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SAMMANFATTNING 

 

Kommunikationen har stor betydelse för att vårdgivare och vårdtagare ska förstå varandra.  

Sjuksköterskans kommunikation i omvårdnadsarbete består av att på ett respektfullt sätt 

förmedla individuellt anpassad information till barn och anhöriga. Barn med 

autismspektrumtillstånd (ASD) svarar inte mot sin omgivning och saknar många gånger en 

verbal kommunikation vilket gör att de ofta är arga och frustrerade vilket medför att 

sjuksköterskan behöver kunskap om hur dessa barn kommunicerar.  

 

Problemformuleringen visar på behovet av att utveckla kommunikationen med barn som 

har ASD då sjuksköterskan är skyldig att ge individuellt anpassad information. 

 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans kommunikation med barn som har 

autismspektrumtillstånd.  

 

Metoden för studien var en forskningsöversikt. Artikelsökningen genomfördes mellan 

november 2011 till mars 2012. Sökningen gjordes i PubMed, Cinahl och Psykinfo både 

genom Mesh-termer samt med manuell sökning. Totalt inkluderades 17 artiklar i studien.  

 

Resultatet visar att det är en kombination av befintliga metoder, föräldrars metoder med 

just sitt barn och observationer av barnen med ASD som leder till god kommunikation. Det 

är genom denna kunskap som sjuksköterskan kan kommunicera med dessa barn och 

genomföra omvårdnadsåtgärder. 

 

Slutsatsen visar att kommunikationen med barn som har ASD är komplex och att 

sjuksköterskan behöver kunskap om barn med ASD´s beteenden och kommunikation. 

Sjuksköterskan måste också förse sig med information från föräldrarna om hur just deras 

barn kommunicerar samt framföra behovet av kontaktsjuksköterska/koordinator som kan 

vara spindeln i nätet för familjerna. 

 

 

Nyckelord: kommunikation, Barn, Autismspektrumtillstånd (ASD), Sjuksköterska  
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INLEDNING 

Kommunikation skall vara till hjälp för patienter och anhöriga samt skapa trygghet, tillit, 

innebär respekt, förmedlar information och är patientcentrerad (Eide & Eide, 2009). 

 

Barn är i enlighet med FN:s barnkonvention en människa/barn som inte fyllt 18 år. Äldre 

barn kallas tonåring/ungdom dvs. 13-19 år. Enligt den biologiska cykeln används 

begreppet barn till puberteten passerat och könsmognad uppnåtts (Unicef, 1989). 

 

Tecken till att ett barn har ett autismspektrumtillstånd (ASD) kan vara; 

- att barnet inte visar intresse av att dela med sig av sina upplevelser med 

andra  

- inte pekar och försöker få ögonkontakt 

- inte tittar åt det håll någon pekar 

- inte använder mimik 

- inte vill bli tröstat 

- jollrar inte 

- börjar inte tala som normalt 

- lyssnar inte till sitt namn 

- fascineras av och överdriver speciella saker 

- har ett stereotypt beteende 

- reagerar kraftigt på rutinförändringar 

- ställer krav på ritualer 

- reagerar kraftigt på sinnesintryck  

- föräldrarna har regerat över att något inte stämmer (Socialstyrelsen, 2010). 

 

BAKGRUND 

 

Autismspektrumtillstånd 

 

ASD är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som innebär svårigheter eller 

begränsningar inom följande tre områden:  

- förmågan till ömsesidigt socialt samspel 

- förmågan till ömsesidig kommunikation 

- föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteenden 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

ASD är ingen sjukdom utan det är en betäckning på funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsättningen kan bli funktionshinder i vardagen och detta till följd av 

medfödda eller tidigt uppkomna avvikelser i delar av centrala nervsystemet. 

Avvikelserna i centrala nervsystemet leder till en annorlunda funktion inom 

hjärnans kognitiva funktioner. Till de kognitiva funktionerna hör tankeprocesser, 

sätt att tänka, bearbeta, ta in och förstå information. De kognitiva funktionerna 

behövs för att utveckla en social och språklig kommunikation, förmåga att 

föreställa sig saker och flexibilitet (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Diagnoser inom autismspektrumtillstånd enligt Socialstyrelsen  

 

Det finns fem diagnoser inom ASD; 

- Autistiskt syndrom/autism i barndomen, även kallat autism, klassisk autism, typisk 
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autism, infantil autism eller Kanners autism. 

