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Bakgrund: Att ha ett barn med Downs syndrom, betyder ofta en regelbunden kontakt med 
vården, på grund av hälsoproblem som kan bero på syndromet. Ett bra möte är viktigt för alla, 
men troligen är det viktigare för dessa familjer. Syftet var att belysa hur föräldrar till barn 
med Downs syndrom upplevde möten då de sökte vård för sitt barn. Metod: Data insamlades 
genom intervjuer med sex föräldrar. Intervjuerna blev inspelade och därefter transkriberade. 
När data analyserades framträdde fyra teman: personalens osäkerhet, känslan av att inte bli 
trodd, att vara advokat för sitt barn och behovet av trygghet. Resultat: Resultatet visade att 
föräldrarna var mycket nöjda med de möten de haft på specialistnivå men då de sökt sig dit 
specialisterna inte finns kände de en viss otrygghet. Föräldrarna kände även ibland att de inte 
blev trodda, de kände sig ofta då ifrågasatta som föräldrar. Konklusion: föräldrarna sökte 
hjälp och vård där de kände sig tryggast. Vårdpersonalen behöver mer träning i hur de på 
bästa sätt bemöter barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar. Att bli bemött på ett 
felaktigt sätt kan orsaka ett onödigt vårdlidande.  
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Background: Having a child with Down´s syndrome often means a regular contact with 
health care because some health problem who are specific for the syndrome. Meetings are 
important for everyone but maybe more important for this family’s. Aim: The purpose for this 
study was to illuminate how parents to children with Down´s syndrome experience encounters 
with healthcare when they seek care for there child. Method: The data was collected from 
interviews with six parents. The interviews was recorded and transcribed. When the data was 
processed four themes emerged: Staffs insecurity, feeling of not being believed, being the 
child’s advocate and the need for security. Result: The result shows that the parents are very 
pleased about the meeting they’ve had with the specialist-units, but when they have to turn to 
places without specialists they feel a greater insecurity. Sometimes did the parents feel that 
they wasn’t believed, they felt that they was questioned as parents. Conclusion: Parents seek 
help and care, were they feel most secure. The healthcare staff need more training how they 
meet children with disability and there parents. To be met in an unprofessional way can lead 
to unnecessary care suffering. 
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INLEDNING 

Bemötande handlar om ett samspel mellan människor och den inställning som personer har 
till varandra. Hur det kommer till uttryck i exempelvis tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck 
och tonfall (Regeringskansliet, 2007). Bemötandet i vården är viktig för alla människor. Det 
kan vara avgörande för hur kontakter i framtiden kommer att upplevas. Föräldrar som har 
barn med Downs syndrom har i regel tätare kontakt med vården än vad föräldrar som inte har 
ett barn med Downs syndrom. Detta gör att bemötandet påverkar deras uppfattning och 
framtida möten med vården.  
 
Downs syndrom är den vanligaste orsaken till utvecklingsstörning. Varje år föds 100 – 120 
barn med denna funktionsnedsättning (FUB, 2007A). Det finns vissa hälsoproblem som är 
vanligare hos barn med Downs syndrom, såsom hjärtproblem och infektionskänslighet. Detta 
medför att vårdbehovet ökar för dessa barn (Annerén, Johansson, Kristiansson & Lööw, 1996).  
 
Vi har familjer i vår närhet som har barn med Downs syndrom och har hört om deras möten 
med vården. Detta har gjort att vi har fått ett stort intresse att få beskriva hur föräldrar 
upplever dessa möten med vården.  

BAKGRUND 

Vad är Downs syndrom 
Personer med Downs syndrom har en extra kromosom nr 21, de har alltså 47 kromosomer 
mot normalt 46. Downs syndrom kallas även för Trisomi 21 på grund av den extra 
kromosomen. Det finns fyra olika typer av kromosomavvikelse vid Downs syndrom där 
Trisomi 21 (94 %) är vanligast. Translokationstrisomi 21 är den näst vanligste formen ( 4%) 
och det innebär att en hel kromosom 21 sitter fast på en annan kromosom. Det är ingen 
skillnad på symtom mellan dessa två typer av Downs syndrom. Den tredje formen av 
avvikelse är så kallad Trisomi 21 mosaik. Vid denna form finner man en blandning av celler 
med normal kromosomuppsättning och celler med Trisomi 21. Dessa personer har färre 
symtom på Downs syndrom. Den sista formen som är extremt ovanlig kallas Partiell Trisomi 
21. Här förekommer inte hela kromosomen 21 i tre uppsättningar, utan bara en del av den 
( Annerén, et.al., 1996; FUB 2007B).  
 
Att ha Downs syndrom innebär inte bara att en person har ett förståndshandikapp utan att 
personen även har en ökad risk för att vara född med vissa missbildningar eller att utveckla 
sjukdomar. Några av de problem som de kan drabbas av är ökad infektionskänslighet, medfött 
hjärtfel, sköldkörtelstörningar, problem med syn och hörsel och ökad risk för att utveckla 
leukemi (Annerén et. al., 1996; Bosch, 2003).  

Historik 
Den första beskrivningen av en person med Downs syndrom skedde redan 1838. Det dröjde 
dock till 1866 innan John Langdon Down publicerade en artikel där han beskrev de 
karakteristiska dragen. Han var starkt influerad av Darwins utvecklingsteorier och trodde att 
syndromet var en återgång till en lägre stående mongolisk ras. Detta gjorde att syndromet 
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länge kallades för mongolism. I mitten på 1950 - talet upptäcktes det att människan hade 46 
kromosomer och cirka tre år senare upptäckte en fransk läkare den extra kromosom som de 
med Downs syndrom har. I början på 1960-talet skrevs ett upprop av världsledande genetiker 
i den medicinska tidskriften ”The Lancet”. De uppmanade där till en namnändring 
från ”mongolism” till Downs syndrom (Annerén et al. 1996). Socialstyrelsen (2007) försöker 
idag generellt få bort termen handikappad och ersätta det med funktionsnedsättningar. Deras 
definition av funktionsnedsättning är: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. 
 
På 1930 och - 1940 talen blev barn med Downs syndrom placerade på institutioner. Det 
ansågs att det var bättre för barnen att bli omhändertagna av specialutbildad personal än av 
föräldrarna. Idag lever de flesta barn med Downs syndrom med sina familjer och inga barn 
placeras idag på institutioner (Annerén, et.al., 1996).  

Familjen 
Green (2007) genomförde en studie där hon intervjuade mödrar till barn med 
funktionsnedsättning. Där hon kom fram till att det ofta krävs intensiva och tidskrävande 
kontakter med sjukvården för dessa mödrar för att få den hjälp de behöver. Detta tog mycket 
kraft och ork ifrån dessa mödrar som de istället kan ge till barnet. De känner till en början en 
sorg över det barn de förväntar sig att få. Då studien genomfördes var barnen cirka fem år och 
då hade de kommit över den initiala sorgen. De älskar och tar hand om sitt barn som har fått 
en plats i föräldrarnas liv. 
 
