 

med och okunskap hos vårdpersonal påverkade tillgång till god vård och omvårdnad 

för personer med AST. Den aktuella forskningen är otillräcklig. Därför behövs mer 

forskning, kunskap och utbildning för att sjuksköterskan ska kunna möta 

omvårdnadsbehovet hos personer med AST.     
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Abstract 

People with autism spectrum disorders (ASD) are a growing group in society. 

Currently estimated there is about 1% of the population in the western countries that 

has autism spectrum disorder. These patients have special care needs in relation to the 

autism spectrum and as the number increases, more people will seek health care in the 

future. The nurse carries nursing responsibility, thereby the required knowledge and 

awareness of autism spectrum condition is essential for the nurse to meet the care 

needs of a patient with ASD. The purpose of this study was to investigate the care 

needs of people with autism spectrum disorders by conducting a literature study. An 

inductive approach with a Hermeneutics as the methodology of interpretation is used 

in the literature study. Five themes were revealed in the data processing; The need of 

communication, The need for continuity, The impact of health facility environment, 

Relatives role, and The need for knowledge of the Nurse. The result highlights factors 

such as difficulties in communication and ignorance of health professionals, which 

affects the person's access to good health care and nursing of people with ASD. The 

current research is inadequate. Therefore the need for further research, knowledge and 

education for the nurse is essential to meet people with ASD and their need of 

nursing. 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ...................................................................................... 1 

Bakgrund ..................................................................................... 2 

Autismspektrumtillstånd ........................................................................... 2 

Omvårdnad av personer med AST ............................................................ 3 

Teoretisk referensram ................................................................................ 5 

Problemformulering ................................................................................... 6 

Syfte ............................................................................................. 6 

Metod ........................................................................................... 6 

Datainsamling ............................................................................................. 7 

Artikelsökning i CINAHL ........................................................................... 7 

Artikelsökning i PubMed ........................................................................... 8 

Artikelsökning i PsycINFO ........................................................................ 8 

Databearbetning ......................................................................................... 8 

Forskningsetiska överväganden ............................................................... 9 

Resultat ........................................................................................ 9 

Behov av kommunikation ........................................................................ 10 

Behov av kontinuitet ................................................................................ 12 

Vårdmiljöns påverkan .............................................................................. 13 

Anhörigas roll ........................................................................................... 14 

Behov av kunskaper hos sjuksköterskan .............................................. 15 

Diskussion ................................................................................. 16 

Metoddiskussion ...................................................................................... 16 

Resultatdiskussion .................................................................................. 18 

Konklusion ................................................................................. 22 

Implikation ................................................................................. 23 

 

 

Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 

Bilaga B: Sökhistorik 

Bilaga C: Artikelöversikt 



 

 1 

Inledning 

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för tillstånd med begränsningar i 

de kommunikativa och språkliga färdigheterna samt avsaknad av ömsesidighet i det 

sociala samspelet. Personen är fixerad vid att upprätthålla och repetera unika 

aktiviteter och intressen. Uppskattningsvis har 1 % av befolkningen i västerländska 

länder ett autismspektrumtillstånd. Vilket i Sverige beräknas vara cirka 100 000 

personer (American Psychiatric Association [APA], 2013; Idring et al., 2012). 

Mörkertalet misstänks vara stort då prevalensen i många låg- och medelinkomstländer 

är okänd (World Health Organization [WHO], 2016). Det är fler män än kvinnor som 

diagnostiseras med AST, endast en femtedel består av kvinnor (APA, 2013). Baserat 

på epidemiologiska studier verkar förekomsten av AST öka globalt. Ökningen kan 

bero på flera faktorer såsom ökad medvetenhet, förbättrad rapportering av tillståndet 

(WHO, 2016), expanderade diagnoskriterier eller att det är en faktisk ökning av 

personer med autismspektrumtillstånd (APA, 2013). Då det är en växande 

befolkningsgrupp kommer antalet vuxna personer med AST bli flera. Därav kommer 

även antalet vuxna med AST som söker hälso- och sjukvårdstjänster att öka (Bruder, 

Kerins, Mazzarella, Sims & Stein, 2012; Warfield, Crossman, Delahaye, Deer Weerd 

& Kuhlthau, 2015). Dock påvisas det att vuxna personer med AST inte tar del av 

dessa tjänster lika frekvent som barn och ungdomar med diagnosen, trots att behovet 

kvarstår eller också utökats med åldern (Bruder et al., 2012; Turcotte et al., 2016). Det 

är viktigt att vara medveten om att personer med AST över hela världen ofta utsätts 

för stigmatisering, diskriminering och kränkningar av mänskliga rättigheter (WHO, 

2016).   

Personer med AST kan ha specifika och otillfredsställda hälso- och sjukvårdsbehov i 

jämförelse med den allmänna befolkningen. Då det är vanligt förekommande med 

samsjuklighet av en eller flera diagnoser eller sjukdomar (Turcotte, Mathew, Shea, 

Brusilovskiy & Nonnemacher, 2016; WHO, 2016). Tillgången till tjänster och stöd 

för personer med AST är otillräcklig globalt (WHO, 2016), bland annat på grund av 

att det inte finns tillräckligt med vårdpersonal som kan ge lämplig vård till personer 

med AST (Warfield et al., 2015). Interventioner som riktar sig till personer med AST 

måste bli bredare för att ändra attityder och göra miljön mer tillgänglig, inkluderande 

och stödjande (WHO, 2016). Sjuksköterskan ska initiera och arbeta för insatser för att 

möta hälso- och sociala behov hos hela befolkningen, även hos personer med 

funktionsnedsättning. I sin roll som professionell vårdare ska sjuksköterskan främja 

en miljö som respekterar mänskliga rättigheter, värderingar, andliga övertygelser och 

seder som individen, familjen och samhället har (Cronenwett et al., 2007; 

International Council of Nurses [ICN], 2012). I dagsläget är forskning inom området 

autismspektrumtillstånd i relation till omvårdnad begränsad.  
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Bakgrund  

Autismspektrumtillstånd 

Ordet autism härstammar från grekiskans auto’s som betyder själv. Autism eller 

egentligen autismspektrumtillstånd (Gillberg & Unenge Hallerbäck, 2017) är ett 

samlingsnamn för tillstånd så som barndomsautism, Aspergers syndrom och atypisk 

autism (WHO, 2016). Den nya diagnosbenämningen kom 2013 i American 

Psychiatric Association (2013) femte upplaga av Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-5). Alla tillstånd i autismspektrumet innefattar mild eller 

svår försämring av social kommunikation och individuella men begränsade samt 

repetitiva intressen och beteenden. Detta gör att tillstånden inte är skiljbara från 

varandra utan autism kan förkomma i olika svårighetsgrad med olika kombinationer 

av symtom. I grunden är autismspektrumtillstånd en neuropsykiatrisk störning (APA, 

2013). Den orsakas av avvikelser i utvecklingen av det centrala nervsystemet, som i 

sin tur påverkar barnets beteende, tankar, känslor och förmågor. Symtomen 

manifesteras under barnets första levnadsår och kvarstår upp i vuxen ålder. 

Autismspektrumtillståndet medför livslånga svårigheter i anpassningsförmågan vilket 

bidrar till försämringar av personens mentala och motoriska funktioner i olika 

sammanhang (APA, 2013; Howlin, Savage, Moss, Tempier & Rutter, 2014). I de 

flesta fall är individens språkförmåga och visuospatiala förmåga, som innebär 

svårigheter att orientera sig med hjälp av synen påverkad. Även motoriken kan vara 

nedsatt (WHO, 2016). Den nedsatta motoriken kan visa sig genom klumpighet eller 

udda gång som exempelvis att personen går på tårna (APA, 2013).  

Autismspektrumtillstånd är obotligt. Endast lindring av symtom genom psykosociala 

interventioner som beteendeterapi kan öka personens välmående och livskvalitet 

(Howlin et al., 2014; Shattuck, et al., 2007; WHO, 2016.) Tillståndet kan förvärras i 

vuxen ålder då beteendeproblematiken kan öka och medföra ytterligare 

kommunikationssvårigheter med omgivningen (Shattuck, et al., 2007). Prognos vid 

AST beror på närvaron av associerade intellektuella funktionsnedsättningar, språkliga 

förutsättningar och psykiatriska störningar. Samsjuklighet med epilepsi är associerad 

med svårare intellektuell funktionsnedsättning och lägre språklig förmåga (Howlin et 

al., 2014; APA, 2013). Samsjuklighet med andra sjukdomar som epilepsi, tuberös 

skleros som medför tumör och tumörliknande förändringar i vävnader och organ och 

neurofibromatos som medför godartade nervtumörer och andra tumörer i 

nervsystemet förekommer. Gastrointestinala problem och dysfunktioner i 

immunsystemet har även dokumenterats (Howlin et al., 2014; Mannion, Leader, & 

Healy, 2013; Mannion & Leader, 2016). Riskfaktorer i individens beteende associerat 

med AST som fysisk inaktivitet och dåliga kostpreferenser gör gruppen särskilt sårbar 

för att utveckla kroniska icke- kommunicerande tillstånd (WHO, 2016) och generellt 

finns en större risk för våld, skada och missbruk (Schlenz, Carpenter, Bradlet, Charles 

& Boan, 2015; WHO, 2016). Det finns begränsad kunskap om äldre personer med 

AST men mycket tyder på att social isolering, kommunikationsproblem och bristande 

initiativ att söka hjälp har negativ inverkan på personens hälsa (APA, 2013). 
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Förr associerades alla psykiska problem hos barn och vuxna med autism till den 

primära diagnosen. Idag argumenterar flera studier för att symtom och beteenden som 

tidigare trotts tillhöra autismspektrumet kan vara samsjuklighet med andra 

psykiatriska störningar (Baird, Chandler, Charman, Loucas, Pickles & Simonoff, 

2008; Moss & Howlin, 2009). Ungefär 70 % av individer med AST har ytterligare en 

psykiatrisk diagnos och 40 % tros ha två eller flera (APA, 2013). Psykiatriska 

problem hos personer med AST kan ha bred variation. Sömnproblem, tics, 

depressionstillstånd och diagnosen Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) 

kan förekomma. Ångestrelaterade tillstånd och beteendeproblem som 

självskadebeteende såsom att slå sig i huvudet och bita sig i vristerna (APA, 2013; 

Baird et al., 2008; Buck, Viskochil, Farley, Coon, McMahon, Morgan & Bilder, 2014; 

Howlin et al., 2014; Lugnegård, Hallerbäck & Gillberg, 2011; Mazzone, Ruta & 

Reale, 2012; Schlenz et al., 2015), fobier och Obsessive-compulsive disorder (OCD) 

har rapporterats. Schizofreni och psykossjukdomar har inte rapporterats i samma 

utsträckning (Buck et al., 2014; Lugnegård et al., 2011; Mazzone et al., 2012). 

Inom autismspektrumtillståndet varierar begränsningar och kapacitet mellan 

individerna. Den intellektuella nivån mellan individerna sträcker sig från överlägsna 

kunskaper till djupgående försämring av kognitiva färdigheter (WHO, 2016). Det är 

vanligt att personer med AST har en intellektuell utvecklingsstörning, vilket innebär 

nedsatt förmåga att hantera vardagen konceptuellt, psykiskt och socialt. Det gör det 

svårt för personen att förstå, lära och att ha en korrekt uppfattning om tid och rum. 

Orsaken till dessa svårigheter är den intellektuella funktionsnedsättningen (APA, 

2013). Ungefär hälften av alla personer med AST beräknas ha en intellektuell 

funktionsnedsättning (Howlin et al., 2014). En del människor med AST kan leva ett 

självständigt liv medan andra har allvarliga funktionsnedsättningar och behov av 

livslång omsorg och stöttning (Bruder et al., 2012; Shattuck, et al., 2007; WHO, 

2016). Många vuxna personer med AST med eller utan intellektuell 

funktionsnedsättning har nedsatt psykosocial funktion som påverkar förmågan att leva 

ett självständigt liv i samhället. Det behövs stöd för att planera och organisera 

praktiska krav samt för att hantera förändringar (APA, 2013 Howlin et al., 2014; 

Shattuck, et al., 2007; Turcotte et al., 2016). AST har ofta negativ påverkan på 

personens färdigheter inom utbildnings - och arbetsmässiga färdigheter (WHO, 2016). 

