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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

I Sverige diagnostiseras årligen mellan 100–200 barn med Autismspektrumtillstånd (AST). 

Att ett barn i familjen har AST påverkar hela familjen och kan skapa känslor av oro, sorg 

och ilska. Diagnosen innebär många kontakter med olika professioner inom hälso- och 

sjukvården, där familjen är i stort behov av stöd. Familjecentrerad omvårdnad handlar om 

att involvera hela familjen i vårdprocessen där samarbete, delaktighet och respekt är 

viktiga beståndsdelar.  

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva familjers upplevelser och erfarenheter av stöd i vårdmötet då ett 

barn i familjen har autismspektrumtillstånd. 

 

Metod  

 

Studien gjordes som en litteraturöversikt. Artikelsökningar gjordes i tre databaser relevanta 

för ämnet, samt genom en manuell sökning. Femton artiklar analyserades med en 

integrerad analys inspirerad av Kristensson (2014). 

 

Resultat 

 

Resultatet visade att det uppstår specifika behov av stöd då familjer har ett barn med AST: 

Stöd i form av ett respektfullt bemötande, stöd i form av individanpassad information, stöd 

i form av vägledning under och efter diagnostiseringsprocessen samt stöd i form av att 

familjen inkluderas i vårdprocessen. 

 

Slutsats 

 

Familjer med barn med AST upplever en övervägande brist på stöd i vårdmötet i form av 

otrevligt bemötande, brist på adekvat information och vägledning samt brist på delaktighet 

i barnets vård. Genom familjecentrerad omvårdnad kan sjuksköterskan och övriga 

professioner i vårdteamet se till hela familjens behov vilket leder till ett ökat stöd. 

Sjukvårdteamet har således en viktig funktion i att utföra familjecentrerad omvårdnad då 

det kan förbättra familjernas vårdupplevelse. För att kunna erbjuda en vård av hög kvalitet 

är det av stor vikt att sjukvårdsteamet får mer kunskap om AST samt att de utbildas i hur 

stöd på bästa sätt kan ges till familjer med barn med AST.  

 

 

Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, Erfarenheter, Familjecentrerad omvårdnad, Stöd  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

ABSTRACT 

 

Background 

 

In Sweden, 100-200 children are diagnosed with Autism spectrum disorder (ASD) 

annually. Having a child in the family with ASD affects the whole family and can initiate 

feelings of anxiety, grief and anger. The diagnosis involves several contacts with multiple 

healthcare professionals, situations where the family is in great need of support. Family-

centered care aims to involve the whole family in the care process, and collaboration, 

participation and respect are important components.  

 

Aim 

 

The aim was to describe families' experiences of support in the healthcare meeting when a 

child in the family has Autism spectrum disorders. 

 

Method 

 

The study was conducted as a literature review. Article searches were made in three 

databases relevant to the topic, as well as an additional manual search. Fifteen articles were 

analyzed with an integrated analysis inspired by Kristensson (2014). 

 

Results 

 

The results revealed a specific need for support when families have a child with ASD, such 

as respectful care, personalized information, guidance during and after the diagnosis 

process and support in terms of including the family in the care process.  

 

Conclusions 

 

Families with children with ASD experience a predominant lack of support in the care 

meeting such as unpleasant treatment, lack of adequate information and guidance, and lack 

of participation in the child's care. Through family-centered care, the nurse and the 

multidisciplinary team can consider the needs of the entire family, which leads to increased 

family support. Thus, the professional team has an important role in providing family-

centered care as it can improve families' care experiences. It is of great importance that the 

multidisciplinary team gain more knowledge about ASD, and also receives more training 

in how to provide support to families with children with ASD. 

 

 

Keywords: Autism spectrum disorder, Experiences, Family-centered care, Support 
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INLEDNING 

Att leva med ett barn med autismspektrumtillstånd (AST) kan vara påfrestande för hela 

familjen. Vanliga reaktioner hos föräldrarna då barnet diagnostiseras med AST är skuld 

och tvivel, liksom att föräldrarna känner stress och oro över sin roll som förälder (Lutz, 

Patterson & Klein, 2012). Även syskonen i familjen påverkas (Bloch & Weinstein, 2010). 

Det är därför viktigt att uppmärksamma familjens behov i tid för att ge dem det stöd de 

behöver (Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen skriver i sin rapport Vägledning för 

barnhälsovården att det är viktigt att barnhälsovården har ett arbetssätt som gör att barnets 

anhöriga kan få svar på sina frågor (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Familjer med barn med funktionsnedsättning har ett betydande behov av stöd (Bultas, 

2012) och det är viktigt att vården fokuserar på både familjen och patienten för att 

optimera hälsan hos dem båda (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a). Inom 

familjecentrerad omvårdnad ses familjen som en helhet där familjen och patienten står 

varandra nära (Benzein et. al, 2017a). Att vården använder sig av familjecentrerad 

omvårdnad kan bidra till att familjen bättre kan klara av att hantera den stress som kan 

skapas inom familjen då en familjemedlem har en funktionsnedsättning (Prelock, Calboun, 

Morris & Platt, 2011).  

 

Autismspektrumtillstånd är vanligt förekommande i samhället (Lutz et al., 2012). Således 

är det även vanligt förekommande inom vården då barn med AST kan ha komplexa 

medicinska behov och omvårdnadsbehov (Bultas, 2012). Familjecentrerad omvårdnad låter 

som en bra idé i teorin, men hur ser verkligheten egentligen ut då familjer med barn med 

AST är i kontakt med vården? Denna litteraturöversikt grundar sig på en nyfikenhet av 

vilka erfarenheter som familjer med barn med AST har samt hur dessa familjer upplever att 

stödet från vården är.  

 

BAKGRUND 

Autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för diagnoserna Autism och Aspergers 

syndrom. Tidigare skiljde man dessa diagnoser åt och Asperger beskrevs då som en 

lindrigare variant av autism. AST inkluderar även atypisk autism och autistiskt syndrom, 

där autistiskt syndrom ibland benämns som endast autism eller autism i barndomen. 

Gemensamt för tillstånd inom autismspektrumet är en begränsning i utvecklingen av 

kommunikation och socialt samspel samt begränsade intressen. AST kännetecknas även av 

repetitiva stereotypa beteendemönster och ofta ingår avvikelse i hur personen tar emot, 

bearbetar och upplever sinnesintryck (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2013). Dessutom kan AST förekomma på alla begåvningsnivåer, från mycket låg 

begåvningsnivå till högt över genomsnittlig begåvningsnivå (Wing, 2012). 

  

Förekomst och etiologi 

I Sverige diagnostiseras årligen mellan 100–200 barn med AST (Allgulander, 2019). I 

USA beskrivs det som att ett av 59 barn har identifierats med AST (Centers for Disease 

Control and Prevention [CDC], 2019). De senaste 40 åren har prevalensen av AST blivit 

tio gånger vanligare. Det är dock oklart om det är en reell ökning eller om det beror på att 

AST upptäcks och diagnostiseras effektivare än tidigare (Fraley, 2015).  

 



 2 
  

Autism är ett livslångt tillstånd som vanligen diagnostiseras i barndomen då symptomen 

visas tidigt i livet, vid cirka 2–3 års ålder (American Psychiatric Association [APA], 2018). 

En debut av AST före tre års ålder benämns för “typisk autism”, till skillnad mot “atypisk 

autism” som innebär att beteendemönstret visas efter tre års ålder (Wing, 2012). Tre till 

fyra gånger fler pojkar än flickor diagnostiseras med AST vilket kan bero på att flickor inte 

uppvisar lika uppenbara symtom som pojkar (APA, 2018; Kopp & Gillberg, 2011).  

 

Den bakomliggande orsaken till AST är fortfarande oklar. Forskare inom området är dock 

överens om att autism orsakas av neurologisk dysfunktion i det centrala nervsystemet. Det 

finns flera möjliga anledningar till denna avvikelse (Klasén McGrath, 2009). 

Vetenskapliga bevis finns för att olika system i kroppen är inblandade i patofysiologin för 

AST. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, serotonin-, oxytocin- och 

immunsystemet samt GABA/glutamat interaktioner (Howes et al., 2017). Olika studier 

pekar på tänkbar genetisk predisposition, att miljöfaktorer har betydelse eller att AST 

orsakas av infektion under graviditeten (Bhat, Acharya, Adeli, Bairy & Adeli, 2014). 

Prematuritet, det vill säga att ett barn föds för tidigt, är den största risken för att ett barn 

med genetiska anlag för AST också utvecklar diagnosen (Prelock et al., 2011).  

 

Svårigheter och samsjuklighet 

Förutom begränsningar i utvecklingen av kommunikation och socialt samspel har personer 

med AST oftast andra avvikelser i utvecklingen. Dessa avvikelser är bland annat mental 

utvecklingsstörning, språkstörning, vredesutbrott, beteende- och inlärningssvårigheter, 

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) och Tourettes syndrom vilket 

karakteriseras av flera motoriska och vokala tics (de Bruin, Ferdinand, Meester, de Nijs & 

Verheij 2007; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). Vilket grundar 

sig på att utvecklingen i hjärnan störs från tidig barndom och visar sedan förändringar i 

vuxen ålder (Howes et al., 2017). Även sensoriska stimuli, så som ljud, beröring, lukt och 

smärta, kan utlösa kraftiga reaktioner eller inga reaktioner alls (Klintwall et al., 2011). 

Avvikande sömn- och matvanor kan också förekomma (Socialstyrelsen, 2010). Tre av fyra 

personer med diagnos inom autismspektrumet har en generell nedsättning i sina kognitiva 

funktioner (Allgulander, 2019). Däremot kan långtidsminnet vara ovanligt bra (Williams, 

Minshew, Goldstein & Mazefsky, 2017) genom att till exempel kunna minnas 

tågtidtabeller, formler och datum. Trots detta så kommer det inte till adekvat bruk 

(Allgulander, 2019).   

 

Samsjuklighet är mycket vanligt hos barn med AST, vilket innebär att barnet kan ha flera 

diagnoser samtidigt. Bland annat förekommer samsjuklighet i depression och 

ångestsyndrom (Lugnegård, Hallerbäck & Gillberg, 2011; Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2013). Det är även vanligt förekommande med andra typer av 

funktionsnedsättningar utöver AST (Socialstyrelsen, 2010). Dessutom får denna 

patientgrupp ofta andra fysiologiska problem såsom kramper, gastrointestinala besvär och 

sömnstörningar (Fraley, 2015). Epilepsi, synnedsättning och hörselskador är också 

exempel på sjukdomstillstånd som kan förekomma (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Utredning av autismspektrumtillstånd 

Att ställa diagnosen AST är en process med många steg som kräver tvärvetenskaplig 

bedömning av aktuella symtom, hur dessa symtom har förvärvats över tid samt uteslutning 

av alternativa diagnoser (Howes et al., 2017). I dagsläget finns det ingen metod för att 

medicinskt testa personer för AST, följden blir att diagnosen baseras på klinisk observation 

(APA, 2018). Att barnet har en kognitiv funktionsavvikelse kan upptäckas av till exempel 
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föräldern, barn- eller skolhälsovården (Brar, 2017). I Sverige utförs autismscreening av alla 

barn vid 2,5 års ålder av en sjuksköterska inom barnhälsovården. Sjuksköterskan bedömer 

om barnet utvecklas som förväntat och tar ställning till om åtgärder ska vidtas (Fäldt, 

2019). Om så är fallet görs en andra bedömning av läkare inom barn- eller elevhälsovården 

som i sin tur skickar remiss för vidare utredning till en barnmedicinsk verksamhet (Brar, 

2017) där en neuropsykiatrisk utredning görs (Sandberg, Larsson, Miniscalco, 2016). 

 

Vid en neuropsykiatrisk utredning används diagnosmanualer som tar upp olika kriterier 

som barnet måste uppfylla för att få diagnosen (Howes et al, 2017). De två internationella 

diagnosmanualer som används kallas för DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) och ICD-10 (International Classification of Diseases) (Howes et al., 

2017). De kriterier som finns i manualerna grundar sig på Wings triad (Klasén McGrath, 

2009). Wings triad, även kallad symtomtriaden, utvecklades 1979 och omfattar tre 

kärnsymtom vilka beskriver de avvikelser som personer med AST uppvisar (Wing & 

Gould, 1979). Dessa kärnsymtom är: 

 

• Bristande, eller frånvaro av, ömsesidigt socialt samspel, speciellt med jämnåriga 

• Bristande, eller frånvaro av, utveckling av ömsesidig kommunikation 

• Nedsatt föreställningsförmåga, vilket betyder begränsningar i beteende, intressen 

och fantasin 

 

Förutom avvikelserna i Wings triad har barn med AST också ett ensidigt och repetitivt 

mönster av aktiviteter som uppträder i många olika former. Den viktigaste kliniska 

uppgiften är att fastställa om barnet har autism för att sedan göra en bedömning av barnets 

färdigheter (Wing, 2012). Kognitiva-, språk- och neuropsykologiska bedömningar kan ge 

värdefull information om barnets styrkor och svagheter samt ge goda möjligheter för att en 

vårdplan utförs utifrån barnets behov (Howes et al., 2017).  

 

Barn med autismspektrumtillstånd 

Socialtjänstlagen [SoL] (SFS, 2001:453, kap. 1, 2 §) definierar barn som varje människa 

under 18 års ålder. Det samstämmer även med FN:s barnkonvention som använder ordet 

barn i betydelsen av en människa som ännu inte fyllt arton år (United Nations Children’s 

Fund [UNICEF], u.å). Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling och barn med 

funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta 

i samhället (UNICEF, u.å). 

 

Barn med AST beskrivs ofta som annorlunda och svåra att förstå sig på. De blir ofta 

missförstådda av omgivningen och har svårt med ett ömsesidigt socialt samspel 

(Socialstyrelsen, 2010). Ett typiskt autistiskt drag är bristen på intresse för andra (Wing, 

2012). Barn med AST har en nedsatt förmåga till mentalisering, vilket innebär den sociala 

förmågan att förstå att andra tänker annorlunda än dem själva (Happé, 2003). Även 

förmågan att skilja mellan vad som är viktigt och vad som är irrelevant är nedsatt (Wing, 

2012). Det autistiska barnet kan uppleva rutinförändringar som en katastrof. Små 

förändringar i en bekant miljö, som att flytta på leksaker i barnets rum, kan upplevas 

svårare än stora förändringar, som att sova borta en natt (Socialstyrelsen, 2010). Andra 

svårigheter är att barnet har en oförmåga att sätta samman information från tidigare minnen 

med det som händer nu för att förstå sina upplevelser. Barn med AST kan därför inte göra 

upp planer eller tolka världen runt omkring sig. De upplever även att det är svårt att lära av 

sina erfarenheter samt att orientera sig i tid och rum (Wing, 2012). Barn med AST har även 
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svårt att förstå skämt och sarkasm (Allgulander, 2019). Dessutom kan aggressivitet 

förekomma (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Det kan vara svårt att upptäcka AST hos små barn utifrån deras svårigheter att umgås med 

andra. Istället finns andra avvikande tecken att vara uppmärksam på (Socialstyrelsen, 

2010). Tidiga tecken på att ett barn kan ha AST är när barnet: 

 

• Inte reagerar på sitt namn vid 12 månaders ålder 

• Inte pekar på objekt för att visa intresse vid 14 månaders ålder 

• Inte leker låtsaslekar vid 18 månaders ålder 

• Undviker ögonkontakt och/eller vill vara ensam 

• Har försenad/avvikande tal- och språkkunskaper 

• Har problem med att förstå andras känslor eller att prata om sina egna känslor 

• Upprepar ord eller fraser repetitivt 

• Ge orelaterade svar på frågor 

• Blir upprörd av mindre förändringar 

• Har specialintressen 

• Viftar och vrider med händerna, gungar kroppen eller rör sig i cirklar 

• Har annorlunda reaktioner på hur saker låter, luktar, smakar, ser ut eller känner 

(Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2018) 

 

Kommunikationsförmågan hos små barn med AST kan variera i svårighetsgrad. Omkring 

40 procent av barnen pratar inte alls. En tredjedel av barnen kan säga några ord vid 12 till 

18 månaders ålder men slutar sedan att tala och resterande barn börjar sitt tal senare i 

barndomen. Andra exempel på kommunikationsproblem relaterade till AST är att barnet 

upprepar ord eller fraser och att barnet använder pronomen på ett felaktigt sätt (till exempel 

säger "du" istället för "jag"). De fördröjda tal- och språkkunskaperna kan även visa sig 

genom att barnet till exempel ger orelaterade svar på frågor, inte pekar för att visa sin vilja, 

har ett begränsat kroppsspråk, talar monotont eller med sjungande röst (CDC, 2018). Barn 

med Asperger syndrom kan dock verka ha normalt tal men subtila problem förekommer 

såsom gammaldags och pedantiskt talspråk. Graden av förståelse hos barn med AST 

varierar lika mycket som talförmågan. Vissa barn förstår inte alls medan andra förstår lite 

grann. Förståelsen är dock begränsad till enkla instruktioner eller välbekanta föremål. Ett 

karakteristiskt autistiskt drag är att allting tolkas bokstavligt. Därför bör vissa uttryck, som 

till exempel “att kasta ett öga på”, användas försiktigt då det kan oroa och skrämma barnet 

(Wing, 2012).  

