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Sammanfattning  

Det ställs stora krav på föräldrar till barn med Downs syndrom på grund av barnens 
omvårdnadsbehov genom hela livet. Syftet med denna litteraturstudie var att 
undersöka föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med Downs syndrom. Utifrån 
syftet valdes relevanta sökord ut som användes i systematiska sökningar. Fyra teman 
framkom efter bearbetning och granskning av resultatartiklar. Dessa fyra teman var: 
oro, acceptans, utmaningar och stöd. I resultatet framkom det att föräldrar till barn 
med Downs syndrom kände oro och bekymmer men också en glädje och kärlek till 
sitt barn. Det framkom också att stödet i föräldrarnas liv sågs som en stor tillgång för 
att klara av de svårigheter de kunde ställas inför. Inom sjukvården kunde föräldrar 
ibland känna en brist på kontinuitet och ett dåligt bemötande från vårdpersonalen 
vilket identifierades som risk för dålig kvalitet på vården. För att kunna ge bästa 
möjliga stöd och omvårdnad till föräldrarna krävs det att både vårdpersonal och 
personer i föräldrarnas omgivning har en medvetenhet och förståelse för föräldrarnas 
situation. Att våga möta föräldrarna och deras barn är väsentligt för att bygga upp en 
bra relation och kunna ge en god vård. Vidare vore det intressant att utforska 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med Downs syndrom. 
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Abstract 

Parents of children with Down syndrome have high demands on their parenting 
because of the care and needs of the child, which also applies throughout life. The 
purpose of this literature study was to investigate parent’s experiences of living with a 
child with Down syndrome. Based on the purpose of the study relevant keywords 
were chosen and used in the systematic searches. Four themes emerged after the 
processing and review of the result articles. These four themes were: anxiety, 
acceptability, challenges, and support. The result showed that parents of children 
with Down syndrome felt concern and anxiety but also joy and love for their child. It 
also emerged that the support in their life was seen as a great asset in order to cope 
with the difficulties they might be facing. In healthcare parents could sometimes feel 
a lack of continuity and a bad attitude from healthcare personal which was identified 
as a risk of poor quality of care. In order to provide the best possible support and care 
to the parents, healthcare personal and persons in the parents’ surroundings need to be 
aware and have an understanding of the parents’ situation. Daring to meet the parents 
and their child is essential to build a good relationship and provide good care. 
Furthermore, it would be interesting to explore nurses’ experiences of caring for 
people with Down syndrome.  
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Inledning 
Morbus Down, även kallat Downs syndrom, är en av de vanligaste 
kromosomavvikelserna hos människor (Ineland, Molin & Sauer, 2013). År 2013 
föddes 241 barn med kromosomavvikelser i Sverige (Socialstyrelsen, 2013).  

När ett barn föds med Downs syndrom har en mutation på kroppens kromosomer 
skett. Mutationen kan påverka hjärnans utveckling vilket i sin tur kan leda till 
funktionsnedsättning. Denna funktionsnedsättning kan se olika ut från person till 
person (Gotthard, 2007). Det kan till exempel vara funktionsnedsättningar så som 
synfel, hörselnedsättning och minskade kognitiva förmågor. Författarna menar också 
att de som lever med Downs syndrom har en ökad risk för att drabbas av medicinska 
sjukdomar och problem som till exempel hjärtfel, Alzheimers, epilepsi och sjukdomar 
ifrån sköldkörteln. De har även en ökad infektionskänslighet (Määttä, Määttä, Tervo-
Määttä, Taanila, Kaski & Iivanainen, 2011).  

För att möta de behov som en individ med Downs syndrom har, och för att förbättra 
eller bevara hälsa och välbefinnande hos dessa personer krävs det mycket stöd, tid 
och energi från närstående, inte minst från personens föräldrar (Davies & Morgan, 
2010).  

En viktig roll som sjuksköterskan har är att öka familjers delaktighet i omvårdnaden 
av deras familjemedlem. I kompetensen som sjuksköterskor har ingår det att kunna 
underlätta för och stödja patienterna och deras familjers utveckling och förmåga att 
vara självständiga i den miljö de lever i hemma. I och med att allt fler familjer sköter 
om sina familjemedlemmar i hemmet kommer allt större fokus behöva läggas på 
sjuksköterskans hälsopromotiva och förebyggande omvårdnadsarbete (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008).  

Bakgrund 
Downs syndrom 
Ett barn som föds med Downs syndrom har ett överskott av kromosom nr 21. Hos en 
frisk person finns det två stycken kromosom nr 21 medan personer med Downs 
syndrom har tre stycken. Denna typ av Downs syndrom kallas för Trisomi 21 och är 
den vanligaste kromosomavvikelsen. (Ineland, Molin & Sauer, 2013).  

Hälften av alla barn med Downs syndrom dog före ett års ålder i slutet av 1960-talet. 
Idag lever majoriteten av alla personer med Downs syndrom till vuxen ålder 
(Socialstyrelsen, 2005). De största dödsorsakerna bland personer med Downs 
syndrom är medfödda missbildningar, infektionssjukdomar, sjukdomar i nervsystemet 
och andningssystemet samt komplikationer vid födseln (Englund, Jonsson, Zander, 
Gustafsson & Annerén, 2012).  
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Funktionsnedsättning 
I FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning definieras 
begreppet funktionsnedsättning som varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller 
sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka 
deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra (Regeringen, 
2008).  

Ett barn som lever med Downs syndrom kommer med stor sannolikhet att ligga efter 
andra barn i utvecklingen av språk, talförmåga och motorik på grund av sin mutation 
av kromosomer. Det kan också finnas svårigheter att som vuxen kunna utveckla ett 
abstrakt tänkande, att kunna föreställa sig framtiden och att orientera sig till tid och 
rum. Personer med Downs syndrom har därför svårt att klara det vardagliga livet och 
svårigheter att kunna samspela med andra människor utan assistans. De flesta klarar 
inte av de krav som ställs i vissa sociala sammanhang (Tracy, 2011). 

I denna studie kommer begreppet funktionsnedsättning att användas för att beskriva 
de nedsättningar personer med Downs syndrom har. 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning 
Begreppet förälder definieras enligt Nationalencyklopedin (2015) som en person, 
mamma eller pappa, som är förälder till en specifik person. Bayne och Kolers (2003) 
påpekar att en förälder behöver inte endast innebära att man är en biologisk förälder 
utan kan också vara den som har rättslig vård över barnet utan att själv ha fött det, 
som vid adoption. I och med dagens avancerade behandlingar för infertilitet och 
barnlöshet kan en förälder också innebära en mamma som fått ett redan befruktat ägg 
inplanterat.  

Föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning kan uppleva utmaningar i sin 
tillvaro som är fylld av krav och svårigheter. Detta ger föräldrarna en komplicerad 
livssituation (Lundström, 2007). Personer med Downs syndrom lever ofta 
tillsammans med sin familj eller vårdare under hela sitt liv eftersom de har svårt att 
klara av det dagliga livet utan assistans (Tracy, 2011). Genom att ställa för höga 
förväntningar och krav på sig själva som föräldrar kan en känsla av otillräcklighet 
uppstå. Föräldrarna tänker på vad omgivningen tycker om dem som föräldrar och 
beskriver det som ett misslyckande när de måste beskriva de svårigheter deras barn 
har (Lundström, 2007). 

Att bli förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan för många föräldrar kännas 
som en stor förlust. Beskedet om att barnet har en funktionsnedsättning är väldigt 
omtumlande för många föräldrar och kan ge upphov till starka känslor. Många känner 
en stor chock och beskriver det som att försvinna in i ett svart hål (Lundström, 2007). 
För att en förälder ska kunna ta till sig det barn de fött med funktionsnedsättning, 
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måste de ibland först få sörja det barn de gick miste om, alltså barnet utan 
funktionsnedsättning (Möller & Nyman, 2003).  

Enligt Larsson (2007) upplever föräldrar till barn med funktionsnedsättning tre olika 
sorters behov både till sig själva och till sitt barn. Dessa behov är fysiska, sociala och 
emotionella behov. Det fysiska behovet kan identifieras som olika omvårdnadsbehov 
så som sömn, mat, kläder och sinnesstimulans. Det sociala behovet beskrivs av 
föräldrarna som kontakt och gemenskap vilket kan innebära sociala kontakter, 
familjegemenskap, vänner och en meningsfull fritid. Det emotionella behovet handlar 
om att bli sedd, hörd, bekräftad, förstådd och respekterad. Att känna sig älskad och 
omtyckt av andra och att få utrymme till att kunna uttrycka sina tankar och känslor 
beskrivs också som viktiga behov (Larsson, 2007).  