Omvårdnad av personer med AST 

I statens beredning för medicinsk utvärdering om autismspektrumtillstånd (SBU, 

2013) framkom att det finns vetenskapligt stöd för att människor med AST upplever 

ensamhet och osäker identitet. Det framgår även att personerna och deras anhöriga 

upplever stigmatisering och diskriminering i samhället (SBU, 2013). Enligt 

Diskrimineringslagen (2008: 567) får det inte i hälso- och sjukvård förekomma att en 

person blir utsatt för diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Diskriminering 

kan vara att en person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan på 

grund av funktionsnedsättning eller att personen inte ges förutsättningar att komma i 
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en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättningen (SFS 2008: 567). 

Rapporter från Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Socialstyrelsen visar att det 

finns skillnader i den vård som erbjuds och upplevd hälsa beroende på om personen 

har en funktionsnedsättning eller inte (DO, 2010; Socialstyrelsen, 2010). I kontakt 

med sjukvården upplever patienter med funktionsnedsättning ofta att fokus hamnar på 

deras funktionsnedsättning eller symtom och att de då inte blir sedda som de unika 

människor de är. Att inte bli betrodd eller bli tagen på allvar är något som många med 

funktionsnedsättningar upplever i kontakt med vården (DO, 2010). Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) ska alla människor få vård på lika villkor med 

respekt för den enskilde människans värdighet, integritet och självbestämmande, 

vilket även redogörs i sjuksköterskans etiska kod (ICN, 2012). Denna rättighet upphör 

inte när personen inte kan hävda den eller inte besitter förmåga till självbestämmande 

utan gäller för alla människor oavsett intellektuell kapacitet och fysiskt tillstånd (ICN, 

2012). 

Sveriges kommuner och landsting ska främja och utveckla insatser för en mer 

tillgänglig och personcentrerad vård för att stärka förutsättningarna för en jämlik, god 

och effektiv vård (Socialstyrelsen, 2016). Sjuksköterskor förväntas inneha goda 

kunskaper om personcentrerad vård. Det innebär att omvårdnaden samt den sociala 

och fysiska miljön utformas utifrån vem personen är, vanor, prioriteringar, behov och 

värderingar. Fastän individen inte kan kommunicera sina upplevelser, behov, 

önskemål eller känslor ska de främja personens upplevelse av hälsa. Det krävs att 

sjuksköterskan kan och vågar se den andra med respekt utan att reducera människan 

till en person med en sjukdom eller symtom (Cronenwett et al., 2007). För att kunna 

utföra personcentrerad vård krävs en relation mellan sjuksköterska och patient, men 

även med patientens eventuella familj. För att utveckla den relationen behövs främst 

empati, tid till att lyssna och för att svara på frågor (Clarke, Ross & Tod, 2014; Sharp, 

Mcallister & Broadbent, 2017). I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) framgår 

att vård ska ges för att främja trygghet, skapa goda kontakter mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patient (SFS 1982:763), detta är speciellt viktigt för personer 

med AST och dess anhöriga då det ökade vårdbehovet relaterat till tillståndet kan 

skapa en beroendeställning gentemot vården livet ut (WHO, 2016). Enligt SBU:s 

(2017) rapport om patientdelaktighet i hälso- och sjukvården finns evidens för att 

patienter som inte ges möjligheter, inte vill eller saknar förutsättningar att vara 

delaktig inte får anpassad vård. Det är viktigt att ha en medvetenhet om att 

patientgrupper som har intellektuella eller kognitiva funktionsnedsättningar har 

påverkad förmåga att hantera och ta ansvar för sin vårdsituation (SBU, 2017). 

Delaktighet är en viktig del av omvårdnaden och en rättighet för patienten. Denne ska 

ses som jämlik även om hinder kan uppstå på grund av med patientens karaktärsdrag. 

Delaktigheten bidrar till att skapa regler och säkerhet för patienten. Patienten kan vara 

delaktig genom psykisk aktivitet och klinisk kommunikation och det är 

sjuksköterskans ansvar att skapa strategier för att kunna möjliggöra delaktighet för 

patienten (Bucknall, Chaboyer, Guinane, Marshall & Tobiano, 2015).       
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Kommunikation innebär att information överförs mellan människor, andra levande 

ting eller apparater. Människan har ett grundläggande behov att kommunicera. Detta 

behov leder till en utveckling psykiskt, socialt och kulturellt (NE, 2017). Denna 

utveckling sker inte alltid för personer med AST (APA, 2013). Det finns flera olika 

former och sätt att kommunicera på, bland annat verbal- och ickeverbal 

kommunikation (NE, 2017). Tecken och signaler i verbal eller icke-verbal 

kommunikation som miner och gester är ofta invecklade och måste tolkas. Sällan vet 

vi med säkerhet vad den andra uttrycker eller avser att uttrycka trots att signalerna är 

tydliga eller orden förhållningsvis ensidiga (Eide & Eide, 2009). 

Omvårdnadsorienterad kommunikation är patientcentrerad och är ett stöd för 

personen eller den närstående. Genom kommunikation ska patientens perspektiv 

framföras, förståelse för patientens unika psykosociala kontext ska visas och 

samförstånd som är i överensstämmelse med patientens värderingar ska uppnås. 

Patienten ska stödjas i att behålla så mycket makt och kontroll som möjligt och stöttas 

och stimuleras i att delta i beslutsprocesser när det finns möjlighet till det (Clarke et 

al., 2014; Cronenwett et al., 2007; Eide & Eide, 2009; Sharp et al., 2017). I mötet med 

patienter som inte kan delge sin subjektiva upplevelse kan information samlas in via 

anhöriga till patienten. Det är viktigt för att personen ska kunna få personanpassad 

och god vård (Clarke et al., 2014; Cronenwett et al., 2007; Kamitsuru & Herdman, 

2015; Sharp et al., 2017). Det är alltid patienten och närstående som avgör om 

kommunikationen varit bra eller inte (Eide & Eide, 2009).  

Enligt NANDA International (Kamitsuru & Herdman, 2015) kan sjuksköterskan i sin 

bedömning av omvårdnadsbehov använda omvårdnadsdiagnoser för att sätta in 

oberoende omvårdnadsåtgärder som är relevanta för patienten. Sjuksköterskan sätter 

omvårdnadsdiagnoser som identifierar aktuella eller potentiella mänskliga reaktioner 

på hälsotillstånd eller livsprocesser, vilket kan vara komplext då alla människor 

reagerar olika. Om patienten har svårt att förstå och upprätthålla en vanlig 

kommunikation eller oförmåga att använda kropps- och ansiktsuttryck relaterat till 

störd utvecklingsförmåga kan omvårdnadsdiagnosen ”Nedsatt förmåga till verbal 

kommunikation” användas. Om personen har svårigheter eller upplever obehag av att 

delta i sociala interaktioner relaterat till kommunikationssvårigheter, kan 

omvårdnadsdiagnosen ”Nedsatt förmåga till social interaktion” vara lämplig för att 

identifiera omvårdnadsbehovet. Den mänskliga reaktionen patienten tillkännager eller 

uppvisar i mötet med sjuksköterskan sker genom interpersonell aktivitet (Kamitsuru 

& Herdman, 2015).  

Teoretisk referensram  

I mötet med personer med AST är det viktigt att basera omvårdnadsarbetet på en 

teoretisk grund. McKenna, Murphy och Pankhihar (2014) beskriver Hildegard 

Peplaus omvårdnadsteori. Omvårdnadsteorietikern anser att utvecklingen av 

patientens och sjuksköterskans relation är central för det terapeutiska utbytet i 

omvårdnaden. Denna relation är viktig för att kartlägga patientens psykologiska 
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förutsättningar som ligger till grund för patientens behov. Fokuset ska ligga på att 

finna mening i sin situation och mindre på görandet och funktionsförmågan personen 

besitter. Basen i omvårdnaden är omsorg och genom att respektera och förstå den 

andra trots olikheterna kan problem tillkännages och lösas. Tillsammans arbetar 

sjuksköterskan och patienten för att nå uppsatta, gemensamma mål inom 

omvårdnaden. Relationen kan leda till självständighet, mognad och hälsa hos 

patienten (McKenna et al., 2014).  

Halldorsdottir (2008) anser att relationen mellan sjuksköterska och patient är kärnan i 

omvårdnaden och avgörande för det professionella vårdandet. Halldorsdottirs teori 

om sjuksköterske- patient relationen beskriver förhållandet utifrån patientens 

perspektiv. Högsta kvaliteten av denna kontakt anses vara den livgivande 

sjuksköterske- patient relationen som är betydelsefull för personens empowerment. 

Förutsättningarna för att utveckla denna kontakt upplevs vara sjuksköterskans 

omsorg, visdom och kompetens att skapa kontakt med andra människor. 

Kompetensen beskrivs vara nödvändiga färdigheter som krävs i det aktuella 

omvårdnadsområdet. Dessa aspekter skapar förtroende som är en viktig byggsten för 

bron. Bron symboliserar öppenhet i kommunikationen och upplevd samhörighet i 

Halldorsdottirs teori. Om sjuksköterskan är ointresserad i det vårdande mötet kan det 

hindra anknytningen, vilket i teorin symboliseras som en vägg. Halldorsdottir anser 

att detta är avgörande för att vårdrelationen ska bli vårdande. Om patienten inte är 

kapabel att kommunicera har sjuksköterskan ett ansvar för att skapa förutsättningar i 

brobyggandet (Halldorsdottir, 2008).   

Problemformulering  

Sjuksköterskan möter personer med autismspektrumtillstånd inom olika instanser i 

hälso- och sjukvården. Personerna tillhör en sårbar grupp med speciella 

omvårdnadsbehov. Personer med autismspektrumtillstånd bör få personcentrerad 

omvårdnad, därför är det viktigt att ta reda på vilka omvårdnadsbehov som dessa 

personer har.  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka omvårdnadsbehovet hos personer med 

autismspektrumtillstånd.   

Metod 

För att undersöka det valda ämnet gjordes en allmän litteraturstudie. Enligt Friberg 

(2012) skapade det en översikt över kunskapsläget inom det omvårdnadsrelaterade 

området. Den har genomförts på ett systematiskt sätt utifrån Forsberg och 

Wengströms (2013) beskrivna process vid litteraturstudier.  
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Datainsamling  

Till en början utfördes flera ostrukturerade sökningar i databaserna CINAHL 

(Cumulative Index of Nursing and Allied Health), PubMed och PsycINFO som alla är 

relevanta för området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Dessa sökningar 

var ämnade att skapa en överblick inom ämnet samt kunna indikera vilka sökord som 

var relevanta för litteraturstudiens syfte. Slutgiltiga sökord i studien blev 

autismspektrumtillstånd, autistisk störning och omvårdnad. De översattes till engelska 

och bildade orden autism spectrum disorder, autistic disorder och nursing. I alla tre 

databaserna söktes artiklar med hjälp av ämnesord. De booleska operatorerna AND 

och OR användes för att avgränsa samt utvidga sökningarna. Detta för att kombinera 

sökorden så att alla artiklar som svarade mot syftet hittades. Citationstecken (”) 

användes för att sökfrasen skulle vara sammanhängande och göra sökningen mer 

specifik (Forsberg & Wengström, 2013). För att kunna få en översikt av aktuell 

forskning inom området lästes artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats 

(Friberg, 2012). Litteraturstudiens syfte var att fokusera på omvårdnadsbehovet hos 

personer med autismspektrumtillstånd. Sökorden som valdes redovisas i tabell 2: 

sökordsöversikt och sökningar i de olika databaserna redovisas i tabell 3: sökhistorik. 

Sökningar som inte resulterade i granskade artiklar redovisas inte. 

De artiklar som lästes granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Utifrån bedömningsmallen graderades artiklarna från grad I- III. 