 

Den tidiga skolåldern upplevs oftast som lugnare och vredesutbrotten är inte lika vanligt 

förekommande. I tonåren kan dock barnet försämras och vredesutbrotten kan återkomma, 

likaså självskadebeteenden, hyperaktivitet och rastlöshet. Vissa tonåringar blir istället 

passiva och inaktiva under dessa år. För några tonåringar går försämringen över efter ett 

par år, men för andra kvarstår problemen upp till 20–25 års ålder (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Behandling av autismspektrumtillstånd 

Det finns ingen orsaksbehandling för AST (Sturmey, 2012). Istället innefattar 

behandlingen både farmakologiska och beteendemässiga interventioner och inriktar sig på 

att förbättra olika symtom och beteendemönster (Fraley, 2015; SBU, 2013). I Howes m.fl. 

(2017) framkommer det att rutinmässig farmakologisk användning inte är lämplig för 

behandling av kärnsymtomen. Farmakologisk behandling kan dock vara användbar för att 
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behandla irritabilitet, sömnproblematik hos barn samt koncentrationsförmågan hos barn 

som även har ADHD. För behandling av beteendemässiga problem är en tillämpad 

beteendeanalys (TBA) en etablerad metod med starkt vetenskapligt underlag (Sturmey, 

2012). Metoden bygger på inlärning i små steg och går ut på att identifiera 

beteendeavvikelser som anses kunna vara ett hinder för barnet för dess fortsatta utveckling. 

Målet är att barnet ska utveckla de beteenden som har betydelse på ett socialt plan, till 

exempel det sociala samspelet och att kunna kommunicera (Sturmey, 2012).  

 

Det är viktigt att barn med AST tidigt skrivs in i utbildningsprogram för att få tillgång till 

tidiga insatser (Nadel & Poss, 2007). Inom dessa program sker insatser och stöd både på ett 

individuellt plan samt på ett mer övergripande plan. Individuella insatser ges utifrån 

barnets behov och grundar sig på TBA (SBU, 2013). Övergripande insatser sker i form av 

utbildning som vänder sig både till vårdnadshavare och pedagoger. Utbildningen består av 

teoretiska samt praktiska kurser i bland annat kommunikation, samspel och motorik. Stöd 

ges även till föräldrar för att skapa nätverk med andra föräldrar i samma situation med 

syftet att dela erfarenheter (Folkesson, Kågesson, Granat & Matérne, 2012; Habilitering & 

Hälsa: Region Stockholm, 2019). 

 

Habilitering 

Alla barn i Sverige med diagnos inom autismspektrumet har möjlighet att få stöd och hjälp 

med habilitering (Söderberg, 2015). Habilitering syftar på de individanpassade insatser 

som ges till en person med funktionsnedsättning vilka bidrar till att dennes 

funktionsförmåga upprätthålls (Socialstyrelsen, 2007). Målet med habiliteringen är att 

optimera förutsättningarna för barnet genom att utveckla nya förmågor, eller att stärka en 

förmåga som redan finns. Barnets livssituation förbättras således genom att minska de 

svårigheter som AST medför (Folkesson et al., 2012; Söderberg, 2015). Ett systematiskt 

arbetssätt används med observationer, implementering av träning samt utvärdering för att 

säkerställa att insatserna leder till att barnet utvecklas (Habilitering & Hälsa: Region 

Stockholm, 2019). Tidig start av habiliteringsinsatser för barn med AST förväntas ge bättre 

prognos angående barnets sociala förmågor samt främjar barnets utveckling (Folkesson et 

al., 2012). 

 

Familjen som begrepp 

En familj kan definieras på olika sätt. Svenska Akademiens ordbok beskriver familjen som 

en “grupp människor som bor i ett hushåll, ofta enbart föräldrar och barn” (SAOL, 

2015). Familjebegreppet är dock något som har förändrats över tid, och det är idag inte 

självklart att familjemedlemmar bor i samma hushåll. Det är inte heller självklart att de 

personer som bor i samma hushåll definierar sig själva som en familj (Benzein et al., 

2017b). Familjen kan definieras som en grupp människor som bryr sig om varandra 

(Wright, Watson & Bell, 2002).   

 

Wright och Leahey (2013) definierar i sin bok “Nurses and Families” familjen enligt fem 

följande kriterier:  

 

1. Familjen ses som en enhet eller som ett system. 

2. Dess medlemmar kan vara, men behöver inte vara, släkt med varandra. Dess 

medlemmar kan, men behöver inte, leva tillsammans.  

3. Familjen kan, men behöver inte, innehålla barn.  
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4. Det finns ett ömsesidigt engagemang mellan medlemmarna som även innefattar 

framtida förpliktelser.  

5. Rollen som familjens vårdnadshavare innebär att skydda, ge näring samt att 

socialisera med familjens medlemmar.  

 

En förenklad definition av detta är att en familj är vad den själv säger att den är. Med 

denna definition inkluderas även samkönade familjer, familjer med far- och morföräldrar, 

surrogatföräldrar, vänner och bekanta. En familjekonstruktion kan även förändras över tid 

samt definieras om på nytt (Wright & Leahey, 2013).  

 

Familjer med barn med autismspektrumtillstånd 

Att få ett barn med AST påverkar hela familjen. Diagnosen är en stressor som initierar 

känslor av sorg och ilska (Lutz et al., 2012). Familjer med barn med AST upplever en 

stigmatisering från samhällets sida som resultat av andra människors kunskapsbrist om 

AST. Stigmatiseringen kan leda till utanförskap, brist på support samt att familjerna känner 

sig dömda av andra. Allt detta kan i sin tur påverka livskvaliteten för barnet och dess familj 

(Broady, Stoyles & Morse, 2017). Föräldrarnas hälsa och välbefinnande kan påverkas av 

den utmattning det innebär att ta hand om ett barn med AST. Skuld, tvivel, liksom stress 

och oro över sin roll som förälder är vanliga reaktioner (Lutz et al., 2012). Föräldrarna till 

barn med AST riskerar att ha sämre kvalité i sin parrelation (Freedman, Kalb, Zablotsky, & 

Stuart, 2012; Harper, Dyches, Harper, Roper & South, 2013) och de upplever att det finns 

en brist på externt stöd och familjerådgivning (Harper, Dyches, Harper, Roper & South, 

2013).  

 

Enligt Bloch och Weinstein (2010) visar det sig att syskon till barn med AST kan känna 

känslor av isolering och förvirring samt känna sig överväldigade av situationen. De 

uttrycker även en förlägenhet över att deras syskon fungerar och samverkar på ett 

annorlunda sätt (Elder & D’Alessandro, 2009). Syskon kan även ta på sig olika roller vilket 

kan påverka familjen både positivt och negativt. Syskonen kan till exempel känna ett 

behov av att ta hand om andra. Men de kan också uppleva att de får ta ett stort ansvar 

hemma och att uppmärksamheten från föräldrarnas minskar (Cridland, Jones, Stoyles, 

Caputi & Magee, 2016). 

 

Föräldrar till barn med AST känner ofta till barnets försenade utveckling tidigare än hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Vid kontakt med hälso- och sjukvården visar dock studier att 

föräldrarna hänvisas vidare, att barnets problem inte uppmärksammas i tid samt att vården 

agerar långsamt (Bultas, 2012). Föräldrarna känner ett behov av att hälso- och 

sjukvårdspersonal ger stöd (Lee, Krizova & Shivers, 2019; Nadel & Poss, 2007), inte bara 

genom att inge trovärdighet och lyssna till föräldrarnas oro, utan också genom att agera 

(Nadel & Poss, 2007). 

 

Sjuksköterskans professionella stöd till anhöriga 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan har även ett professionellt 

ansvara att ge stöd (International Council of Nurses [ICN], 2012). I vårdmötet ges stöd i 

form av omvårdnadsåtgärder vilka bygger på evidens och beprövad erfarenhet (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2014). Stöd innefattar att förmedla kunskap, ge känslomässigt stöd 

samt avlastning. I vårdmötet är det viktigt att sjuksköterskan identifierar familjens behov 
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och ger stöd som möter dessa behov. På så vis stärks familjen och möjliggör att de kan 

hantera sin situation och vardag på ett bättre sätt (Leksell, 2015). Om familjen inte har ett 

socialt stöd från närstående kommer den hälso- och sjukvårdspersonal som ger 

professionellt stöd genom omvårdnadsåtgärder även att ingå i familjens sociala stöd 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2014).  

 

Sjuksköterskan behöver ha kännedom om anhörigas kunskapsbehov för att på så vis kunna 

förmedla rätt kunskap som en stödjande omvårdnadsåtgärd. Genom dialog dem emellan 

uppenbaras de kunskapsbehov som föreligger. Dialog mellan sjuksköterska och anhöriga 

leder även till att familjen blir delaktig i vården (Eldh, 2014). I vårdmötet kan 

sjuksköterskan ge känslomässigt stöd i form av tröst för att möta lidandet hos patient och 

närstående. Tröst är en viktig omvårdnadshandling då det påverkar hela kroppen. Den kan 

minska stress, verka lugnande och ge en möjlighet att hantera det som är svårt. Tröst leder 

även till välbefinnande och kan ge en känsla av mening och sammanhang. För att ge tröst, 

som i sin tur leder till trygghet, måste sjuksköterskan vara lyhörd och ha ett empatiskt 

förhållningssätt (Santamäki Fisher & Dahlqvist, 2014). Att vårda en närstående under lång 

tid innebär en psykisk stress. Genom det stöd som ges under vårdmötet kan anhöriga känna 

avlastning genom att den psykiska belastningen minskar (Socialstyrelsen, 2016). 

 

I sjuksköterskans hälsofrämjande arbete ingår även att stödja människor i att finna sin 

inneboende förmåga att ta makt över sitt eget liv och sin situation. Denna egenmakt leder 

till att personen kan formulera sina egna mål och göra informerade val (Leksell, 2015; 

Socialstyrelsen, 2014). Sjuksköterskans uppgift är att vägleda anhöriga och stödja och 

uppmuntra till att hitta egen kraft samt hanteringsstrategier för att lösa problem (Leksell, 

2015). Stödet som sjuksköterskan tillhandahåller kan ge patienten och anhöriga den styrka 

och trygghet de behöver (Eldh, 2014). 

 

Sjuksköterskan i kontakt med familjer med barn med AST 

Teamarbete - en viktig kärnkompetens 

Samverkan i team är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser, vilka även innefattar 

personcentrerad vård, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, 

säker vård samt informatik (Furåker & Nilsson, 2019). I omvårdnaden av barn med AST är 

teamarbetet viktigt då många professioner är inblandade i barnets vård (SBU, 2013). 

Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet som kräver kompetens från många 

professioner, däribland sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, psykologer, socionomer, 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter (Carlström et al., 2013). En förutsättning för säker 

vård är att de olika professionerna arbetar i team där alla bidrar med sina specifika 

kompetenser (Socialstyrelsen, 2017a). Sjuksköterskan är en viktig del av teamet och 

arbetar med familjer utifrån ett holistiskt synsätt. Genom att bidra med en personcentrerad 

omvårdnad, vilken är central i sjuksköterskans professionella arbete, kan teamet stärkas 

och på så vis levereras vård av hög kvalitet (Halpin, 2016). 

 

Vårdmötet mellan sjuksköterskan och familjer med barn med AST 

Familjer med barn med AST har många kontakter med vården som beror på tillståndets 

komplexitet och samsjuklighet. Familjen kan även behöva söka vård för problem hos 

barnet som inte har med AST att göra såsom infektioner, eksem eller en bruten arm. 

Vårdmötet kan även ske utan barnets närvaro då till exempel viktig information gällande 

barnets tillstånd förmedlas till föräldrarna, antingen genom ett fysiskt möte eller via telefon 

(SBU, 2013). 
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Under diagnostiseringsprocessens olika vårdmöten kan sjuksköterskan erbjuda stöd till 

familjen (Nadel & Poss, 2007) vilket ger en möjlighet att positivt påverka familjens 

vårderfarenhet (Lutz et al., 2012). När diagnosen fastställts kan sjuksköterskan svara på 

frågor om medicinering och andra behandlingar, stödja familjen i frågor som rör familjeliv, 

se till hur syskonens behov tillgodoses samt hjälpa familjer att planera för framtiden (Lutz 

et al., 2012; Nadel & Poss, 2007). Sjuksköterskan fungerar även som en länk mellan 

familjen och de olika medicinska specialisterna som är involverade i barnets vård och 

utveckling (Nadel & Poss, 2007). Med en förbättrad förståelse för familjens 

hanteringsstrategier, hur familjen hanterar sin situation och hur den förändras över tid, kan 

sjuksköterskan ingripa vid behov. Därmed kan kriser undvikas samt hälsan främjas inom 

familjen (Luong, Yoder & Canham, 2009; Lutz et al., 2012). Sjuksköterskan kan även 

erbjuda känslomässigt stöd till familjen genom att vägleda i den sorgeprocess och 

anpassning som följer med diagnosen (Elder & D’Alessandro, 2009). Enligt Lutz m.fl. 

(2012) är det viktigt att barnet med AST följs upp under hela barndomen och att barnet och 

dess familj får stöd när de söker vård. Här har sjuksköterskan en nyckelroll genom att förse 

familjen med stöd och information samt hänvisa familjen till resurser som finns 

tillgängliga (Lutz et al., 2012). Det viktigaste är att sjuksköterskan har tålamod genom hela 

vårdprocessen och att alltid lägga extra tid i vårdmötet med barnet och dess familj (Brown 

& Elder, 2014).  

 

Teoretisk utgångspunkt - Familjecentrerad omvårdnad 

Familjecentrerad omvårdnad började ses som en viktig del av barnhälsovården under 

senare delen av 1980-talet. Det växte då fram en ökad medvetenhet om vikten av att 

bemöta barnet och familjen för att främja barnets hälsa. Ett flertal familjer och 

yrkesverksamma diskuterade fram vad som var viktigt i den familjecentrerade 

omvårdnaden. Ett av resultaten var uppfattningen om vikten av att familjen alltid är en 

konstant faktor runt barnet med särskilda behov, då andra stödjande personer i barnets 

närhet kan komma att ändras under barnets liv (Prelock et al., 2011). Familjecentrerad 

omvårdnad kan idag definieras som en relation och ett samarbete mellan patienten, 

familjen och hälso- och sjukvårdspersonalen (Eichner et al., 2012). Relationen kan ses som 

ett partnerskap där hälso- och sjukvårdspersonalen och familjen tillsammans bestämmer 

vad som är viktigt för familjen (Padgett Coehlo, 2015). Detta samarbete gäller både vid 

den kliniska omvårdnaden samt även vid planering, genomförande och utvärdering av 

vården. Sjukvårdpersonalen ser familjen och barnets perspektiv som viktiga när kliniska 

beslut ska fattas. Vidare ses familjen som barnets viktigaste källa till stöd (Eichner et al., 

2012). 

 

Benzein, Hagberg och Saveman (2017a) använder sig av begreppet familjefokuserad 

omvårdnad där också familjecentrerad omvårdnad ingår. Familjefokuserad 

omvårdnad utgår från olika antaganden om individen och familjen. Det grundläggande är 

att familjemedlemmar påverkas av och påverkar varandra. Ett barn kan till exempel inte 

förstås separat från familjen. Benzein m.fl. (2017a) menar att familjen ses som en helhet 

inom familjecentrerad omvårdnad. Varje familjemedlem utgör en del av familjen och 

tillsammans så utgör delarna en helhet som är större än summan av delarna. Familjen 

vårdas tillsammans och sjukvårdspersonalen ger stöd och råd till familjemedlemmarna 

utifrån hur de påverkas av sjukdom eller ohälsa. 