Oro 
Oro kan definieras på en mängd olika sätt. Enligt Nationalencyklopedin (2015) 
definieras oro som en känsla av olustighet, att känna sig lätt upprörd och rädd. 
Norstedts (1992) beskriver oro som bland annat farhågor, alarm, orolig väntan, 
bekymmer och ångest (Norstedts, 1992). Trots alla definitioner på oro är det en 
naturlig del av livet. Personer kan uppleva oro på olika sätt, både som psykiska och 
fysiska symtom. De psykiska symtomen kan uttrycka sig som rädsla eller upprördhet 
och de fysiska symtomen kan visa sig som en olustig känsla i kroppen (Ottosson & 
d’Elia, 2008).   

Precis som att manifestationerna av oro är många är också orsaker bakom många. Det 
finns flera teorier om varför människor känner oro. Ottosson och d’Elia (2008) 
beskriver att oro kan framkallas av både inre och yttre konflikter. Med inre konflikter 
menar författarna en rädsla för att själv drabbas av något oväntat så som en olycka 
eller sjukdom. Det kan också innebära rädsla av att inte kunna klara av vissa 
situationer i livet. Yttre konflikter beskrivs som att drabbas av en sjukdom eller att 
förlora någonting som var en kärt. Det är vanligt att undvika det som orsakar oro och 
på kort sikt kan det innebära en lättnad för individen. Dock kan det på lång sikt 
försvåra det sociala livet, exempelvis att individen väljer att inte delta i aktiviteter på 
grund av oro (Ottosson & d’Elia, 2008). Ett perspektiv att se det ifrån är att oro är en 
naturlig försvarsreaktion så att kroppen hinner förbereda sig på fara. Om en individ 
upplever oro under en längre tid är kroppen ständigt på spänn. Det sympatiska 
nervsystemet är då aktivt och kan leda till bland annat förhöjt blodtryck, minskad 
tarmmotorik, sammandragningar av de perifera kärlen samt ökad puls (Mottran, 
2010).  

Oavsett om föräldrar har ett barn med funktionsnedsättning eller inte kommer de i 
olika situationer att känna oro. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan dock 
känna en annan sorts oro där det istället handlar om oro över barnets överlevnad på 
grund av barnets funktionsnedsättning som kan bidra till många andra hälsoproblem 
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(Larsson, 2007). Föräldrarna uttryckte också en oro över barnets framtid och hur 
barnets vuxna liv skulle bli (Lundström, 2007).  

Stöd 
Siklos och Kerns (2006) identifierar olika typer av stöd som föräldrar som har barn 
med funktionsnedsättning behöver. Det kunde till exempel vara hjälp från 
vårdpersonal med rekommendationer och service när deras barn blivit sjuk, hjälp från 
andra i familjen med att ta hand om deras barn, hjälp med hushållsarbete och att de 
behövde spendera tid med deras vänner. Enligt Lundström (2007) kände många 
föräldrar att det var värdefullt att träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter. I 
mötet med andra föräldrar kunde de få bekräftelse och slippa förklara sin situation.    

Marchal, Maurice-Stam, Hatzmann, Paul van Trotsenburg och Grootenhuis (2013) 
förklarar vikten av att föräldrar har tillräckligt med egen tid och ett emotionellt stöd 
för att ha ett väl fungerande liv och en social funktion i livet.  Larsson (2007) 
beskriver också det professionella stödet som kan hjälpa föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning att hantera och anpassa sin tillvaro i livet (Larsson, 2007). 
Personer som upplevde att de fick mycket socialt stöd kände att de hade bättre hälsa, 
mindre stress och de fungerade bättre som personer (Stanton & Campbell, 2014).  

 
KASAM 
Antonovsky (1991) utvecklade begreppet KASAM i slutet av 1970-talet för att förstå 
varför vissa människor kunde behålla sin psykiska hälsa även om livet varit svårt och 
fullt av problem. KASAM innebär enligt Antonovsky känsla av sammanhang. En 
person med hög KASAM upplevs ha god hälsa och låg KASAM speglas som ohälsa. 
KASAM delas in i tre olika delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med 
begriplighet menar Antonovsky i den grad en person kan fördela och förstå olika 
händelser i livet. Antonovsky definierar hanterbarhet som på vilken nivå personen har 
resurser i livet för att hantera de krav som ställs vid olika händelser i livet. 
Meningsfullhet syftar till vilken nivå en person känner att livet har mening och att de 
prövningar som uppstår i livet är värda att investera energi i och lägga resurser på 
(Antonovsky, 1991).  

När det handlar om personer med funktionsnedsättning är det viktigt att ha 
Antonovskys begrepp i åtanke. Det är lika viktigt för en människa med 
funktionsnedsättning att känna en känsla av sammanhang som för andra människor. 
Detta ställer krav på omgivningen runt personer med funktionsnedsättning som måste 
bli medvetna om hur individen förstår och hur vissa funktionsnedsättningar kan 
påverka uppfattningsförmågan. Personer med funktionsnedsättning vill att livet ska 
kännas hanterbart och detta uppnås genom att omgivningen samspelar, lyssnar och 
förstår individens behov. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning befinner sig 
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ofta i många svåra situationer och har vardagar som kan innehålla många problem. 
Det är också därför viktigt för föräldrarna att känna KASAM för att kunna bevara sin 
psykiska hälsa (Winlund, 2011).  

Problemformulering 
En person med Downs syndrom utvecklar ofta många följdsjukdomar och har olika 
grader av funktionsnedsättningar vilket kräver mycket omvårdnad. Detta ställer stora 
krav på personer i individens omgivning, framförallt på föräldrarna. Det kan för 
sjuksköterskan vara bra att ha kunskap om hur det är att leva med ett barn med 
funktionsnedsättning och att detta kan påverka föräldrarnas hälsa och välmående. För 
att kunna förstå föräldrarnas livssituation har deras upplevelser valts att undersökas.  

Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa föräldrars upplevelser av att leva med ett barn 
med Downs syndrom.  

Metod 
En litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2013) genomfördes för att på ett 
systematiskt sätt utforska det valda ämnesområdet.  

Datainsamling 
För att få en bra överblick över det valda ämnesområdet gjordes en ostrukturerad 
sökning i olika databaser (Forsberg & Wengström, 2013). En begränsning på tio år 
gjordes för att få med aktuell forskning. I enlighet med Forsberg och Wengström 
(2013) gjordes en strukturerad sökning. De databaser som valdes ut för att göra 
sökningarna i var Cinahl, PubMed och PsycInfo. Dessa databaser anses lämpade för 
omvårdnadsforskning enligt Forsberg och Wengström (2013). Utifrån det valda syftet 
framkom relevanta sökord som var Down syndrome, parents, family och experience 
vilket redovisas i tabell 1. Sökningen gjordes med en kombination av ämnesord och 
fritext. En boolesk söklogik med orden AND och OR användes i sökningen. Den 
booleska sökoperatorn AND användes för att få med alla sökorden i samma sökning 
och göra så att sökningen blir mer specifik (Karlsson, 2012). Den booleska termen 
OR användes för att få ut mer utav sökningen då sökningen kommer innehålla träffar 
med sökordet parent men också träffar med sökordet family, vilket expanderar 
sökningen (Karlsson, 2012). Sökorden parents, family och experience valdes att 
skrivas i fritext då trunkering ansågs lämpligt för dessa sökord. Trunkering (*) 
användes på sökordet parents, family och experience för att få med olika 
sammansättningar på ordet och öka antalet sökord (Forsberg & Wengström, 2013). 

Inklusions- och exklusionskriterier användes vid litteratursökningen för att få ett 
precisare urval av vetenskapliga artiklar. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle 
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vara publicerade mellan år 2005-2015 och innefatta föräldrars upplevelser av att ha ett 
barn med Downs syndrom. Alla artiklar skulle ha sammanfattning tillgängliga och 
vara skrivna på engelska. Exklusionskriterier var artiklar som innehöll upplevelser 
från personer med Downs syndrom, vårdpersonal och andra medlemmar i familjen 
utöver föräldrarna. Vidare exkluderades även artiklar som var inriktade på ett 
specifikt sjukdomstillstånd samt artiklar som var inriktade prenatalt.  

 
Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Artikelsökning Cinahl 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är Cinahl en databas som täcker omvårdnad 
och valdes därför ut som den första databasen att söka i. Sökorden parents, family och 
experience söktes med trunkering (*) och ämnesordet Down syndrome valdes att 
sökas som Cinahl-Heading för att säkerställa att relativ forskning med fokus på det 
valda ämnet framkom (Karlsson, 2012). Sökkombinationen som slutligen användes 
var (((MM ”Down syndrome”) AND Parent* [Fritext]) AND Experien* [Fritext]) OR 
((MM ”Down syndrome”) AND famil* [Fritext]). Totalt framkom 141 träffar varav 
alla titlar lästes och av dessa valdes 25 sammanfattningar ut. Från dessa 25 lästa 
sammanfattningar valdes tio artiklar ut för vidare granskning och slutligen valdes fem 
artiklar ut till resultatartiklar.  