Varje person har sin unika övertygelse om sina grundvärderingar. Detta är inget undantag för 
de personer som lever i en familj som har ett barn med en funktionsnedsättning. För en del 
familjer är värdet av respekt, acceptans, tolerans och samarbete viktigare än de typiska 
värderingarna som kunskap, talang och självständighet. Att få ett barn med 
funktionsnedsättning kan göra att familjen blir mera medvetna om sina grundvärderingar och 
även omvärderar dessa. När föräldrar till barn med Downs syndrom inser att de har en 
möjlighet att påverka sin situation känner de sig styrkta, de kände att de hade makt och 
kontroll att ta de beslut som var bäst för den egna familjen (King, Zwaigenbaum, King, 
Baxter, Rosenbaum & Bates, 2006). Med tiden kan föräldrar till barn med Downs syndrom se 
sitt föräldraskap som en positiv upplevelse. Föräldrarna anser själva att de fått en större 
förståelse för sig själva genom den erfarenhet de får av att uppfostra ett barn med Downs 
syndrom. De känner att det de lär sig om tålamod, acceptans, tolerans, uthållighet, medkänsla 
och gränslös kärlek är av stort värde för dom. Föräldrarna omvärderar det som de tidigare 
tyckt var viktigt i livet, att kunna glädja sig åt det lilla som andra föräldrar tar för givet. De 
fokuserar på vad barnet kan istället för vad de inte kan. De inser att upplevelser kan ändras 
med tiden och det som upplevs på ett sätt idag kan förändras och upplevs kanske inte alls på 
samma sätt om ett år. Känslorna utvecklas och personen mognar med tiden och med den 
uppgift man har fått i livet (King, et.al., 2006; Green, 2007).  
 
Föräldrar till barn med Downs syndrom är hemma för vård av sjukt barn oftare än föräldrar 
som har barn utan syndromet. I de familjer där barnen inte har Downs syndrom är det 
vanligare att modern är hemma med det sjuka barnet. Föräldrar till barn med Downs syndrom 
har en mer jämlik fördelning (Hedov, Wikblad & Annerén, 2006).  
 
En ömsesidig respekt mellan servicegivare och servicetagare anses som en viktig del i 
processen att styrka föräldrar i den roll de får som vårdare till sitt funktionsnedsatta barn. Om 
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föräldrar litar för mycket på vad de professionella i ämnet säger kan det leda till känslor av 
otillräcklighet och kan skapa ett vårdberoende. Detta är inte önskvärt när vi ska leda familjen 
till att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Det är föräldrarna som har det yttersta 
ansvaret för barnet (Carpenter, 1997). 
 
I FN´s konvention om barnets rättigheter artikel 23 står det att medlemsländerna skall se till 
att barn med funktionshinder får bra liv. Barn med funktionshinder ska kunna gå i skolan och 
vara med i samhället. Barnet och barnets familj ska få den hjälp de behöver. I artikel 5 står det 
att medlemsländerna måste förstå att det är föräldrarna som har ansvar för barnet. Föräldrarna 
ska hjälpa barnet så att han eller hon får sina rättigheter tillgodosedda (UNICEF, 1989).  

Mötet 
För att få ett begrepp om vad möte betyder sökte vi i Nationalencyklopedin (2007A) för att få 
en förklaring.  
  
 

… det slumpvisa mötet med en annan människa, ett djur 
eller ett föremål som i traditionen tillagts magisk och 

ominös innebörd, varvid man främst brukar skilja mellan 
goda och onda möten. 

 
 
Mötet mellan människor är grunden till all kontakt, all mänsklig utveckling och tillväxt. De 
flesta människor förutsätter att möten inom vården är goda och trygga möten. Alla möten 
innebär ett samspel mellan de människor som berörs och de reagerar på varandra. 
Reaktionerna kan se olika ut men styrs av vårt inre, våra erfarenheter, förväntningar och 
tolkningar av just den situation vi befinner oss i. Goda möten fyller oss med känslor av glädje, 
tillfredsställelse och ibland till och med lycka. Otrygga möten väcker rädsla, uppgivenhet, 
frustration och ibland även hat (Carlander, Eriksson, Hansson-Pourtaheri & Wikander, 2001). 
  
Alla mellanmänskliga möten har en asymmetri. I sjukvården är denna asymmetri sådan att en 
frisk och medicinskt kompetent vårdare möter en sjuk och mindre medicinskt kunnig patient.  
Patienten är specialist på sitt eget Jag och på sina egna känsloupplevelser. Därför är det 
viktigt att aldrig glömma att mötet är asymmetriskt även med ett omvänt perspektiv. 
Vårdpersonalen måste vara lyhörd för vad patienten har att säga (Stolt, 2001).  
 
Vårdaren och patienten är delaktiga i vårdrelationens utformande och kan då både ge kraft 
och lindra lidande. Man bör dock komma ihåg att den med den största makten, vårdaren, 
också är den med det största ansvaret. Vårdaren måste se till att relationen utformas på ett 
sådant sätt att den blir en kraftkälla och inte ett hot för patienten. Relationen till en vårdare 
kan vara tärande och orsaka vårdlidande om inte vårdpersonal är lyhörd och behandlar 
patienten med respekt (Wiklund, 2003). 
 
Enligt Macdonald (2007) upplever vissa sjuksköterskor att det är en börda att ta hand om 
patientens familj för att det tar mycket tid. Andra sjuksköterskor inkluderar dem som en del 
av patientens vård. Mötet med vårdtagarna påverkas exempelvis av hur mycket personalen har 
att göra. Vilka som jobbar påverkar. Alla jobbar inte lika. Är det någon i personalen som 
behöver mycket hjälp i sitt vårdande så går det ut över den tiden de har till övriga patienter. 
Då sjuksköterskorna inkluderar familjerna i vården gör det att familjen känner sig mer 
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delaktiga och mer införstådda med vad som händer kring patienten. Sjuksköterskorna 
upplever det ibland svårt att inkludera familjen i patientens vård. Detta kan försvåra mötet och 
det kan upplevas negativt för familjen.  

Omvårdnad 
Vårdandet har funnits lika länge som det funnits människor på jorden. Varje familj och 
samhälle har ett egenintresse av att främja hälsa genom att vårda sina svaga, sjuka, skadade 
och gamla. Fram till mitten av 1800- talet ägde vårdandet rum i huvudsak inom familjen. Den 
medicinska vetenskapen gör att många sjukdomar kan botas men också att människor lever 
längre med åkommor som genererar varierande behov av vård (Dahlberg, et.al., 2003). 
 