 

Inom familjecentrerad omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan har ett familjecentrerat 

förhållningssätt vid omvårdnadsåtgärder. Själva mötet med familjen kan i sig vara en 
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omvårdnadsåtgärd som leder till ökat välbefinnande och minskat lidande. Relationen 

mellan sjuksköterskan och familjen ska ses som icke-hierarkisk och karakteriseras av 

ömsesidighet. Tillsammans skapar de en jämlik relation där båda parters resurser och 

kompetens tillvaratas, och förutsättningar för att förstå varandra ökar om båda parterna 

delar sina olika perspektiv med varandra (Benzein et al., 2017b). Sjuksköterskan ska inte 

ses som en expert som kan lösa familjens situation (Wright & Leahey, 2013). Däremot kan 

sjuksköterskan, genom familjecentrerad omvårdnad, underlätta att förändring sker genom 

att skapa förutsättningar för familjen i deras egen strävan mot att nå en förändring (Benzein 

et al., 2017b). För att stödja familjen är det viktigt att aktivt lyssna på alla 

familjemedlemmar, detta utan att döma någon. Genom att lyssna får sjuksköterskan en 

större förståelse för familjen och hur de själva skapar mening i sina liv. Sjuksköterskan kan 

då tillsammans med familjen identifiera vilken hjälp familjen efterfrågar (Benzein et al., 

2017b). 

 

Problemformulering 

Att få ett barn med AST påverkar hela familjen. Diagnosen är en stressor som kan bidra till 

en sämre livskvalité hos både föräldrar och syskon. Föräldrarna upplever en stigmatisering 

från samhället och syskonen kan känna isolering och förvirring över att deras syskon med 

AST är annorlunda. Familjer med barn med AST har många vårdkontakter och behovet av 

stöd från vård- och omsorg är stort, både under och efter det att barnet diagnostiseras med 

AST. Många föräldrar känner dock att vården inte lyssnar på dem samt att de inte får rätt 

stöd för att klara av att hantera situationen. Inom den familjecentrerade omvårdnaden är det 

viktigt att familjen ses som en helhet. Det är inte bara barnet som vårdas utan alla familjens 

medlemmar påverkar varandra. Själva mötet med familjen kan vara en omvårdnadsåtgärd i 

sig och kan bidra till en ökad hälsa för hela familjen. Att implementera familjecentrerad 

omvårdnad inom hälso- och sjukvården kan således öka familjens förmåga att hantera sin 

livssituation samt förbättra familjens delaktighet i vårdprocessen. Med tanke på familjens 

många vårdmöten och den påverkan AST har på hela familjen behövs en större förståelse 

för hur familjerna upplever att mötet med vården är. En större kunskap om detta kan leda 

till att familjen får det stöd de behöver och på så sätt kan både barnet med AST och 

familjen få ökad hälsa och minskat lidande.  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva familjers upplevelser och erfarenheter av stöd i vårdmötet då ett 

barn i familjen har autismspektrumtillstånd. 

 

METOD 

Design 

Som studiedesign valdes metoden litteraturöversikt. Enligt Forsberg och Wengström 

(2015) är syftet med en litteraturöversikt att beskriva det rådande kunskapsläget för att få 

en översikt av befintlig forskning. Genom att valda artiklar analyseras och sammanställs 

ges en bild av vilket område som blivit, respektive inte blivit, föremål för forskning 

(Segesten, 2017). Det blir alltmer viktigt att kunna sammanställa, värdera och analysera 

resultat från olika studier då resultaten inom forskningen ständigt ökar (Forsberg & 

Wengström, 2015). 
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En litteraturöversikt lämpar sig bra att användas till ett examensarbete på kandidatnivå då 

utgångspunkten med studiedesignen är att lära sig söka, välja, värdera och analysera 

relevant forskning publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Detta med ett tydligt formulerat 

syfte i åtanke (Friberg, 2017a). Enligt rekommendationer av Friberg (2017a) inkluderades 

både kvantitativ och kvalitativ forskning i denna litteraturöversikt. Kvantitativ forskning 

innehåller mätbara data och används till exempel för att jämföra olika objekt och 

företeelser, eller för att se samband mellan dessa. Kvantitativ forskning används även då 

syftet är att beskriva något utan att analysera statistiken på djupet (Billhult, 2017). 

Kvalitativ forskning söker i sin tur förståelse av människors erfarenhet av ett fenomen 

(Henricson & Billhult, 2017). 

  

En litteraturöversikt på kandidatnivå kan följas av studier på en högre nivå. Resultatet från 

litteraturöversikten kan då ligga till grund för en problemformulering. Resultatet kan även 

användas för att få en ökad kunskap inom det studerade ämnesområdet (Friberg, 2017a). 

Den ökade kunskapen kan i sin tur leda till förbättring och utveckling inom den kliniska 

verksamheten (Polit & Beck, 2017). 

 

Urval  

Avgränsningar 

För att begränsa urvalet gjordes avgränsningar direkt i sökningarna i de databaser som 

användes (Östlundh, 2017). Artiklarna avgränsades till att vara publicerade mellan 2010–

2019. För att få en så aktuell bild av forskningen som möjligt exkluderades därför alla 

artiklar som var äldre än 10 år (Östlundh, 2017). Alla artiklar som granskades var skrivna 

på engelska då det är det officiella språket inom forskning och vetenskap (Segesten, 2017). 

Det ställdes även ett krav på att alla artiklar var “peer reviewed”, vilket innebär att de är 

kritiskt granskade av experter inom ämnesområdet innan de publiceras (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).  

 

Inklusionskriterier 

För att ytterligare förtydliga urvalet och begränsa antalet sökträffar användes 

inklusionskriterier (Friberg, 2017b; Kristensson, 2014). Endast originalartiklar 

inkluderades i denna litteraturöversikt. Artiklar som handlade om familjer vars barn har 

diagnosen AST eller barn som är under en neuropsykiatrisk utredning inkluderades. Vidare 

inkluderades artiklar som berörde på vilket sätt dessa familjer och deras barn fick vård, 

med tanke på familjecentrerad omvårdnad och dess påverkan på familjens välbefinnande. 

Även artiklar som handlade om utveckling av hanteringsstrategier i familjer med barn med 

AST samt familjecentrerad omvårdnad, i kombination med ovan nämnda 

inklusionskriterier, togs med.  

 

Exklusionskriterier  

Artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterier exkluderades (Kristensson, 2014). Vidare 

exkluderades artiklar som handlade om familjer där en förälder eller familjemedlem över 

18 år hade AST. Ytterligare ett exklusionskriterium var artiklar som handlade om 

medicinska studier då dessa var irrelevanta för syftet. Slutligen exkluderades metaanalyser 

och litteraturöversikter då dessa inte är primärkällor (Polit & Beck, 2017).  
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Datainsamling 

En litteraturöversikt av hög kvalité ska kunna vara reproducerbar. Det innebär att en person 

ska kunna använda samma kriterier för datainsamling som i litteraturöversikten och på så 

vis komma fram till samma resultat och slutsatser (Polit & Beck, 2017).  

 

Datainsamlingen pågick mellan den 5:e och 16:e september 2019. Artikelsökningar gjordes 

i tre olika databaser, Public Medline (PubMed), Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL) samt i Psychological Abstracts (PsycINFO). PubMed 

innehåller främst artiklar inom medicin och omvårdnadsvetenskap och i CINAHL är fokus 

på artiklar inom omvårdnadsvetenskap, fysioterapi och arbetsterapi (Karlsson, 2017). Även 

sökningar i PsycINFO gjordes då det är en databas med brett innehåll inom psykologisk 

forskning, omvårdnad, medicin samt närliggande områden (Forsberg & Wengström, 2015). 

Databaserna som användes är så kallade akademiska databaser med vetenskapliga 

publikationer och kvalitetsgranskad forskning (Östlundh, 2017). 

 

Under datainsamlingen rådfrågades en bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola vilket kan 

vara till hjälp för att precisera informationssökningen (Östlundh, 2017). Rådfrågningen 

resulterade i att sökorden, och därmed datainsamlingen, ytterligare ringade in 

ämnesområdet. Passande sökord hittades genom att identifiera nyckelbegrepp i studiens 

syfte samt i inklusionskriterierna. Även närliggande begrepp identifierades (Kristensson, 

2014). Databaserna använder sig av ämnesordlistor med egna ämnesord. Ämnesorden 

motsvarar ett ord samt dess synonymer vilket gör att ämnesorden fångar upp många fler 

artiklar i databasen än om bara ett ord används. I PubMed heter ämnesordlistan Medical 

Subject Headings (MeSH), i CINAHL heter den Major Headings och i PsycINFO heter 

ordlistan Thesaurus (Kristensson, 2014). Svensk MeSH användes som en ordbok för att 

hitta passande sökord på engelska (Karolinska Institutet, u.å.). Även fritextsökningar 

gjordes i PubMed och CINAHL för att fånga upp den allra senaste forskningen som ännu 

inte blivit kategoriserad med databasernas ämnesord. En fritextsökning innebär att göra en 

sökning med sökord utan att de är kategoriserade (Karlsson, 2017).  

 

Sökningarna utfördes med de så kallade Booleska sökoperander “AND” och “OR” för att 

utvidga och begränsa sökningarna (Kristensson, 2014). Databassökningarna skedde i flera 

olika steg. Först grupperades sökorden in efter ämnesområde och relevans och en sökning 

gjordes med den Booleska operanden “OR” mellan sökorden inom var och en av dessa 

grupperingar. Därefter kombinerades grupperna med varandra och operanden “AND” 

valdes då i sökfunktionen (se tabell 1). 

 

Sökord i PubMed 

Vid sökningar i PubMed användes ämnesordlistan MeSH för att precisera sökorden 

(Kristensson, 2014). De MeSH-termer som valdes var - ”child development disorders, 

pervasive” vilket inkluderade termerna ”autistic”, ”autism” samt ”autism spectrum 

disorder”. För att även hitta artiklar med familj, föräldrar, syskon, samt familjecentrerad 

omvårdnad valdes flera olika MeSH-termer. Dessa var – “family centered care”, “family 

focused care”, “family health”, “family nursing”, “professional family relations” och 

“patient centered care”. I denna litteraturöversikt är även orden erfarenhet och stöd 

centrala. Dessa ord fanns ej som MeSH-termer utan översattes till engelska - ”experience” 

eller ”experiences” samt ”support”. I sökningarna gjordes valet att något av dessa ord 

skulle ingå i artiklarnas titel eller abstrakt. Även “parental views” saknades som MeSH-

term och användes i en sökning. Termerna kombinerades med MeSH-termerna i 
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sökningarna för att få fram artiklar som stämde överens med litteraturöversiktens syfte. 

Slutligen gjordes en fritextsökning av termerna “support needs”, “caregivers” samt “autism 

spectrum disorder”.  

 

Sökord i CINAHL 

I CINAHL användes ämnesordlistan Major Headings (Kristensson, 2014). Som Major 

Headings-term valdes ”child development disorders, pervasive” vilket även innefattar 

termerna ”autistic disorder” och ”asperger syndrom”. För att fånga in ny forskning 

inkluderades även en fritextsökning med sökorden - ”autistic”, ”autism” och “asperger” i 

abstract och titel. Dessa sökord kombinerades med sökordet “experiences” i abstract och 

titel. Då sökresultatet innehöll för många artiklar som handlade om vuxna med autism, 

begränsades sökningen ytterligare med följande grupp av sökord - “parent”, “parental”, 

“childhood” och “family”. För att inkludera alla termer som innefattar hela barndomen, 

användes i vissa sökningar ämnesord såsom “infant”, det vill säga spädbarn mellan 1-23 

månaders ålder, “child, preschool” som beskriver förskolebarn mellan 2 och 5 år, 

“child”/“children” vilket är barn i åldersintervallet 6 till 12 år, “adolescent”, som motsvarar 

ungdomar i åldrarna 13 till 18 år samt “childhood”. Vid en sökning kategoriserades 

“family” som Major Concept (MM). Major Concept innebär att sökordet finns som 

huvudtema i de artiklar som eftersöks. Det gjordes för att ytterligare precisera sökningen 

och få fram artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte.  

 

Sökord i PsycINFO 

Vid sökningen i PsycINFO användes PsycINFOs egen ordlista Thesaurus (Kristensson, 

2014). De Thesaurus-termer som användes var “autism spectrum disorders”, “autistic 

traits”, “parents” samt “experiences(events)”. Dessutom användes sökordet “child 

development disorder” och “support” i alla fält. Ytterligare kombinationer av sökorden 

gjordes och följande sökord lades då också till i alla fält - ”patient centered care”, “family 

nursing”, “family centered care” samt “family focused care”. Sökningen kombinerades 

även med orden “experience” och “experiences” i artiklarnas abstract eller titel.  

 
Tabell 1. Presentation av databassökningar i CINAHL, PubMed och PsycINFO 

 

Databas 

Datum 

Sökord Avgräns-

ningar 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

 

5 

september 

2019 

experience[Title/Abstract] 

OR experiences[Title/Abstract] 

OR support[Title/Abstract] 

AND 

child development disorders, 

pervasive[MeSH Terms] 

AND 

family centered care [MeSH Terms] 

OR family focused care 

OR family health[MeSH Terms] 

OR family nursing[MeSH Terms] 

OR professional family relations[MeSH 

Terms] 

OR patient centered care[MeSH Terms] 

 

 

 

Publicerings- 

år: 

2010-2019 

 

Språk: 

Engelska 

 

 

66 42 7 2 
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Databas 

Datum 

Sökord Avgräns-

ningar 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

 

8 

september 

2019 

 

 

 

 

child development disorders, pervasive+ 

[Major Headings] 

OR autism[Title] OR autistic[Title] 

OR asperger[Title] OR autism[Abstract] 

OR autistic[Abstract] 

OR asperger[Abstract] 

AND 

experiences[Title] 

OR experiences[Abstract] 

OR experience[Title] 

OR experience[Abstract] 

OR support [Title] OR support[Abstract] 

AND 

child, preschool[Major Headings] 

OR parent[Abstract] 

OR parental[Abstract] 

OR child[Abstract] 

OR infant[Abstract] 

OR adolescent[Abstract] 

OR childhood[Abstract] 

OR child, preschool[Abstract] 

OR parents of disabled children[Major 

Headings] 

OR (parent-child relations[Major 

Headings] 

AND 

family[Major Concept] 

OR family focused care[Title] 

OR family nursing[Title] 

OR professional family relations[Title] 

OR family centered care[Title] 

OR family health[Title] 

OR patient centered care[Title] 

OR family focused care[Abstract] 

OR family nursing[Abstract] 

OR professional Family 

relations[Abstract] 

OR family centered care[Abstract] 

OR family health[Abstract] 

OR patient centered care[Abstract] 

 

Publicerings- 

år: 

2010-2019 

 

Språk 

Engelska 

 

Peer 

reviewed 

56 37 9 4 

CINAHL 

 

9 

september 

2019 

child development disorders, 

pervasive+[Major Headings] 

OR autism[Title] 

OR autistic[Title] 

OR asperger[Title] 

OR autism[Abstract] 

OR autistic[Abstract] 

OR asperger[Abstract] 

AND 

experiences[Title] 

AND 

experiences[Abstract] 

AND 

parent OR parental OR child 

OR children OR family 

 

Publicerings- 

år: 

2010-2019 

 

Språk: 

Engelska 

 

Peer 

reviewed 

133 85 12 2 
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Databas 

Datum 

Sökord Avgräns-

ningar 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PsycINFO 

 

12 

september 

2019 

autism spectrum disorders[Thesaurus] 

OR autistic traits[Thesaurus] 

OR child development disorder 

AND 

experiences[Title] 

OR experiences[Abstract] 

OR experience[Title] 

OR experience[Abstract] 

OR experiences(Events)[Thesaurus] 

AND 

parents[Thesaurus] 

OR family nursing 

OR family centered care 

OR family focused care 

OR patient centered care 

AND 

support 

 

Publicerings- 

år: 

2010-2019 

 

Språk: 

Engelska 

 

Peer  

reviewed 

78 47 5 3 

PubMed 

 

16 

september 

2019 

parental views 

AND 

autism spectrum disorder[MeSH Terms] 

Publicerings- 

år: 

2010-2019 

 

Språk 

Engelska 

 

35 7 1 1 

PubMed 

 

16 

september 

2019 

support needs 

AND 

caregivers 

AND 

autism spectrum disorder 

Publicerings- 

år: 

2010-2019 

 

Språk: 

Engelska 

 

51 22 5 2 

Manuell sökning    1 

TOTALT 419*  240 39   15 

*Hänsyn har inte tagits till eventuella dubbletter i sökningarna 

 

Manuell sökning 

I denna litteraturöversikt har artikeln av Bultas, McMillin, & Zand (2016) hittats via 

manuell sökning. En manuell sökning innebär att hitta artiklar utan att söka efter dem i 

databaser. Istället utförs sökningen på egen hand genom att titta i litteratur, tidskrifter och 

annat material för att hitta relevanta artiklar (Östlundh, 2017).  