Artikelsökning PsycInfo 

PsycInfo valdes som en andra databas då den också innefattar omvårdnad (Forsberg 
& Wengström, 2013). Sökorden parents, family och experience valdes att skrivas med 
fritext och trunkering (*) då detta använts i den tidigare databasen. Down syndrome 
valdes att skrivas som ämnesord. Sökkombinationen blev (MJSUB.EXACT(”Down´s 
Syndrome”) AND Parent* [Fritext] AND Experien* [Fritext]) OR 
(MJSUB.EXACT(”Down´s syndrome”) AND famil* [Fritext]). Detta gav 304 träffar 

Sökord Cinahl PsycInfo PubMed 

Downs syndrom (MM ”Down syndrome”) 
MJSUB.EXACT(”Down´s 
syndrome”) 

(”Down syndrome” 
[Mesh]) 

Föräldrar Parent* [Fritext] Parent* [Fritext] Parent* [Fritext] 

Familj Famil* [Fritext] Famil* [Fritext] Famil* [Fritext] 

Upplevelser  Experien* [Fritext] Experien* [Fritext] Experien* [Fritext] 
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varav 41 sammanfattningar lästes och sex nya artiklar valdes ut för vidare granskning. 
Fyra artiklar valdes ut till resultatartiklar.  

Artikelsökning PubMed 

Den tredje databasen som användes var PubMed då den enligt Forsberg och 
Wengström (2013) är en bred databas som täcker både medicin och omvårdnad. Även 
i denna databas användes sökorden parents, family och experience med trunkering (*) 
och ämnesordet Down syndrome som Mesh-term. Sökkombinationen blev (((”Down 
Syndrome”[Mesh]) AND Parent*[Fritext]) AND Experien* [Fritext]) OR ((”Down 
syndrome” [Mesh]) AND famil* [Fritext]). Sökningen gav 253 träffar varav 28 
sammanfattningar lästes. Åtta artiklar valdes ut för vidare granskning och en artikel 
blev resultatartikel. 

Sammanfattning artikelsökning 

Sammanlagt gav alla sökningarna 698 träffar i de olika databaserna. Av dessa träffar 
lästes 94 sammanfattningar och tio artiklar valdes ut till resultatartiklar. Efter varje 
sökning valdes artiklar bort efter inklusion- och exklusionskriterier. Det vill säga 
artiklar som inte var relevanta för syftet då de inte handlade om föräldrars upplevelser 
eller hade tillräckligt hög vetenskaplig standard. Under sökningarna framkom många 
dubbletter som valts att inte redovisas. De 24 artiklarna som framkom i första urvalet 
granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Enligt 
bedömningsmallen kan artiklarna erhålla en vetenskaplig grad mellan I-III där I 
motsvarar högsta vetenskapliga kvalitet och III den lägsta (Carlsson & Eiman, 2003). 
De 14 artiklarna som valdes bort i andra urvalet erhöll inte tillräckligt hög 
vetenskaplig kvalitet, var Review artiklar eller svarade inte till litteraturstudiens syfte. 
Av de tio resultatartiklar som framkom var sju av dessa kvalitativa, en kvantitativ och 
två av mixad metod. Granskningen resulterade i sju artiklar med grad I och tre artiklar 
med grad II. För att erhålla en hög vetenskaplig grad krävs det enligt Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall bland annat att metoden är välskriven och repeterbar, 
resultatbeskrivningen är tydlig och att diskussionen tydligt knyter an till syftet och 
problemformuleringen.  

Databearbetning  
Resultatartiklarna granskades utifrån studiens syfte både enskilt och tillsammans 
(Forsberg & Wengström, 2013). På grund av att alla artiklar var skrivna på engelska 
gjordes en summering av resultaten från varje artikel på svenska för att lättare kunna 
få en överblick över innehållet. Resultaten ur artiklarna diskuterades ett flertal gånger 
för att gemensamt komma fram till vad resultaten sa. Artiklarnas sammanfattningar 
jämfördes och likheter och skillnader diskuterades för att sedan kunna kodas. Där 
igenom kom fyra teman fram i enlighet med Henricson & Billhult (2012) som 
redovisas i resultatet. Dessa teman är oro, acceptans, utmaningar och stöd. 
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Forskningsetiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning (SFS 2003:460) inom forskning är syftet att skydda 
människan som individ och respektera människovärdet. All forskning måste 
godkännas vid en etikprövning. För att godkännas under en sådan prövning måste 
forskningen beakta mänskliga rättigheter, ta hänsyn till människors välbefinnande och 
trygghet och inte utsätta forskningspersonernas hälsa, säkerhet eller personlig 
integritet för risker. Forskningen får också bara utföras om deltagaren i forskningen 
gett sitt samtycke (SFS 2003:460). Det är ett villkor att etiska överväganden görs på 
alla vetenskapliga studier (Forsberg & Wengström, 2013).  

Av de tio resultatartiklar som valdes ut hade sex utav dem blivit etiskt godkända av 
etiska kommittéer. De övriga fyra valdes ändå att tas med i litteraturstudien då de 
visade etiska hänsynstaganden så som utelämnande av information som kan kopplas 
till forskningsdeltagarna, deltagarnas medgivande eller att studien inte påvisade någon 
risk till skada för någon av deltagarna (Kjellström, 2012).  

Resultat 
Oro 
Många föräldrar upplevde en ekonomisk stress på grund av att inte kunna jobba heltid 
då de istället var tvungna att vara hemma för att tillfredsställa barnets behov (Pillay, 
Girdler, Collins & Leonard, 2011). Många föräldrar oroade sig för att inte kunna 
fortsätta arbeta när barnen gått ut skolan och hur detta skulle påverka familjens 
ekonomi (Dyke, Bourke, Llewellyn och Leonard, 2013). Andra stora orsaker till 
minskad ekonomi hos familjer med barn med Downs syndrom var kostnader för 
medicinska undersökningar, möten med terapeut, barnomsorg och stimulans för 
barnet (Povee, Roberts, Bourke & Leonard, 2012).  

För många föräldrar var den största oron barnets välmående och säkerhet. De oroade 
sig bland annat över barnens skolgång och utbildning (Ogston, Mackintosh & Myers, 
2011). Pillay et al. (2011) beskrev föräldrars oro över att hitta en skola som passade 
deras barns behov och som hade de bästa förutsättningarna för att deras barn skulle få 
en adekvat skolgång. Enligt Dyke et al. (2013) upplevde många föräldrar oro då deras 
barn skulle göra övergången från skolan till vuxenliv. Många oroade sig över hur de 
skulle stimulera barnet på veckodagarna och spenderade många timmar till att försöka 
hitta passande dagsplaceringar eller sysselsättningar. 

De flesta föräldrar uttryckte en oro som grundade sig i hur det skulle gå i framtiden 
för sina barn, både på kort och lång sikt. Det kunde vara en oro över milstolpar som 
barn förväntas uppnå, som inte var en självklarhet för barn med Downs syndrom. 
Föräldrarna hade svårt att se framtiden för barnen framför sig (Pillay et al. 2011). Det 
framkom att det var tydligt att föräldrars oro över framtiden var väldigt hög, speciellt 
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hos föräldrar med äldre barn som i denna ålder förväntades klara sig själva (Ogston et 
al. 2011).  

Acceptans 
Povee et al. (2012) påpekade att många föräldrar inte tyckte att de påverkades 
speciellt mycket av att ha ett barn med Downs syndrom. De tyckte att deras familj var 
som alla andra, gjorde många familjeaktiviteter tillsammans och åkte på semestrar 
ihop. Pillay et al. (2011) påtalar att trots svårigheter och utmaningar de ställdes inför 
med ett barn med Downs syndrom skulle de aldrig kunna tänka sig ett liv där barnet 
inte fanns och att inte få ta del av allt det som barnet bidrog med i livet.  

Joosa och Berthelsen (2006) redovisade att många föräldrar var tacksamma över att 
de lärt sig så mycket av att ha ett barn med Downs syndrom, att de inte tog saker för 
givet och lärde sig värdet av ovillkorlig kärlek. Många föräldrar upplevde att när de 
hade slutat bry sig om vad andra tyckte och tänkte blev det enklare att se saker och 
ting ur en positiv synvinkel. De upplevde att deras barn hjälp dem att bli en bättre 
människa.  