Grad I innebär hög vetenskaplig kvalitet och grad III innebär låg vetenskaplig kvalitet 

(Carlsson & Eiman, 2003). Artiklar med studier som inte godkänts av en etisk 

kommitté eller med avsaknad av diskussioner angående etiska aspekter exkluderades 

(Forsberg & Wengström, 2013). Artiklar som inte berörde individer med AST i 

kontext som kan appliceras på omvårdnad, artiklar som endast berörde barn i åldrarna 

0-10 år liksom reviewartiklar exkluderades. Inklusionskriterierna för samtliga artiklar 

var att innehållet skulle redogöra för omvårdnadsbehovet, vara applicerbart på 

sjuksköterskans profession samt på människor med AST och att de skulle uppnå 

minst grad II efter granskning enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Artikelsökning i CINAHL  

Första sökningen gjordes i databasen CINAHL. Den utfördes med hjälp av ämnesord 

och fritextsökning. Ämnesord för autismspektrumtillstånd i databasen blev autistic 

disorder (MH) och nursing som fritext. Avgränsningar i sökningen var åren 2007- 

2017 för att få fram relevant och uppdaterad forskning. Inklusionkriterier var att 

artiklarna skulle vara på engelska och vara peer- reviewed. Sökningen resulterade i 

195 träffar där samtliga titlar lästes och av dessa lästes 105 abstract. Efter granskning 

utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall valdes 7 artiklar ut till resultatet.   
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Artikelsökning i PubMed  

Andra sökningen gjordes i databasen PubMed. Den utfördes med hjälp av 

ämnesorden autistic disorder (MeSH), autism spectrum disorder (MeSH) och nursing 

som fritext. Avgränsningarna i sökningen var de senaste 10 åren för att få fram 

relevant och uppdaterad forskning. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara på 

engelska. Sökningen resulterade i 189 träffar, samtliga titlar lästes och av dessa lästes 

80 abstracts. Efter granskning utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

valdes 1 artikel ut till resultatet.    

Artikelsökning i PsycINFO  

Tredje och sista sökningen gjordes i databasen PsycINFO. Den utfördes med hjälp av 

ämnessökordet autism spectrum disorder (MJSUB. EXACT) och nursing som fritext. 

Avgränsningarna i sökningen var åren 2007- 2017 för att få fram relevant och 

uppdaterad forskning. Samt att kategorin barn 0-12 år exkluderades, då det var en 

möjlig limit i denna databas. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara på 

engelska och vara peer- reviewed. Sökningen resulterade i 153 träffar, samtliga titlar 

lästes och av dessa lästes 86 abstracts. En artikel var dubblett från tidigare sökning i 

CINAHL. Efter granskning utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

valdes 2 artiklar till resultatet.   

Databearbetning  

I litteraturstudien användes kvalitativ ansats (Forsberg & Wengström, 2013), vars 

fokus var att tolka, skapa mening och förståelse för människors subjektiva upplevelse 

av omvärlden. Då den kvalitativa ansatsen präglades av induktivt tänkande användes 

ett induktivt arbetssätt. Med detta menas att data insamlades och bearbetades för att 

kunna dra slutsatser om artiklarnas resultat, som besvarade litteraturstudiens syfte 

(Forsberg & Wengström, 2013). Därefter användes en hermeneutisk analys (Friberg 

& Öhlén, 2012), då texterna tolkades utifrån det egna perspektivet och världsbild för 

att få en förståelse för innehållet (Friberg & Öhlén, 2012). De tio slutgiltiga 

artiklarnas resultat bearbetades enligt Forsberg och Wengströms (2013)  

innehållsanalys, vilket innebär att databearbetningen utfördes systematiskt och stegvis 

enligt följande steg: Steg 1: texten lästes igenom flera gånger enskilt för att erhålla en 

övergripande uppfattning. I steg 2: gavs innehållet i texten gemensamt av gruppen 

olika koder och liknande text i andra artiklar fick samma kod. I steg 3: skapades 

gemensamt kategorier utifrån kodningen. Steg 4: innebar att kategorier slogs samman 

och bildade resultatets fem teman, se tabell 1: Resultatöversikt. Dessa teman var 

Behov av kommunikation, Behov av kontinuitet, Vårdmiljöns påverkan, Anhörigas 

roll och Behov av kunskaper hos sjuksköterskan. Temana utgör rubrikerna i resultatet. 

Resultatartiklarna redovisas enskilt i tabell 4: artikelöversikt. Slutgiltigt i steg 5: 

tolkades och diskuterades resultatet.     



 

 9 

Forskningsetiska överväganden   

Forskning ska utföras efter etiska lagar, principer och riktlinjer. Svensk lagstiftning 

reglerar forskningsetiken genom två lagar (Kjellström, 2012), Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (2003:460) och personuppgiftslagen (SFS 1998: 204). 

Syftet med lagstiftningen är att respektera människovärdet och skydda den enskilda 

människan. Människors välfärd ska ges företräde framför vetenskapens och 

samhällets behov i utvecklandet av ny kunskap (SFS 2003: 460). Samt att genom 

bestämmelser om behandling av personuppgifter skydda människor genom att 

motverka kränkning av personens integritet (SFS 1998: 204). Även riktlinjerna i 

Helsingforsdeklarationen säger att forskning ska präglas av deltagarnas hälsa och 

intresse (Kjellström, 2012). 

Enligt Kjellströms (2012) beskrivning av Belmontrapporten identifieras flera etiska 

principer vilka forskning ska bedrivas utifrån. Vid forskning av människor ska 

människovärdesprincipen följas. Med det menas att alla människor har lika värde och 

samma rätt oavsett individens funktion i samhället eller personliga egenskaper. 

Autonomiprincipen innebär att forskning ska respektera deltagarens egna åsikter, val 

och ge tillräcklig information för att individen ska kunna fatta beslut. Enligt 

Belmontrapporten ska individer med psykiska funktionshinder eller av andra 

omständigheter som resulterar i begränsad autonomi beskyddas. I 

forskningssammanhang kan rättviseprincipen handla om att rättfärdiga valet av 

deltagare i forskningen genom att avgöra skillnaden mellan människor som kan vara 

moraliskt relevanta. Sårbarhet, när en individ inte har förmåga att skydda sina egna 

intressen kan uppstå om en individ inte kan ge informerat samtycke eller frånvaro av 

tillgång till önskad vård. Forskning av sårbara grupper kan motiveras av att skydda 

personernas välfärd och rättigheter genom speciella åtgärder (Kjellström, 2012).  

I litteraturstudien inkluderas de vetenskapliga artiklarna som tagit etisk hänsyn. I 

artiklarna framkom det att de antingen var godkända av en etisk kommitté eller att de 

gjort en utförlig etisk övervägning (Forsberg & Wengström, 2013).  

Resultat 

Temat Behov av kommunikation beskrev kommunikationssvårigheter som personer 

med AST hade och hur det påverkade omvårdnaden. Temat Behov av kontinuitet 

beskrev personens behov av rutin som trygghet och hur detta påverkade 

omvårdnaden. Temat Vårdmiljöns påverkan beskrev hur vårdmiljön kunde skapa 

hinder i omvårdnaden. Temat Anhörigas roll beskrev vikten av att anhöriga skulle 

integreras i deras närståendes vård för att optimalt kunna möta omvårdnadsbehovet. 

Det sista temat Behov av kunskaper hos sjuksköterskan beskrev att kunskap behövdes 

för att kunna möta omvårdnadsbehovet hos personer med AST.  
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Tabell: 1 Resultatöversikt. Indelad i teman: (1) Behov av kommunikation, (2) 

Behov av kontinuitet, (3) Vårdmiljöns påverkan, (4) Anhörigas roll, (5) Behov av 

kunskaper hos sjuksköterskan. 

Behov av kommunikation  

Studier (Bultas, McMillin & Zand, 2016; Lewis, 2016; Lindberg, Vonpost & 

Eriksson, 2012; Muskat, Burnham Riosa, Roberts, Stoddart, Nicholas & 

Zwaigenbaum, 2015; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 2015; Strunk, Pickler, 

McCain, Ameringer & Myers, 2014) visade att kärnproblematiken hos personer med 

AST var att kommunicera. Detta skapade hinder i omvårdnaden då personerna hade 

olika sätt att uttrycka sig, både verbalt och via kroppsspråk. Dessa svårigheter 

förekom i alla former av kommunikation för personer med AST (Bultas, et al., 2016; 

Lewis, 2016; Lindberg et al., 2012; Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016; 

Nicolaidis et al., 2015; Strunk et al., 2014). Exempelvis att ha ögonkontakt och att 

kunna vara fokuserad genom ett helt samtal kunde vara problematiskt. Detta 

medförde att det var svårt för personen med AST att förstå vad någon annan uttryckte. 

De hade ett annorlunda sätt att tänka och uppfatta världen vilket även påverkade 

kommunikationen. Därför anpassades kommunikationen utifrån de personliga 

förutsättningarna. Många intryck i vårdmiljön hade en negativ påverkan på den 

nedsatta kommunikativa förmågan, vilket skapade utmaningar för personer med AST 

i kontakten med sjukvården (Muskat et al., 2015; Nicolaidis et al., 2015).  

Den komplicerade situationen relaterat till kommunikationssvårigheterna krävde att 

påståenden och frågor som ställdes till personer med AST oftast behövdes tänkas över 

lite extra eftersom de kunde tolka dessa bokstavligt (Muskat et al., 2015; Nicholas et 

al., 2016 Nicolaidis et al., 2015). Muskat et al. (2015) beskrev i sin studie att frågor 

måste formuleras så att personen med AST kunde ge ett direkt svar. Ett exempel 

Artikel  Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 

Bultas et al. 

(2016) 

X X X X X 

Elwin et al. 

(2012) 

X X X X X 

Falkenstern 

et al. (2009)  

   X X 

Hallrup 

(2012) 

X X   X 

Lewis 

(2016) 

X X X  X 

Lindberg et 

al. (2012) 

X X  X X 

Muskat et al. 

(2015) 

X X X X X 

Nicholas et 

al. (2016) 

X X X X X 

Nicolaidis et 

al. (2015) 

X X X X X 

Strunk et al. 

(2014) 

X X  X X 
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kunde vara att sjuksköterskan undrade om en upplevde illamående men frågade om 

patienten hade kräkts. Denne svarade nej men upplevde i själva verket illamående, 

dock var inte det själva frågan och därför gavs det svaret (Muskat et al., 2015). En 

studie av Nicholas et al (2016) visade att en person med AST kunde ge ett svar bara 

för att svara. Ineffektiv kommunikation kunde leda till upplevelser av ångest för en 

person med AST (Nicholas et al., 2016). Det kunde även påverka följsamheten i en 

behandling, därför var det viktigt att de personliga förutsättningarna togs hänsyn till 

vid kommunikation (Strunk et al., 2014). Personer med AST hade svårt att förstå och 

kommunicera om smärta de kände. Vissa personer kunde inte uttrycka sig verbalt 

och/eller kroppsligt hur de fysiskt kände så att omgivningen förstod. Detta skiljde sig 

från övriga patientgrupper men även mellan individerna inom autismspektrumet. 

Inverkan på personens förmåga att uppfatta smärta kunde påverka smärtbedömning 

och smärtbehandling då personen inte verbalt uttryckte att hen har ont (Muskat et., 

2015; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 2015). Personalen fick inte klarhet i 

intensiteten, platsen och orsaken till smärtan (Muskat et., 2015; Nicholas et al., 2016; 

Nicolaidis et al., 2015). Användningen av alternativa sätt att kommunicera kunde 

hjälpa en person med AST att uttrycka det hen ville. Det kunde göras genom text, 

textkort och elektroniska hjälpmedel. När hjälpmedel inte accepterades i vården 

kunde det leda till ytterligare begränsningar för personen med AST (Bultas et al., 

2016; Nicolaidis et al., 2015). 

I kontakt med sjukvården upplevde informanterna att vårdpersonalen pratade om 

personen och inte med personen med AST. Detta för att det ofta antogs av personalen 

att personerna inte förstod vad som sades för att hen hade en funktionsnedsättning 

(Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016). Istället borde personalen skapa kontakt 

genom ett empatiskt, lugnt och tålmodigt bemötande. Denna kontakt var viktig för att 

främja kommunikation mellan vårdpersonal och personen (Bultas et al., 2016; Elwin, 

Ek, Schröder & Kjellin, 2012; Hallrup, 2012; Nicholas et al., 2016). Bland annat för 

att kunna förse personen med information inför sjukhusvistelse och dess eventuella 

medicinska moment (Lindberg et al., 2012; Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016; 

Strunk et al., 2014).   