 

Kvalitetsgranskning 

Under datainsamlingen framkom artiklar av både hög och låg kvalitet. En 

kvalitetsgranskning gjordes därför med syfte att välja ut artiklar med högst kvalitet 

(Kristensson, 2014). Genom granskningen framkommer artiklar som dataanalysen sedan 

skall grunda sig på (Friberg, 2017c). Den här studien följde en granskningsprocess där 

artiklarna granskades i flera steg (Kristensson, 2014). 
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En första gallring gjordes av artiklarna genom att läsa de abstrakt vars titlar bedömdes som 

relevanta för studiens syfte (Kristensson, 2014). Båda författarna till denna studie läste 

samt värderade abstrakten oberoende av varandra vilket, i enlighet med Rosén (2017), 

medför en ökad trovärdighet och kvalitet i bedömningen. Sedan jämfördes resultaten av 

vilka artiklar som inkluderades eller exkluderades för vidare bedömning. Abstrakt som inte 

var relevanta för litteraturöversiktens problemformulering och syfte gallrades bort (Friberg, 

2017c). De artiklar som inkluderades lästes sedan i sin helhet och irrelevanta artiklar 

valdes bort. Slutligen gjordes en noggrann kritisk granskning av de artiklar som var kvar 

(Kristensson, 2014). Under detta moment granskades varje studies resultat, men även dess 

metod och teoretiska utgångspunkt (Friberg, 2017c). De kvalitativa artiklarnas 

trovärdighet, och de kvantitativa artiklarnas validitet, bedömdes. De artiklar som till slut 

valdes ut kvalificerade sig för att ingå i litteraturöversiktens resultat (Kristensson, 2014). 

 

De utvalda artiklarnas kvalitet bedömdes utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering (bilaga A), vilken är modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och 

Sandström (2016). Bedömningsunderlag användes för att säkra att granskningen 

upprätthöll en god kvalitet (Kristensson, 2014). De artiklar som klarade 

kvalitetsgranskningen fördes in i matrisen (bilaga B) där de klassificerades utifrån vilken 

typ av studie det var samt bedömdes efter hög (I), medel (II) eller låg (III) kvalitet. Enligt 

bedömningsunderlaget kan studien klassificeras enligt följande; Randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke- kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), samt Kvalitativ studie (K). Artiklarna var av hög kvalitet om de 

uppfyllde olika uppsatta kriterier, till exempel att artikeln hade en hög reliabilitet och 

validitet samt att metoden var väl genomförd. Artiklarna bedömdes ha låg kvalitet om 

reliabiliteten och validiteten var låg eller om metoden var bristfällig. I de artiklar som 

bedömdes ha medelgod kvalitet värderades den vetenskapliga kvaliteten som högre än vid 

låg kvalitet men den var inte tillräckligt god för att uppfylla målen för hög kvalitet (Berg et 

al. 1999; Willman et al. 2016).  

 

Totalt granskades 39 artiklar och 15 av dessa artiklar inkluderades i litteraturöversikten. De 

24 artiklar som exkluderades hade antingen för låg kvalitet eller svarade ej på syftet. Av de 

15 utvalda artiklarna klassificerades fem artiklar med hög kvalitet och 10 artiklar med 

medelhög kvalitet (bilaga B). 

 

Dataanalys 

Inhämtad data analyserades utifrån en integrerad analys inspirerad av Kristensson (2014). 

Genom att använda en integrerad analys kan resultatet presenteras på ett överskådligt sätt.  

Analysen kan användas för både kvalitativa och kvantitativa artiklar och sker i tre steg; 

genomläsning, kategorisering och slutligen sammanställning. I steg ett numrerades alla 

artiklar från 1–15 efter författarnas efternamn. Sedan lästes alla artiklar igenom i sin helhet 

av var och en av författarna till den här litteraturöversikten. I steg två identifierades 

likheter och skillnader i artiklarna av var och en av författarna. Intressanta stycken och 

citat ströks över med överstrykningspenna och anteckningar gjordes i artiklarna där 

intressant information uppenbarade sig. Likheter och olikheter som hittades i artiklarna 

diskuterades och jämfördes sedan för att kunna kategoriseras. I det sista, tredje steget, 

sammanställdes resultaten av de olika kategorierna. Under dataanalysen valdes en induktiv 

ansats vilket innebär att granskningen utgick från artiklarnas innehåll (Kristensson, 2014).  
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Forskningsetiska överväganden 

Denna litteraturöversikt utfördes i enlighet med god forskningssed vilket innebär att den 

följer de forskningsetiska principerna: tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar (All 

European Academies, 2018). Etiska överväganden gjordes innan och under genomförandet 

av studien för att värna om forskningen och för att skapa tillit gentemot studien 

(Kjellström, 2017). Strävan i studien var att ge en så korrekt och sann bild av 

forskningsläget som möjligt (Helgesson, 2015). Vetenskapsrådet (2017) beskriver att 

forskning, enligt god forskningssed, bör ha ett tydligt syfte och en metod som används 

korrekt. Vidare bör empirin vara systematisk och noggrant insamlad och möjliga felkällor 

ska diskuteras. Slutligen bör forskningen redovisas med klarhet och struktur 

(Vetenskapsrådet, 2017). Helgesson (2015) menar att forskare också måste känna ett 

ansvar för forskningens kvalitet, vilket visar sig i forskningens design, val av metod samt 

analys. Forskningen måste även vara utförd på att ärligt och objektivt sätt med visad 

respekt för vetenskapen i stort. Detta var riktmärken som studiens författare tog fasta på 

under hela arbetets gång.  

 

Vid en litteraturöversikt finns flera etiska aspekter att ta hänsyn till. En sådan aspekt är 

förförståelse. Förförståelse är ett begrepp inom forskning, som skulle kunna påverka 

analysen och resultatet i denna litteraturöversikt. Begreppet innebär att det finns en viss 

kunskap och förståelse om studieobjektet innan studien påbörjas. Förförståelsen handlar 

också om personliga värderingar och erfarenheter som varje människa har med sig. Allt 

detta kan ha en inverkan över hur resultatet tolkas (Priebe & Landström, 2017). En annan 

etisk aspekt är att de inkluderade artiklarna kunde feltolkas då engelska inte är författarnas 

modersmål. Ett kritiskt förhållningssätt användes därför vid översättningen av artiklarna 

samt vid tolkning av dess innehåll och resultat (Kjellström, 2017). Lexikon samt 

synonymordbok användes för att undvika felaktiga översättningar, och inga felaktiga 

tolkningar gjordes medvetet av författarna (Kjellström, 2017).  

 

I enlighet med god forskningssed är denna litteraturöversikt inte fabricerad eller 

förvanskad och ingen text är plagierad. Att plagiera innebär att använda sig av en annan 

författares material utan att referera till författaren (Helgesson, 2015). För att hänvisa till 

källor har därför referenser angivits genom hela studien. Referenserna är utformade i 

enlighet med Sophiahemmet Högskolas modifierade version av APA-mallen utifrån 

American Psychological Association (Sophiahemmet Högskola, 2019). Ett krav ställdes på 

att alla granskade artiklar var “peer reviewed”. Det innebär att artiklarna har granskats 

kritiskt av experter inom ämnesområdet innan de publicerades (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström, 2016). Det ställdes även krav på att alla studier som granskades var 

etiskt godkända (Helgesson, 2015). Vidare var författarna uppmärksamma på om det 

talades nedlåtande eller kränkande mot någon individ i materialet avseende kön, etnisk 

tillhörighet eller funktionsvariationer (World Medical Association, 2019). Slutligen 

kontrollerades denna litteraturöversikt för plagiat via textigenkänningssystemet Urkund. 

 

RESULTAT  

Resultatet baseras på 15 vetenskapliga originalartiklar, åtta artiklar med mixad metod, fem 

kvalitativa artiklar samt två kvantitativa artiklar (bilaga B). Dessa artiklar är markerade 

med en asterisk i referenslistan. Utifrån de granskade artiklarna identifierades fyra 

kategorier för att besvara litteraturöversiktens syfte. Dessa kategorier var: Stöd i form av ett 

respektfullt bemötande, Stöd i form av individanpassad information, Stöd i form av 
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vägledning under och efter diagnostiseringsprocessen samt Stöd i form av att familjen 

inkluderas i vårdprocessen.  

 

Stöd i form av ett respektfullt bemötande 

Resultatet visar att flera studiedeltagare upplevde att ett respektfullt bemötande var ett stöd 

(Abbott, Bernard & Forge, 2013; Bultas et al., 2016; Hodgetts, Nicholas, Zwaigenbaum & 

McConnell, 2013; Russell & McCloskey, 2016). Enligt föräldrarna i studien av Russell och 

McCloskey (2016) utförde sjukvårdspersonalen en god vård när de lyssnade, såg till samt 

respekterade dem. En respektfull handling var till exempel när sjukvårdspersonalen 

frågade efter föräldrarnas synpunkter angående barnets planerade behandling. Föräldrarna 

uppskattade även när sjukvårdspersonal agerade med empati och ärlighet (Russell & 

McCloskey, 2016). I ett flertal av studierna visade däremot resultatet att föräldrarna blev 

otrevligt bemötta av sjukvårdspersonalen (Bessette Gorlin, McAlpine, Garwick & Wieling 

2016; Nicholas et al., 2016; Russell & McCloskey, 2016) samt att föräldrarna var oroliga 

för att vårdpersonalen hade fördomar om deras barn (Braiden, Bothwell & Duffy, 2010). 

En förälder påtalade att en sjuksköterska hade varit bra på att utföra de praktiska uppgifter 

som en sjuksköterska ska utföra. Däremot hade sjuksköterskan varit arrogant i sitt 

bemötande samt hade brister i sin förmåga vad gäller att möta ett barn med AST (Nicholas 

et al., 2016). Flera andra föräldrar sa att sjukvårdspersonalen agerade nedlåtande och 

avvisande (Nicholas et al., 2016). Föräldrarna upplevde att det överlag fanns brist på 

tålamod hos vårdpersonalen och att det skvallrades bland sjuksköterskorna om barnets 

agerande (Bessette Gorlin et al., 2016). Även i studien av Nicholas m.fl. (2016) påtalade 

ett flertal av föräldrarna att de upplevde AST som ett stort och osynligt handikapp som 

bidrog till utmaningar i form av negativa fördomar mot föräldrarna och barnen. När barnet 

uppförde sig “illa” kände sig föräldrarna kritiserade av vårdpersonalen (Nicholas et al., 

2016). Vårdpersonalens negativa bemötande och agerande gjorde även att föräldrarna 

kände sig isolerade från personalen (Bessette Gorlin et al., 2016). I studien av Nicholas 

m.fl. (2016) sa dock flera familjer att de faktiskt blivit bemötta av sjukvårdspersonal med 

kunskap om AST och att detta hade bidragit till en positiv vårdupplevelse för barnet och 

familjen. I ett fall hade personal med kunskap om AST kallats in särskilt för att arbeta med 

barnet och dess familj (Nicholas et al., 2016). 

 

I flera av studierna framkom det att föräldrarna upplevde brist på stöd i mötet med 

sjukvården (Frye, 2016; Nicholas et al, 2016; Russell & McCloskey, 2016; Shivers, 

Sonnier-Netto & Lee, 2019; Tait, Fung, Hu, Sweller & Wang, 2016; Vohra, Madhavan, 

Sambamoorthi & St Peter, 2013). Bristen på stöd yttrade sig på olika sätt. Frye (2016) 

undersökte i sin studie, fäders upplevelser av diagnosen AST. Där framkom det att fäderna 

upplevde en brist på stöd då hälso- och sjukvårdspersonalen inte tog deras oro angående 

barnets försenade utveckling på allvar. Det bekräftas även av Vohra m.fl. (2013) där 

studiedeltagarna menade att sjukvårdspersonalen hade visat en oförmåga att förstå deras 

oro. I studien av Frye (2016) ledde sjukvårdspersonalens bristande stöd till ilska, 

frustration och även depression då fäderna hade förväntat sig att personalen skulle möta 

deras oro, lyssna och delge dem kunskap om AST. I ett flertal studier framkom det att 

föräldrarna upplevde att sjukvårdspersonalen inte visste hur de skulle kunna vara ett stöd 

för barnet eller familjen då de hade en bristande kunskap om AST (Bultas et al., 2016; 

Nicholas et al., 2016; Sansosti, Lavik & Sansosti, 2012). Detta resultat stärks även i 

studien av Bessette Gorlin m.fl. (2016) där föräldrarna framförde att de kände sig extra 

avvisade på grund av vårdpersonalens bristande kunskap om svår autism. I andra studier sa 

föräldrarna att de upplevde att sjukvårdspersonalen förminskade deras oro genom att inte ta 
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oron på allvar eller inte följde upp vad som var oroande (Russell & McCloskey, 2016; 

Sansosti et al., 2012). Föräldrarna kände även att de blev ignorerade och att det var en brist 

på respekt från vårdpersonalens sida (Russell & McCloskey, 2016). Ibland visste 

föräldrarna överhuvudtaget inte var de skulle vända sig för att få stöd (Vohra et al., 2013).  

 

Abbott m.fl. (2013) intervjuade i sin studie nio föräldrapar för att förstå deras upplevelse 

under det vårdmöte då det bekräftades att deras barn hade diagnosen AST. De flesta av 

föräldrarna upplevde besöket som signifikant och uppskattade den feedback de fått. De 

kände sig även positiva över bemötandet från den hälso- och sjukvårdspersonal som hade 

deltagit (Abbott et al., 2013). Föräldrarna i Sansosti m.fl. (2012) studie upplevde däremot 

att de olika professioner som samarbetar inom vården hade otillräcklig kunskap om AST, 

bristande kunskap om tillgängliga interventioner samt att de inte förstod vikten av att AST 

identifieras i tidig ålder. Abbott m.fl. (2013) beskriver att de föräldrar som fått en tidsplan 

för hur lång tid AST-utredningen skulle ta upplevde denna förvarning som särskilt 

hjälpsam. I studien av Hodgetts m.fl. (2013) framkom det att det stöd som hade haft störst 

påverkan på föräldrarna var när sjukvårdspersonalen gav stöd på ett positivt sätt. Det 

handlade om personen som gav stöd, snarare än stödet i sig (Hodgetts et al., 2013). 

Positiva och stödjande kommunikation vad gäller barnet och dess framtid upplevde 

föräldrarna alltid vara ett stöd och föräldrarna uppskattade även när deras föräldraskap 

talades om i positiva ordalag (Abbott et al., 2013). Även tolerans och tålamod var 

uppskattat av föräldrarna (Bultas et al., 2016; Russell & McCloskey, 2016). I studien av 

Bultas m.fl. (2016) såg föräldrarna det som något positivt då sjukvårdspersonalen saktade 

ner tempot för att anpassa sig till barnet. Det påtalades dock att sjukvårdspersonalen hade 

tidsbrist under vårdmötet. Dessutom kände föräldrarna att de inte riktigt hade någon 

relation till all den personal som var inblandad i barnets vård (Bultas et al., 2016). 

 

Stöd i form av individanpassad information 

Överlag var föräldrarna nöjda med den information de hade fått, enligt studien av Braiden 

m.fl. (2010). I studien av Abbot m.fl. (2013) framkom det att alla föräldrapar fick 

möjlighet att ställa frågor under vårdmötet om bedömningsprocessen och diagnosen vilket 

uppskattades av majoriteten av föräldrarna. Några av föräldrarna var dock, på grund av sin 

egen okunskap om AST, osäkra på vilka frågor de skulle ställa. Däremot var alla föräldrar 

nöjda med hur lång tid vårdmötet varade (Abbott et al., 2013). I ett flertal studier framkom 

det däremot att familjer med barn med AST upplevde en brist på stöd i form av otillräcklig 

information från hälso- och sjukvården (Braiden at al., 2010; Russell & McCloskey, 2016; 

Sansosti et al., 2012; Tait et al., 2016). Flera familjer upplevde att den information som 

gavs var svår att ta till sig under själva vårdmötet samt att den var svår att förstå på grund 

av dess komplexa innehåll (Abbott et al., 2013; Braiden at al., 2010). I studien av Braiden 

m.fl. (2010) framkom det till exempel att under de vårdmöte där föräldrarna fick diagnosen 

berättad för sig hade de svårt att ta till sig informationen om barnets diagnos och samtidigt 

ta till sig muntlig information relaterat till diagnosen. Föräldrarna kände sig oförmögna att 

lyssna och blev på grund av det ännu mer oroade att de hade gått miste om någon värdefull 

information (Braiden at al., 2010). Under vårdmötet då diagnosen bekräftades för familjen 

fick däremot flera av föräldrarna skriftlig information (Abbott et al., 2013; Braiden at al., 

2010; Crane, Chester, Goddard, Henry & Hill, 2016). Det var användbart då de till 

exempel skulle förklara vad AST var för familj och vänner (Abbott et al., 2013). Några 

föräldrar fick broschyrer vid vårdtillfället och andra fick litteraturlistor med 

rekommenderad litteratur att läsa. Även om det mesta av den skriftliga informationen 

upplevdes som användbar kände föräldrarna ändå att det var svårt att veta vilken del av 



 19 
  

informationen som var användbar för just deras familj (Abbott et al., 2013). Föräldrarna 

kände sig överväldigade av den mängd skriftlig information som sjukvårdspersonalen 

skickade med dem hem (Abbott et al., 2013; Braiden at al., 2010) då det var för mycket 

information att ta in (Abbott et al., 2013). 