King, Zwaigenbaum, Bates, Baxter och Rosenbaum (2011) förklarade att föräldrar 
kunde känna en stor chock när deras barn föddes men att de snabbt bestämde sig för 
att göra det bästa av situationen och firade istället små saker som fick stor betydelse i 
deras familj. Genom att de sänkte sina förväntningar på barnet upplevde många 
föräldrar att de kunde fira barnets framgångar istället för att bli besvikna varje gång 
ett hinder uppstod eller när barnet inte levde upp till höga förväntningar (King et al. 
2011). King, Baxter, Rosenbaum, Zwaigenbaum och Bates (2009) påpekade att det 
var viktigt att fira barnets små prestationer och istället för att försöka göra barnet till 
något det inte var, skapade de en accepterande miljö där barnet kunde utvecklas i sin 
egen takt. King, Zwaigenbaum, Baxter, Rosenbaum och Bates (2005) beskrev att 
många föräldrar lärde sig att prioritera det som var viktigt i livet och uppskattade 
saker som andra familjer kanske inte uppskattade på samma sätt (King et al. 2005). 
Föräldrar till barn med Downs syndrom upplevde att orsaken till att familjen stod så 
nära varandra var att de skapat många nya vänskapsrelationer, att de lärt sig att 
acceptera olikheter, vara osjälviska och uppskatta livet (Povee et al. 2012).   

King et al. (2011) förklarade hur familjer med barn med Downs syndrom hade 
kommit varandra närmare och att föräldrarna fått ge upp en del av sina karriärer för 
att sätta familjen i centrum. De gav upp materiell rikedom för sin familj vilket de såg 
som en styrka. King et al. (2011) berättade vidare hur föräldrar upplevde att deras 
barn med Downs syndrom har fått livserfarenheter. Detta på grund av att de bland 
annat har fått följa med föräldrarna på olika jobb och konferenser runt om i världen.   
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Utmaningar 
Joosa och Berthelsen (2006) beskrev sorgen och den krossade drömmen som föräldrar 
kunde känna vid födseln av ett barn med Downs syndrom, det blev inte riktigt som de 
hade tänkt sig. Föräldrarna upplevde många frågetecken där det största var hur 
framtiden skulle bli. Enligt King et al. (2005) behövde vissa föräldrar sörja det barn 
som de inte fick, det barn de hade föreställt sig men också sörja den föräldraroll de 
hade sett framför sig.  

Pillay et al. (2011) påpekade att den första tiden i livet med barn med Downs syndrom 
innebar en hel del allvarliga sjukdomar, operationer och läkarbesök som en 
konsekvens av diagnosen och de följdsjukdomar som diagnosen innebar. Detta gjorde 
föräldrarna mer stressade eftersom de var oroliga för både diagnosen som precis hade 
fastställts, och andra komplikationer som tillkom. King et al. (2005) beskrev den 
ständiga anpassningen till förändringar som föräldrar fick anta. 

Carr (2005) jämförde flera föräldrar som hade barn med Downs syndrom. Det 
framkom att de föräldrar som hade barn som var mer osjälvständiga upplevde mer 
stress och kände sig mer utmattade jämfört med föräldrar som hade barn som kunde 
klara sig bättre själva. Povee et al. (2012) påpekade att det fanns de föräldrar som 
kände att deras familjeliv saknade spontanitet och frihet på grund av deras barn, 
eftersom de var tvungna att möta behoven som barnet krävde. Pillay et al. (2011) 
beskrev att föräldrarna kunde uppleva att de inte längre blev medbjudna på sociala 
aktiviteter av sina vänner och att familjeutflykter kändes stressande och inte värt 
besväret. 

Povee et al. (2012) identifierade föräldrars upplevelse av olika beteendeproblem hos 
sina barn så som vredesutbrott, envishet och ett autistiskt beteende. Detta upplevdes 
som problematiskt i många sammanhang och tillsammans med barnets 
funktionsnedsättningar påverkades familjen negativt. Pillay et al. (2011) beskrev 
beteendeproblem hos barn med Downs syndrom som blev en stor stressfaktor för 
föräldrarna då deras barn kunde skada andra barn eller sig själva. Några föräldrar 
nämnde en avundsjuka som kunde infinna sig när de såg andra familjer göra saker de 
själva inte längre kunde göra på grund av deras barns funktionsnedsättning. 

Joosa och Berthelsen (2006) beskrev föräldrars upplevelse av att inte ha tillräckligt 
mycket tid under en dag för att kunna ge alla sina barn den uppmärksamhet och tid de 
behövde. Många gånger kände de att de friska syskonen hamnade i bakgrunden. 
Povee et al. (2012) förklarade föräldrars upplevelse av hur deras andra barn 
påverkades negativt främst genom ett begränsat socialt liv, mindre uppmärksamhet 
och att de ibland fick vårda sitt syskon med Downs syndrom. King et al. (2005) 
påtalade den kamp som kunde uppstå i att försöka balansera behoven hos de andra 
familjemedlemmarna och de behov som barnet med Downs syndrom hade.  
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Vid möten med vården beskrev Minnes och Steiner (2008) upplevelsen av att 
personal inom hälso- och sjukvård inte tog barnet med Downs syndrom på allvar. De 
såg inte de verkliga problemen på grund av de barriärer som kunde uppstå i mötet 
med personer med Downs syndrom. Många föräldrar ansåg att kompetensen hos 
vårdpersonalen inte räckte till, vården fick ingen bra kvalitet. Pillay et al. (2011) 
beskrev kampen som många föräldrar upplevde inom vården för att få den behandling 
som deras barn krävde. Minnes och Steiner (2008) påpekade att det fanns föräldrar 
som upplevde att just deras barn med Downs syndrom tack vare sin charm, skapade 
vänskapliga relationer med vårdpersonalen och på så vis bidrog till en god vård.  

Upplevelsen av att aldrig få en kontinuitet i vården beskrevs av många föräldrar som 
väldigt frustrerande, att ständigt behöva träffa nya personer i vården och aldrig känna 
att de hade en fast grund att stå på ansågs vara ett problem. De upplevde också att 
många inom vården var oengagerade och tyckte det var jobbigt att vårda ett barn med 
Downs syndrom (Carr, 2005). Joosa och Berthelsen (2006) beskrev upplevelsen av att 
vårdpersonalen drog sig undan och undvek att prata med barnet med Downs syndrom. 
Detta fick föräldrarna att känna att deras barn var något att skämmas över. 

Stöd 
Stöd var något som betydde mycket för många föräldrar. Både fysiskt och psykiskt 
stöd bidrog till föräldrars välbefinnande, dock kunde detta saknas i början av barnets 
liv. De psykiska stöden beskrevs bland annat som att ha någon att prata med medan 
de fysiska stöden innebar barnpassning, hjälp med matlagning och hjälp med 
hushållssysslor (Pillay et al. 2011). Carr (2005) skriver att stöd från vänner inte var en 
självklarhet och inget som föräldrarna förväntade sig men det uppskattades enormt 
mycket när någon väl fanns där. De beskrev också vikten av att ha andra vänner än 
närmsta familjen, detta kunde till exempel vara kontakt med andra föräldrar som hade 
barn med Downs syndrom. Genom att träffa andra föräldrar i samma situation kunde 
de prata om saker som de inte kunde prata om med andra vänner och få ett annat sorts 
stöd från någon som delade samma glädje och bekymmer som de själva (Carr, 2005). 
Pillay et al. (2011) beskrev att föräldrar kunde bli inspirerade och hitta styrka i att 
höra andra föräldrars historier, som gick igenom samma saker. Några föräldrar 
beskrev också sin tro som ett stöd. De kunde vända sig till religiösa samfund och få 
hjälp med till exempel ekonomi och hushållsarbete. Povee et al. (2012) identifierade 
vänner och släkt som källor till stöd.  

King et al. (2005) beskrev att det sociala stödet kunde komma ifrån en terapeut där 
föräldrar kunde få hjälp att vända det som i början sågs som en negativ upplevelse, till 
något positivt. Pillay et al. (2011) beskrev gemensamma erfarenheter med andra 
föräldrar med barn som har Downs syndrom och de personliga copingstrategierna 
som ett viktigt stöd. Povee et al. (2012) påpekade vikten av att ha olika 
copingstrategier för att klara av olika situationer som kunde uppstå när deras barn 
hade Downs syndrom. Dessa strategier kunde innebära att anpassa familjeutflykter 
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och semestrar efter barnets behov och förmågor för att underlätta både för dem själva 
och för barnet (Povee et al. 2012). King et al. (2009) identifierade strategier hos 
föräldrar som att söka information för att kunna ta bättre beslut och att hitta bra 
aktiviteter och miljöer som hade en positiv inverkan på deras barns inlärning.  