Flera studier identifierade kommunikation mellan personalen som vårdar personen 

med AST som viktig för en positiv vårdupplevelse (Bultas et al., 2016; Lindberg et 

al., 2012; Muskat et al., 2015). Bultas et al. (2016) och Strunk et al. (2014) hävdade i 

sina studier att kommunikation mellan de olika hälso- och sjukvårdsinstanserna var 

viktigt för personens vård (Bultas et al., 2016; Strunk et al, 2014). Alla medlemmar i 

vårdteamet skulle vara informerade om personens individuella behov för att kunna 

förse personen med god vård. Upprepning av personens behov skulle inte behöva 

göras, vilket var viktigt för den fortsatta vården (Lindberg et al., 2012; Muskat et al., 

2015). 
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Behov av kontinuitet  

Personer med AST hade ett stort behov av kontinuitet. Nya platser eller andra 

förändringar skapade oro, stress och ångest hos personen med AST, vilket kunde 

påverka omvårdnaden i den nya miljön. Vistelse på en okänd plats kunde vara en 

väldigt stor omställning och medförde att kontinuiteten som personen var trygg med 

försvann (Bultas et al., 2016; Elwin et al., 2012; Hallrup, 2012; Lindberg et al, 2012; 

Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 2015 Strunk et al., 2014). Detta framkom även 

i flera studier som angav att avsaknaden av kontinuitet och tydliga rutiner påverkade 

personer med AST negativt (Bultas et al., 2016; Hallrup, 2012; Lewis, 2016; 

Lindberg et al., 2012; Strunk et al., 2014). En studie exemplifierade att grundläggande 

behov som sömn, nutrition, munvård och elimination krävde kontinuitet och stöttning 

för att upprätthållas (Strunk et al., 2014). Brist på denna trygghet kunde skapa 

emotionella utbrott och förstärka de tvångsmässiga beteenden som ofta associerades 

med autismspektrumet (Hallrup, 2012; Strunk et al., 2014). Att undvika för många 

förändringar var viktigt för att minska stresspåslag (Elwin et al., 2012; Muskat et al., 

2015; Nicholas et al., 2016 Nicolaidis et al., 2015). Detta kunde undvikas genom att 

exempelvis få vara kvar i samma rum (Muskat et al., 2015). I vårdandet av personer 

med AST var ett bekant ansikte och veta vem som kommer att arbeta nästa arbetspass 

en trygghet (Hallrup, 2012; Lindberg et al., 2012; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et 

al., 2015).  

Personer med AST var en patientgrupp som hade svårigheter i att hantera medicinska 

moment och undersökningar (Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016; Strunk et al., 

2014). Detta kunde vara svårigheter i att hantera blodprovstagning, att få en injektion 

och undersökningar av munhälsan (Strunk et al., 2014). Då personen inte var van vid 

dessa moment behövde personen förbereda sig för att kunna hantera rädslan som 

förändringen medförde (Lindberg et al., 2012; Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 

2016; Strunk et al., 2014). Otillräcklig tid för mental förberedelse kunde resultera i 

emotionella utbrott och försvårade utförandet av undersökningar och medicinska 

moment. Detta ansågs bli ännu svårare när personen blev äldre då den fysiska styrkan 

ökade (Nicholas et al., 2016). Personal hade svårt att hantera reaktioner från personer 

med AST i dessa sammanhang (Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016; Strunk et 

al., 2016). Sedering kunde i många fall behövas enligt flertal studier (Lindberg et al., 

2012; Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016; Strunk et al., 2014). Om sedering 

valdes bort för att hantera situationen kunde det krävas flera personer för att hålla ner 

personen. Dessa situationer präglades ofta av negativa upplevelser i vårdsammanhang 

(Lindberg et al., 2012; Muskat et al, 2015; Strunk et al., 2014). Muskat et al. (2015) 

beskrev att sedering ibland kunde vara av fördel för att undvika onödigt lidande 

genom att personen med AST hölls ner fysiskt. Personen med AST behövde 

information och tid att förbereda sig inför ett medicinskt moment. Denna förberedelse 

var viktigt för att reducera rädsla som kunde bidra till att personen inte ville 

samarbeta och då behövde sedering användas som åtgärd (Bultas et al., 2016; 

Lindberg et al., 2012; Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 
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2015 Strunk et al., 2014) eller för att spara tid (Nicholas et al., 2016). Även 

anpassningen av tiden för ett specifikt moment efter vad personen behövde var 

uppskattat av personen och anhöriga (Bultas et al., 2016; Muskat et al., 2015). Det var 

viktigt att erfarenheten av vårdupplevelsen blev positiv då tidigare vårdupplevelser 

skapade minnen som kunde påverka personen emotionellt nästa gång personen 

besökte sjukvården (Nicholas et al., 2016).   

Vårdmiljöns påverkan   

Flertal studier påvisade att sensoriska intryck i miljön och den autistiska personens 

förmåga att uppfatta sensoriska signaler kunde påverka omvårdnaden. Många 

personer med AST hade nedsatt känsla för inre stimuli, exempelvis kände personen 

inte alltid av hunger och smärta (Elwin et al., 2012). Många personer med AST var 

även känsliga för yttre stimuli. Överkänsligheten för intryck i miljön kunde resultera i 

emotionella utbrott (Nicholas et al., 2016). I vårdmiljön fanns det faktorer som kunde 

utlösa överväldigande känslor och ångest hos personer med AST (Bultas et al., 2016; 

Elwin et al., 2012; Lewis, 2016; Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis 

et al., 2015). Flera studier uppmärksammade att fysisk beröring som förekommer i 

stor utsträckning på sjukhus som en del av omvårdnaden kunde vara en besvärlig 

upplevelse (Elwin et al., 2012; Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016). Ljud, lukt, 

syn och smakupplevelser kunde också bidra till detta. Ljud från maskiner, smaken 

från ett visst livsmedel, känslan av tvål mot kroppen och dess doft kunde leda till en 

påfrestande upplevelse för personer med AST relaterat till den ökade sensitiviteten 

(Muskat et al., 2015). Miljön rekommenderades istället att vara tyst, med dov 

belysning och positiva distraherande föremål (Bultas et al., 2016; Nicolaidis et al., 

2015). Exempelvis kunde elektronisk utrustning vara en distraktion och bidra till att 

personen blev sysselsatt (Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016). Då det kunde 

förekomma långa väntetider inom sjukvården hade personen med AST stort behov av 

sysselsättning eftersom det kunde vara en besvärlig upplevelse att vänta (Bultas et al., 

2016; Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016). En kort väntetid beskrevs kunna 

upplevas som år av väntan för en person med AST (Muskat et al., 2015), därför hade 

de ett behov av kortare väntetid (Bultas et al., 2016; Muskat et al., 2015; Nicholas et 

al., 2016) Däremot beskrev studier (Bultas et al., 2016; Strunk et al., 2014) att tiden 

för undersökningar och bedömningar behövde förlängas för korrekt diagnostisering 

för sökt hälsoproblem. För kort tid i mötet för undersökningar och bedömningar 

kunde göra personen med AST stressad och skapade beteende som i sin tur hindrade 

utredningen av det problem som behövde åtgärdas (Bultas et al., 2016; Strunk et al., 

2014).  

Personer med AST kunde ha svårigheter att hantera situationer med många parter 

inblandade samtidigt, vilket också kunde ge upphov till stresspåslag (Elwin et al., 

2012; Hallrup, 2012; Muskat et al., 2015; Nicolaidis et al., 2015). I en studie av 

Muskat et al. (2015) framkom det att det kunde vara problematiskt om flera personer 

kom in till personen med AST samtidigt. Detta på grund av att det kunde vara 
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överväldigande med alla nya intryck och indikationer på att något skulle ske. Då 

personen hade svårt att anpassa sig efter miljön kunde det ha en negativ inverkan på 

personen med AST och omvårdnaden som gavs (Elwin et al., 2012; Muskat et al., 

2015; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 2015). Personer som inte var tvungna att 

delta i mötet rekommenderades att avstå trots att det kunde vara ett bra lärotillfälle för 

studenter inom hälso- och sjukvård (Muskat et al., 2015.)  

Nicholas et al (2016) framhöll att det gjordes en noggrann övervägning utifrån hur 

allvarligt hälsotillståndet var i relation till om det var värt att exponera personen för 

den stress som sjukhusmiljön skapade. Om ett sjukhusbesök blev nödvändigt 

behövdes nytta gentemot lidande övervägas i varje vårdsituation för att inte skapa 

onödiga stresspåslag (Nicholas et al., 2016). Även upplevelser av att känna sig 

avvisad av sjukvården kunde leda till att kontakt med sjukvården övervägdes eller 

undveks helt. Detta som en följd av att vårdgivaren inte hade tid att lyssna eller helt 

enkelt inte var intresserade att sätta sig in i patientfallet (Nicholas et al., 2016; Strunk 

et al., 2014).  

Anhörigas roll  

Anhöriga framhävdes i flera studier som en viktig part i omvårdnaden. De besatt den 

främsta förmågan att kunna förstå behoven och tolka utryck hos sina närstående med 

AST. De hade ovärderlig kunskap om personen och dennes autismspektrumtillstånd 

(Falkenstern, Gueldner & Newman, 2009; Lindberg et al., 2012; Muskat et al., 2015; 

Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 2015; Strunk et al., 2015), särskilt för de 

personer med AST som inte kunde uttrycka sina viljor, känslor och behov verbalt 

(Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016). Därför var det viktigt att anhöriga fick 

vara delaktiga i vården för att lämplig vård skulle kunna ges (Falkenstern et al., 2009 

Lindberg, et al., 2012; Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 

2015; Strunk et al., 2014). Att anhöriga blev tillkännagivna som en partner i 

vårdandet av personen med AST bidrog till positiva upplevelser under vårdvistelsen 

(Bultas et al., 2016; Lindberg et al., 2012; Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016; 

Nicolaidis et al., 2015). Detta kunde ske genom att anhöriga gav tips och råd eftersom 

de kände sin närstående bäst som primärvårdare och visste hur omvårdnaden borde 

utföras (Falkenstern et al., 2009; Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016). 

Falkenstern et al. (2009) visade dock att ansvaret för att denna omvårdnad utfördes 

inte skulle ligga hos de anhöriga utan hos vårdpersonalen under sjukvårdsvistelsen. 

Flera studier angav att anhöriga hade god kännedom om personens vanliga beteende 

och visste när något var avvikande. Det anhöriga uppmärksammade som en stor 

förändring kunde av utomstående upplevas som en mindre detalj eller som ingen 

skillnad alls i hur personen betedde sig (Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016). 

Flera studier visade att anhörigas roll ofta kunde vara att lära personal om 

autismspektrumtillståndet och förklara vad som fungerade för just deras närstående 

med AST (Muskat et al, 2015; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 2015; Strunk et 

al., 2014).   
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Falkenstern et al (2009) och Muskat et al. (2015) beskrev i sina studier anhöriga som 

ett stöd för att kunna utforma strategier. För att i sin tur kunna hantera en situation 

som inte hörde till det vardagliga (Falkenstern et al., 2009; Muskat et al., 2015). 

Medan Nicholas et al. (2016) och Strunk et al. (2014) beskrev anhörigas stöd som en 

viktig del i att upprätthålla medicinska ordinationer (Nicholas et al., 2016; Strunk et 

al., 2014) eftersom förmågan att följa ordinationer var nedsatt hos personer med AST 

(Strunk et al., 2014). För att kunna bistå med det stödet krävdes det att anhöriga fick 

adekvat information av vårdpersonalen (Nicholas et al., 2016; Strunk et al., 2014). 

Dock kunde distraktion hos föräldrarna utgöra ett hinder för att förstå information. 

Därför gavs förslaget att annan hälso- och sjukvårdspersonal kunde ha uppsikt över 

personen med AST under viktiga informationstillfällen i de fall personen inte kunde 

lämnas ensam (Bultas et al., 2016; Nicholas et al., 2016).    