 

Några av föräldrarna uttryckte en oro över hur diagnosen hade framförts (Braiden at al., 

2010; Vohra et al., 2013). Vissa fick informationen i ett mejl där det stod att deras barn 

hade AST, andra fick diagnosen berättad för sig via telefon (Braiden at al., 2010). Enligt 

artikeln av Tait m.fl. (2016) delgav föräldrarna att det saknades information om befintliga 

utbildningsprogram, tidiga interventioner, och omvårdnadsbidrag. Dessutom upplevde 

föräldrarna i studien av Sansosti m.fl. (2012) att kommunikationen från sjukvården och 

skolan brast vilket ledde till att föräldrarna införskaffade information om AST på egen 

hand. I studien av Braiden m.fl. (2010) var föräldrarna däremot nöjda överlag med den 

information de hade fått. Dock förlitade de sig mycket på internet och på släkt och vänner 

för att få hjälp med att förstå informationen. Flera av föräldrarna i artikeln av Braiden m.fl. 

(2010) upplevde att det hade varit användbart att få information om AST redan när barnet 

fick sin första remiss för utredning av AST och hade uppskattat information om vad som 

skulle hända om barnet diagnostiserades med AST. Föräldrarna hade även uppskattat om 

vårdpersonalen givit någon sorts indikation om vad de skulle kunna förvänta sig av 

framtiden (Braiden at al., 2010). Föräldrarna delgav att det hade varit bättre om de under 

diagnostiseringsprocessen hade hållits informerade om dess olika steg. De hade då kunnat 

acceptera att processen tagit lång tid på grund av att det var en väl genomförd bedömning 

som krävde att många olika professioner var inblandade (Abbott et al., 2013; Braiden at al., 

2010). 

 

Stöd i form av vägledning under och efter diagnostiseringsprocessen 

De flesta av föräldrar i studien av Braiden m.fl. (2010) var tillfredsställda med 

diagnostiseringsprocessen och sa att det hade gått så bra som de förväntade sig. I studien 

av Sansosti m.fl. (2012) menade föräldrarna att de var nöjda med de specialanpassade 

träningsprogram och den information de mottagit under diagnostiseringsprocessen. Den 

hjälp de fick gjorde att de i sin tur kunde hjälpa sina barn. Enligt Russell & McCloskey 

(2016) uppskattade föräldrarna vårdgivarnas hjälp med att fylla i papper om medicinsk 

utrustning, att vårdgivaren skrev remisser samt gav råd angående skolor och försäkringar. 

Det framkommer dock att diagnosen i sig (Shivers et al., 2019) samt 

diagnostiseringsprocessen upplevdes som mycket stressande för föräldrarna (Crane et al., 

2016; Keenan, Dillenburger, Doherty, Byrne & Gallagher, 2010; Potter, 2017). Majoriteten 

av föräldrarna i studien av Keenan m.fl. (2010) uttryckte att de råd de fått under 

diagnostiseringstillfället inte var tillräckligt. Även Crane m.fl. (2016) tar upp att stödet 

föräldrarna fick efter att barnet diagnostiserats inte var tillfredsställande och att just bristen 

på stöd var något som särskilt oroade dem. Föräldrarna i studien av Tait m.fl. (2016) kände 

sig hjälplösa, förvirrade och ensamma under den diagnostiska processen och att själva 

diagnosen väckte känslor såsom chock, förnekelse och förvirring. Ju längre tid 

diagnostiseringsprocessen tog, desto mindre stöd upplevde föräldrarna att de fick. Det 

resulterade även i att välbefinnandet minskade (Tait et al., 2016). Missnöje med stöd under 

diagnostiseringsprocessen var större hos de föräldrar som hade äldre barn (Crane et al., 

2016).  

 

Potter (2017) undersökte i sin studie, fäders upplevelser av att ha ett barn medAST. I 

studien identifierades att diagnostiseringsprocessen upplevdes som för svår och lång och 
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fäderna upplevde en brist på förståelse vilket ledde till frustration. Sextio procent av 

fäderna kände att de inte hade fått tillräckligt med stöd i rollen som far till sitt barn, och 

bara en av fäderna beskrev ett positivt stöd i form av information och vägledning efter 

diagnostiseringen (Potter, 2017). Även i studien av Keenan m.fl. (2010) nämner 

föräldrarna att processen inte ledde till något tydligt råd om hur familjerna skulle agera 

efter att diagnosen var ställd. Under AST-utredningen träffade föräldrarna flera olika 

professioner, och ett flertal av föräldrarna var osäkra på vem som faktiskt var ansvarig för 

barnets utredning och diagnostisering (Braiden at al., 2010). Föräldrarna upplevde att det 

hade varit ett stöd för familjen om information om deras barn hade delats mellan de olika 

professionerna (Keenan et al., 2010). Dessutom uttryckte föräldrarna en frustration över 

hälso- och sjukvården på grund av dess brist på stöd i att identifiera och koordinera den 

hjälp som fanns att få (Russell & McCloskey, 2016; Sansosti et al., 2012). Även i studien 

av Shivers m.fl. (2019) framkom det att närmare 31 procent av föräldrarna upplevde en 

brist på case management, vilket är en insats som samordnar vården för personer med 

funktionsnedsättningar. Enligt studien av Russell & McCloskey (2016) menade familjerna 

att barnets primära vårdgivare inte kunde vägleda dem till resurser som fanns tillgängliga i 

samhället utan föräldrarna kände sig istället tvungna att hantera det på egen hand. En 

förälder, i studien av Keenan m.fl. (2010), uttryckte att det kändes som att 

sjukvårdspersonalen och föräldrarna arbetade mot varandra snarare än med varandra.   

 

Några av föräldrarna i studien av Crane m.fl. (2016) blev inte erbjudna något stöd eller 

hjälp alls, varken under eller efter den diagnostiska processen. Vissa föräldrar hade dock 

en positiv erfarenhet och delgav att de, efter att diagnosen hade bekräftats, hade fått hjälp 

på en gång eller fått en ny tid för uppföljning, och andra blev hänvisade till råd eller hjälp 

(Crane et al., 2016).  I studien av Keenan m.fl. (2010) framkom det att 85 procent av 

studiedeltagarna blivit inbjudna att delta i planeringen av barnets fortsatta stöd och 50 

procent av de inbjudna föräldrarna kände att deras åsikt alltid blev lyssnad på och 

inkluderad. I studien av Tait m.fl. (2016) framkom det att föräldrarna upplevde en brist på 

vägledning i samband med det vårdtillfälle då barnets diagnos bekräftades. Några av 

studiens deltagare hade fått generell information om AST. De hade dock uppskattat 

specifik information om vilket stöd som fanns att få (Tait et al., 2016). Ett föräldrapar 

uppgav att de, under vårdmötet då barnet hade fått den faktiska diagnosen, kände att 

sjukvårdspersonalen gav en bra bild av hur de upplevde deras barn. Detta upplevdes som 

positivt då det överensstämde med den bild som föräldrarna själva hade av sitt barn 

(Abbott et al., 2013). I studien av Braiden m.fl. (2010) uttryckte flera föräldrar att 

sjukvårdspersonalen gjorde det bästa av situation då diagnosen bekräftades, då upplevelsen 

i sig inte var angenäm att vara med om. 

 

Stöd i form av att familjen inkluderas i vårdprocessen 

I flera av studierna framkom det att föräldrarna uppskattade när familjen sågs som en 

helhet (Abbott et al., 2013; Hodgetts et al., 2013; Nicholas et al., 2016; Russell & 

McCloskey, 2016). Överlag bidrog den familjecentrerade omvårdnaden till att familjerna 

kände sig bekräftade, uppmuntrade och tagna på allvar av personalen. Föräldrarna 

upplevde även att barnet fick bättre vård (Nicholas et al., 2016). Familjerna uppskattade 

när vårdpersonalen var intresserade av hur hela familjens behov såg ut (Abbott et al., 2013; 

Russell & McCloskey, 2016). Russell och McCloskey (2016) nämner att föräldrarna såg 

det som positivt när vårdpersonalen även inkluderade syskonen i vården och frågade om 

hur de mådde. Genom att ta hänsyn till syskonen kunde vårdpersonalen också stödja dem 

(Russell & McCloskey, 2016).  
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I några studier framkom det att föräldrarna upplevde en brist på delaktighet i vården av 

deras barn samt att sjukvårdspersonalen inte lyssnade på dem tillräckligt (Nicholas et al., 

2016; Russell & McCloskey, 2016). I studien av Nicholas m.fl. (2016) undersöktes 

föräldrarnas upplevelser av besök inom akutsjukvården. Där framkom det att föräldrarna 

uppfattade sjukvårdspersonalen som oförstående vad gällde att se barnets och familjens 

behov. Till exempel fick ett barn titta på en förälders mobiltelefon under besöket för att 

hålla barnet lugn. Sjukvårdspersonalen hade då krävt att de skulle lägga bort telefonen då 

dessa inte fick användas på avdelningen (Nicholas et al., 2016). I studien av Braiden m.fl. 

(2010) var dock föräldrarna av en annan åsikt. Där upplevde föräldrarna att 

kommunikationen mellan dem och vårdpersonalen var ärlig och transparent. De kände att 

vårdpersonalen lyssnade till deras åsikter och att föräldrarna hade möjlighet att delge sitt 

perspektiv (Braiden at al., 2010).  

 

I studien av Russell och McCloskey (2016) menade familjerna att de inte hade fått det stöd 

de behövde då sjukvårdspersonalen varit ointresserade av hur familjer med barn med AST 

klarar av alla de utmaningar som livet med ett barn med funktionsnedsättning utgör. I 

studien av Bultas m.fl. (2016) framkom det att 42 procent av föräldrarna upplevde att 

personalen på mottagningen inte hade förståelse för hur AST påverkade olika delar av 

vården eller familjernas liv. Dessa erfarenheter står i kontrast till hur föräldrarna upplevde 

den familjecentrerade omvårdnaden i studien av Hodgetts m.fl. (2013). Där menade 

majoriteten av föräldrarna att de hade en positiv erfarenhet av den familjecentrerade 

omvårdnaden och ansåg att en av dess största styrkor var ett respektfullt bemötande. De 

uppskattade när sjukvårdspersonalen arbetade mot mål som var värdefulla för familjen 

samt att familjen blev behandlade som en värdefull medlem i teamet (Hodgetts et al., 

2013).  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka familjers upplevelser och erfarenhet 

av stöd i vårdmötet då ett barn i familjen har autismspektrumtillstånd (AST). De granskade 

artiklarna handlade om familjens möte med vården, både under och efter det att barnet 

diagnostiserats med AST. Resultatet visade att familjernas upplevelser av stöd i vårdmötet 

till stor del stämde överens med varandra, men även att deras upplevelser skildes åt. 

Föräldrarna hade ett stort behov av att få stöd i form av adekvat information som 

kommunicerades på ett sätt som föräldrarna kunde ta till sig. Föräldrarna upplevde det 

även som ett stöd när de blev bemötta med respekt och förståelse, när de fick vägledning 

under och efter diagnostiseringsprocessen samt när vårdpersonalen involverade familjen i 

vårdprocessen. Majoriteten av föräldrarna upplevde dock en brist på stöd i vårdmötet. Av 

resultatet framkom det att alla behov av stöd hos familjerna hängde samman och att 

behoven också interagerade med varandra.  

 

Resultatet visade att dåligt bemötande ledde till många olika känslor hos föräldrarna. 

Känslor som nämndes var oro, ilska och frustration. Välbefinnandet minskade, föräldrarna 

tog illa vid sig och detta kunde även leda till depression. Enligt Socialstyrelsen (2017c) kan 

brister i bemötande leda till att vårdpersonal eller patient missuppfattar den information 

som sägs. En sådan brist kan just vara att vårdpersonalen inte uppfattar den närståendes oro 

vilket i sin tur påverkar patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2017c). För familjer med barn 

med AST kan missuppfattningen handla om att familjen, på grund av oro över sin 
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livssituation och över barnets AST, inte är kapabel att förstå och ta in den information som 

förmedlas. Det är därför viktigt att vårdpersonalen är lyhörd och identifierar familjens oro. 

På så vis kan vårdpersonalen underlätta för familjen att uppfatta det som sägs vilket leder 

till en mer patientsäker vård.  

 

Ett respektfullt bemötande från vårdpersonalen ledde till minskad oro och en positiv 

upplevelse för hela familjen. Kunskap om AST från sjukvårdens sida verkade vara en 

nyckel till hur föräldrarna upplevde bemötandet i vården. När vårdpersonalen hade 

kunskap om AST såg föräldrarna det som ett bra stöd och de fick en positiv 

vårdupplevelse. Bristande kunskap ledde däremot till att vårdpersonalen inte hade verktyg 

för att kunna ge stöd till familjerna. Det framkom även att familjerna kände sig extra 

avvisade då vårdpersonalen ej hade kunskap om svår autism. Som sjuksköterska är det 

viktigt att kunna bemöta alla människor inom vården. I en studie av Kennedy m.fl. (2016) 

framkommer det att utbildning av sjukvårdspersonal, samt riktade åtgärder för att ändra 

attityder och beteenden inom vården resulterar i positiva erfarenheter för familjerna. 

Vårdpersonal ska enligt lag utföra evidensbaserad vård där patienten visas omsorg och 

respekt (SFS 2010:659). Det är sjuksköterskans personliga ansvar att utföra en 

evidensbaserad vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016) där ansvar tas för att analysera 

egna styrkor och svagheter, samt fördjupa sig inom den egna professionen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Det är således sjuksköterskans ansvar att se till att fördjupa 

sin kunskap inom de områden där brister finns. Genom att sjuksköterskan införskaffar 

kunskap om AST och utför evidensbaserad omvårdnad i enlighet med den 

familjecentrerade omvårdnaden, kan familjerna uppleva detta som ett ökat stöd. 

 

Föräldrarna var i behov av information både innan, under och efter den diagnostiska 

processen. Enligt Socialstyrelsen rapport Att möta föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning (2017b) leder informationen om att barnet har en 

funktionsnedsättning till många frågor hos föräldrarna. Det är därför viktigt att 

sjukvårdspersonalen förklarar vilket stöd föräldrarna kan få, både från sjukvårdens sida 

men också från samhället i stort (Socialstyrelsen, 2017b). Trygga och delaktiga närstående 

leder i sin tur till bättre behandlingsresultat (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 

2011). Föräldrarna hade uppskattat att få information före det att diagnostiseringsprocessen 

startade samt även få information om hur barnets fortsatta vård såg ut. På så vis kunde de 

få en chans att förbereda sig. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har föräldrarna rätt till att 

få korrekt information om barnets förväntade vård- och behandlingsförlopp. Att få korrekt 

information är dock inte samma sak som att förstå informationen. Resultatet visade på att 

föräldrarna såg informationen i sig som ett stöd men att det var mängden information, hur 

den framfördes samt dess innehåll som bidrog till att informationen inte blev det stöd den 

var tänkt att vara. Johansson (2019) menar att det är viktigt att sjukvårdspersonal ger 

information som är individanpassad så att mottagaren kan ta till sig informationen på rätt 

sätt. Sveriges Kommuner och Landsting (2013) har gett ut allmänna råd för bättre 

kommunikation i vården där de belyser vikten av att ge information när mottagaren är 

mottaglig för att ta emot den. Vidare nämner de att sjukvårdspersonalen bör ha ett 

dialogiskt förhållningssätt där mottagaren blir delaktig i kommunikationen. På så sätt kan 

mottagarens förståelse av det som kommuniceras öka. I slutet av samtalet är det viktigt att 

sjukvårdspersonalen sammanfattar det som sagts för att försäkrar sig om att mottagaren har 

uppfattat informationen korrekt (SKL, 2013). Genom att ta del av och förstå 

informationen, minskar mottagarens nivå av stress (SKL, 2011). Även den 

familjecentrerade omvårdnaden handlar om att stöd och råd måste vara individanpassade 

och ges till familjemedlemmar utifrån hur familjen påverkas av sjukdom eller ohälsa. 
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Vidare ökar förutsättningarna att förstå varandra när sjuksköterskan och familjen delar sina 

perspektiv med varandra. 