I en familj med ett barn med Downs syndrom var föräldrarnas stöd till varandra en 
viktig komponent för att tillsammans kunna uppfostra barnet och lättare kunna möta 
de eventuella utmaningar som de kunde ställas inför (Pillay et al. 2011). Povee et al. 
(2012) påtalade de konsekvenser som kunde komma då det inte upplevde något stöd 
från sin partner. Detta kunde leda till äktenskapsproblem och skilsmässor.  

Diskussion 
Metoddiskussion 
De tre olika databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed användes då de syftar till 
omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013) vilket var relevant till 
studiens syfte. Att flera olika databaser användes styrker studiens validitet enligt 
Henricson (2012) då detta ger en större chans att finna relevanta artiklar. En 
begränsning på fem år användes ursprungligen men som sedan utökades till tio år då 
forskningen på ämnet var begränsad. Först gjordes ostrukturerade sökningar i 
databaserna för att få en överblick över det aktuella ämnet. Relevanta sökord valdes ut 
efter studiens syfte och söktes först utan och sedan med trunkering (*) för att 
säkerställa att relevanta artiklar framkom. I studiens början låg fokus på ett annat 
ämne som efter de första sökningarna valdes bort eftersom det inte fanns tillräckligt 
med publicerat material för att bli en bra litteraturstudie. Ett nytt ämnesområde valdes 
och nya sökningar gjordes vilket kan ses som en svaghet då mycket tid gick förlorad 
vilket enligt Henricson (2012) också kan påverka studiens kvalitet. Med de nya 
sökorden Down syndrome, parents, family och experience som framkom till det nya 
ämnet gjordes en kombinerad sökning med både ämnesord och fritextord. Down 
syndrome valdes att användas som ämnesord i alla databaser då det enligt Karlsson 
(2012) beskriver artikelns huvudsakliga innehåll. De olika sökorden lades ihop med 
de booleska operatorerna AND och OR vilket har gjort så att de olika sökningarna har 
gett relevanta träffar.  

Antalet träffar i de olika sökningarna gav totalt 698, vilket kan ses som en stor 
sökning som endast gav tio resultatartiklar. När andra sökningar och sök 
kombinationer gjordes försvann många relevanta artiklar och därför valdes den stora 
sökningen som en slutgiltig sökning. Alla 698 titlar lästes för att sedan välja ut 
sammanfattningar som kunde svara på syftet. De sammanfattningar som inte lästes 
valdes bort på grund av inklusions- och exklusionskriterier. Att ha sammanfattningar 
tillgängliga valdes för att snabbt kunna få en överblick över artiklarna och lättare 
kunna avgöra om de svarade till syftet och vidare skulle granskas (Karlsson, 2012). 
Att sammanfattningar valdes bort på grund av titeln kan ses som en svaghet eftersom 
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relevanta artiklar kan ha missats på grund utav en titel som inte verkade svara på 
syftet. Vid osäkerhet på titeln valdes artikeln ändå med och sammanfattningen lästes 
för att säkerställa artikelns innehåll.  

Utifrån de lästa sammanfattningarna valdes 24 artiklar ut för vidare granskning. 
Granskningen gjordes enskilt och gemensamt, vilket styrker pålitligheten (Henricson, 
2012). Alla artiklarna granskades enligt Carlsson och Eiman (2003) för att bedöma 
den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna. Fjorton av artiklarna valdes att exkluderas 
på grund av att de inte hade tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet samt att några 
artiklar var Review artiklar. Att exkludera de artiklar som inte hade tillräckligt hög 
vetenskaplig kvalitet kan ses som en styrka enligt Henricson (2012) då de styrker 
trovärdigheten på litteraturstudien och den vetenskapliga kvaliteten ökar. Den 
vetenskapliga graden på artiklarna presenteras i respektive artikelöversikt i tabell 3.  

För att stärka trovärdigheten och pålitligheten i studien har även externa granskare 
med akademisk kunskap använts, som har läst igenom och granskat arbetet i enlighet 
med Wallengren och Henricson (2012).  

Resultatartiklarna kommer ifrån Canada, Storbritannien, Australien, Singapore och 
USA vilket kan ses som en styrka då alla dessa länder har likartade västerländska 
bakgrunder och gav liknande resultat. Det ses också som en styrka att resultaten i de 
olika artiklarna visar på många likheter vilket styrker överförbarheten. Dock är varje 
individ unik och resultatet kan inte generaliseras vilket är viktigt att ha i beaktande. 
Det kan också skilja sig mellan länder vad gäller barnomsorg och sjukvård vilket 
också är viktigt att ha i åtanke.   

Samtliga resultatartiklar var skrivna på engelska men har i bearbetningen översatts till 
svenska vilket kan ses som en svaghet då det kan innebära misstolkningar. För att öka 
trovärdigheten har varje artikel granskats och diskuterats gemensamt för att 
säkerställa en korrekt översättning. I gemensam bearbetning av resultatartiklarna 
diskuterades skillnader och likheter fram, vilka därefter kodades, för att slutligen 
komma fram till teman i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). Dessa teman 
utgjorde litteraturstudiens resultat och var: oro, acceptans, utmaningar och stöd.  

Resultatdiskussion 
Fyra teman valdes ut och granskades: oro, acceptans, utmaningar och stöd. I resultatet 
framkom några områden som valts att betonas i denna diskussion. Dessa områden är 
föräldrars upplevelse av ekonomisk stress, oro över barnets framtid, föräldrars 
upplevelse av acceptans, vad föräldrar har lärt sig från sina barn, krossade drömmar, 
att känna sig negligerad inom sjukvården och vikten av stöd.  

Määttä et al. (2011) förklarar att personer med Downs syndrom har större risk att 
utveckla andra sjukdomar så som epilepsi, hjärtproblem och sjukdomar ifrån 
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sköldkörteln vilket kräver ett större vårdbehov för dessa människor. Detta kan 
kopplas till den ekonomiska stressen som Pillay et al. (2011) beskriver där föräldrar 
upplever att de inte alltid kan jobba heltid för att de måste tillfredsställa barnens 
behov, vilket i detta sammanhang kan vara sjukhusbesök som måste göras med jämna 
mellanrum. Detta stärks av det Dyke et al. (2013) säger, att de föräldrar som kan 
jobba under tiden som deras barn går i skolan känner ändå en ekonomisk stress för 
hur det ska gå senare i livet när deras barn går ut skolan. Föräldrarna är då rädda att de 
måste sluta arbeta för att ta hand om sitt barn när skolan inte längre finns där som en 
dagverksamhet för barnet, och hur det kommer påverka deras ekonomi. Om detta 
jämförs med en svensk studie skriven av Lundström (2007) har många svenska 
föräldrar också en oro över ekonomi. I dessa fall handlar det också om hur mycket 
föräldrarna hinner jobba på grund av de behov som barnen kräver. Däremot ser 
kostnaden för barnomsorg och sjukvård olika ut i olika länder vilket gör att den 
ekonomiska stressen inte går att överföra till alla föräldrar till barn med Downs 
syndrom.  

Enligt Socialstyrelsen (2005) lever idag personer med Downs syndrom längre än de 
gjorde förr i tiden och detta har gjort att allt fler föräldrar får uppleva den oro som 
uppstår av att ha ett vuxet barn med Downs syndrom. Ett vuxet barn som inte har 
Downs syndrom förväntas någon gång i livet flytta hemifrån och skapa sig ett eget liv 
med till exempel högre utbildning, karriär, relationer och en självständig tillvaro. För 
en person med Downs syndrom blir dessa förväntningar svårare att uppnå då de 
istället ofta bor hemma eller på speciella boenden där de får den hjälp de behöver i 
vardagen (Tracy, 2011). Detta kan kopplas till den oro hos föräldrar som Pillay et al. 
(2011) identifierar över deras barns framtid. Ogston et al. (2011) stärker detta genom 
att förklara oron föräldrar känner när deras barn uppnått den ålder då de ska klara sig 
på egen hand och vara allt mer självständiga men istället är beroende av många andra 
i sin omgivning, inte minst föräldrarna. Detta stärks av det Larsson (2007) påpekar 
om att alla föräldrar känner oro över sina barn men föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning känner också oro över många andra situationer som är kopplat 
till funktionsnedsättningen. Att känna oro under en längre tid kan enligt Mottran 
(2010) ge upphov till flera hälsorisker för föräldrarna så som högt blodtryck och 
förstoppning. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke när sjuksköterskan möter dessa 
personer i vården. Att se hela människan och den värld de lever i kan vara till hjälp 
för att se och förstå olika symtom som den individuella människan kan ha. 