Behov av kunskaper hos sjuksköterskan 

Flera studier påvisade att sjukvårdspersonal hade för lite kunskap för att kunna 

bemöta och utforma omvårdnaden för personer med AST (Bultas et al., 2016; Muskat 

et al., 2015; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 2015; Strunk et al., 2014). 

Kunskap behövdes för att kunna förstå, möta och hantera beteendena hos personer 

med AST i sjukvården (Bultas et al., 2016; Hallrup, 2012; Lindberg et al., 2012; 

Nicholas et al., 2016). Nicholas et al (2016) konstaterade i sin studie att svårigheterna 

hos personen med AST fanns kvar oavsett ålder. Bultas et al. (2016) förklarade i sin 

studie att kunskap om AST är viktigt eftersom det hade inverkan på alla aspekter av 

personens liv och omvårdnad. Majoriteten av studierna belyste att personalens 

kunskap om AST och deras speciella behov var viktigt för att skapa en positiv 

vårdupplevelse för personen med AST (Bultas et al., 2016; Elwin et al., 2012; 

Hallrup, 2012; Lewis, 2016; Lindberg et al., 2012; Muskat et al., 2015; Nicholas et 

al., 2016; Nicolaidis et al., 2015; Strunk et al., 2014). Flertal studier beskrev att 

kunskapen var viktig för att kunna anpassa en handling utifrån personens behov. Det 

var viktigt för att reducera stress och onödigt lidande för personen och deras anhöriga 

(Bultas et al., 2016; Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016).  

Flertal studier konstaterade att goda kunskaper om AST behövdes för att kunna vårda 

dessa personer. Utbildningar och träning för hälso- och sjukvårdspersonalen kunde 

vara till stor hjälp. Personalen verkade inte inneha tillräcklig kunskap för att kunna ge 

god vård utifrån personen och familjens behov (Bultas et al., 2016; Hallrup, 2012; 

Lindberg et al., 2012; Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 

2015; Strunk et al., 2014). Föräldrar upplevde också att personalen inte hade den 

kunskap som krävdes för att förstå tillståndet och för att vara bekväma att vårda deras 

närstående med AST på bästa sätt (Nicholas et al., 2016; Strunk et al., 2014;). I Lewis 

(2016) studie framkom det att sjukvårdspersonal som hade goda kunskaper om AST 

kunde hjälpa personer att få en diagnos inom autismspektrumet. I och med en diagnos 

kunde personer med AST få förståelse för sitt beteende och få det stöd de behövde. 

Personer som blivit diagnostiserade med AST hade en ökad risk för att bli 
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deprimerade. Det var viktigt att sjuksköterskan hade kunskap om detta och kunde 

uppmärksamma detta hälsoproblem (Lewis, 2016). 

Okunskap hos vårdpersonalen kunde leda till felaktiga antaganden om AST och 

avvikande beteenden hos personer med AST förbisågs (Lindberg et al., 2012; Muskat 

et al., 2015; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 2015). Det var viktigt att se till de 

individuella behoven och inte generalisera (Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016; 

Nicolaidis et al., 2015; Strunk et al., 2014;). I flera studier framkom att generalisering 

av AST kunde leda till att symtom på sjukdom bortsågs och istället som en del av 

spektrumet (Falkenstern et al., 2009; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 2015). En 

studie uppmärksammade att personalen kunde tolka att personen med AST bankade 

huvudet mot väggen för att de hade ett emotionellt sammanbrott och antogs höra till 

beteendet hos en person med AST. Dock kunde detta vara tecken på huvudvärk 

(Nicolaidis et al., 2015). Stigmatisering av AST från både sjukvårdspersonal och 

andra som besökte sjukvården ledde till att vården av personer med AST påverkades. 

Det skapade en besvärande situation och negativa upplevelser för personer med AST 

och deras anhöriga (Lindberg et al., 2012; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 

2015). Många upplevde att sjukvårdspersonalen förlitade sig mer på den yrkesmässiga 

kunskapen och den kliniska blicken än att lyssna på anhörigas information. 

Förutfattade meningar om AST hos personalen påverkade personens och anhörigas 

upplevelser av bemötandet (Lindberg et al., 2012; Nicholas et al., 2016).   

Diskussion  

Metoddiskussion  

I litteraturstudien användes databaserna CINAHL, PubMed och PsysINFO vars 

innehåll är tillämpbart inom omvårdnadsområdet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Litteraturstudien inleddes med att vilja undersöka sjuksköterskans omvårdnad till 

vuxna personer med AST. I början av artikelsökningarna upptäcktes en avsaknad av 

artiklar som endast berörde vuxna personer med AST. Därför bestämdes att 

åldersintervallet på informanterna skulle utvidgas till barn från 10 års ålder och uppåt. 

Detta kan motiveras med att likartade symtom finns hos både denna och vuxna (APA, 

2013). I databasen PsycINFO kunde åldersgrupper exkluderas, vilket valdes då 

träffantalet var högt utan denna limit. Den medför att åldersgruppen på elva år 

exkluderades trots inklusionskriteriet barn från 10 år och uppåt, vilket påverkar 

litteraturstudiens trovärdighet. Detta var inte möjligt i de andra två databaserna, vilket 

gjorde att gruppen fick utföra exkluderingen manuellt. Därför ändrades syftet i 

enlighet med Henricson (2012) till att undersöka omvårdnadsbehovet hos personer 

med AST, vilket gav fler artiklar som svarade till syftet. En inledande sökning gjordes 

innan den egentliga sökningen vilket stärker innehållets trovärdighet i resultatet 

(Wallengren & Henricson, 2012). Ämnesord (Forsberg & Wengström, 2013) för ordet 

autismspektrumtillstånd som fanns inlagda i vardera databas användes, vilket stärker 

trovärdigheten då orden används och översätts korrekt (Henricson, 2012). Ordet 

nursing söktes med fritext då en sökning med detta som ämnesord gav för få träffar. 
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Även en dialog med bibliotekarie om lämpliga sökord för ämnet har förts vilket 

rekommenderas av Forsberg och Wengström (2013). I artikelsökningen framkom 

dubbletter vilket indikerar relevanta sökord och att avseende data inom ämnet har 

uppnåtts (Henricson, 2012). Totalt antal träffar efter artikelsökningarna i databaserna 

var 537. Detta resulterade i tio resultatartiklar, vilket kan anses som lite i relation till 

totalt antal träffar i artikelsökningarna. Till en början gjordes ett flertal mer 

begränsade sökningar med sökorden adult, experience och health care. Detta 

resulterade i ett begränsat antal träffar samt artiklar som inte svarade mot syftet. 

Slutligen användes en bredare sökningar med limitations (Forsberg & Wengström, 

2013) för att hitta alla resultatartiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte.  

Samtliga titlar i artikelsökningen och sedan de abstracts som svarade mot 

litteraturstudiens syfte lästes igenom gemensamt. Av de 271 lästa abstracten svarade 

18 artiklar mot litteraturstudiens syfte och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall. De artiklar som efter granskningen uppnådde grad 

III i bedömningen valdes bort på grund av för låg vetenskaplig kvalitet (Carlsson & 

Eimans, 2003). Exempel på artiklar med låg vetenskaplig kvalitet var de som saknade 

etiska aspekter och hade brister i metoden. Alla artiklar granskades både individuellt 

och gemensamt, detta stärker trovärdigheten i litteraturstudien (Henricson, 2012). 

Sökningarna och efterföljande granskningar resulterade i tio artiklar till resultatet.  

Alla resultatartiklar som valdes hade använt sig av kvalitativ metod då det ger en 

fördjupad förståelse för personers med autismspektrumtillstånd situation. Detta 

styrker litteraturstudiens trovärdighet. (Forsberg & Wengström, 2013).  

Resultatartiklarna hade genomförts i Sverige (3), Australien (1), USA (4) och Kanada 

(2). En västerländsk kultur präglar dessa länder och kan därför vara överförbart till 

den svenska vårdkulturen och sjuksköterskornas yrkesutövande (Henricson, 2012). 

Dock ska alltid försiktighet för överförbarhet tas i beaktande, då upplevelser alltid är 

individuella och unika.  

Under arbetets gång har respons på litteraturstudien från andra studenter och 

handledare mottagits. Efter mottagen respons har arbetet reviderats vilket ökar 

litteraturstudiens pålitlighet och trovärdighet. Personliga erfarenheter och en 

förförståelse för ämnet fanns vilket diskuterades igenom avseende eventuell påverkan 

på resultatet. Även om arbetet strävat mot att vara objektivt kan inte subjektiviteten 

och dess påverkan på innehållet uteslutas. Dock kan diskussionen om förförståelsen 

stärka trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). Eftersom det är första gången 

gruppen genomför en litteraturstudie kan det ha påverkat datainsamling, granskning 

och analys, vilket kan vara en svaghet med litteraturstudien (Henricson, 2012). En 

svaghet med studien är att den belyser ett problem som inte beforskats i så stor 

utsträckning inom omvårdnad för allmänsjuksköterskan. Antalet nya 

forskningsstudier inom ämnet är begränsade. I nuläget kan forskning pågå inom 

området men det kan ta flera år innan forskningen publiceras. Det valda ämnet styrks 
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av att det alltid har funnits personer med autismspektrumtillstånd i samhället 

(Wallengren & Henricson, 2012).   

Litteraturstudiens resultat och metod har varken förvrängts eller ändrats avsiktligt för 

att vilseföra och manipulera det vetenskapliga arbetet (Kjellström, 2012). Det anses 

oetiskt att inte presentera de resultat som inte stödjer forskarens åsikt. Alla artiklar 

som framkom i litteraturstudien har redovisats oavsett hur svaret sett ut gentemot 

syftet (Forsberg & Wengström, 2013). Vad som hade kunnat påverka de etiska 

implikationerna är att artiklar som använts är skrivna på engelska. Detta kan ha 

bidragit till att texterna misstolkats på grund av språkliga nyanserna och att det inte 

fanns svenska ord som motsvarade de engelska. Innehållet har inte medvetet feltolkats 

för att stödja den egna åsikten. Inte heller har idéer, ord eller resultat använts utan att 

tillkännage upphovsmannen. Under hela arbetet har en korrekt referatteknik som 

tydligt anger källan använts för att undvika plagiat (Kjellström, 2012).  

Resultatdiskussion  

I denna studie undersöktes omvårdnadsbehovet hos personer med 

autismspektrumtillstånd. Fem teman framkom i resultatet och dessa var Behov av 

kommunikation, Behov av kontinuitet, Vårdmiljöns påverkan, Anhörigas roll och 

Behov av kunskaper hos sjuksköterskan. Genomgående i litteraturstudiens resultat 

identifierades att svårigheterna personer med AST har skapar speciella behov som 

utgör hinder i omvårdnaden.   

Litteraturstudiens resultat visade att kommunikationssvårigheter påverkade förmågan 

hos personer med AST att uttrycka sitt omvårdnadsbehov. Det påverkade i sin tur 

omvårdnaden som gavs (Bultas et al., 2016; Lindberg et al., 2012; Lewis, 2016; 

Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 2015 Strunk et al., 2014). 

Resultatet kan tolkas som att omvårdnaden av personer med AST försvårades av 

brister i kommunikationskunskap samt i alternativ kommunikation. Detta resultat 

styrktes av studier som framhöll att omvårdnaden av personer med AST påverkades 

av de kommunikativa förutsättningarna (Trembath, Iacono, Lyon, West & Johnson, 

2014; Vogan, Lake, Tint, Weiss & Lunsky, 2016; Muskat, Greenblatt, Nicholas, 

Ratnapalan, Cohen-Silver, Newton & Zwaigenbaum, 2016: Zwaigenbaum et al., 

2016). Trembath et al. (2014) betonade att kommunikationskompetens i form av 

kompletterande och alternativa kommunikationsverktyg kunde hjälpa personer med 

ett autismspektrumtillstånd. Därför var det viktigt att sjuksköterskan hade goda 

kunskaper om detta. Trembath et al. (2014) föreslog att omvårdnadsorienterad 

kommunikation kunde förbättras genom användning av teckenspråk, bilder eller 

färdiga fraser (Trembath et al., 2014). Genom att använda ett konkret och specifikt 

språk kunde det hjälpa personer med AST att beskriva sitt hälsoproblem (Vogan et al., 

2016). Detta framhölls även i Peplaus omvårdnadsteori där hon beskrev att respekt 

och förståelse för den andra personens förutsättningar skulle kunna skapa 

kommunikation och problemlösning. Peplau menade att personens funktionsförmåga 
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inte skulle påverka omvårdnaden utan att relationen måste främjas för att kunna 

uttrycka omvårdnadsbehovet som var viktigt i att främja patientens hälsa (McKenna 

et al., 2014). Även Halldorsdottir (2008) belyser i sin teori vikten av empati och 

kunskap för att skapa en kontakt mellan patient och sjuksköterska. I de fall patienten 

har kommunikationssvårigheter ska det inte påverka att de får en god och patientnära 

omvårdnad (Halldorsdottir, 2008).  