Enligt Jean Watson (i Jahren Kristoffersen, 1998) främjar effektiv omvårdnad hälsa och 
utveckling för enskilda patienter och familjer. Genom omvårdnad accepteras patienten inte 
bara sådan han är idag, utan också sådan som han kan utvecklas till att bli. Travelbee 
framhåller även att sjuksköterskans uppgift består i att hjälpa människor att hantera 
upplevelser av sjukdom och lidande och om möjligt finna en mening i situationen. För att på 
bästa sätt hjälpa sin patient behöver sjuksköterskan försöka ta reda på vem patienten är som 
person och vad denne tycker är viktigt i livet. Varje person är unik och Travelbee framhåller 
att sjuksköterskan skall hjälpa varje patient på ett individanpassat sätt. Utformningen av 
insatserna byggs på den kunskap sjuksköterskan har om patienten. Hon beskriver 
omvårdnadens mål som att hjälpa människor att bemästra, hantera eller finna mening i 
upplevelser av sjukdom och lidande. I den mödosamma processen mot det långsiktiga målet 
att bemästra eller hantera en situation, är det av avgörande betydelse att främja individens 
känsla av hopp (a.a).  
 
Enligt hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) är målet för hälso-och sjukvården en god hälsa 
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har största 
behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde. Lagen ska bedrivas så att den uppfyller 
kraven på en god vård, vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i 
vården och behandlingen. Respekten ska bygga på patientens självbestämmande och integritet. 
Främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen (Raadu, 2005). 
 
Det etiska patientperspektivet, som grundas på vårdvetenskapens antaganden om människan 
och hälsan, anger en hållning som kännetecknas av integritet och värdighet. Patienten är den 
främste experten på sig själv, sitt lidande och välbefinnande, och sin livssituation. Det etiska 
perspektivet medverkar till att individen kan känna förtroende för och i vården. I 
vårdvetenskapen finns patientfokus och det utesluter inte de närståendes perspektiv, vilket är 
särskilt viktigt att tänka på vid vård av barn och äldre (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 
& Fagerberg, 2003).  

Problemformulering  
Det är av stor vikt att mötet med vården blir en bra upplevelse. När relationer mellan vårdaren 
och patienten och dennes familj har brister så blir det den referensram som de vårdade 
bedömer vården efter. Då vi har sökt efter material så har vi haft stora problem med att hitta 
bra litteratur. Det vi hittande var litteratur som tog upp sjuksköterskors och vårdens perspektiv 
av mötet med familjer med barn som har funktionsnedsättning. Vi hittade även artiklar som 
handlade om hur dessa familjer mår, inte om bemötandet de får.  I familjer där man har barn 
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med Downs syndrom så blir även familjen en del av vårdrelationen då barnet kanske inte kan 
berätta vad problemet är. Där är kommunikation mellan familjen och vårdpersonal av stor vikt, 
därför vill vi belysa hur föräldrar till barn med Downs syndrom upplever dessa möten med 
vården och vilka följder detta kan få för framtida möten med vården. Att sjuksköterskan och 
övrig vårdpersonal har kännedom om detta, ökar förutsättningen för att ge omvårdnad med 
god kvalitet. Därför riktar sig denna studie till all vårdpersonal i syfte att öka de positiva 
mötena inom alla vårdinstanser. 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa hur föräldrar till barn med Downs syndrom upplever möten 
med vården när de söker vård för sitt barn.  

METOD 

Val av metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie med en fenomenologisk ansats. Fenomenologin bygger 
på att de försöker förstå de sociala fenomenen utifrån aktörernas egna perspektiv. 
Fenomenologin beskriver världen sådan den upplevs av personerna och förutsätter att 
verkligheten är vad människor uppfattar att den är. Det är ett försök till direkt beskrivning av 
upplevelsen, utan hänsyn tagen till upplevelsens ursprung eller orsak (Kvale, 1997). Inom den 
fenomenologiska forskningen har det beskrivits hur olika fenomen i vår omvärld uppfattas av 
människor. Det bygger på antagandet att företeelser i människors omvärld kan uppfattas på 
olika sätt (Dahlberg, 1997).  
 
Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, 
utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga 
förklaringarna. Kunskap byggs också upp: det rör sig om ett samspel, om ett utbyte av 
synpunkter mellan personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. Det finns ett 
ömsesidigt beroende mellan den mänskliga interaktionen och produktionen av kunskap 
(Kvale, 1997). 

Datainsamling  

Urval och tillvägagångssätt 

Valet föll på att intervjua personer med förstahands erfarenhet och då föll det sig naturligt att 
kontakta föräldrar till barn med Downs syndrom. Författarna tog kontakt med fyra familjer 
och skickade ett informationsbrev (bilaga 1) till dem. Av de fyra familjerna avböjde en familj 
att medverka på grund av att deras barn inte varit i kontakt med vården. Tre familjer deltog i 
studien. De intervjuade i studien var sex personer, tre kvinnor och tre män. Alla lever i 
parförhållande och är föräldrar till barnen. 
 
Intervjupersonerna söktes genom att våra bekanta har berättat om vår studie och frågat om vi 
kunde ställa en förfrågan om ett deltagande i studien. Då det bekräftades att det gick bra så 
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sändes ett informationsbrev till dem. Efter cirka en vecka så togs telefonkontakt med de 
berörda personerna som då informerades muntligt om studiens syfte. Då föräldrarna 
samtyckte till att vara med i studien gjordes en överenskommelse om tid och plats för 
intervjun.  
 
Författarna satt gemensamt och diskuterade fram de frågor som skulle ställas vid intervjuerna. 
När författarna kommit överens om en ingångsfråga och några fördjupningsfrågor förankrades 
dessa hos handledaren. Fördjupningsfrågorna ställdes då författarna kände att det behövdes ett 
förtydligande i berättelsen. Alla intervjuer ägde rum hemma hos deltagarna, paren 
intervjuades samtidigt. Alla som intervjuades har små barn i åldrarna ett till sex år och barnen 
har den vanligaste formen av Downs syndrom, Trisomi 21.  

Intervju 

Före intervjun satt författarna och föräldrarna ner tillsammans. Då informerades åter 
föräldrarna om syftet och författarna förklarade om konfidentialitet, frivillighet och samtycke. 
Efter detta genomfördes intervjuerna. De skedde samtidigt, var och en för sig enskilt, det vill 
säga i skilda rum i informanternas bostad. Författarna intervjuade således vad sin informant. 
 
Själva intervjun började med följande ingångsfråga ”Kan du berätta om ett tillfälle då du sökt 
vård för ditt barn”? Därefter fick intervjupersonen tala fritt om mötet. Fördjupningsfrågor 
ställdes vid behov med fokus på upplevda känslor i den beskrivna situationen. Författarna 
frågade hur de kände, hur de upplevde personalen, bad dem att utveckla känslan i den 
beskrivna situationen. För att därifrån få informanterna att fördjupa sina svar så att 
intervjuerna blev så ingående som möjligt. Intervjuerna genomfördes i informanternas hem 
där de känner en trygghet och kan vara avslappnade. De varade mellan 15 - 40 minuter och 
spelades in för att sedan transkriberas.  