Att bli förälder är för många något av det finaste i livet. Under graviditeten byggs en 
relation upp till barnet i magen och förväntningar och drömmar om framtiden skapas. 
För många föräldrar som föder ett barn med Downs syndrom kommer diagnosen som 
en chock. Denna chock rubbar hela visionen om den framtid de föreställt sig och 
beskrivs som krossade drömmar enligt Joosa och Berthelsen (2006). Detta kan 
kopplas till det King et al. (2005) påpekar att föräldrar måste få ta sin tid att sörja det 
barn och den framtid de aldrig kommer få och på så sätt kunna acceptera sitt barn och 
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den situation de befinner sig i. Detta stärks av Möller och Nymans, (2003) teori om att 
föräldrarna måste få sörja klart innan de kan acceptera barnet med 
funktionsnedsättning.  

Trots synen på att drömmar krossas menar Povee et al. (2012) att många föräldrar 
som har barn med Downs syndrom ändå känner sig som en vanlig familj, att de aldrig 
skulle kunna tänka sig att leva sitt liv utan barnet med Downs syndrom. Joosa och 
Berthelsen (2006) styrker detta med att förklara sin tacksamhet över allt de lärt sig av 
sitt barn och att de upplever att deras barn har gjort dem till en bättre människa. Detta 
kan ses som en positiv aspekt i att ha ett barn med Downs syndrom vilket också King 
et al. (2011) påvisar genom att redovisa att de små prestationerna hos barnet är värt att 
fira. Genom att göra detta och sänka de krav de har på barnet upplevs en positivare 
tillvaro.  

Povee et al. (2012) menar också att beteendeproblemen som kan uppstå hos barn med 
Downs syndrom så som vredesutbrott och envishet tillsammans med barnets 
funktionsnedsättning kan ge familjen många utmaningar. Detta styrks av det Pillay et 
al. (2011) påpekar där barnets beteendeproblem ses som en stressfaktor för 
föräldrarna, vilket också styrks av King et al. (2005) påstående om att föräldrar kände 
en ständig kamp av att tillgodose alla familjemedlemmars behov. Pillay et al. (2011) 
beskriver också den sociala isoleringen som föräldrar kan uppleva då de på grund av 
barnets beteende inte deltar eller blir medbjudna i sociala aktiviteter. Vänner och släkt 
till en familj som har ett barn med Downs syndrom kan behöva tänka ett steg längre 
när de vill göra en aktivitet eller bjuda med familjen eftersom det kan krävas extra 
resurser och tid för att allting ska fungera för familjen.  

Pillay et al. (2011) beskriver både fysiskt och psykiskt stöd som en betydande faktor i 
föräldrarnas liv men Carr (2005) menar att det inte var en självklarhet att föräldrarna 
fick något stöd och det var absolut ingenting som de tog för givet. Däremot sågs andra 
föräldrar med barn med Downs syndrom som ett viktigt stöd där de kunde prata om 
liknande erfarenheter och känna samhörighet. Pillay et al. (2011) styrker detta med att 
påpeka att andra föräldrar i samma situation kunde bli en inspiration och att 
föräldrarna där igenom kunde finna styrka. Pillay et al. (2011) beskriver också vikten 
i att ha stöd från sin partner för att klara livets motgångar. King et al. (2005) styrker 
vikten av bra stöd och menar att ett professionellt stöd som kan komma ifrån bland 
annat en terapeut också kan ha en betydande roll för föräldrarnas välmående där de 
bland annat kan få hjälp med att vända negativa händelser till positiva. Det kan också 
vara viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap och kompetens, att kunna lyssna, vara 
närvarande, sprida ett lugn och visa empati i vården för att fungera som ett stöd. Som 
sjuksköterska kan det vara nyttigt att ha ett öppet och ödmjukt förhållningssätt för att 
kunna möta alla människor i vården oavsett vem det är.  
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Enligt Minnes och Steiner (2008) och Carr (2005) har många föräldrar negativa 
erfarenheter av de vårdbesök de gjort tillsammans med sitt barn. Vissa föräldrar 
upplevde att vårdpersonalen kände sig obekväma i situationen och kändes 
frånvarande i mötet. Detta kan bero på sjukvårdspersonalens kompetens vilket ställer 
högre krav på vården. Minnes och Steiner (2008) menar att de språkliga barriärerna 
som kan uppstå mellan vårdare och barnet med Downs syndrom kan vara en 
bidragande faktor till ett dåligt bemötande. Det kan också leda till att viktiga symtom 
missas, vilket i sin tur kan leda till att kvaliteten på vården går förlorad. Därför är det 
extra viktigt att sjukvårdspersonalen har ett öppet och ödmjukt förhållningssätt när de 
möter familjer med barn med Downs syndrom. Minnes och Steiner (2008) påpekar 
dock också att det finns de föräldrar som på grund av att de har barn med Downs 
syndrom, upplever en god vård. De anser att deras barn bidrar till en god och 
vänskaplig relation till vårdaren vilket i sin tur kan bidra till en god kvalité på vården. 
Jämfört med den forskning som har gjorts i Sverige angående bemötandet i vården 
kände många föräldrar även här att de blev bemötta med en respektlöshet och fick en 
känsla av övergivenhet. De kände sig inte delaktiga i det som hände kring sitt barn 
inom vården (Lundström, 2007). 

Winlund (2011) påtalar vikten av att en person med funktionsnedsättning också 
behöver känna känsla av sammanhang för att uppnå god hälsa. Det är också viktigt i 
detta sammanhang att föräldrarna i de svåra situationer som kan uppstå får känna 
KASAM. Larsson (2007) stärker detta genom att påstå att föräldrar försöker uppnå en 
känsla av sammanhang genom att försöka förstå och få kunskap och information om 
den funktionsnedsättning som deras barn har. Larsson (2007) beskriver vidare att det 
är genom kunskap som föräldrarna kan begripa vad som händer, kunna se mening i 
situationen och få de redskap som de behöver för att ge sitt barn den hjälp de behöver.  

Konklusion och implikation  
Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med Downs syndrom är både positiva 
och negativa. Många föräldrar upplever den första tiden som svår och omtumlande 
och full av utmaningar, men med tiden uppstår en acceptans av situationen. Trots den 
ovillkorliga kärleken som föräldrarna har till sitt barn finns det mycket oro som rör 
barnets utveckling och framtid. Det finns också en stor oro bland föräldrarna som rör 
den ekonomiska situationen som ett barn med Downs syndrom bidrar till. Föräldrar 
upplevde att deras barn gjort dem till bättre människor genom att lära dem innebörden 
av ödmjukhet och empati, acceptera och uppskatta olikheter samt att prioritera det 
som för familjen ses som viktigt i livet. Stöd var något som beskrevs som väldigt 
viktigt för föräldrarna. Stödet bestod av många olika komponenter så som familj, 
vänner och professioner inom sjukvården. Dock upplevde många föräldrar mötet med 
sjukvården som negativt. De kände att deras barn inte blev taget på allvar och att 
bristen på kontinuitet i vården bidrog till en sämre kvalitet.  
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Resultatet i litteraturstudien visar att föräldrars upplevelser av att leva med ett barn 
med Downs syndrom bidrog till vissa hälsorisker för föräldrarna. Inom 
sjuksköterskans profession kan det vara bra att vara medveten om den oro och stress 
som föräldrar till barn med Downs syndrom utsätts för och vad detta kan ge för 
negativa effekter på hälsan. Det framkom också att en god relation mellan vårdare och 
patient samt en kontinuitet i vården är det som var viktigt för föräldrarna och något 
som borde fokuseras mer på inom sjukvården. Det som valts att studeras i denna 
litteraturstudie är bara en av många aspekter inom området. Vidare vore det intressant 
att utforska sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer med Downs syndrom.  
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Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

151103 Cinahl 

(((MM ”Down syndrome”) AND 
Parent* [Fritext]) AND Experien* 
[Fritext]) OR ((MM ”Down 
syndrome”) AND famil* [Fritext]) 
 
Limits: 2005-2015, abstract, 
English languages, academic 
journals 141 25 10 5 

151103 PsycINFO 

(MJSUB.EXACT(”Down’s 
Syndrome”) AND Parent* [Fritext] 
AND Experien* [Fritext]) OR 
(MJSUB.EXACT(”Down’s 
Syndrome”) AND Famil* 
[Fritext]) 
Limits: 2005-2015, abstract, 
English languages, Scholarly 
journals 304 41 6 4 

151103 PubMed 

(((”Down Syndrome”[Mesh]) 
AND Parent*[Fritext]) AND 
Experien* [Fritext]) OR ((”Down 
syndrome” [Mesh]) AND famil* 
[Fritext]) 
 
Limits: 2005-2015, abstract, 
English languages 253 28 8 1 
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Tabell 1: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referens 

Carr,J. (2005). Families of 30-35-Year Olds with Down´s Syndrome. Journal of Applied Research 
in Intellectual Disasbilites 18, 75-84.  