 

Resultatet visade att diagnostiseringsprocessen i sig var en stressande upplevelse för 

familjerna. Enligt studien av Zablotsky, Bradshaw och Stuart (2013) leder en ökad 

stressnivå till att föräldrar har en ökad risk för känslomässiga och psykologiska besvär. Det 

samstämmer även med studien av Hedberg, Keit-Bodros, Lindquist, Rosenkvist och Spjut 

Janson (2010) som visar att det är nödvändigt att utveckla och underhålla insatser utifrån 

familjens behov för att lindra den psykiska stress som finns i familjer med barn med 

funktionsnedsättning. Dessa insatser kan till exempel handla om praktiskt stöd i form av 

avlastning, samt psykologiskt stöd så som kognitiv beteendeterapi och metoder för att 

minska barnets beteendeproblem. Enligt en studie av Lee m.fl. (2019) kan ett 

känslomässigt stöd lindra den psykiska stressen. Under den diagnostiska processen 

upplevde även föräldrarna brist på stöd och vägledning vilket ledde till att de kände sig 

hjälplösa, förvirrade och ensamma. De tyckte att det var svårt att veta vem som var 

ansvarig för barnets vård samt vart de skulle vända sig för att få hjälp. Brist på stöd i den 

diagnostiska processen framkommer även i en studie av Carlsson, Miniscalco, Kadesjö & 

Laakso (2016). Där beskriver föräldrarna att de förväntade sig att interventioner från hälso- 

och sjukvården skulle påbörjas direkt efter att barnet fått sin diagnos. I själva verket blev 

de tvungna att kämpa på egen hand för att få de resurser som barnet behövde. Detta ledde 

till en känsla av ensamhet (Carlsson et al., 2016). Enligt den familjecentrerade 

omvårdnaden är det viktigt att sjukvårdspersonalen och familjen samarbetar vid planering, 

genomförande och utvärdering av barnets vård. Både barnets och familjens perspektiv ska 

ses som viktiga då kliniska beslut ska fattas.   

 

Den familjecentrerade omvårdnaden sågs som något positivt av familjerna. När de blev 

sedda som värdefulla, respekterade teammedlemmar ökade deras känsla av delaktighet i 

barnets vård. Föräldrarna kände sig även bekräftade och uppmuntrade när familjen sågs 

som en helhet. The Institute for Patient- and Family-Centered Care (2017) menar att 

familjecentrerad omvårdnad handlar om att göra hela familjen delaktig under hela 

vårdprocessen och att det är hela familjens upplevelse av vården som är en avgörande 

faktor för ökad kvalitet och hälsa. När hälso- och sjukvårdspersonal arbetar tillsammans 

med familjen i partnerskap blir familjen och sjukvårdspersonalen mer tillfreds (The 

Institute for Patient- and Family-Centered Care, 2017). Enligt Hall och Graff (2010) är 

sjuksköterskor ofta den första kontakten som familjer med barn med AST har inom vården 

och de har således en viktig roll i att stödja partnerskap mellan familjen och 

vårdpersonalen. När den familjecentrerade omvårdnaden brister blir konsekvenserna 

därefter. Resultatet visade att familjerna kände sig mindre delaktiga i barnets vård och att 

sjukvårdspersonalen inte såg hela familjens behov. I en studie framkom det till och med att 

sjukvårdspersonalen varit helt ointresserad av de utmaningar som livet med ett barn med 

AST utgör (Russell & McCloskey, 2016). Detta upplevde familjerna som en brist på stöd i 

mötet med sjukvården vilket i sin tur bidrog till en mer negativ vårdupplevelse.  

 

Det blir allt vanligare inom sjukvården att sjukvårdspersonal använder sig av 

familjecentrerad omvårdnad för att förbättra kvalitet och säkerhet (The Institute for 

Patient- and Family-Centered Care, 2017). Enligt Kuo m.fl. (2012) ser familjer den 

familjecentrerade omvårdnaden som den optimala formen av hälso- och sjukvård. Inom 

den familjecentrerade omvårdnaden ingår sjuksköterskan och familjen i ett partnerskap 

som grundar sig på ömsesidig respekt och förståelse. När vårdpersonalen såg familjen som 

en helhet upplevde familjen att de fick bättre vård. Enligt Anåker och Elf (2014) skapas en 
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hållbar vård genom att partnerskap och evidensbaserad omvårdnad upprätthålls över tid. 

Inom den familjecentrerade omvårdnaden är just partnerskapet mellan vårdpersonal och 

familjen grundläggande. Ett steg på vägen i att skapa en hållbar vård kan därför vara att 

implementera kunskap om familjecentrerad omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen så att 

detta synsätt får samma dignitet och självklara plats i sjuksköterskans profession som den 

personcentrerade omvårdnaden. Det är även viktigt att fortbilda hälso- och sjukvårds-

personal runt om i Sverige så att den familjecentrerade omvårdnaden sprider sig. Anåker 

och Elf (2014) menar även att det är viktigt att implementera ett hållbart synsätt på 

ledningsnivå. Familjecentrerad omvårdnad bör därför vara så pass viktigt ur en 

hållbarhetssynpunkt att ledningsgrupper ser detta som en grundläggande vårdform där en 

vårdkultur med en holistisk syn på familjen skapas. 

 

De fyra huvudfynd som framkom i resultatet beskrev hur föräldrar till barn med AST 

upplevde stöd i vårdmötet. Dessa fynd ger en bättre kunskap om det behov av stöd som 

föräldrar till barn med AST har samt hur brist på stöd påverkar dessa familjer. Genom en 

ökad förståelse för hur sjukvårdspersonal på bästa sätt ger stöd till familjer samt genom att 

sjukvårdspersonal agerar efter detta kan familjer få en bättre vårdupplevelse. Detta gagnar 

familjen men även samhället i stort då den familjecentrerade omvårdnaden bidrar till en 

hållbar vård. 

 

Metoddiskussion 

För att få en övergripande bild av det rådande kunskapsläget om hur föräldrar med barn 

med autismspektrumtillstånd upplevde stöd i vårdmötet valdes litteraturöversikt som 

studiedesign. En litteraturöversikt används som design för att just granska och sammanfatta 

kunskapsläget inom ett på förhand valt ämnesområde (Polit & Beck, 2017). Att undersöka 

föräldrarnas erfarenheter i vårdmötet ledde till en djupare förståelse för vilket stöd 

föräldrarna upplevde att de fått samt vilka upplevelser och erfarenheter föräldrarna hade 

där det var brist på stöd. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i studien. 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) kompletterar dessa två ansatser varandra vilket gör 

att studiens trovärdighet ökar. Kvalitativa artiklar söker förståelse och studerar personers 

erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017). Studiens kvalitativa artiklar gav därför svar på 

föräldrarnas upplevelser av stödet i vårdmötet. Kvantitativa artiklar ger mer generella 

slutsatser då dessa innehåller strukturella mätningar eller observationer (Billhult, 2017). 

Arbetet genomfördes med induktiv ansats vilket innebar att varje artikel granskades utifrån 

dess innehåll (Priebe & Landström, 2017). 

 

För att hitta vetenskapliga studier som var baserade på den senaste forskningen 

begränsades sökperioden till tio år, från år 2010 till år 2019 (Polit & Beck, 2017). 

Uppdaterad forskning är mer relevant att använda då den har en högre trovärdighet (Rosén, 

2017). Ytterligare avgränsning gjordes genom att söka artiklar som enbart var skrivna på 

engelska då det är det vetenskapliga språk som används mest inom forskningsområdet. Att 

bara använda artiklar skrivna på engelska kan dock medföra en feltolkning av resultatet då 

engelska inte är studieförfattarnas modersmål. Därför användes tillförlitliga digitala 

lexikon för att översätta ord, uttryck och meningar. Vissa ordval diskuterades och 

omformulerades.  

 

En litteraturöversikt bör innehålla ett tydligt syfte då det ökar kvaliteten på studien (SBU, 

2014). För att se om det fanns tillräcklig mängd forskning inom ämnesområdet som var 

relevant och svarade på litteraturöversiktens syfte, gjordes några inledande sökningar i 
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enlighet med SBU:s (2014) rekommendationer. Från början var tanken att 

litteraturöversikten skulle utgå från sjuksköterskans perspektiv i mötet med familjer med 

barn med AST. Genom de inledande sökningarna visade det sig dock att det var en brist på 

artiklar med den utgångspunkten. Syftet i litteraturöversikten ändrades då till att undersöka 

familjernas erfarenheter. Familjer med barn med AST har kontakt med olika professioner 

inom hälso- och sjukvården som samarbetar med varandra. Artiklarna som hittades 

handlade således om familjers erfarenheter av stöd i vårdmötet i kontakt med både 

sjuksköterskor och andra professioner i vårdteamet. 

 

Sökningarna genomfördes i tre olika databaser för att på så sätt öka chansen att hitta flera 

relevanta artiklar som svarade på syftet. Genom att söka i flera databaser breddades 

sökresultatet och därmed förstärktes arbetets validitet (Henricson, 2017). Alla artiklar som 

hittades i CINAHL och PsycINFO var “peer reviewed”. I databasen PubMed gick det inte 

att på förhand välja att artiklarna skulle vara “peer reviewed”. Därför bedömdes artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet manuellt genom att se till att alla markörer som en vetenskaplig 

artikel borde ha fanns med, det vill säga; abstrakt, bakgrund, metod, metodanalys, 

resultatdiskussion, metoddiskussion, konklusion och referenser. Det uppmärksammades 

även om artiklarna var märkta som originalartiklar. En av Sophiahemmet Högskolas 

bibliotekarier bidrog också till sökprocessen vilket ledde till att flera relevanta artiklar 

hittades och sedermera inkluderades. Därefter genomfördes sökningar i de tre databaserna 

med bibliotekariens råd i åtanke. Genom fritextsökning hittades studien av Shivers m.fl. 

(2019) då den ännu inte hunnit bli kategoriserad med databasernas egna ämnesord. Alla 

sökstrategier och sökresultat dokumenterades, vilket bidrog till att litteraturöversikten fick 

en högre tillförlitlighet (SBU, 2014). Sökstrategin resulterade i en överblick om tillräcklig 

mängd vetenskapliga artiklar som svarade på syftet fanns, eller om ytterligare sökningar 

behövde läggas till. Det visade sig att flera artiklar återfanns vid olika sökords-

kombinationer vilket innebär att sökningarna hade en tämligen hög sensitivitet. En hög 

sensitivitet innebär att alla relevanta artiklar i största mån återfinns i sökningarna som görs 

(Karolinska Institutet, 2019). Dessutom påträffades några artiklar återkommande i de olika 

databaserna vilket också är ett tecken på studiens sensitivitet och därmed en ökad 

trovärdighet.  

 

Båda författarna läste först alla artiklar som verkade svara på syftet, var för sig och 

oberoende av varandra. Artiklarna värderades sedan genom att deras kvalitet, innehåll, 

relevans och resultat diskuterades. De inkluderade artiklarna granskades i enlighet med 

Sophiahemmet Högskolas rekommendationer. Detta skedde utifrån ett 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats (Berg et al., 1999 & Willmans et al., 2016) (bilaga 

A). I enlighet med Kristensson (2017) inkluderades endast vetenskapliga artiklar av 

medelhög och hög kvalitet. Tio av de inkluderade artiklarna bedömdes med medelhög 

kvalitet medan fem av artiklarna erhöll hög kvalitet. Att de flesta artiklar hade en 

medelhög kvalitet kan ha resulterat i en lägre trovärdighet av litteraturöversikten. 

Korrelationen mellan medelhögt och högt värderade artiklar kan dock vara ett tecken på att 

kredibiliteten av resultatet höjs då urvalet ger ett mer realistiskt resultat. Två studier med 

låg kvalitet exkluderades då dessa, i enlighet med Polit och Beck (2017) kan ge ett felaktigt 

resultat. Utifrån en integrerad analys sammanställdes artiklarnas resultat som i sin tur ledde 

till att fyra olika kategorier fastställdes. Detta bidrog till att resultatet visades på ett 

överskådligt sätt (Kristensson, 2014). Den integrerade analysen sammanfattade studiernas 

resultat utan att djupdykning behövde göras i föräldrarnas enskilda berättelser. 

Dataanalysen genomfördes både individuellt, med avseende på artiklarnas helhetsbild, och 
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gemensamt, för att diskutera och jämföra de inkluderade artiklarnas olika delar. På så sätt 

ökade granskningens tillförlitlighet samt att en mer korrekt analys skedde vid 

kategoriseringen av resultatet. Däremot kan författarnas bristande kunskap i att 

kvalitetsgranska vetenskapliga artiklar ha påverkat granskningens trovärdighet. Ett alltför 

kritiskt förhållningssätt kan ha medverkat till att de flesta artiklar är bedömda med 

medelhög kvalitet snarare än hög kvalitet. Det kan även vara så att några artiklar är 

bedömda med medelhög eller hög kvalitet som egentligen inte uppfyller de kraven. Detta 

tros ändå inte ha påverkat trovärdigheten då artiklarna har analyserats med ett kritiskt 

förhållningssätt utifrån bedömningsmallen (Kristensson, 2017). Det bör även nämnas att de 

artiklar som inkluderades i litteraturöversikten valdes oberoende om deras resultat stärkte 

eller försvagade studiens frågeställning. 

 

I alla databassökningar som gjordes var olika kombinationer av sökordet “family” med, till 

exempel “family”, “family relations” och “family support”, då syftet med studien var att 

undersöka hela familjens perspektiv av stöd i vården. De artiklar som hittades handlade 

dock till största delen om föräldrarnas perspektiv snarare än om familjens. I de artiklar där 

titeln indikerade att artiklarna skulle handla om familjens erfarenheter, så var artiklarnas 

urval endast “vårdgivare”. Bara artikeln av Bessette Gorlin m.fl. (2016) berörde syskonets 

perspektiv. Den handlade även om upplevelser hos föräldrar, mor- och farföräldrars samt 

upplevelsen hos en faster/moster. Artikeln bedömdes besvara studiens syfte då syskonet 

ses som en del av familjen samt att flera av studiedeltagarna nämnde att även släktingar 

ansågs tillhöra den närmsta familjen. En artikel som bara handlade om syskonens 

upplevelser exkluderades då den ej besvarade studiens syfte. Om sökord såsom “siblings”, 

“brother” och “sister” hade använts skulle det vara möjligt att sökningen vidgats och 

inkluderat fler artiklar med syskonens perspektiv. Det förefaller dock så att föräldrarna i de 

valda artiklarna talar för både sig själva samt för familjen i stort vilket bidrar till 

litteraturöversiktens tillförlitlighet. Två artiklar (Frye, 2016; Potter, 2017) handlade 

specifikt om fäders upplevelser men ingen artikel handlade specifikt om mödrars 

perspektiv. På grund av svårigheter överlag med att hitta vetenskapliga artiklar om 

familjens och föräldrarnas perspektiv som svarade på studiens syfte, gjordes en bedömning 

att båda artiklarna med fäder skulle tas med. Dels då de svarade på studiens syfte samt att 

de bedömdes ha medelhög kvalitet.  

 

Artikeln av Potter (2017) har en mixad metod som design med 306 studiedeltagare och ett 

bortfall på 122 deltagare. Alla studiedeltagare svarade helt på studiens kvantitativa del 

samt på fyra av fem öppna intervjufrågor i studiens kvalitativa del. Den femte öppna 

intervjufrågan, vilken studien baserades på, besvarades av studiens övriga 184 deltagare. 

Då studieresultatet var baserat på studiens kvalitativa del påverkades inte resultatet av det 

stora bortfallet. I kvalitativa studier är det viktigare att hitta färre studiedeltagare med olika 

erfarenheter av fenomenet som undersöks snarare än en större grupp deltagare som inte har 

samma erfarenheter att bidra med (Henricson & Billhult, 2017). Även studien av Tait 

(2017) hade ett anmärkningsvärt stort bortfall på 55 av totalt 100 studiedeltagare i studiens 

kvalitativa del. Precis som tidigare nämnts påverkas inte studiens kvalitativa resultat av 

bortfallet. Den kvantitativa delen, vilken handlade om demografiska mätningar samt om 

studiedeltagarnas livskvalitet, hade ett bortfall på 25 av 100 deltagare. Detta var dock 

irrelevant då syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva familjers upplevelser och 

erfarenheter. 

 

De vetenskapliga artiklar som är inkluderade i resultatet är utförda i olika länder, vilket 

bedöms som en styrka (Kristensson, 2014). Sju av de studierna är utförda i USA, tre i 
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Storbritannien, två i Kanada samt två i Nordirland. De flesta av dessa länder har ett hälso- 

och sjukvårdssystem som i många avseenden är likt det svenska hälso- och sjukvårds-

systemet (SOU 2002:31). Vilket kan bidra till en högre tillämpbarhet av resultaten i en 

svensk vårdkontext (Henricson, 2017). I resultatet inkluderades även en studie utförd i 

Hong Kong (Tait et al., 2016) där vård, samhälle och kultur skiljer sig åt från Sverige och 

ovan nämnda länder. Det kan ha en negativ påverkan på överförbarheten, men det kan 

också ha bidragit till att resultatet presenterade andra synvinklar. Urvalet av Tait m.fl. 