Analys 
Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva och tolka de teman som 
förekommer i intervjupersonens livsvärld (Kvale, 1997). Livsvärlden är den levda världen, 
direkt från erfarenhet och handling. Med livsvärld i ansatsen så krävs det att patientens levda 
och kanske komplexa verklighet uppmärksammas. Livsvärlden är den levda världen, och det 
är genom denna värld som vi älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och tänker. Det är i 
livsvärlden vi söker ett livsinnehåll och en mening med livet. Alltså finns vi till i världen via 
vår livsvärld och så länge vi lever kan vi aldrig komma ur eller ifrån den (Dahlberg, et.al., 
2003).  
 
För att de forskningsdata och den kunskap som den empiriska studien har frambringat, skall 
kunnas beskrivas, förstås och användas av andra än forskaren, behöver de bearbetas. Detta 
innebär att data analyseras och struktureras, för att till slut sammanställas i en 
resultatbeskrivning (Dahlberg, 1997). 
 
Enligt Dahlberg (1997) består analysen av tre faser, som kan beskrivas som helhet - delar – 
helhet. 

• Den första är den bekantgörande fasen, som innebär att forskaren läser texten som en 
helhet och får en förståelse för den. Texten läses upprepade gånger tills den känns 
bekant. Då man med lätthet kan beskriva de olika intervjuerna går man vidare till nästa 
fas. 
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• Den andra fasen är den egentligt analyserande och den innebär att med hjälp av kreativ 

tolkning fördjupa förståelsen. För att detta ska vara möjligt måste texten delas upp i 
mindre delar. Då texten blivit bekant börjar de olika delarna att träda fram. Intresset 
inriktar sig mot de kvalitativa likheter och skillnader som framträder i datamaterialet. 
Genom att arbeta med dessa likheter och skillnader uppstår ett mönster, där ur 
kommer olika teman att urskilja sig. 

 
• I den tredje fasen behandlas texten åter som en helhet. Då sammanställs analysen och 

resultatet i någon lämplig form som till exempel kan innebördsteman, 
uppfattningsteman eller essenser beskrivas. Syftet med analysen är, förutom att 
beskriva, förstå och tolka data, också att sammanställa dem så de blir hanterbara och 
presenterbara, dvs. så att de kan beskrivas med en ny förståelse och kan förstås av 
andra än forskaren själv. Detta betyder att den tredje fasen innebär att analysens 
resultat skall beskrivas. 

 
När transkriberingen av intervjuerna var klara, satt författarna var och en för sig och läste 
intervjuerna upprepade gånger. Detta gjordes tills det att texterna kändes helt bekanta. 
Författarna kunde med lätthet redogöra för vad som sagts i de olika intervjuerna. Efter detta 
träffades författarna och diskuterade innehållet och kom då fram till liknande innehåll i de sex 
intervjuerna. Likheterna som stämde mot syftet i studien markerades i den utskrivna texten. 
När dessa sammanställts framkom sex olika teman, dessa numrerades från ett till sex. Då detta 
gjorts återgick författarna var för sig till texten och skrev i marginalen den sifferkod som 
ansågs passa för det markerade textstycket. Därefter sammanstrålade författarna och jämförde 
sina respektive noteringarna som visade sig harmoniera med varandra. Då detta material 
sammanställdes i de sex olika teman, fann författarna att vissa teman gick in i varandra. I den 
fortsatta tematiseringen användes fyra olika teman. 

Etiska reflektioner 
Författarna har utgått ifrån fyra huvudkrav där de grundläggande individskyddskraven 
konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav kallas: informationskrav, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007) 
 
Deltagarna informerades både via brev och muntligt. De informerades om att deltagandet var 
frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan utan att ange skäl. Deltagarna fick 
tillgång till författarnas och handledarens telefonnummer och E-mailadresser för att lätt kunna 
nå oss för kontakt. Författarna informerade även deltagarna att de kunde få uppsatsen då den 
är färdig.  
 
Författarna transkriberade de genomförda intervjuerna och efter det förvarades materialet så 
att obehöriga inte kunde ta del av materialet. De personuppgifter som författarna haft tillgång 
till förvarades separat för att minimera risken för att kunna identifiera deltagarna. Vid 
transkriberingen togs namn bort och ersattes med koder. Resultatet presenteras så att 
deltagarna i studien inte går att identifiera. De enda som har tillgång till dessa uppgifter är 
författarna och handledaren.  
 
Att intervjua föräldrar till barn med Downs syndrom kan vara känsligt eftersom författarna 
gick direkt till förstahandskällan. Barnen var fortfarande små, hänsyn måste tas till att 
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frågorna kan väcka känslor. Författarna var hemma hos föräldrarna där de har sin 
grundtrygghet och de känner sig bekväma där. 

RESULTAT 

Vi har genom analysen kommit fram till att mötet med vården oftast är positivt. Föräldrarna 
berättade att bemötandet var bra men, det kom alltid ett men efter. Det finns alltid rum för 
förbättring. Det är också så att det är de negativa mötena som de kommer ihåg och det 
påverkar helhetssynen de har av vården. Tyvärr är det de negativa händelserna som kvarstår 
och många gånger tar över upplevelsen av det positiva mötet. Viktigt är dock att påpeka att i 
det stora hela så är de nöjda med vården. Ofta avgör kompetensen som personalen har av att 
möta barn med funktionsnedsättning, hur upplevelsen hos de berörda kommer att bli, och vad 
de förväntar sig inför kommande möten med vården. Det finns en stor skillnad mellan de 
planerade och akuta vårdtillfällena. Det som framkommer är att den största kompetensen finns 
på specialist nivå där de möter dessa barn mer regelbundet, den är helt överlägsen all annan 
vård. Något som föräldrarna påpekar, är att trygghet är det viktigaste i var de söker vård. Det 
har en avgörande roll för deras val.  
 
Vi har kommit fram till fyra olika teman efter vår analys: Känslan av att inte bli trodd, 
Personalens osäkerhet, Behovet av trygghet, och Att vara advokat för sitt barn. 

Känslan av att inte bli trodd 

När föräldrarna kontaktade vården berättade de vad de behövde hjälp med och att deras barn 
behövde extra resurser. När de sedan kom till mottagningen insåg de att den hjälp som de bett 
om inte fanns att få. Detta gjorde att föräldrarna kände sig frustrerade och mycket irriterade. 
Trots allt de berättat innan fick de inte sitt hjälpbehov tillgodosett. De fick många gånger 
känslan av att de inte blev trodda. Alla upplevde det jobbigt att hela tiden behöva informera 
personalen om barnets syndrom och vilka eventuella problem de har på grund av sitt syndrom 
vid varje vårdkontakt. Att alltid behöva upprepa att barnet har Downs syndrom upplevdes 
som mycket jobbigt. Föräldrarna menade att personalen borde kunna läsa sig till det i 
journalerna. Det är en annan sak om de aldrig har varit på den vårdinrättningen förut med 
barnet, då var det en självklarhet att informera personalen om barnets Downs syndrom.  
 