Den redan nedsatta kommunikationsförmågan hos personer med AST får inte 

förhindra god kontakt eller kommunikation. Enligt Halldorsdottir har sjuksköterskan 

ansvar för detta. Om personen själv inte kan uttrycka sig kan sjuksköterskan ta del av 

anhöriga som besitter ovärderlig kunskap om personen (Clarke et al., 2014; 

Cronenwett et al., 2007; Kamitsuru & Herdman, 2015; Sharp et al., 2017). Denna 

kunskap kan vara en viktig byggsten i brobyggandet, vilket är viktigt för att kunna 

identifiera tecken på ohälsa och smärta. Det är relevant för att kunna agera på aktuella 

eller potentiella hälsoproblem, som enligt ICN (2017) och Cronenwett et al. (2007) är 

sjuksköterskans ansvar. Sjuksköterskan har ansvar att förse god omvårdnad till 

personer med funktionsnedsättning i alla åldrar som är i behov av vård (ICN, 2012). I 

omvårdnaden av personer med ett autismspektrumtillstånd är 

kommunikationskunskap av stor vikt för att förse god omvårdnad trots de 

begränsningar kommunikationssvårigheterna innebär. Litteraturstudiens resultat 

påvisade att smärtbedömning och smärtbehandling av personer med AST påverkades 

av att personen inte uttryckte sig verbalt vid smärta till följd av nedsatt förmåga att 

uppfatta smärta eller kommunikationsförmåga (Muskat et., 2015; Nicholas et al., 

2016; Nicolaidis et al., 2015). Detta bekräftas i en studie av Zerbo, Massolo, Qian & 

Croen (2015) som även framhåller att personer med AST kan ha hög smärttröskel. 

Sjuksköterskan ska framföra patientens omvårdnadsbehov i detta sammanhang och 

initiera effektiv behandling (Cronenwett et al., 2007), dock kan det vara svårt för 

sjuksköterskan att fatta dessa beslut (Gillespie, 2010). Kunskap samt skicklighet i att 

identifiera samt bedöma förekomst och omfattning av smärta samt emotionellt och 

fysiskt obehag kräver lyhördhet. För god personcentrerad vård behöver 

sjuksköterskan veta hur patienten är som person och hur situationen påverkar denne 

(Cronenwett et al., 2007). Sjuksköterskans egna uppfattningar om smärta och lidande 

samt uttryckande av smärta och obehag påverkar både behandlingsresultat och 

vårdkvalitén (Cronenwett et al., 2007; Gillespie, 2010). Detta kan leda till att personer 

med AST inte får adekvat smärtlindring.  

Resultatet visade att vårdmiljön hade betydelse för omvårdnaden av personer med 

AST (Bultas et al., 2016; Elwin et al., 2012; Hallrup, 2012; Lindberg et al, 2012; 

Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 2015 Strunk et al., 2014). Detta bekräftas av 

andra studier (Jones, Quigney & Huws, 2003; Zwaigenbaum et al., 2016). Den 

tidigare studien av Jones et al. (2003) fann att alltför mycket yttre stimuli i miljön kan 

skapa känslor av obehag och ibland smärtsamma upplevelser. Även människoröster 

kan skapa agitation. För många intryck samtidigt kan göra personen okoncentrerad 
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och skapa ångest. Personen kunde hålla för öronen eller lägga allt fokus på enstaka 

föremål för att försöka utesluta omvärlden för att hantera känsloupplevelsen (Jones et 

al., 2003). För att motverka detta skulle Halldorsdottirs (2008) teori kunna användas 

för att förbättra anknytningen mellan sjuksköterskan och personen med AST. Denna 

kontakt kan störas om det finns moment runt omkring som påverkar sjuksköterskan 

till att framstå som oengagerad och då bilda en vägg gentemot sjuksköterske- patient 

relationen. Vårdmiljön kan anpassas genom att eliminera yttre stimuli för att skapa 

kontakt och förbättra anknytningen mellan sjuksköterska och patient, som hon 

beskriver är en viktig del i brobyggandet (Halldorsdottir, 2008). Förslagsvis kan 

dörren till vårdrummet stängas, och ljuset kan släckas. Dock kan persiennerna till 

rummet vara uppdragna så personal av säkerhetsskäl kan se in i vårdrummet. Det är 

av vikt att låta personen med AST bekanta sig med den nya miljön. Närvaron av 

anhöriga och att personen tillåts ha med sig sina favoritsaker kan öka 

trygghetskänslan under rådande omständigheter (Zwaigenbaum et al., 2016). För att 

inte en vägg ska bildas behöver sjuksköterskan ha tiden samt vara förberedd på hur 

bemötandet ska gå till innan mötet sker. Exempelvis ska hen veta i vilken 

utsträckning personen med AST klarar att hantera fysisk beröring. Zwaigenbaum et 

al. (2016) föreslår att i mötet hälsa på patienten och sedan vara kvar en stund för att 

vänja personen vid din närvaro. Flera studier (Clarke et al., 2014; Cronenwett et al., 

2007; Sharp et al., 2017) menar att relationen mellan sjuksköterska och patienten är 

viktig för personcentrerad vård. Detta kan skapas genom en miljö som anpassar sig 

efter vad patienten behöver (Clarke et al., 2014; Cronenwett et al., 2007; Sharp et al., 

2017). Personen med AST anknyter sig ofta till en specifik sjuksköterska 

(Zwaigenbaum et al., 2016), i den mån det går kan denna personal delta i patientens 

omvårdnad. 

För upplevelse av god vård behövde alla i vårdteamet vara informerade om personens 

individuella behov samt att informationen inte skulle behöva upprepas (Lindberg et 

al., 2012; Muskat et al., 2015). Detta styrks i en tidigare studie av Cronenwett et al. 

(2007) som menar att sjuksköterskan ska framföra och kommunicera patientens 

uttryckta omvårdnadsbehov till andra medlemmar i vårdteamet. Enligt Peplau är det 

viktigt att kartlägga patientens psykologiska förutsättningar då det ligger till grund för 

patientens omvårdnadsbehov (McKenna et al., 2014). Förslagsvis kan sjuksköterskan 

i omvårdnadsjournalen definiera personens funktionsförmåga, omvårdnadsbehovet 

och utvärdera omvårdnadsåtgärder för att göra alla i vårdteamet medvetna om lämplig 

vård till patienten. Där skulle det kunna stå vad patienten behöver för att känna sig 

trygg och exempel på faktorer som kan göra patienten stressad. En trygghet skulle 

kunna vara att undvika många förändringar genom att samordna moment så de sker 

samtidigt och av samma personal. Även att personen med AST får tid och anpassad 

information för att kunna förbereda sig inför den förändring som ska ske. Detta 

påvisades i litteraturstudiens resultat som menade att personen kunde bli mer 

samarbetsvillig och få en bättre vårdupplevelse om detta skedde (Nicholas et al., 

2016). Litteraturstudiens resultat visade att sedering i många fall kunde behövas för 
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att kunna utföra medicinska moment (Lindberg et al., 2012; Muskat et al., 2015; 

Nicholas et al., 2016; Strunk et al., 2014). Zwaigenbaum et al. (2016) studie framför 

att sjukvårdspersonalen föreslagit övervägning av sedering även i andra procedurer 

som vanligtvis inte kräver denna metod. Exempelvis borttagning av stygn eller 

undersökning av öron. Distraktionsteknik samt användning av TV, spelutrustning och 

distraherande föremål kan underlätta utförandet då det kan avleda uppmärksamhet 

från momentet och lindra personens ångest (Zwaigenbaum et al., 2016). 

Sjuksköterskan bär personligt ansvar och är ansvarsskyldig i yrkesutförandet. Det 

innebär att sjuksköterskan sätter standard för yrkesutövandet och ska etablera en 

arbetsmiljö som stöttar etiska värderingar och förespråkar kvalitet på omvårdnaden. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att bestämma och genomföra acceptabla standarder 

för klinisk sjukvårdspraxis (Clarke et al., 2014; ICN, 2012).  

Litteraturstudiens resultat visade att det fanns okunskap om autismspektrumtillstånd, 

behoven och hur omvårdnaden skulle utformas för patienten (Bultas et al., 2016; 

Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 2016; Nicolaidis et al., 2015; Strunk et al., 2014). 

I en studie av Muskat et al. (2016) framkommer att information om att personen har 

AST och vad som kan påverka personen är viktigt att veta redan i början av 

vårdvistelsen. Denna medvetenhet är viktig då sjuksköterskan kan anpassa utförandet 

av bedömning och även omvårdad som ges till personen med AST (Muskat et al., 

2016). Litteraturstudiens resultat visade att kunskapen inte var tillräcklig hos hälso- 

och sjukvårdspersonal och beskrev att denna kunskapsbrist kunde leda till 

stigmatisering av personer med AST. Detta bekräftas av andra studier (Bruder et al., 

2012; Warfield et al., 2015; Zarbo et al., 2015; Zwaigenbaum et al., 2016) som 

framhåller att utbildning och träning behövs för att kunna bemöta denna patientgrupps 

behov. Förslagsvis kan utbildning ges under grundutbildningen, kompletterande 

utbildningar för redan yrkesverksam vårdpersonal (Warfield et al., 2015; 

Zwaigenbaum et al., 2016). Även fallexempel och praktiska råd på ronder eller 

lunchseminarier kan öka kunskapen (Zwaigenbaum et al., 2016). Halldorsdottir 

(2008) teori om brobyggandet beskriver att kompetens behövs i det aktuella 

omvårdnadsområdet för att kunna bemöta omvårdnadsbehovet. Brist på detta bidrar 

till att en vägg istället för en bro bildas. I enlighet med Halldorsdottir (2008) ska 

sjuksköterskan inhämta kunskap om AST och utveckla sina färdigheter i bemötandet 

av personer med AST. Bästa praxis och kliniska riktlinjer är ännu inte utvecklade för 

att kunna användas av sjuksköterskan i vårdandet av personer med 

autismspektrumtillstånd (Muskat et al., 2016). Sjuksköterskan ansvarar för att aktivt 

skapa en grund av professionell kunskap som stöd till en verksamhet som ska vara 

evidensbaserad. I sin professionella yrkesroll behövs kunskap för att kunna vårda 

varje enskild patient med lyhördhet, respektfullhet och medkänsla (Clarke et al., 

2014; ICN, 2012).  

Felaktiga antaganden på grund av okunskap skapade hinder till hälso- och 

sjukvårdstjänster då anhöriga valde att inte söka sjukvård för sina närstående med 
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AST, eftersom de ändå inte fick den hjälp som krävdes (Muskat et al., 2015; Nicholas 

et al., 2016; Nicolaidis et al., 2015; Strunk et al., 2014). Resultatet styrks av en 

tidigare studie som påvisar att kunskapsbrist genererar negativa upplevelser som 

resulterar i att personen med AST undviker att söka hjälp inom hälso- och sjukvård 

(Vogan et al., 2016). Detta kan tolkas som att kunskapsbristen leder till att personer 

med AST inte har samma tillgänglighet till hälso- och sjukvård som resten av 

befolkning. Litteraturstudiens resultat påvisade att anhöriga hade en viktig roll i att 

skapa kunskap och förespråka patientens omvårdnadsbehov (Bultas et al., 2016; 

Falkenstern et al., 2009; Lindberg et al., 2012; Muskat et al., 2015; Nicholas et al., 

2016; Nicolaidis et al., 2015; Strunk et al., 2014). Det bekräftas i andra studier (Zarbo 

et al., 2015; Zwaigenbaum et al., 2016) då kommunikationssvårigheterna kan hindra 

patienten från att få god vård, trots att läkaren är kunnig om AST (Zarbo et al., 2015). 