Land  
Databas 

England 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka familjers upplevelser av att leva med personer med Downs syndrom.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod  
 

Urval 31 föräldrar till personer med Downs syndrom samt en kontrollgrupp med föräldrar som hade barn 
utan funktionsnedsättning.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer gjordes under flera års tid med föräldrar till personer med Downs 
syndrom.  

Dataanalys Icke-parametriska metoder har använts. Fisher´s Exact test har använts i analysen.  

Bortfall Tre föräldrar pga. dödsfall och nio föräldrar på grund av andra orsaker.  

Slutsats I denna studie framkom det att föräldrar med barn med Downs syndrom uppskattade sin egen 
hälsa som sämre än föräldrar med friska barn. De föräldrar som hade barn med Downs syndrom 
kände sig oftare slutkörda eller deprimerade samt mer stressade. De hade ett mindre socialt liv och 
gick inte ut lika ofta som de andra föräldrarna i kontrollgruppen. Dock kände många föräldrar att 
de fått nya vänner på grund av att de var föräldrar till ett barn med Downs syndrom. De 
uppskattade stöd från vänner och närstående väldigt mycket men det var inget som föräldrarna 
förväntade sig. Föräldrarna upplevde många inom vården som oengagerade i deras barn och 
beskrev det som frustrerande att aldrig få en kontinuitet i vården.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

81% 
Grad I 
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Artikel 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Dyke, P., Bourke, J., Llewellyn, G., & Leonard, H. (2013). The experiences of mothers of young 
adults with an intellectual disability transitioning from secondary school to adult life. Journal of 
intellectual & developmental disability 38(2), 149-162. Doi:10.3109/13668250.2013.789099 

Land  
Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka mödrars upplevelser av övergången från grundskola till vuxenlivet hos 
deras barn med intellektuell funktionsnedsättning.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design 

Urval Mammor till sju unga vuxna med Downs syndrom och mammor till 11 unga kvinnor med Retts 
syndrom.  

Datainsamling Semistrukturerade telefonintervjuer med mammorna spelades in och varade mellan 15-70 minuter.  

Dataanalys Varje intervju transkriberades ordagrant av en utomstående individ. Intervjuerna analyserades 
genom att använda en innehållsanalys och genom denna analys framkom olika nyckelteman. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats I resultatet framkom det att föräldrar med barn med Downs syndrom hade mycket oro och 
utmaningar framför sig när barnet gick ut skolan. Barnets övergång från skola till vuxenliv 
påverkade familjen på många olika sätt. Det största problemet som uppstod var den ångest som 
framför allt mammorna kände när deras barn skulle lämna den trygga miljön i skolan, och den oro 
som uppstod i samband med eventuell påverkan på mammans förmåga att fortsätta arbeta.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

80% 
Grad I 
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Referens Joosa, E., & Berthelsen, D. (2006). Parenting a child with Down syndrome: A phenomenographic 
study. Journal of developmental disabilities 12(2), 45-58. 

Land  
Databas 

Singapore 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att identifiera likheter och skillnader i familjers upplevelser av att fostra ett barn med 
Downs syndrom.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Fenomenografisk design  

Urval Fem mammor med barn med Downs syndrom mellan åldrarna 3-8 år. 

Datainsamling Intervjuer som började med frågan ”hur skulle du beskriva dig själv, din familj och ditt familjeliv? 
Och på vilket sätt tror du att din familj är lika eller skiljer sig från andra familjer.” 

Dataanalys Analysen involverade att de två författarna först enskilt och sedan tillsammans diskuterade 
resultaten. Processen för att granska intervjuerna innefattade först en granskning av innehållet sen 
olika steg av reflektion, jämförelse samt slutsats och utifrån detta togs olika kategorier fram.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Utifrån resultatet framkom fem kategorier. Den första kategorin belyste den rädsla och osäkerhet 
som mammorna kände vid födseln då de fick reda på att deras barn hade Downs syndrom. Den 
andra kategorin belyste familjerelationerna där många upplevde att ge tid till alla sina barn i 
familjen var en stor utmaning. Dock tyckte många av mammorna att deras familj var precis 
likadan som andra familjer. De var också tacksamma över allt de har lärt sig av sina barn med 
Downs syndrom. Den tredje kategorin redovisade mammornas roll som förälder och belyste oron 
över att deras barn inte ska bli självständigt. Den fjärde kategorin belyste det sociala stödet och 
vikten av att ha stöd utanför familjen. Den sista kategorin berörde mammornas upplevelse av 
vårdpersonalen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

77% 
Grad II 
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Referens King, A.G., Zwaigenbaum, L., King. S., Baxter, D., Rosenbaum, P., & Bates, A. (2005). A 
qualitative investigation of changes in the belief systems of families of children with autism or 
Down syndrome. Child: care, health & development, 32(3), 353-369.  

Land  
Databas 

Canada 
Cinahl 

Syfte Syftet var att få information om världsbilder, värderingar och prioriteringar av familjer och hur 
deras tro kan förändras över tiden.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Livsvärldsfenomenologisk design 

Urval 12 mammor och 3 pappor till barn med autism eller Downs syndrom och 4 vårdgivare. 

Datainsamling Inspelade diskussioner i olika fokusgrupper som styrdes av frågor så som ”hur pratar familjer med 
barn med funktionsnedsättningar om deras världsbilder, värderingar och prioriteringar?” ”hur 
ändrar familjer över tid sin tro och vad blir resultatet av detta?” och ”hur förändras en familjs 
perspektiv om vad som är viktigt när man får ett barn med en funktionsnedsättning?” 

Dataanalys De inspelade diskussionerna från fokusgrupperna transkriberades av en professionell transkripttör. 
Forskarna i studien granskade transkriptionerna, noterade relevanta idéer och delar samt 
diskuterade deras observationer med varandra vilket resulterade i att olika teman togs fram. 
Triangulering användes.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Det som framkom i studien var att familjer med barn med funktionsnedsättningar anpassade sitt 
trossystem och använde sig av olika strategier för att skapa nya sätt att se på världen, familjen och 
barnet. Världsbilderna som framkom från familjerna inkluderade att anta ett styrke- och 
behovsbaserat tillvägagångssätt för att hjälpa sina barn och inse att barnen bidrog med någon 
positivt till världen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

81% 
Grad I 

 



BILAGA B  

Artikel 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens King, G., Baxter, D., Rosenbaum, P., Zwaigenbaum, L., & Bates, A. (2009). Belief Systems of 
Families of Children With Autism Spectrum Disordes or Down Syndrome. Focus on Autism and 
Other Developmental Disabilities 24(1), 50-64. Doi:10.1177/1088357608329173 

Land  
Databas 

Canada 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka och jämföra familjers trossystem med barn som har Autism eller Downs 
syndrom.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Grounded theory 

Urval 16 familjer varav 16 mammor och 10 pappor till barn med Autism eller Downs syndrom i åldrarna 
6-17 år.   

Datainsamling I en inledande intervju fick föräldrarna prata om sig själva och deras familj. Senare gjordes en 
andra intervju när föräldrarna fått reflektera kring deras prioriteter och världsbild.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades av en erfaren transkribent. Transkriberingen kodades sedan och 
analyserades genom en Grounded theory metod. Genom processen framkom olika teman.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats I resultatet framkom det tre huvudteman utifrån förädlarnas upplevelser. Det första var optimism 
där man hade en tro om att morgondagen kommer att vara bättre. Det andra temat var acceptans 
och uppskattning. Detta tema fokuserade på att acceptera utmaningar och funktionsnedsättningar 
som en del av livet och att uppskatta livet för vad det är. Det tredje temat som framkom var 
strävan, vilket var en känsla av att få kontroll och att istället för att försöka göra barnen med 
Downs syndrom till något som de inte är, fokuserade man på att anpassa omgivningen istället.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

75% 
Grad II 

 



BILAGA B  

Artikel 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens King, G., Zwaigenbaum, L., Bates, A., Baxter, D., & Rosenbaum, P. (2011). Parent views of the 
positive contributions of elementary and high school-aged children with autism spectrum disorder 
and Down syndrome. Child: care, health and development 38(6), 817-828. Doi:10.1111/j.1365-
2214.2011.01312.x 

Land  
Databas 

Canada 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka föräldrars upplevelse av de positiva ett barn med Autismspektrumstörning 
eller Downs syndrom kan bidra med.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design 

Urval 16 familjer varav 16 mammor och 10 pappor till barn med Autismspektrumstörning eller Downs 
syndrom i åldrarna 6-17 år deltog i studien. 