 

  Man känner som om man kommer med en dålig ursäkt. 
Att de tycker att, … det där kan ju inte stämma 

 
 

Även om man förklarar det när man ringer in så oftast 
när man har varit på vårdcentralen så är det som, okey då, 

 och sen efteråt så: jaha det var så illa, och då blir man 
ju lite irriterad, varför kunde dom inte tro på mig när jag 

ringde och sa att det var så, det är det jag är mest irriterad över. 
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Då föräldrarna kände att de inte blev trodda kände de också att de blev ifrågasatta som 
föräldrar, att de var dåliga föräldrar. Detta gör att förtroendet för vården, och då oftast 
vårdcentralen, sänks och föräldrarna åker inte dit mer än om det verkligen behövs.  
 

 
 

Jag uppsöker inte dom om det inte är absolut nödvändigt 
utan är det något med honom som gör att vi behöver uppsöka 

vården kontaktar jag akuten eller barnavdelningen. 
 
 
Information av läkare redan på BB kan påverka det föräldrarna senare kan komma att tycka. 
Vissa av de föräldrar dom deltog i studien fick redan tidigt höra att de inte borde vända sig till 
vårdcentralen utan komma till barnavdelningen där det finns bättre kunskap. Då föräldrarna 
får höra detta så tidigt så får de redan från början en uppfattning om att det inte är någon idé 
att söka vård någon annanstans.  
 
Det är skillnad mellan planerade besök på barnmedicin och oplanerade besök så som på 
akuten eller vårdcentral i hur mycket föräldrarna behövde informera personalen. De planerade 
besöken kändes mer förberedda. Personalen hade haft tid att gå igenom journaler och var då 
insatta i vilka resurser som var nödvändiga vid besöket. Det kunde dock vara så att på 
planerade besök fungerade undersökningen bra, det togs då för givet att de andra 
undersökningarna också skulle gå bra och då användes inte samma resurser. När resurserna 
reducerades uppstod problemen åter igen och de fick börja om från början. 
 

 
Vi fick ligga inne på barnavdelningen, men det var lite så där att 

nu gick det nästan bra att ta ett blodprov så nästa gång så skickade dom 
bara henne som skulle ta blodprovet. Då var jag själv med henne och 

det slutade med att vi låg på knä på golvet till slut och fick ta blodprovet. 
Men gången efter var det med en extra sköterska. Det är lite så där att man 

känner att nu har vi sagt ifrån, måste vi göra det varje gång! 
 
 

Personalens osäkerhet 
Personalens osäkerhet angående barn med Downs syndrom kan ibland medföra att föräldrarna 
får informera personalen mer. Det upplevs som att de måste ge mer information om barnet 
som har Downs syndrom än om de kommer in med sina andra barn som inte har Downs 
syndrom. Den osäkerhet som finns bland vårdpersonalen tolkar vi som en brist på kunskap av 
bemötandet till föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Troligtvis möter personalen på 
vårdcentralen oftast personer som inte har någon form av funktionsnedsättning. Osäkerheten 
gör förmodligen så att de inte vet hur de ska agera i dessa situationer.  
 

 
jag tror att det finns mycket osäkerhet med att de inte vet 

hur de ska behandla föräldrar som har barn med funktionshinder. 
Jag tror att, en del är rädda för att föräldrar ska bryta ihop 

och … få panikattacker om man pratar om att deras 
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barn är förståndshandikappade. 
 

 
 
 
Det kan även bli så att personalen tar det säkra före det osäkra och låter familjerna få komma 
in fortare än de hade fått om barnet inte haft Downs syndrom. Personalen vet att barn med 
Downs syndrom är mer infektionskänsliga än andra barn. Det leder till att de låter dessa barn 
har företräde. De får en form av positiv särbehandling. 
 

Det har jag märkt vid något tillfälle att vi sagt att han har 
Downs syndrom och är hjärtopererad för vi tänker att 

det är bra för dom att veta och då har de ställt sig lite så där, 
att då är han rätt infektionskänslig … Det har kanske 

underlättat lite grann vid några tillfällen kanske. 
.  

 
Säger man då att han har Downs syndrom, då är det 

genast, då är det faktiskt så att det är en fördel kan man 
ju säga inom citationstecken. Då får man åka in 

direkt så … just när man ringer in då så får man komma 
in med en gång. 

 

Behovet av trygghet 
Föräldrarna kände att de hellre åkte till en barnklinik där personalen kände till deras barn. Där 
behövde de inte berätta om barnets hela sjukdomshistoria. Föräldrarna och barnet kände sig 
trygga i att de kände personalen. Downs syndrom blev inte det viktiga utan problemet de 
sökte för kom i fokus. Många gånger väljs vårdcentralen bort på grund av att det inte finns 
någon barnläkare där men även andra faktorer som att det kan vara svårt att ta ett venprov 
spelar stor roll för det valet. Tryggheten för föräldrarna är av mycket stor betydelse då de 
väljer var de ska söka vård. För en del är det så viktigt att de väntar med att söka vård tills det 
att den avdelning där de känner att tryggheten finns är öppen.  
 
 

 
Vi har ju habiliteringsläkaren som ska gå igenom hennes kropp 

just med syndromet, så söker man för någonting helt annat då är det 
den saken det ska läggas ner tid på, hon ska ju behandlas som vilket 

barn som helst liksom, inte som ett barn med syndrom. 
 

 
Barnmedicin är en avdelning där alla känner sig bekväma, personalen tar sig tid och gör plats 
för dem då de kommer dit på sina besök. Personalen är mer förberedda och pålästa om barnet.   
De behandlas inte annorlunda för att de har ett barn med Downs syndrom utan blir sedda som 
vilken annan familj som helst. 
 
 

Dom sjuksköterskorna som är på barnmedicin, jag tycker att dom är 
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jättegulliga och jätteduktiga. Dom har verkligen empati för folk 
som kommer in där. Vi  har alltid samma två sköterskor när vi 

kommer in så dom har nästan lärt känna oss så pass väl nu att dom, 
även om  det inte egentligen är dom som kanske ska ta hand om oss så gör 

dom det spontant när vi kommer. Det är skönt att slippa förklara. 
 

 
Nej det är väl som vi tycker då vi har honom i XX sjukhus på barnmedicin 

Han är ju … inskriven där eller dom har ju barnläkarna där. När vi 
kommer på dagtid och får en tid så det känns lite tryggare. 

 
 

Det är viktigt att personalen kan tala så att alla kan förstå. Språket har stor betydelse, det kan 
orsaka onödiga missförstånd mellan föräldrar och vårdpersonal om den ena parten inte förstår 
vad den andra säger. Detta behöver inte betyda att det behöver vara någon som har ett annat 
modersmål. Det kan vara så enkelt att det är någon som har en annan dialekt, pratar för fort 
eller som använder medicinska termer. Detta kan göra så att man missförstår varandra.  