Om personen med AST inte kan uttrycka sig verbalt och är rädd får sjuksköterskan 

föra en dialog med anhöriga (Zwaigenbaum et al., 2016). I enlighet med Patientlagen 

(SFS 2014: 821) kan patientens anhöriga få möjlighet att medverka vid utformningen 

och genomförandet av vården. Detta om det är lämpligt och om tystnadsplikt eller 

bestämmelser om sekretess inte hindrar (SFS 2014: 821). Sjuksköterskan kan låta 

föräldrar ge rekommendationer och strategier i vårdandet samt aktivt få delta i vården, 

som exempelvis vid medicinadministration (Bruder et al., 2012; Zwaigenbaum et al., 

2016). Sjuksköterskan behöver involvera patienten och närstående i bedömning samt 

planering av omvårdnaden för att åstadkomma god och personcentrerad omvårdnad 

(Clarke et al., 2014; Cronenwett et al., 2007; Sharp et al., 2017). Detta kan stödja 

patientens delaktighet (Bucknall et al., 2015).  

Resultatet i litteraturstudien indikerade att det fanns åtgärder sjuksköterskan kan 

använda för att möta omvårdnadsbehovet hos personer med AST. Tolkning av 

resultatet visar att anpassning av kommunikation, vårdmiljö och att göra vården i sig 

mer inkluderande för anhöriga är positivt. Personer med autismspektrumtillstånd har 

svårigheter att förstå, tolka och förmedla sig. Därför är det viktigt att sjuksköterskan 

kan förstå, tolka och stötta personer med autismspektrumtillstånd.   

Konklusion  

Slutsatser från denna litteraturstudie tyder på att personer med 

autismspektrumtillstånd har ett specifikt omvårdnadsbehov som inte är bemött i 

sjukvården. Svårigheter i kommunikation hos personer med AST som en följd av 

funktionsnedsättningen kräver anpassning av omvårdnaden för att personen med AST 

ska få god vård. Även anpassning av miljön är viktigt då de är känsliga för 

sinnesintryck i omgivningen samt att de har ett starkt begär av kontinuitet. Avsaknad 

av anpassning i omvårdnaden skapar stress hos personen med AST vilket kan leda till 

användande av sedering i situationer som egentligen inte kräver det. Resultatet visar 

tydligt att det finns en okunskap hos vårdpersonalen om diagnosen 

autismspektrumtillstånd och omvårdnadsbehovet som medföljer. Denna okunskap 

leder till personer med AST upplever stigmatisering och generalisering i sjukvården. 
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Detta kan skapa barriärer som leder till att de inte har jämlik tillgång till hälso- och 

sjukvård. Resultat visar på hur viktiga anhöriga är för att personen med AST ska få en 

god omvårdnad. Deras kunskap om autismspektrumtillståndet och personen är 

ovärderlig. Att de får vara delaktiga i vården leder till att sjuksköterskan effektivare 

kan möta omvårdnadsbehovet.  

Implikation  

Resultatet i litteraturstudien motiverar att det behövs mer kunskap om 

funktionsnedsättningar som autismspektrumtillstånd för att sjuksköterskan ska kunna 

förse alla patienter med personcentrerad omvårdnad. En ökad förståelse om 

omvårdnadsbehovet personen med AST har, kommer förhoppningsvis ge 

sjuksköterskan en bättre handlingsberedskap och ökad förståelse. För en god 

vårdupplevelse krävs ett professionellt bemötande utifrån personens förutsättningar, 

detta för att minska eller förhindra lidande för personen i kontakt med hälso- och 

sjukvård. För att detta ska ske behövs mer forskning om omvårdnadsbehovet hos 

personer med AST och vilka omvårdnadsåtgärder som kan tillämpas. Undervisning i 

sjuksköterskeprogrammet om autismspektrumtillstånd och andra 

funktionsnedsättningar behövs för att skapa medvetenhet och kunskap. Detta behövs 

för att sjuksköterskan ska kunna anpassa omvårdnaden och den miljö omvårdnaden 

ges i, efter den unika individens behov.  
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BILAGA A  

 

Tabell 2: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Autismspektrumtillstånd   
”Autism spectrum 

disorder”  

”Autism spectrum 

disorder”  

Autistisk störning  ”Autistic disorder”  ”Autistic disorder”   

Omvårdnad  Nursing  Nursing  Nursing  



BILAGA B  

 

 Tabell 3: Sökhistorik 

 

(1) = Dubblett från tidigare sökning.

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-03-16 CINAHL 

( MH “autistic disorder”) AND 

nursing  

[fritext]  

 

Limitation:  Peer- reviewed, 

English, published 2007- 2017 195 105 11 7 

2017-03-16 PsycINFO 

MJSUB. EXACT (”Autism 

spectrum disorder”) AND nursing 

[fritext]  

 

Limitation: Peer- reviewed, 

English, published 2007- 2017, 

NOT childhood (birth- 12 years).  153 86 5  2 (1) 

2017-03-17 PubMed 

”Autistic disorder” [Mesh] OR 

”Autsim spectrum disorder” 

[Mesh] AND nursing [fritext]  

 

Limitation: published last 10 years, 

English 189 80 2 1 

   537 271 18  10 (1) 



BILAGA C  

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

   

 

Referens Bultas, M. W., McMillin, S. E., & Zand, D. H. (2016). Reducing barriers to care in the office 

based health care setting for children with autism. Journal of Pediatric Health Care, 30(1), 5-14. 

doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pedhc.2015.08.007 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att utvärdera användbarheten av ett forskarutvecklat verktyg för att förbättra hälso- och sjukvård 

på vårdcentral för barn med autism. 

Metod:  

Design 

 Kvalitativ 

Tvärsnittsundersökning 

Urval Strukturerat urval. Hälso- och sjukvårdspersonal tillfrågades via e-mail, som totalt bildade 54 

deltagare. 27 barnläkare och 25 barnsjuksköterskor. Det elektroniska frågeformuläret skickades ut 

till 3 lokala listor och 7 nationella listor på föräldrar till barn med AST. Endast föräldrar från den 

lokala listan svarade och det var totalt 59 föräldrar.   

Datainsamling Data från hälso- och sjukvårdspersonalen insamlades genom ett frågeformulär med 14 frågor. Som 

bestod av flervalsfrågor där endast en fråga kunde besvaras med fritext för att ta bort så mycket 

börda som möjligt. För föräldrarna skickades ett frågeformulär med 10 frågor ut. Det bestod av 

främst öppna frågor men även av några flervalsfrågor.  

Dataanalys Frågorna med flervalsalternativ analyserades av beskrivande statistik. De frågor som besvarades 

genom fritext och öppna slut analyserades för teman med likheter.  

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Resultat i studien visade att barriärerna på vårdcentraler är lika den vård som beskrevs i litteratur 

som berör akutvård. De barriärerna var barnets beteende relaterat till att inte vilja samarbeta och 

rädsla, barnets svårigheter i att kommunicera, problem i miljön och vårdgivare som inte hade 

fullständig kunskap om hur AST påverkade individen och dennes familjs liv. Sjukvårdspersonal 

och föräldrar belyste viktiga resurser för att skapa en positiv vårdupplevelse. De resurserna var 

samarbete med föräldern, göra speciella anpassningar för barnet och anpassa miljön på 

vårdcentralen. Inställningen till verktygen visade sig vara positiv hos både sjukvårdspersonalen 

och föräldrarna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

87 % Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 2  

 

Referens Elwin, M., Ek, L., Schröder, A., & Kjellin, L. (2012). Autobiographical Accounts of Sensing in 

Asperger Syndrome and High-Functioning Autism. Archives Of Psychiatric Nursing, 26(5), 420-

429. doi: 10.1016/j.apnu.2011.10.003  

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL   

Syfte Att undersöka och beskriva hyper- och hyposensitivitet i samband med verbala uttryck för 

högfungerande vuxna personer med högfungerande autism eller Asperger syndrom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Documentary study 

Urval Strategiskt urval. Böcker som gav ett insiktsperspektiv hur det är att leva med högfungerande 

autism eller högfungerande Asperger syndrom. Utifrån Scott’s kvalitetskriterier. 10 

självbiografier, 5 skrivna av kvinnor och 5 skrivna av män valdes. 

Datainsamling Självbiografier från autismspektrumföreningars hemsidor. 

Dataanalys Tematisk analys med induktiv ansats 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Sensoriska upplevelser och sensoriska miljöer hade både en potentiellt stark positiv och negativ 

inverkan på människor med AS / HFA. Minskad eller ökad känslighet kunde vara associerat med 

diagnosen. Känsligheten gjorde personerna mer sårbara för aspekter i miljön. En påfrestande miljö 

kunde göra personen desorienterad och stressad. Att skapa en lugn miljö för att undvika för 

mycket yttre stimuli var ett viktigt första steg. Ta bort ljud i bakgrunden, använda dov belysning 

och utforma miljön enkelt och logiskt kunde hjälpa personer med AS/ HFA att inte få ett 

emotionellt utbrott. Personer med AS / HFA hade ett annorlunda sätt att uppleva och uttrycka 

smärta vilket var viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att ha kunskap om. Det var också viktigt 

att vara medveten om att personer med AS/ HFA kunde ha svårt att ta till sig information om de 

påverkades för mycket av yttre stimuli, så som miljöfaktorer. Därför var det viktigt att kunna läsa 

av patienten och kunna bemöta denna med lämplig kommunikation. Det var av stor vikt att skapa 

en miljö där det var accepterat att ställa frågor för att informationen skulle förmedlas på bästa sätt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

87,5% Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Falkenstern, S.K., Gueldner, S.H., & Newman, M.A. (2009).  Health as Expanding Consciousness 

With Families With a Child With Special Healthcare Needs. Nursing Science Quarterly, 22(3) 

,267-279. doi: 10.1177/0894318409337015 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Utveckla kunskapen om sjuksköterske- patient processen för att främja hälsa hos familjer med ett 

barn som har speciella sjukvårdsbehov.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Mönsterigenkänning   

Urval Strategiskt urval. Sju familjer valdes och intervjuades. De speciella sjukvårdsbehov som 

förekommer i studien är autism, Asperger, Down syndrom, ADHD, ätstörningar, depressioner och 

leukemi.  

Datainsamling Möten med deltagarna där intervjuer med öppna frågor ställdes. Flera möten inträffade under sju 

månaders tid mest frekvent under de första fyra månaderna. Varje möte varade i ca en timme och 

filmades.  

Dataanalys En hermeneutisk analysmetod användes. Forskarna tittade på inspelningar för att kunna tolka och 

koda vad föräldrarna sa både verbalt och via kroppsspråk.  

Bortfall Till en början var det nio familjer men endast sju svarade via telefon.  

Slutsats Resultatet fokuserade främst på en familjs upplevelse medans de andra sex familjernas upplevelse 

presenterades kort. Resultatet beskrev hur föräldrar till en början insåg att deras barn var 

annorlunda. Hur det var att helt ändra perspektiv och behöva lägga sitt i liv i hälso- och 

sjukvårdens händer samtidigt som de tvingades kämpa för att få den hjälp och det stöd de 

behövde. Om ett stark band mellan sjuksköterska och föräldrar uppstod kunde detta underlätta för 

föräldrarna till ett barn med speciella hälso- och sjukvårdsbehov. Det kunde underlätta genom att 

sjuksköterskan precis som föräldrarna kunde upptäcka förändringar i barnets hälsa och se nya 

mönster som kunde leda till möjligheter. Att sjuksköterskan förstod hur en familj med ett barn 

som har speciella hälso- och sjukvårdsbehov upplevelser ser ut var viktigt för att skapa ett 

förtroende.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

80 % Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Hallrup L. B (2012).  The meaning of the lived experiences of adults with intellectual 

disabilities in a Swedish institutional care setting: a reflective lifeworld 

approach. Journal of Clinical Nursing, 23(11-12), 1583- 1592. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2012.04208.x   

Land  

Databas 

Sverige 

PsycINFO  

Syfte Studien beskriver innebörden av erfarenheter hos vuxna personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar i en svensk institutionell vårdmiljö.    