(2016) motiverades av att den ändå svarade på studiens syfte samt att den bedömdes ha en 

hög kvalitet. 

 

Det konstaterades att det inte helt gick att utesluta ett eventuellt inflytande av förförståelse 

inom studiens ämne (Polit & Beck, 2017). En av litteraturöversiktens författare (M.B) har 

ett barn med diagnosen AST och har på grund av detta tidigare vårderfarenheter i rollen 

som förälder med barn med AST. Det bedömdes som en svaghet och kan omedvetet ha 

påverkat författaren vid analys och tolkning av artiklarnas resultat. För att undvika 

inverkan på resultatet skrevs egna upplevelser, erfarenheter och förväntningar ner av 

författaren M.B. vilket sedan diskuterades mellan de båda författarna inför dataanalysen. 

Därefter gjordes en reflektion över på vilket sätt denna förförståelse skulle kunna påverka 

resultatet. Under hela granskningsprocessen var strävan att dataanalysen samt resultatet 

skulle analyseras oberoende av förförståelsen.  

 

I enlighet med rekommendationer av Henricson (2018) granskades denna litteraturöversikt 

vid fem tillfällen av en handledare samt av en handledningsgrupp. Studien diskuterades 

och kommenterades vilket ledde till förbättringar, och på så vis stärktes studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet. Dessutom bidrog dessa träffar till en kontroll över 

resultatens rimlighet och relevans i förhållande till studiens syfte vilket ledde till att 

studiens validitet förstärktes. Alla artiklar som inkluderades i litteraturöversikten är etiskt 

godkända. Hänsyn har även tagits till att flera olika etiska aspekter har lyfts i artiklarna. 

Däremot kan arbetet till en viss grad ha blivit påverkat av författarnas begränsade kunskap 

angående metodologi, etik och förmåga att läsa och tolka vetenskapliga artiklar 

(Kjellström, 2017). 

 

Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur familjer med barn med AST upplever stöd i 

vårdmötet. Resultatet visade att det uppstår specifika behov av stöd då familjer har ett barn 

med AST: Stöd i form av ett respektfullt bemötande, Stöd i form av individanpassad 

information, Stöd i form av vägledning under och efter diagnostiseringsprocessen samt 

Stöd i form av att familjen inkluderas i vårdprocessen. Familjerna upplevde en 

övervägande brist på stöd i vårdmötet. Genom att använda en familjecentrerad omvårdnad 

kan sjuksköterskan se till varje familjemedlems behov, vilket leder till ett ökat stöd. 

Sjuksköterskan och teamet som arbetar med familjen har en viktig roll i att erbjuda stöd 

och vägledning. Hur stödet erbjuds måste dock utvecklas så att det gagnar familjerna. Det 

är därför av stor vikt att sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal utbildas om diagnosen 

AST samt hur de bäst kan ge stöd till familjer med barn med AST. På så vis kan hälso- och 

sjukvården erbjuda vård av hög kvalitet som håller i längden.  
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Fortsatta studier 

Vidare forskning inom området behövs. Resultatet visade att föräldrarna upplevde att 

vården blev bättre när sjukvårdspersonalen inkluderade hela familjen i vårdprocessen. 

Vårdpersonalen behöver därför större förståelse för hur de ska kunna tillvarata föräldrarnas 

kunskap och göra dem mer aktiva i barnets vård då barnet har AST. Det finns således ett 

behov av forskning kring hur familjecentrerad omvårdnad som vårdmodell kan 

implementeras i vården, och den forskningen kan sedan ligga till grund för framtida 

förbättringsarbete. I denna studie har endast familjens perspektiv studerats. Det kan därför 

vara intressant att undersöka hur sjukvårdspersonalen upplever mötet med familjer med 

barn med AST. Det kan även vara intressant att studera huruvida behovet av stöd hos 

föräldrarna ser annorlunda ut beroende på vilken diagnos inom autismspektrumet barnet 

har. För att ytterligare kunna anpassa det stöd som ges är det intressant att beforska hur 

skillnaderna ser ut mellan hur mödrar och fäder upplever stödet i vården då barnet har 

AST. Genom fortsatta studier kan sjukvårdspersonal få ytterligare kunskap om hur 

individanpassad vård med ett familjecentrerat förhållningssätt bör utövas. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna litteraturstudie är en lättöverskådlig sammanställning av hur det befintliga 

forskningsläget inom området ser ut. Studien kan vara en hjälp för vårdpersonal i att förstå 

vilka behov av stöd familjer med barn med AST har, samt hur familjecentrerad omvårdnad 

påverkar hela familjen i vårdmötet. Resultatet kan hjälpa vårdpersonal att förstå hur de på 

bästa sätt kan vara ett stöd. Studiens resultat är användbart för alla professioner inom 

hälso- och sjukvård. Det kan även appliceras på flera arbetsplatser då familjer med AST 

finns inom många hälso- och sjukvårdssektorer såsom barnhälsovården, skolhälsovården, 

akutsjukvården och vårdcentralen. En förhoppning är att studien väcker intresse för 

fortsatta diskussioner så att förståelsen ökar för hur vårdpersonalen på bästa sätt kan vara 

ett stöd för familjer med barn med AST. 
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BILAGA A 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016).  

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet  

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 
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BILAGA B 

Tabell 2. Matris över inkluderade artiklar  

 

Författare 

År  

(för publikation) 

Land  

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Abbott, M., 

Bernard, P., & 

Forge, J. 

2013 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communi-

cating a 

diagnosis of 

autism 

spectrum 

disorder – a 

qualitative 

study of 

parents’ 

experiences 

Att undersöka 

föräldrarnas 

upplevelse och 

erfarenheter av det 

vårdmöte då 

barnets AST-

diagnos delgavs 

föräldrarna. 

Design: Kvalitativ intervjustudie 

 

Urval: Föräldrapar vars barn fått en AST-

diagnos under de senaste sex månaderna.  

Engelsktalande föräldrar utan 

inlärningssvårigheter.  

 

Datainsamling:  

Fyra barn- och ungdomspsykiatriker 

deltog i rekryteringen till studien. Varje 

psykiatriker uppmanades att bjuda in 

föräldrar till studien vars barn de varit 

med och diagnostiserat. Tio familjer 

ombads att delta i studien. 

Svarsfrekvensen var 90 procent. Nio 

familjer deltog i studien genom att båda 

föräldrarna intervjuades. 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes i familjernas hem.  

 

Analys: Generell induktiv analys. 

18 

(2) 

 

Föräldrarna upplevde att mötet med 

vården, då deras barn fick diagnosen 

AST, skapade oro och de kände sig 

förvirrade av den information och de 

förklaringar som gavs. Fler föräldrar 

kände att vårdpersonalen var 

medvetna om föräldrarnas oro vilket 

hjälpte dem. Föräldrarna kände även 

att vårdpersonalen var ett stöd före 

och efter vårdmötet. Däremot 

kritiserades hur lång tid 

diagnostiseringsprocessen tog. Något 

som verkligen uppskattades av 

föräldrarna var att få information 

skriftligen. Föräldrarna uppskattade 

när vårdpersonalen såg familjen som 

en helhet. 

K 

II 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



III 

Författare 

År  

(för publikation) 

Land  

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bessette Gorlin, J. 

B., McAlpine C. 

P., Garwick, A., & 

Wieling, E. 

2016 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severe 

childhood 

autism: The 

family lived 

experience 

 

Att tolka 

upplevelser och 

erfarenheter hos 

familjer med barn 

med svår AST. 

 

Design: Kvalitativ intervjustudie  

 

Urval: Engelsktalande föräldrar till barn 

mellan 4–13 år med svår AST där barnet 

skulle ha en pågående kontakt med 

sjukvården. Deltagande syskon skulle 

vara minst 6 år gamla. Studiens urval 

innefattar 22 personer från 11 familjer:  

11 mödrar, fyra fäder, fyra mor- eller 

farmödrar, en moster/faster, ett syskon 

och en nära vän. 

 

Datainsamling: Rekryteringsaffischer 

placerades ut på två stadskliniker. 

Affischerna placerades också på 

undersökningssidan för den lokala 

autismföreningens lokala tidning. 

Familjer intresserade av att delta i studien 

kontaktade forskaren via e-mejl. Det 

genomfördes totalt 29 intervjuer under 19 

hembesök. 

 

Analys: En tolkande fenomenologisk 

intervjuanalys enligt van Manen’s (2014) 

användes.  

 

22 

(0) 

 

Familjerna upplevde AST som en 

komplex diagnos med många 

utmaningar och de beskrev ett 

omfattande behov av stöd. 

Familjerna upplevde en brist från 

vården vad gäller att koordinera den 

hälso- och sjukvård som barnet 

behövde. Detta ledde till stress. 

Deltagarna uttryckte en frustration 

över brist på specifik hjälp för just 

barn med svår AST. Vidare 

identifierades att vårdpersonalen 

hade en bristande kunskap om svår 

autism vilket resulterade i negativa 

vårderfarenheter. 

K 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



IV 

Författare 

År  

(för publikation) 

Land  

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Braiden, H., 

Bothwell, J., & 

Duffy, J. 

2010 

Nordirland 

 

 

Parent’ 

experience of 

the diagnostic 

process for 

autistic 

spectrum 

disorders 

Syftet var att få en 

större förståelse av 

föräldrars 

upplevelser av den 

diagnostiska 

processen av AST. 

Design: Kvalitativ intervjustudie 

 

Urval: Föräldrar till barn med ASD i 

åldrarna 5-11 år som diagnostiserats 

under de senaste 18 månaderna. Urvalet 

valdes utifrån två databaser - Northern 

Irish Education och Library Board. 

Föräldrar bjöds in att delta i studien via 

brev. Svarfrekvensen var 17 procent. 

Föräldrarna kontaktades sedan via telefon 

för att boka datum för intervju.  

 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med 11 föräldrar, 

vilka intervjuades i sina hem. 

 

Analys: Tematisk analys. 

 

11 

(54) 

Majoriteten av förädlarna hade en 

positiv erfarenhet av utredningen 

samt diagnostiseringen av AST. 

Föräldrarnas upplevelse av stöd var 

väldigt individuell. Några upplevde 

att de inte fick något stöd alls under 

den diagnostiska processen medan 

vissa föräldrar kände att de blev 

lyssnade på vilket uppskattades. 

Föräldrarna uppskattade även den 

skriftliga informationen som de fick. 

Däremot kände föräldrarna sig 

överväldigade av mängden muntlig 

och skriftlig information och hade 

svårt att ta den till sig. 

K 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



V 

Författare 

År  

(för publikation) 

Land  

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bultas, M. W., 

McMillin. S. E., & 

Zand, D. H. 

2016 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducing 

barriers to 

care in the 

office-based 

health care 

setting for 

children with 

autism. 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

besök på en 

mottagning kan 

förbättras för barn 

med autism genom 

att använda 

hjälpmedel 

utvecklat för att 

förbättra vården för 

dessa barn. Syftet 

var även att 

undersöka de 

hinder och resurser 

som påverkar 

mottagnings-

besöket för barn 

med autism. 

Design: Mixad metod, tvärsnittsstudie 

 

Urval: 1/ Föräldrar över 18 år med barn i 

åldern 3-15 år, med diagnosen AST. 

Engelsktalande, boende i USA samt med 

tillgång till internet för att kunna svara på 

studiens frågeformulär online. 

2/ Sjuksköterskor och läkare som har 

vårdat ett barn med AST under det 

senaste året.  

 

Datainsamling: Två online-

undersökningar, en för föräldrarna och en 

för sjuksköterskor/läkare.  

Länken till föräldrarnas undersökning 

publicerades i tre lokala autism-mejllistor 

via en epostlisthanterare (LISTSERV). 

Femtioåtta föräldrar genomförde 

undersökningen, helt eller delvis. 

Länken till sjuksköterskor/läkare 

skickades till 308 unika emejladresser. 

 

Analys: Kvantitativ data analyserades 

med deskriptiv analys. Kvalitativ data 

analyserades tematiskt.  
 

58  

föräldrar 

 

54  

sjuk- 

sköterskor/ 

läkare 

 

(1+254) 

 

Majoriteten av föräldrarna upplevde 

att det fick mest stöd genom att ingå 

partnerskap med personen som gav 

omvårdnad till barnet. En förälder 

upplevde att hälso- och 

sjukvårdpersonalen inte förstod 

behoven hos barn med AST.  

Flera deltagare i studien upplevde att 

vårdpersonalen inte hade förståelse 

för hur AST påverkade olika delar av 

vården eller familjernas liv. 

Föräldrarna kände även att det fanns 

ett glapp mellan dem själva och de 

olika professioner som var 

involverade i barnets vård. 

 

K+P 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



VI 

Författare 

År  

(för publikation) 

Land  

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Crane, L., Chester, 

J. W., Goddard, 

L., Henry, L. A., 

& Hill, E.  

2016 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiences 

of autism 

diagnosis: A 

survey of over 

1000 parents 

in the United 

Kingdom 

 

Syftet var att få en 

överblick över 

föräldrars 

upplevelser och 

erfarenheter under 

diagnos-

tiseringsprocessen 

samt utforska 

vilket behov av 

stöd dessa föräldrar 

behövde efter att 

diagnosen hade 

fastställts.  

 

Design: Kvantitativ design 

 

Urval: Föräldrar till barn med AST som 

blivit diagnostiserade under de senaste 15 

åren. Föräldrarna var anslutna till ett av 

559 resurscenter som erbjuder 

information och stöd till föräldrar med 

barn med AST. 

Dessa 559 center identifierades via 

National Autistic Society (NAS)-katalog i 

UK och email skickades ut till dessa 

center vilka i sin tur spred informationen 

vidare till sina medlemmar. Dessutom 

sattes en annons in i NAS tidning 

”Communication” samt mejlades ut till 

alla medlemmar i NAS.  

 

Datainsamling: Frågeformulär online 

 

Analys: Regressionsanalys 

1047 

(91) 

 

I studiens resultat framkom att 

föräldrarna var missnöjda med stödet 

de fick efter att barnets diagnos 

fastställts. Det här var en oro för 

många av föräldrarna. Missnöje med 

diagnosticeringsprocessen överlag 

och upplevelsen av brist på stöd 

under denna process var större hos 

föräldrar med äldre barn.  

Efter diagnosen fick 85 procent av 

studiens deltagare en skriftlig 

rapport. Endast 56 procent fick en tid 

för uppföljning. Bara 21 procent av 

föräldrarna fick stöd på en gång med 

hjälp eller assistans under eller efter 

diagnosticeringsprocessen. 

Hänvisning till råd eller hjälp fick 38 

procent av alla deltagare medan 35 

procent inte blev erbjudna något stöd 

eller hjälp alls. 1012 av de 1047 

deltagarna upplevde att 

diagnostiseringsprocessen var 

stressande. 

P 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Frye, L. 

2016 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fathers’ 

experience 

with autism 

spectrum 

disorder: 

Nursing 

implications 

Syftet var att ta 

reda på fäders 

upplevelser av att 

ha ett barn med 

AST.  

Design: Kvalitativ design med 

fenomenologisk ansats 

 

Urval: Fallstudier gjordes med fäder vars 

barn diagnostiserats med AST. 

Inklusionskriterierna var vita icke-

latinamerikanska fäder, engelsktalande, 

över 18 år gamla, boendes i samma hem 

som barnet samt bofasta i USA. 

 

Datainsamling: Intervjuer med var och en 

av fäderna genomfördes i deras hem. 

Frågeformuläret inkluderade 18 öppna 

frågor. 

 

Analys: Intervjuerna transkriberades och 

line-by-line-kodning användes för att 

identifiera in vivo-koder. Metodologisk 

triangulering användes. Atlas.ti, ett 

kvalitativt dataanalysprogram, användes 

för att organisera transkripten samt för att 

analysera datan. 

 

10 

(0) 

I resultatet framkom det att fäderna 

behövde någon som lyssnade på 

dem, undervisade dem om AST, såg 

deras upplevelser och känslor samt 

guidade dem i den hjälp som fanns 

att tillgå. De upplevde att deras oro 

för barnets sena utveckling inte togs 

på allvar innan 

diagnostiseringprocessen startade. 

Fäderna upplevde brist på stöd från 

sjukvårdspersonalen vilket ledde till 

ilska, frustration och även depression 

då fäderna hade förväntat sig stöd 

från sjukvårdspersonalen. De hörde 

även negativa kommentarer om sitt 

föräldraskap. Fäderna uppskattade 

däremot när vårdgivarna som 

vårdade barnet arbetade mot 

gemensamt uppsatta mål.  

 

K 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Hodgetts, S., 

Nicholas, D., 

Zwaigenbaum, L., 

& McConnell, D. 