 
 

Jo men det var så där att hon gjorde saker utan att förklara 
för oss och hon kanske försökte förklara för hon pratade 

fruktansvärt dålig svenska. Förmodligen missuppfatta vi nog 
bara varandra men det …. man tappar lite förtroendet. 

 
 
Föräldrarna tyckte att det var viktigt att läkarna informerade dem om vad som skulle hända 
och vad som hade orsakat vissa symtom. Informationen de fick var av stort värde då det 
gjorde att de kunde känna sig trygga över att få veta saker som skulle ske i olika situationer. 
Vissa läkare var inte så bra på detta. De kom in och mumlade eller gjorde sitt och informerade 
inte föräldrarna om vad som hände. Föräldrarna uttryckte det som att de läkare de tyckte var 
bra var de som tog sig tid och förklarade vad de gjorde och vad som skulle hända. Även då de 
satt i ett väntrum och det tog lång tid innan de fick komma in på ett rum, så är det viktigt att 
personalen informerar om varför det tar sådan tid. Det gör så att de inte känner sig bortglömda. 
Föräldrarna kände att när de kom till akuten med sitt barn så fick de vänta väldigt länge i 
väntrummet innan de fick komma in. Detta skapade ett stress moment. Ett barn med kan 
Downs syndrom man inte förklara för varför det tar tid utan de kände att ett snabbt 
mottagande och ett snabbt beslut om vad som ska göras var att föredra. Språket är en så viktig 
del i hur vi människor kommunicerar med varandra att det lätt kan bli fel.   
 

 
Han förklarade lite grann hur det fungerar med krupp och 
allt ihop och sådana saker, hur det fungerar och detta var 

otroligt bra. 
 
 

Ingen som kom in eller talade om att … att det 
dröjde och varför det dröjde. 
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De föräldrar som har barn med medfödda hjärtfel har åkt till regionsjukhuset för att få 
operationen utförd på en barnspecialistklinik. Bemötandet de fick på avdelningarna de 
besökte var något utöver det vanliga. Det mötet är något som alla föräldrar minns som något 
väldigt positivt och som gav dem tron tillbaka på vården. Föräldrarna känner sig 
omhändertagna, personalen tar sig tid till att förklara och informera om vad som ska hända 
med deras barn. Det var många yrkesgrupper som var inblandade i denna vård och föräldrarna 
kände att det alltid fanns någon som tog hand om dem och deras barn. De blev inte 
behandlade som föräldrar till ett barn med Downs syndrom utan som föräldrar till ett barn 
med hjärtfel. De kände att personalen var som handplockade för att arbeta med detta.  
Föräldrarna kunde känna en trygghet trots att de lämnade bort sitt barn för en stor operation 
där de visste att mycket kunde hända. Trots oron för sitt barn så visste de att de var i trygga 
händer. 
 

Men det går inte att jämföra den biten riktigt med just en akutvård 
på YY sjukhuset eller ens på XX akuten för att det var lite speciellt det där. 

De hade bara detta att ta hand om så att säga. Men då ändrade jag 
inställning till sjukvården. 

 
 

Vid besök på regionsjukhuset kände föräldrarna att det som mötte dem där var en oerhörd 
skillnad mot vad de mötte på det sjukhus de hade i sin närhet och som de hade mest kontakt 
med.  
 
 

När vi var på regionsjukhuset för hennes hjärtoperation då märkte 
vi skillnaden på personalen där och personalen här, om jag skulle jämföra 

 och hårddra hur dom var så är ju dom på regionsjukhuset änglar 
 
 

Däremot så kan jag ju säga att den personalen som jobbar på 
regionsjukhuset, dom är nog speciellt utvalda tror jag för de är 

HELT otroliga. 
 
 

Att vara advokat för sitt barn 
Föräldrarna känner att de alltid måste vara den som får stå upp för barnet och förklara för 
vårdpersonalen. Detta är skillnaden mellan barn med Downs syndrom och ett barn utan 
funktionsnedsättning. Det kan vara svårt att förklara för ett barn med Downs syndrom vad 
som ska hända och det kan vara svårt att förbereda dem på vad som skall ske och varför vissa 
undersökningar måste göras. Barnet kan heller inte uttrycka sina åsikter om hur de vill ha det, 
föräldrarna känner sina barn bäst och därför måste de föra deras talan. 
 

 
Men när dom kommer in flera stycken och tar för givet att 

här ska undersökas, och så börjar dom och klämma och känna på 
henne och sådana saker, då säger jag stopp. 
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Vissa föräldrar känner att de hela tiden måste se till att barnet inte blir utsatt för onödig 
exponering på grund av sitt syndrom. Personalen måste respektera barnets integritet så att 
föräldrarna inte behöver vara oroliga för att de skall känna sig utsatta eller som försökskaniner.  
De känner att bara för att barnet har Downs syndrom så kommer det ofta med läkarstudenter 
för att studera och lära sig på deras barn, det upplevdes som mycket upprörande av 
föräldrarna. 

 
 

Hon låg på undersökningsbordet och så skulle ordinarie läkare 
undersöka henne och då brukar hon eller läkarstudenten fråga ifall de 
också får titta men det var ingen som sa någonting eller förvarnade,  

utan de bara trängde sig fram och tittade. Det var ingen bra 
upplevelse. Då sa vi till och sedan dess har de frågat. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vi ansåg att en kvalitativ metod var det som lämpade sig för att belysa föräldrars upplevelse 
av vården då man har ett barn med Downs syndrom. Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa 
metoden lämplig för att beskriva en intervjupersons livsvärld, hur personen upplever och 
förhåller sig till sin värld. 
 
Syftet med studien var att se mötet med vården ur ett föräldraperspektiv och vilken betydelse 
dessa möten har. Det som har varit bra med att gå till en person med förstahands erfarenhet är 
att erfarenheten då berättas som den upplevdes utan tillägg eller reduktion. De som 
intervjuades hade alla mindre barn i åldrarna ett till sex år. Informanterna var jämnt fördelade 
mellan män och kvinnor. Alla barnen hade den vanligaste formen av Downs syndrom, 
Trisomi 21. Intervjuerna gjordes i deltagarnas hem, vid en intervju var barnen kvar i rummet. 
Det uppfattades inte som ett störande moment vid detta tillfälle, men det är bättre om 
intervjuerna kan ske i en ostörd miljö. Då kan föräldrarna känna sig avkopplade. 
 
Det hade varit bra med fler intervjuer, det hade gett studien ett fylligare material. Författarna 
kände dock att det var ont om tid att söka fler deltagare. Det material som insamlades var 
tillräckligt för studien och gav resultatet ett adekvat innehåll. 
 