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

 

Urval Intervjuer och observationer utfördes på 55 deltagare observerades och 12 av dessa deltog i 

djupintervjuer. Dessa deltagare utvaldes för ändamålet baserat på kön, ålder och arbetserfarenhet 

Datainsamling Observationer samt djupintervjuer.    

Dataanalys Texten som skrivits ord för ord analyserades genom fenomenologisk livsvärlds tillvägagångssätt. 

Menad att beskriva essensen av fenomenet som var menat att utforska.     

Bortfall Redovisas ej.  

Slutsats Resultatet visade på vikten av att vara uppmärksam på vad vuxna med intellektuella 

funktionshinder hade att säga om sitt dagliga liv i en institutionell vårdmiljö. För att förse personer 

med intellektuell funktionsnedsättning med god vård var en medvetenhet om att patienten var i en 

beroendeställning ett måste. Under hela livet kommer personer med funktionshinder i en 

institutionell vårdmiljö vara i en beroendeställning. Samt att alltid veta att de aldrig kommer 

kunna leva ett helt självständigt liv. Studiens visade dock att personerna behövde vården då de inte 

klarade sig utan den. Livet i en institutionell vårdmiljö beskrevs av personer med 

funktionsnedsättningar som både meningsfullt och hopplöst.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

91% Grad: I  



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Lewis, L.F (2016). Realizing a diagnosis of autism spectrum disorder as an adult. International 

Journal of Mental Health Nursing, 25(4), 346-354. doi  10.1111/inm.12200 

Land  

Databas 

Australien  

PsycINFO 

Syfte Utforska erfarenheten av att inse diagnosen autismspektrumtillstånd i vuxen ålder.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Beskrivande fenomenologi 

Urval 77 vuxna som fick diagnosen AST som 18- åring deltog.  

Datainsamling Deltagarna tillfrågades att delta via anslagstavlor, forum och stödgrupper online. Sedan utfördes 

öppen online- undersökningar.   

Dataanalys Colaizzis metod. Undersökningarna lästes noggrant för att sedan skapa teman.  

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Studiens resultat visade både fördelar och nackdelar med att få en diagnos som vuxen. Deltagarna 

uttryckte att de alltid känt sig annorlunda men inte tillräckligt annorlunda för att veta vad. Personer 

som blivit diagnostiserade kände en lättnad som gör att de bättre förstod sig själva. Samt att de 

kunde skapa verktyg för att fortsätta framåt. Även om deltagarna antydde att deras livskvalitet 

antagligen hade ökat om de fått sin diagnos tidigare. Sjuksköterskor var tvungna att överväga att 

dessa personer, med eller utan diagnos kände sig annorlunda och kämpade med att förstå sig 

själva. Studien underströk att resurser inte bara för att kunna diagnostisera vuxna personer 

behövdes utökas utan resurser i sig för vuxna personer med AST. De flesta deltagarna kämpade 

för att hitta specialister för vuxna och många kände sig övergivna efter att ha fått en diagnos. 

Många deltagare visade också symtom på depression.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

89% Grad: I 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Lindberg, S., Vonpost, I., & Eriksson, K. (2012). The experiences of parents of children with 

severe autism in connection with their children's anaesthetics, in the presence and absence of the 

perioperative dialogue: a hermeneutic study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(4), 

627-634. doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.00971.x 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL  

Syfte Att få förståelse om vad föräldrar till barn med grav autism upplever i samband med när deras 

barn ska genomgå anestetik, i närvaro och frånvaro av den preoperativa dialogen 

Metod:  

Design 

Kvalitativ, Hermeneutisk metod 

Konversation intervjuer 

Urval Strategiskt urval.  Tolv föräldrar som var svensktalande och hade erfarenhet av att deras barn tagit 

emot anestesi vid ett eller flera tillfällen deltog i denna studie. 

Datainsamling Semistrukturerade öppna intervjuer på sjukhuset. Tre deltagare intervjuades via telefon   

Dataanalys Tematisk analys med induktiv ansats 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats I anestesivård hade kontinuitet visat sig göra skillnad vid vård av barn med svår autism. 

Traditionellt var inte anestesivård kontinuerlig dock framkom det att detta var viktigt för att lindra 

lidande i preoperativ omvårdnad, preoperativ dialog innan anestesi var viktigt. Sjuksköterskan 

kunde lindra lidandet genom att de lät barnet möta ett välbekant ansikte, lät barn och föräldrar 

delta i dialogen och genom ett bra samspel mellan sjuksköterskan och barnet. Avsaknad av 

preoperativ dialog beskrevs som känslor av hopplöshet, lidande och upplevelse av skam i 

scenariot. Hälsa och välbefinnande kunde vara ouppnåeligt mål i detta speciella sammanhang av 

vård, närvaro eller frånvaro av den preoperativa dialogen hade inverkan familjer och barnets 

upplevelse, en god preoperativ dialog var värdefull om barnet kommer behövde bedövningsmedel 

i framtiden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

89% Grad: I 



BILAGA C  

 

Artikel 7   

 

 

Referens Muskat, B., Burnham Riosa, P., Roberts, W., Stoddart, K.P., Nicholas, D.B. & Zwaigenbaum, L. 

(2015).  Autism comes to the hospital: The experiences of patients with autism spectrum disorder, 

their parents and health-care providers at two Canadian paediatric hospitals. Autism, 19(4), 482-

490. doi: 10.1177/1362361314531341 

Land  

Databas 

Kanada  

CINAHL 

Syfte Syftet är att förstå erfarenheter hos personer med autism, deras anhöriga och hälso- och 

sjukvårdspersonalen som vårdar dessa.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 42 personer deltog i studien. Varav 6 var ungdomar med AST, 22 föräldrar till barn med AST, 14 

hälso- och sjukvårdspersonal, 1 logoped och 1 socialarbetare.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor gjordes med alla deltagare spelades in och 

transkriberades ordagrant. Frågorna fokuserade på inläggning på sjukhus.  

Dataanalys Data från intervjuerna sattes in i ett kvalitativt datahanterings- och analyssystem. Systemet 

genererade teman som illustrera deltagarnas erfarenheter och betydelser.  

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Deltagarna bidrog med mycket information och beskrivningar om erfarenheter på sjukhus. 

Resultatet visade på vikten av att lyssna på föräldrarna till barnet med AST för att kunna planera 

och ge optimal vård. De visade också på att sjukhusen idag inte hade kunskap eller rätt system för 

att kunna förse personer med AST med lämplig vård. Sjukhus kunde vara överväldigande för 

personer med AST och deras familjer. Det var viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att värdera 

och använda föräldrarnas kunskaper för att skapa den bästa vården. Detta ansågs vara nyckeln av 

både hälso- och sjukvårdspersonalen och föräldrarna. Föräldrarna kunde ses som tolkar för deras 

barn och ungdomar som har svårigheter att uttrycka sig verbalt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

86% Grad: I 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Nicholas, D. B., Zwaigenbaum, L., Muskat, B., Craig, W. R., Newton, A. S., Kilmer, C., & ... 

Cohen-Silver, J. (2016). Experiences of emergency department care from the perspective of 

families in which a child has autism spectrum disorder. Social Work In Health Care, 55(6), 409-

426. doi:10.1080/00981389.2016.1178679 

Land  

Databas 

Kanada  

CINAHL 

Syfte Att skildra föräldrar och deras barn med AST erfarenheter av akutsjukvård.  

Metod:  

Design 

 Kvalitativ  

Grounded theory  

Urval Strukturerat urval.  30 barn med AST och 31 föräldrar som representerade 29 unika familjer 

valdes ut.  4 barn med AST, 24 mammor och sju pappor deltog i intervjuerna. Intervallet på 

barnens åldrar var från tre till 17 år.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer.  

Dataanalys Data kodades ordagrant, delades sedan in i kategorier och slutligen i teman. Även ett kvalitativt 

dataamalyssystem användes som komplement.   

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Resultatet visade barn med AST och deras familjers erfarenheter angående problem i akutvården 

som förvärras av AST. Personalen på akuten var generellt testad relaterat till barnens speciella 

vårdbehov vilket ofta resulterade i att barnen och familjens erfarenhet inte blev optimal. Positiva 

erfarenheter var att kommunikationen mellan barn, deras föräldrar och vårdare var effektiv och 

respektfull. Principer för barn och familjecentrerad vård har framträtt inom akutvård för barn med 

AST.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

92 % Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Nicolaidis, C., Raymaker, D. M., Ashkenazy. E., McDonald, K. E., Dern, S., Baggs, A. 

EV…Boisclair. W.C. (2015). “Respect the way I need to communicate with you”: Healthcare 

experiences of adults on the autism spectrum. Autism, 19(7), 824-831. doi: 

10.1177/1362361315576221 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att erhålla en fördjupad förståelse för vuxna med autism erfarenheter av sjukvården och deras 

rekommendationer för att förbättra vården.    

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

CBPR ansats   

Urval Strategiskt urval. 39 vuxna personer med autism deltog samt 16 personer som varit stöd för vuxna 

personer med autism i situationer i sjukvårdsmiljö.   

Datainsamling Semistrukturerade öppna intervjuer 

Dataanalys Tematisk analys med induktiv ansats 

Bortfall Redovisas ej  

Slutsats Interaktioner med sjukvården påverkades av faktorer kopplat till autismspektrumtillståndet, så 

som sensorisk känslighet, personens kommunikativa förmåga och sätt att uttrycka sig icke-verbalt. 

Utmaningar på organisationsnivå och vårdgivarens okunskap samt attityder identifierades vara 

utmaningar som kunde ha negativ påverkan på personens upplevelse av hälso- och 

sjukvårdsbesöket. Sjukvårdssystemen rekommenderades att överse sätt att kunna skapa processer 

som var mer anpassade för vuxna med autism för att kunna erbjuda professionellt stöd på alla 

nivåer. Det behövdes även att samhället tog sitt ansvar för att få bort stigmatiseringen, fördomar 

och diskriminering gentemot personer med autism.  Författarna till artikeln hade tillsammans med 

ett expertteam på ämnet utvecklat verktyg som sjukvårdspersonal, patienter och stödpersoner 

kunde använda sig av. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

89% Grad: I  



BILAGA C  

 

Artikel 10  

 

 

 

Referens Strunk, J. A., Pickler, R., McCain, N. L., Ameringer, S., & Myers, B. J. (2014). Managing the 

health care needs of adolescents with autism spectrum disorder: the parents' experience. Families, 

Systems & Health: The Journal Of Collaborative Family Healthcare, 32(3), 328-337. 

doi:10.1037/a0037180 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att beskriva föräldrars upplevelse av att hantera sjukvårdsbehov hos ungdomar med 

autismspektrumtillstånd. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ, fenomenologisk metod 

Kvalitativa intervjuer 

Urval Strategiskt urval. 12 föräldrar som var primär vårdgivare till en ungdom med AST valdes och 

ungdomarna som inte var adopterade valdes. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Varade under en till tre timmar med en eller 

båda föräldrarna. 

Dataanalys Tematisk analys med induktiv ansats. 

Bortfall Tre föräldrar med barn i 20 årsåldern selekterades bort då urvalsgruppen var föräldrar med barn 

på 10-18 år. 

Slutsats I studien beskrev föräldrarna sin frustration över sjukvårdstjänsterna och uttryckte att det behövs 

ytterligare resurser samt service i vården för att kunna ge god vård till patienten med AST. 

Utmaningar vid identifiering av sekundära hälsoproblem personen med AST har samt 

föräldrarnas oro om medicinering och sedering i sjukvården framfördes. Familjer som har en 

ungdom med AST hade gynnats av sjukvårdstjänster med kontinuerlig uppföljning. Författarna 

ger flera rekommendationer för att förse sjukvårdstjänster till ungdomar med AST och hjälpa 

föräldrar att överkomma frustrationer och utmaningar; ökad medvetenhet om AST hos 

vårdgivaren, skapa och planera interventioner för föräldrar, dela information om resurser och 

service som finns tillhands och samarbete mellan yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård 

Vetenskaplig  

kvalitet 

89% Grad: I 
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