2013 

Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents and 

professionals’ 

perceptions of 

family-

centered care 

for children 

with autism 

spectrum 

disorders 

across service 

sectors. 

1. Att utvärdera 

hur familjer med 

barn med AST 

upplevde FCO 

inom olika 

servicesektorer i 

samhället. 

2. Att utvärdera 

hur familjerna 

upplevde att 

personalen 

använde sig av 

familjecentrerad 

omvårdnad. 

3. Att jämföra 

föräldrarnas och 

personalens upp-

levelse av 

familjecentrerad 

omvårdnad. 

Design: Mixad metod 

 

Urval: 152 föräldrar med barn med AST i 

åldern upp till 18 år samt 

146 yrkesverksamma från hälso- och 

sjukvård samt skolan. 

19 av 98 villiga föräldrar valdes ut för 

intervju. Urvalet baserades på att få 

maximalt mångfald bland 

studiedeltagarna. 1-2 timmar. Det urvalet  

 

Datainsamling: Information om 

familjecentrerad omvårdnad erhölls med 

hjälp av Measure of Processes of Care 

(MPOC-20; King, Rosenbaum & King, 

1998), vilket är ett självadministrerande 

frågeformulär för att ta reda på föräldrars 

uppfattning. Intervjuer genomfördes. 

 

Analys: PASW v. 20 användes för att 

analysera den  kvantitativa datan.  

Grounded Theory användes som 

analysmetod. 

152+146+19 

(0+0+0) 

Alla studiedeltagarna hade hört 

talas om familjecentrerad 

omvårdnad (FCO) och de flesta av 

föräldrarna hade en positiv 

erfarenhet av FCO. Både föräldrar 

och yrkesverksamma inom hälso- 

sjukvård samt skola angav samma 

styrkor och svagheter hos FCO, där 

en styrka var respektfull 

omvårdnad och en svaghet var brist 

på tillgång till information. 

Föräldrarna upplevde att de blev 

behandlade som värdefulla 

medlemmar i teamet vilket bidrog 

till positiva vårderfarenheter. 

K + P 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Keenan, M., 

Dillenburger, K., 

Doherty A., Byrne 

T., & Gallagher, 

S. 

2010 

Nordirland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 

experiences of 

parents during 

diagnosis and 

forward 

planning for 

children with 

autism 

spectrum 

disorder 

Att undersöka 

föräldrars 

upplevelse under 

barnets 

diagnostisering av 

AST samt 

planeringen framåt.  

Design: Mixad metod 

 

Urval: 95 föräldrar till barn med AST 

samt 67 yrkesverksamma, arbetande med 

barn med AST, däribland sjuksköterskor. 

Deltagarna värvades via flyers som 

delades ut inom hälso- och sjukvård, 

skola och på socialkontor. 

 

Datainsamling: Kvantitativa 

frågeformulär användes: The Family 

Autism Needs 

Questionnaire (FAN-Q) för föräldrarna 

samt The Professional Autism Needs 

Questionnaire (PAN-Q) för de 

yrkesverksamma. 

Ett litet antal öppna frågor 

inkluderades som kodades efter ifyllning 

av frågeformulär. Kvalitativa data erhölls 

från små fokusgruppsdiskussioner som 

ägde rum på ett lokalt hotell.  

 

Analys: SPSS, version 13, användes för 

den statistiska analysen. Fokusgrupperna 

spelades in och transkriberades.  

 

95 

föräldrar 

 +  

67  

yrkes-

verksamma  

(0+0) 

Diagnostiseringsprocessen samt 

planeringen som följer var ytterst 

stressfull för föräldrarna. 

Diagnostiseringsprocessen var oklar, 

svår att förstå och ledde inte till 

något tydligt råd om hur familjen 

skulle agera efter att diagnosen var 

ställd. I studien framkom det att 99 

procent av föräldrarna uttryckte att 

det skulle vara bra med ett ökat stöd 

och guidning under diagnosticerings-

processen. Dessutom  menade 98 

procent av föräldrarna att det borde 

finnas fler tillfällen för dem att vara 

involverade i barnets vårdplanering.  

Tolv procent av föräldrarna  kände 

även att deras åsikter aldrig blev 

lyssnade på av vårdpersonalen. Alla 

föräldrar i studien höll med om att 

information behövde delas mellan 

olika professioner för att stödja 

familjerna. 

K + P 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Experiences 

of emergency 

department 

care from the 

perspective of 

families in 

which a child 

has autism 

spectrum 

disorder. 

Syftet var att 

beskriva familjers 

upplevelser av 

barnets vistelse 

inom akutsjuk- 

vården då barnet 

har AST:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Kvalitativ metod 

 

Urval: Föräldrar med barn med AST som 

behandlades på barnakuten. Även fyra 

barn valdes ut. Barnen var mellan 3 och 

17 år gamla. Rekryteringen ägde rum i 

två kanadensiska barnsjukhus. Deltagarna 

introducerades till studien antingen när de 

var på akutavdelningen eller inom en 

månad efter vårdbesöket. 

 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

 

Analys: Datan analyserades genom ett 

dataprogram (N-Vivo 10; QSR 

International, 2012) vilken kan liknas vid 

en grounded theory metod med öppen, 

axiell och selektiv kodning. Även 

triangulering skedde.  

31 

föräldrar 

+ 4 barn 

(0+0) 

Familjerna hade både positiva och 

negativa erfarenheter av vården och 

av mötet med vårdpersonalen. Ett 

flertal av föräldrarna påtalade att 

AST kändes som ett stort osynligt 

handikapp som bidrog till utmaning i 

form av negativa fördomar mot 

föräldrarna och barnet. Föräldrarna 

beskrev att personalen ofta saknade 

kunskap om AST och att personalen 

inte visste hur de skulle kunna vara 

ett stöd för barnet eller familjen. 

Flera av föräldrarna angav att 

sjukvårdspersonalen inte var 

förstående vad gäller att se barnets 

och familjens behov. Föräldrarna 

kände även att de inte blev helt 

inkluderade i vården och de kände 

att de inte blivit tillräckligt 

rådfrågade angående barnets vård. 

Flera familjer sa dock att de faktiskt 

blivit bemötta av bra 

sjukvårdspersonal med kunskap om 

AST och att detta hade bidrag till en 

positiv vårdupplevelse för barnet och 

familjen. 

K 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
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Potter C.A. 

2017 
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“I received a 

leaflet and 

that is all”: 

Father 

experiences of 

a diagnosis of 

autism 

 

Syftet var att 

undersöka fäders 

upplevelse av att 

ha ett barn med 

AST. 

Design: Mixad metod 

 

Urval: Fäder med barn med AST upp till 

19 års ålder. Boendes i Storbritannien. 

Via emalj till medlemmar i stödgrupper 

för autism.  

 

Flyers delades ut på två autism-events 

samt vid en skola för autistiska barn. 

Även annonsering för studien skedde. 

 

Datainsamling: 306 deltagare 

intervjuades via onlineformulär vilka 

bestod av 52 flervalsfrågor och fyra 

öppna frågor. 184 av dessa personer 

svarade på ytterligare en öppen fråga 

vilken studien baserades på. 

 

Analys: Initialt gjordes en kodning av 

svaren för att grovt kategorisera dem efter 

vilken fas av diagnostiseringsprocessen 

de hänvisade till: före, under eller efter 

diagnostisering. Därefter gjordes en 

induktiv tematisk analys för att identifiera 

teman under respektive 

diagnostiseringsfas.  

 

184 

(122) 

Fäderna upplevde 

diagnostiseringsprocessen som mycket 

lång, svår och stressande. Fäderna 

upplevde en brist på förståelse från 

vårdens sida vilket ledde till 

frustration. Mer än 25 procent av 

fäderna upplevde en brist på stöd efter 

att barnets diagnos hade delgetts dem. 

Många sökte efter stöd och 

information på egen hand då vården 

inte gav det till dem. Endast en av 

fäderna i studien hade en positiv 

erfarenhet av 

diagnostiseringsprocessen i form av 

vägledning och stöd.  

 
 

K+P 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
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Russell S., & 
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2016 
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Parent 

Perceptions of 

Care Received 

by Children 

With an 

Autism 

Spectrum 

Disorder 

 

Syftet var att 

undersöka 

föräldrars 

upplevelser och 

känslor av att 

uppfostra ett barn 

med AST samt 

undersöka hur 

föräldrarna 

upplevde den vård 

som barnet fått.  

Design: Mixad metod 

 

Urval: Ett snöbollsurval användes för att 

rekrytera föräldrar som var villiga att 

delta i studien och dela sina tankar och 

erfarenheter om att leva med ett barn med 

AST. Broschyrer delades ut i väntrummet 

på en vårdcentral och till föräldrar som 

deltog i speciella utbildningsprogram för 

autism. Föräldrarna var tillåtna att dela 

broschyrerna vidare till bekanta.  

 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer skedde med var och en av 

deltagarna. Kvantitativ data samlades in 

genom frågeformulär med flervalsfrågor.   

 

Analys: Intervjuerna analyserades med en 

IPA-metod (Interpretive 

Phenomenological Analysis). För 

kvantitativ data användes ATLAS.ti 

(1.0.16) för att koda och skapa teman.  

 

10 

(1) 

De flesta föräldrarna vände sig till 

sin primära vårdgivare för generella 

hälsofrågor. Många kände att den 

primära vårdgivaren inte kunde möta 

de speciella behov som ett barn med 

AST har. Föräldrarna upplevde att 

vårdgivaren inte lyssnade till deras 

or samt att de möttes av brist på 

respekt. Föräldrarna upplevde även 

en brist på delaktighet i vården samt 

att vårdpersonalen inte lyssnade på 

dem tillräckligt.  

 

Föräldrarna uppskattade när familjen 

sågs som en helhet och när  

vårdgivaren tog hänsyn till deras 

synpunkter angående barnets 

utveckling och behandling. 

Föräldrarna uppskattade även när de 

möttes av tålamod och ärlighet. Det 

sågs även som positivt då 

vårdgivaren hjälpte till med 

praktiska saker så som att fylla i 

 

K+P 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
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2012 
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Family 

experiences 

through the 

autism 

diagnostic 

process 

Syftet var att 

undersöka 

familjens 

upplevelser under 

diagnostiserings-

processen av AST 

samt identifiera hur 

familjerna 

upplevde de tidiga 

insatserna som 

gjordes för barnet.  

Design: Mixad metod 

 

Urval: 16 föräldrar till barn med AST 

mellan 0-7 år värvades från en av 

lokalavdelningarna i the Autism Society 

of America (ASA).  

 

Datainsamling: Olika mätningsinstrument 

användes såsom: VABS-II, GARS-2, 

TABS, GADS, EIFS. De kvantitativa 

frågorna gav en grund för jämförelse 

mellan olika deltagare.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. De öppna kvalitativa 

frågorna fokuserades på föräldrarnas  

upplevelser. 

 

Analys: Beskrivande statistik beräknades 

från deltagarnas svar på de 

semistrukturerade intervjuerna samt på 

deras svar på EIFS. Ytterligare analyser 

gjordes via chi-square-test. 

Kvalitativ data analyserades genom 

grounded theory metod. 

16 

(0) 

I studien framkom att 81 procent av 

föräldrarna uppgav att vårdinsatser 

efter diagnostiseringen ökades. 

Majoriteten var dock inte nöjda med 

anvisningarna som de fick. Åttioåtta 

procent av deltagarna rapporterade 

att deras barn fick specialutbildning 

och annan behandling som bland 

annat inkluderade 

logopedbehandling, arbets- och 

fysioterapi samt hjälp hemma. 

Fynden visar att vård- och 

skolpersonalen har kunskapsbrist om 

AST samt dåligt kommunikation. 

Föräldrarna upplevde även en 

bristande vägledning efter 

diagnostiseringsprocessen vilket 

egentligen borde följa en 

diagnostisering.  

K+P 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
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2019 
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Needs and 

experiences of 

family 

caregivers of 

individuals 

with autism 

spectrum 

disorders 

across the 

lifespan 

 

Studien syftade till 

att fastställa behov 

hos familjer med 

barn med AST. 

Syftet var även att 

fastställa 

upplevelser som 

var svåra att 

beskriva med 

kvantitativ data.  

Design: Mixad metod 

 

Urval: Familjemedlemmar till personer 

med AST. Studiedeltagarna var över 18 

år och fick inte själva ha AST. 

 

Datainsamling: Frågeformulär online.  

 

Analys: Kvantitativ data analyserades 

med hjälp av ANOVA. 

Kvalitativ data analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys (Sandelowski, 

2000). 

 

193 

(0) 

 

Tjugosju procent av studiens 

deltagare var missnöjda med hälso-

och sjukvården. Familjerna upplevde 

en brist på tjänster relaterade till 

AST såsom sjukvård, arbetsterapi, 

språkterapi, beteendeinterventioner. 

Föräldrarna oroade sig för framtiden 

och upplevde utmaningar med familj 

och sociala relationer.  

Resultatet visade att det fanns stora 

behov hos familjer och individer 

med AST som inte är uppnådda, till 

exempel ett behov av “case 

management” hos cirka 31 procent 

av deltagarna. Även om flera 

grundläggande hälsobehov var 

uppnådda fanns det mer specifika 

hälsobehov såsom olika terapiformer 

som ej var uppnådda, vilka endast ett 

fåtal familjer fått tillgång till. Det här 

kunde potentiellt påverka familjerna 

negativt.  

K + P 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Understanding 

Hong Kong 

Chinese 

Families’ 

Experiences 

of an 

Autism/ASD 

Diagnosis 

 

Syftet var att 

undersöka 

kinesiska familjers 

upplevelser av hur 

det är att ha ett 

barn med AST, 

både under och 

efter 

diagnostisering. 

 

Design: Mixad metod 

 

Urval: Föräldrar boendes i Hong Kong 

vars barn diagnostiserats med AST av 

läkare eller psykolog. Barnens ålder: 6 

månader–18 år. 

 

Datainsamling: Hundra brev med 

detaljerad information om studien 

skickades ut till icke-statliga 

organisationer som i sin tur 

vidarebefordrade breven till personer som 

uppfyllde studiens urval. 75 personer 

svarade på förfrågan om att vara med i 

studien och av dessa var det 45 personer 

som också intervjuades.  

 

Analys: Kvantitativ analys användes för 

att analyseras FQOL data.  

Kvalitativa intervjuer analyserades 

tematiskt. 

 

100 

(55) 

 

Flera av föräldrarna upplevde den 

diagnostiska processen som för lång. 

Föräldrarna kände sig hjälplösa, 

förvirrade och ensamma under den 

diagnostiska processen och själva 

diagnosen väckte känslor såsom 

chock, förnekelse och förvirring. Ju 

längre tid diagnostiseringprocessen 

tog, desto mindre stöd upplevde 

föräldrarna att de fick. Det 

resulterade även i att välbefinnandet 

minskade. Missnöje med stöd under 

diagnostiseringsprocessen var större 

hos de föräldrar som hade äldre barn.  

K+P 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Sambamoorthi, 
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Access to 

services, 

quality of 

care, and 

family impact 

for children 

with autism, 

other 

developmental 

disabilities, 

and other 

mental health 

conditions. 

  

 

Syftet var att få 

kunskap om 

tillgången till 

tjänster i samhället, 

vårdkvalitén, samt 

hur familjen 

påverkades, hos 

familjer med barn 

med AST, jämfört 

med familjer med 

barn med andra 

sjukdomstillstånd 

där AST inte ingår.  

Design: Tvärsnittsstudie,  

kvantitativ design 

 

Urval: Föräldrar i USA med barn i åldern 

3-17 år. Barn diagnostiserade med AST, 

DD (vilket inkluderar barn som har 

Cerebral pares, Down Syndrom och 

utvecklingsstörning) eller MHC (barn 

med ADHD, ångest, beteendeproblem 

eller depression) eller både DD och 

MHC. 

 

Datainsamling: Denna studie använde 

tvärsnittsdata från National Survey of 

Children with Special Health Care Needs 

(NS-CSHCN), från 2009–2010.  

Randomiserade datorassisterade 

telefonintervjuundersökningar 

genomfördes. 

 

Analys: Analysen skedde via SAS 9.3 

(SAS Inc.). 

 

 

18 136 

 

 

 

En brist på delaktighet i vården 

framkom hos cirka 43 procent av 

deltagarna. Cirka 20 procent visste 

ej var de skulle vända sig för att få 

stöd. Några av föräldrarna uttryckte 

en oro över hur diagnosen hade 

framförts och studiedeltagarna 

menade att sjukvårdspersonalen 

hade visat en oförmåga att förstå 

deras oro. Cirka 87 procent av 

studiedeltagarna upplevde en brist 

på samordning mellan olika 

vårdinsatser.  

 

R 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 