När de intervjuade berättade fritt i de öppna intervjuerna fick författarna ingående berättelser 
om möten med vården. I de fördjupningsfrågor som ställdes var tyngdpunkten på den 
upplevda känslan i situationen. Detta upplevde författarna gav rika beskrivningar. Det 
material som samlades in genom dessa fördjupade berättelser blev sedan en god grund för vår 
analys. Det hade varit intressant att få fler intervjuer men det material som samlades in gav 
oss en god grund till vårt resultat. Genom att synliggöra metoden i både analysen och i 
datainsamlingen har tillförlitligheten säkrats i och med att det i teorin ska gå att replikera 
studien (Ruth, 1991). För att garantera vår tillförlitlighet har vi försökt att gå in i dessa 
intervjuer med så lite förutfattade meningar (om hur vi trodde att föräldrarna blev bemötta i 
vården) som möjligt och ett öppet sinne för att inte färga författarnas tolkningar med egna 
värderingar (Ruth, 1991). Då en intervju läses så färgas den trots allt av den som läser och 
dennes värderingar och tankar. 
 
Det fanns en viss osäkerhet inför analysarbetet men det visade sig att då texten lästs och den 
kändes helt bekant framträdde ett mönster som var tydligt. Bitarna föll på plats på ett naturligt 
sätt. Författarna arbetade alltid tillsammans och reflekterade över materialet med varandra 
hela vägen. En kvalitativ analys kan resultera i att en texts mer eller mindre uttryckta innebörd 
lyfts fram. Här kan man validera analysresultatet genom de utdrag från intervjuerna som ger 
exempel på analysens resultat. Läsaren kan då bedöma om det innehåll som utlovas finns med 
i datamaterialet (Dahlberg, 1997). Detta har författarna gjort genom att använda citat från alla 
informanter. 
 
Att göra en enkätstudie istället för en intervjustudie hade varit ett alternativ. Nackdelen med 
en sådan datainsamling är att fördjupningen i svaren inte blir så detaljrik. Eftersom vid en 
enkätstudie används fasta svarsalternativ. Då ställs det högre krav på de frågor som ställs. 
Bortfallet blir också större och det är inte säkert att det är den person som enkäten riktar sig 
till som svarar. Fördelen med intervjuer är att det finns möjlighet att gå tillbaka till 
informanterna för komplettering, den möjligheten finns inte vid en enkätstudie.  
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien anser vi är uppnått och vi har fått svar på frågorna. I resultatet presenteras 
fyra olika teman; Känslan av att inte bli trodd, Personalens osäkerhet, Behovet av trygghet 
och Att vara advokat för sitt barn. 
 
Känslan av att inte bli trodd. 
 
Vårdcentralen kan tolkas som att den har en organisatorisk brist. Vissa informanter känner sig 
felbehandlade och att de inte gärna återkommer om det inte är absolut nödvändigt. De får inte 
den hjälp som de anser behövs då de kommer in med sitt barn. Som författarna uppfattar det 
uppstår då ett vårdlidande. 
 
Dahlberg (2003) poängterar att. ”Vårdlidandet har en nära koppling till den otrygghet som 
bristande information, svårigheter att förstå personalens agerande, obegripligheter i 
vårdmiljön och liknande faktorer skapar” (a a s. 41). 
 
Vårdlidandet uppstår främst ur vårdrelationen, det förhållandet mellan vårdare och patient 
som är tänkt att vara hälsobringande. Vårdlidandet får extra kraft ur detta faktum att man blir 
förnekad och går även miste om det positiva som en vårdrelation skall medföra. Detta hindrar 
växt och utveckling. Olämpligt bemötande från vårdpersonal liksom olyckligt utformade 
rutiner kan skapa ett starkt lidande som påverkar den känslan man har för sig själv (Dahlberg, 
2002). Studiens resultat visar att informanterna kände att det fanns många inom vården som 
satte rutinerna i första hand istället för att anpassa vården till varje enskild individs behov. Det 
kan bero på osäkerhet från personalen då de inte vet hur de skall göra i en viss situation. 
Personalen arbetar då utifrån rutiner istället för att lyssna på dem som känner sitt barn bäst 
och har den största kunskapen. När föräldrarna i ett tidigt skede får information om att inte 
söka sig till vårdcentralen på grund av att det inte finns samma kunskap där som på 
barnmottagningen. Kan det bli svårt att skapa sig en egen uppfattning, och särskilt då man är i 
en situation som är alldeles ny och oväntad. Det är lätt att bli påverkad som förälder i en sådan 
situation och det måste vårdpersonalen vara medvetna om.  
 
Förhållandet mellan lidande och välbefinnande kan förstås som ett spännings förhållande, 
vilket skapar rörelse och en kamp mellan dessa båda uttrycksformer för hälsa. Det är dock 
viktigt att påtala att lidande och välbefinnande kan förekomma samtidigt och därför är det inte 
ytterligheter på samma kontinuum (Dahlberg, 2003).  
 
 
 
Personalens osäkerhet. 
 
Bemötandet är viktigt för både sjuksköterskan och vårdtagaren. Om bemötandet blir en bra 
upplevelse så är det positivt, både för sjuksköterskan och för patienten. Sjuksköterskan kan 
använda sig av erfarenheten av mötet i sina fortsatta kontakter och patienten kan känna 
trygghet i vården. Det skapar en säkerhet hos dem då de ska söka vård. Det är viktigt för 
sjuksköterskan att vara lyhörd för patientens behov i vårdmötet. Om inte behoven tillgodoses 
kan förtroendet för vården gå förlorat. I ett möte där patientens lidande inte uppmärksammas 
kan följden bli att de fråntas rätten att aktiv ta del i sin egen hälsoprocess och vårdande. 
Patienter kan känna sig maktlös då de tvingas att stå utanför sitt eget vårdande, utan att förstå 
vad som händer (Dahlberg, 2002). 
 



16 

Då det kommer in ett barn som är annorlunda än vad personalen är vana vid, visar sig 
personalens osäkerhet genom rädsla för hur de ska hantera situationen. Det är det okända som 
gör att människan drar sig undan för att hon är rädd för att säga och göra fel. Kunskapen om 
hur man tar hand om och möter en person med funktionsnedsättning och dennes anhöriga 
behöver vårdpersonalen utveckla, för att förbättra mötet i vården för dessa patienter. 
 
 
Behovet av trygghet. 
 
Det författarna kom fram till i resultatet var att de flesta sökte vård på sjukhus. Dels på grund 
av de visste att på vårdcentralen fanns inga barnläkare och där fanns inte den trygghet som de 
önskade. När de kom till sjukhuset då visste de att en barnläkare fanns tillhands och med det 
ökade tryggheten oerhört. Trygghet var något som alla påtalade som viktigt. Föräldrarna till 
de hjärtopererade barnen upplevde även en skillnad mellan det närliggande sjukhuset och 
regionsjukhuset där de gjort barnets operation. På regionsjukhuset kändes det som att 
kompetensen var mycket hög, där var de ”proffs”, det var ”en klass för sig”. Informanterna 
upprepade detta flera gånger att de verkligen var professionella där. 
 