- Aspergers syndrom, ibland även kallat högfungerande autism. 

- Atypisk autism eller genomgripande störning i utvecklingen 

- Desintegrativ störning eller Hellers syndrom  

- Retts syndrom (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Autism 

 

Autism är beteckning på typiskt avvikande beteendemönster vad det gäller socialt samspel 

och kommunikationsförmåga. Autistiska har även ett inskränkt beteende och repeterar ofta 

beteenden. Det finns tre diagnostiska kriterier som man ofta ser hos autistiska barn, även 

om barnen inte behöver ha alla tre formerna. Det första är avvikelser i det sociala 

samspelet. Detta innebär begränsningar och/eller avvikelser i blickkontakt, mimik och 

gester. Barnet deltar sällan i lekar och utvecklar sällan vänförhållanden med andra barn. 

Autistiska känner inte empati och söker inte heller tröst för egen del. Det andra kriteriet är 

kvalitativa avvikelser i kommunikationen med andra. Försenat eller bristande talspråk som 

de inte kan kompensera med mimik eller gester. Barn med autism som har ett språk, kan 

inte inleda och bibehålla ett samtal. Orden eller meningarna blir förenklade och repeteras 

ofta. Autistiska små barn deltar inte i låtsaslekar. Det sista kriteriet är inskränkt, repetitiva 

och stereotypa intresse-/och aktivitetsmönster. Barnet är ofta besatt av flera stereotypa och 

inskränkta intressen där intresset är avvikande. Rutiner och ritualer är inte funktionella. 

Stereotypa och repetitiva motoriska sysslor, till exempel handklappningar. Barnet har även 

ett i övrigt avvikande rörelsemönster (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Avvikelserna måste också visa sig före 36 månaders ålder inom ett av tre huvudområden: 

språklig utveckling, förmågan till socialt samspel eller utveckling av en 

funktionell/symbolisk lek (Trillingsgaard, Dalby & Ostergaard, 1999). 

 

Leo Kanner beskrev i en ursprunglig artikel ett antal barn med ovanligt beteendemönster. 

Beteendet kallades tidig barndomsautism och några kriterier som valdes ut för diagnos var 

brist på känslomässig kontakt med andra människor, bisarra och överdrivna repetitiva 

rutiner och markanta avvikelser i tal (Wing, 1998).  

 

Det finns vissa karakteristiska drag hos barn med autism. Autistiska barn kan visa sina 

känslor men har ett personligt sätt att göra det på. Autistiska bebisar ler mindre än andra 

bebisar, bebisarna som suger på tummen och biter sig ofta på handen. Barnen gnuggar 

även ofta händer och fötter mot varandra och slår huvudet mot olika föremål. Detta 

självdestruktiva beteende kan vara ett tecken på att barnen behöver mer taktil stimulering. 

Detta beteende är exempel på icke-verbal kommunikation (Baerg, 1991).  

 

 

Barn med autism saknar förmåga att knyta ömsesidiga sociala kontakter 

och att kommunicera med andra människor. Barnen har svårt att förstå 

outtalade förväntningar och underförstådda signaler som uppstår under 

mänsklig samvaro och som på ett osynligt sätt reglerar det sociala 

samspelet (Trillingsgaard et al., 1999 s.68). 

 

Det föds ca 0,2-0,3 procent barn per år med klassisk autism. Det innebär att ungefär 

två av 1 000 nyfödda barn har autism (Vårdguiden, 2011). 

 



3 

 

Asperger syndrom 

 

Gillberg presenterade sex kriterier (enligt Schnur, 2005) som barn med Asperger syndrom 

behöver uppfylla. Dessa kriterier är sociala funktionshinder enligt följande; smala 

intressen, fasta rutiner, egenheter i tal, egenheter i språk, problem med icke-verbal 

kommunikation och motorisk klumpighet (Schnur, 2005). 