Datainsamling Två intervjuer gjordes med varje familj. En i början av studien som varade mellan 45-120 minuter 
som spelades in och en intervju efter 2-5 månader.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades av en erfaren transkribent som kodade intervjuerna. Under analysen 
låg fokus på händelser och upplevelser som föräldrarna upplevde som positiva och meningsfulla. 
Forskarna i studien diskuterade resultatet som framkom och tog där ifrån fram olika teman.  

Bortfall Ej redovisat  

Slutsats I artikeln diskuteras två typer av fördelar som föräldrar med ett barn med Downs syndrom har. Det 
första var uppskattning av barnet och det andra var firande av barnets prestationer. Föräldrarna 
uppskattade också familjen, nya möjligheter och allt det som syskonen lärt sig. Andra fördelar 
som framkom var sociala fördelar, lära sig om olikheter, mångfald och gemenskap samt att känna 
igen kapaciteten av personer med funktionsnedsättningar.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

83% 
Grad I 

 



BILAGA B  

Artikel 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Minnes, P., & Steiner, K. (2008). Parent views on enhancing the quality of health care for their 
children with fragile X syndrome, autism or Down syndrome. Child: care, health and 
development, 35(2), 250-256. Doi:10.1111/j.1365-2214.2008.00931.x 

Land  
Databas 

Canada 
Cinahl 

Syfte Syftet var att få information om kvaliteten av hälsotjänster för personer med fragilt X-syndrom, 
autism och Downs syndrom och att identifiera och beskriva upplevda faktorer som påverkar 
kvaliteten av vården.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Grounded theory 

Urval Urvalet bestod av tre fokusgrupper. I den första gruppen deltog fem mammor, två pappor och en 
fostermamma till barn som har Fragile X-syndrom. I den andra gruppen deltog tre mammor till 
barn med autism och i den sista gruppen deltog två pappor och fyra mammor till barn med Downs 
syndrom.  

Datainsamling De använde sig av fokusgrupper där deltagarna fick diskutera med varandra i cirka två timmar. 
Både öppna och strukturerade frågor ställdes. Intervjuerna var inspelade av en 
undersökningsassistent som också tog anteckningar under intervjuerna. 

Dataanalys I dataanalysen användes Grounded Theory metod av Strauss & Corbin (1998) för att analysera 
kodade intervjuerna. Först kodade varje forskare datan självständigt och kom fram till kategorier 
och teman sen jämfördes dessa med andra forskares kategorier och teman och till sist visades 
resultatet för deltagarna som fick korrekturläsa.  

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats I temat som handlade om Downs syndrom framkom det att personligheten och beteendet hos 
personer med Downs syndrom bidrog till kvaliteten på vården. Detta eftersom att vissa barn med 
Downs syndrom lätt kunde komma överens och charma vårdpersonal. Samtidigt framkom det att 
vissa beteenden som att vara allt för anpassningsbara och icke klagande skapade hinder för 
personer med Downs syndrom då det lätt överskuggade det verkliga problemet.  Det framkom 
även att många föräldrar tyckte att vårdgivarnas attityder påverkade vården, de upplevde vissa 
vårdgivare som rädda och att de bland annat hade svårt att hantera de språkbarriärer som kunde 
uppstå i mötet med patienter med Downs syndrom.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

80% 
Grad I 

 



BILAGA B  

Artikel 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Ogston, P.L., Mackinyosh, V.H., & Mayers, B.J. (2011). Hope and worry in mothers of children 
with an autism spectrum disorder or Down syndrome. Research in Autism Spectrum Disorder, 5, 
1378-1384. Doi:10.1016/j.rasd.2011.01.020 

Land  
Databas 

USA 
PsykInfo 

Syfte Syftet var att undersöka relationen mellan hopp och oro hos mammor med barn med autism eller 
Downs syndrom.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ och kvantitativ metod  
Mixad metoddesign 

Urval 259 mammor till barn med autism, Asberger syndrom, PDD-NOS eller Downs syndrom. 

Datainsamling En enkät skickades ut till alla deltagarna. 

Dataanalys Den kvantitativa datan analyserades genom att använda ANOVA och hierarkiska linjära 
regressioner. Den kvalitativa datan analyserades av första och andra kodare som använde en 
analytisk induktionsförfarande för att förhålla sig tematiskt.  

Bortfall 23 personer på grund av ofullständiga enkäter 

Slutsats Slutsatsen var att mammor som hade mer hopp i livet upplevde mindre oro. Det framkom också 
att mammor med barn med autism hade lägre hopp och mer framtidsrelaterad oro än de med barn 
med Downs syndrom. De mammor som hade äldre barn med Downs syndrom upplevde den 
största oron som oro inför framtiden. Andra mammor uttryckte främst oro över deras barn och 
familj och saker så som skolrelaterad oro samt oro inför barnets framtida relationer.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

82% 
Grad I 

 



BILAGA B  

Artikel 9 
 

 

 

 

Referens Pillay, D., Girdler, S., Collins, M., & Leonard, H. (2011). ”It´s not what you were expecting, but 
it´s still a beautiful journey”: the experience of mothers of children with Down syndrome. 
Disability & rehabilitation 34(18), 1501-1510. Doi:10.3109/09638288.2011.650313 

Land  
Databas 

Australien 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelser av föräldraskap för mammor till barn med Downs syndrom.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Fenomenologisk hermeneutisk design  

Urval 8 mammor till barn mellan 7-12 år med Downs syndrom.  

Datainsamling Intervjuer som inkluderade frågor om deltagarnas tankar och känslor vid diagnos, inverkan på 
deras livsförväntningar och relationen med deras barn.  

Dataanalys Varje intervju och inspelat material transkriberades ordagrant och lyssnades om flera gånger för 
extra noggrannhet. All transkriberad data avidentifierades för att upprätthålla konfidentialitet. Data 
analyserades sedan genom att använda NVivo programvara. I enlighet med Glaser och Strauss 
kodades och kategoriserades data av den första författaren. Alla författarna granskade sedan 
materialet och gemensamt kom de fram till huvudteman.  

Bortfall Ej redovisat  

Slutsats I studien framkom det att föräldrar såg den ekonomiska aspekten som ett stressmoment då det 
påverkade deras jobbsituation. De beskrev också en oro över barnets framtid i skolan men 
samtidigt beskrev några föräldrar att de såg sig själva som en ”normal” familj och tyckte att 
familjen kommit varandra närmre och många nya vänskapsband hade bundits. Det framkom också 
att föräldrarnas psykiska hälsa var påverkad av barnets beteende. Föräldrarna beskrev en styrka de 
kunde finna i att höra andra föräldrars historier. I studien framkom det också strategier som 
föräldrarna använda för att hantera de utmaningar som kunde uppstå. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

70% 
Grad II 

 



BILAGA B  

Artikel 10 
 

Referens Povee, K., Roberts, L., Bourke, J., & Leonard, H. (2012). Family functioning in families with a 
child with Down syndrome: a mixes methods approach. Journal of intellectual disability research, 
56(10), 961-973. Doi:10.1111/j.1365-2788.2012.01561.x 

Land  
Databas 

Australien  
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka de faktorer som förutspår funktionen i familjer med ett barn med Downs 
syndrom.  

Metod:  
Design 

Kombinerad kvalitativ och kvantitativ design  
Mixad metoddesign  

Urval 224 föräldrar eller vårdare till barn med Downs syndrom mellan åldrarna 4-25 år.  

Datainsamling Frågeformulär skickades ut till föräldrar/vårdare till barn med Downs syndrom som var 
registrerade hos Disability services Commission of Western Australia. 

Dataanalys En univariat analys användes för att undersöka och jämföra variabler mot varandra. Fem teman 
framkom ur frågeformulären och togs fram genom att använda en metod av Braun & Clarke 
(2006).  

Bortfall 276 föräldrar eller vårdare uppfyllde inte kraven eller valde att ej svara på enkäten.  

Slutsats De fem teman som framkom var (I) normalitet, (II) familjens copingstrategier, (III) positiv 
inverkan, (IV) negativ inverkan, och (V) barnrelaterade faktorer. Under kategorin normalitet 
framkom det att vissa familjer inte tyckte att deras familjeliv påverkades av att ha ett barn med 
Downs syndrom. De tyckte att de var viktigt att inkludera och behandla barnet på samma sätt som 
de andra barnen i familjen. Under copingstrategier beskrevs olika strategier för att hantera att ha 
ett barn med Downs syndrom, att anpassa familjeaktiviteter och familjesemestrar samt identifiera 
källor av stöd för föräldrarna. Det tredje temat redovisade den positiva inverkan som ett barn med 
Downs syndrom kan ha på familjelivet och lika så den negativa inverkan som detta kan innebära. 
Det sista temat identifierade unika aspekter hos barnet med Downs syndrom som påverkade 
familjens funktion.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

89% 
Grad I 
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