Trygghet är en grundläggande känsla som grundar sig i en god barndom, en inre mognad och 
för några en religiös tro, detta kan kallas för grundtrygghet. Det finns också en känsla som är 
kopplad till yttre faktorer som att ha det gott materiellt, en god miljö, förtroendefulla 
relationer, kunskap/vetskap och kontroll. Denna känsla kan beskrivas som yttre trygghet 
(Dahlberg, 2003). 
 
På 1950 – talet presenterade Abraham Maslow sin berömda behovstrappa där våra behov är 
indelade i fem olika steg. För att kunna komma upp ett trappsteg högre måste behovet på 
nivån före tillfredsställas. Först då blir nästa steg viktigt. De fem stegen är: 1) kroppsliga 
behov, 2) trygghetsbehov, 3) gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, 4) behov av uppskattning 
och 5) behov av självförverkligande (Nationalencyklopedin, 2007B). Vi har kommit fram till 
att alla föräldrar upplever trygghet som det absolut viktigaste då de söker vård för sitt barn. 
Om de inte kan känna att de är i trygga händer hos vårdpersonalen kommer känslan av att 
kunskapen är bristfällig och då kommer osäkerheten för att söka vård på de ställen där de inte 
finner trygghet. Om föräldrarna inte kan känna att de har fått sitt trygghetsbehov tillfredsställt 
så kan de inte komma vidare i Maslow´s behovstrappa. Detta utgör grunden till att de kan 
växa som föräldrar. Föräldrarna och barnet är en enhet. Föräldrarna kan ha kommit högre upp 
på Maslow´s behovstrappa innan de fick barnet. De kan falla tillbaka om de inte kan känna att 
de tillsammans med barnet kan få detta behov av trygghet tillfredsställt. 
 
Att vara advokat för sitt barn.  
 
Dahlberg, et.al (2003) refererar till Gadamer (1995) som anser att ett vårdvetenskapligt 
livsvärldsperspektiv innebär en betoning av öppenhet och följsamhet för patienternas (de 
närståendes, vårdarnas) levda värld, och här blir det etiska kravet tydligt. Att vara öppen för 
en annan persons unikhet innebär att möta den andre så förutsättningslöst som möjligt, i 
medvetande av att vi aldrig är helt förutsättningslösa, därför att vi alltid har någon form av 
förförståelse. 
 
Ur en etisk synvinkel är det viktigt att tänka på att varje person är unik. Bara för att det är ett 
barn som är annorlunda så får de inte behandlas på ett annorlunda sätt än vad 
sjukvårdspersonalen behandlar andra barn. En person skall alltid bemötas med respekt och 
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vården ska anpassas för varje individs unika behov. Detta gäller givetvis även barn. I 
resultatet uttryckte vissa föräldrar att de hade känslan av att bara för att barnet har Downs 
syndrom så är det legitimt för alla att vara med och undersöka och studera barnet. Föräldrarna 
kände sig utsatta för att ingen frågade vad de själva ville och att det bara togs för givet att det 
var tillåtet att göra så. Det är viktigt att all vårdpersonal är öppna och lyhörda för vad 
föräldrarna känner och vad de tycker går bra. Detta gäller även vid möten med en familj som 
har ett barn som har Downs syndrom. De besitter också specifik expertkunskap om sitt barn, 
hur barnet är i vanliga fall när han/hon inte är sjuk. 

Konklusion 
Vi anser att resultatet är tillförlitligt och belyser viktiga aspekter i omvårdnadsämnet. I 
sjukvården där mötet är en naturlig del av arbetet har detta stor relevans. Vi har själva blivit 
förvånade över delar av resultatet. Trygghet är viktig för oss alla men att det var så viktigt 
förstod vi inte. Vi har nog alltid tagit för givet att alla känner sig trygga i vården men så är det 
inte. De flesta började sin berättelse med att de trots allt känner sig nöjda med det bemötande 
de har fått. Det är dock de tillfällen som varit mindre bra eller dåliga som fastnar i minnet och 
det sätter djupa sår som är svåra att läka. Bara för att föräldrarna har ett barn med Downs 
syndrom så vill de inte bli behandlade som en grupp, ”föräldrar till ett barn med Downs 
syndrom”. Deras barn är lika unika och speciella som alla andra barn och ska därför bli 
behandlade som vilka barn som helst. 

Implikationer 
Behovet av studier i detta ämne anser vi som mycket viktiga eftersom vi sjuksköterskor och 
annan sjukvårdspersonal dagligen kan stöta på föräldrar och anhöriga till personer som har 
särskilda behov. Det finns ett behov av att öka kunskapen inom vården, om hur man på bästa 
sätt bemöter dessa människor. Bemötandet som vi i vården ger personer med Downs syndrom 
och även andra med funktionsnedsättning är så oerhört viktig och den får inte glömmas bort. 
 
Detta ämne behöver studeras ytterligare på grund av att det finns väldigt få studier i ämnet 
sedan tidigare. Vi eftersöker andra studier som omfattar det bemötande familjer med äldre 
barn med Downs syndrom får. När vi har gjort denna studie har vårt intresse väckts för hur 
föräldrar till vuxna barn med Downs syndrom mår. Hur hanterar de situationen då barnen blir 
vuxna och de själva blir äldre?  
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV 

Till: XXX XXX 
X vägen  
XXX Xköping 
 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter som heter Ulrika Eriksson och Åsa Olsson och som går sista 
terminen av vår utbildning vid Högskolan i Skövde. I utbildningen ingår att skriva en uppsats 
i ämnet omvårdnad. 
 
Vi har under utbildningen blivit intresserade av funktionsnedsatta barns möte med vården. I 
och med att Du är förälder till ett barn med Downs syndrom skulle vi vilja intervjua Dig om 
hur Du upplevt mötet med vården när du sökt vård åt Ditt barn. Vi hoppas kunna sprida 
kunskap som kan leda till en ökad förståelse för barn med Downs syndrom, till dem som 
arbetar i vården. 
 
Därför undrar vi om Du vill dela med Dig av Dina erfarenheter av mötet med vården när Du 
sökt vård åt Ditt barn. Om Du väljer att delta önskar vi intervjua Dig. Vi väljer tillsammans en 
plats för intervjun som passar Dig. Intervjun kommer att spelas in på band. Ditt deltagande är 
frivilligt och Du kan när som helst under intervjun, välja att avbryta Ditt deltagande utan att 
ange skäl. Din intervju kommer sedan att behandlas konfidentiellt, det vill säga att inga 
obehöriga kommer att ta del av det Du berättat. Resultatet kommer att presenteras så att det 
inte går att känna igen de som deltagit i studien.  
 
Vi tar kontakt via telefon om ungefär en vecka och då kommer vi berätta mer om studien.  
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