 

För att få diagnosen Asperger syndrom så måste barnen visa kvalitativa försämringar i 

socialt samspel och begränsade intressen. Barnen behöver dock inte uppvisa några 

språkliga eller kommunikativa svårigheter för att få diagnosen. Ingen gen har kunnat 

identifieras som orsakar Asperger syndrom. Den vanligaste ålder då diagnosen ställs är när 

barnen är i 11-års ålder men föräldrarna har ofta redan tidigare, ibland redan när barnen är i 

två och ett halvt års åldern, sett att det är något bekymmer med barnet. Författarna påpekar 

att en individuell behandling är av största vikt då den kliniska variationen är så stor 

(Schnur, 2005). 

 

Hans Asperger beskrev en annan grupp med barn som hade en mer varierande symtombild 

och var allmänt mer välfungerande än barn med barndoms autism. Dessa barn har lättare 

autistiska kontaktstörningar och relativt god språklig och kognitiv funktionsnivå 

(Trillingsgaard et al., 1999).  

 

Frekvensen för Asperger syndrom är sannolikt högre än för autism med en utbredning på 

26-36 av 10 000 barn i skolåldern (Schnur, 2005). 

 

Atypisk autism eller genomgripande störning i utvecklingen 

 

Atypisk autism eller genomgripande störning i utvecklingen har den som inte uppfyller alla 

symtom för att få diagnosen autism. Debuten kommer senare än vid autism, vanligtvis efter 

tre års ålder. Vissa symtom fattas eller visars sig på ett annat sätt atypisk autism får inte 

blandas ihop med autistiska drag då autistiska drag inte är en egen diagnos utan ett 

komplement till en annan diagnos. För att få diagnosen atypisk autism krävs att personen 

har svåra begränsningar inom två av de tre begränsningarna för autismspektrumtillstånd; 

förmågan till ömsesidigt socialt samspel, förmågan till ömsesidig kommunikation, 

föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteenden. Begränsningar inom ett av 

områderna. Dessa två ska vara förmågan till ömsesidigt socialt samspel samt begränsningar 

inom något av områdena. Kunskapen inom detta område är dålig då det finns flera hundra 

olika varianter inom området. Därav går det inte heller att presentera historik och prevalens 

(Autism och Asperger förbundet, 2009). 

Hellers syndrom/Desintegrativ störning 

Hellers syndrom även kallad desintegrativ störning är ett autismliknande tillstånd varför 

den ingår i autismspektrumtillståndet. Hellers syndrom är likt andra syndrom som t.ex.  

Landau-Kleffner och Retts syndrom men barn med Hellers syndrom är normalfungerande 

från början varför det är svårt att skilja dessa åt. Orsaken till Hellers syndrom är okänt men 

det finns troligen flera orsaker. Symtomen debuterar vid tre till fem års ålder. Då sker 

förlust av färdigheter så som; språkliga och sociala förmågor, känslomässiga och 

beteendemässiga störningar, ökad hyperaktivitet, uppmärksamhets och koncentrations 

problem, gråtattacker eller aggressivitet, panik och förvirring. Ibland har barnen en intensiv 

rädsla för ljud eller synintryck, visa fysisk smärta och störd sömn. Efter en platåfas som 
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varierar i längd så börjar barnen ofta göra framsteg igen, men det går långsamt och det blir 

på en lägre nivå. Hellers syndrom leder till utvecklingsstörning med jämn begåvning till 

skillnad från klassisk autism där begåvningen kan vara god inom vissa områden. Det är 

vanligt med epilepsi. Hellers syndrom beskrevs första gången 1908 av den österrikiska 

pedagogen Theodore Heller. Det föds ca två barn per 10 000 födslar i Sverige med Hellers 

syndrom. Detta innebär två till tre barn per år. Det finns ca 100-150 personer med Hellers 

syndrom i Sverige och det är fler pojkar än flickor som drabbas (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Retts syndrom 

Retts syndrom är en störning i hjärnans utveckling. Retts drabbar i princip bara 

flickor/kvinnor. Barnet har en utveckling inom normala gränser fram till 6-18 månaders 

ålder. Orsaken till Retts syndrom är en mutation i en gen som kodar ett specifikt protein. 

Proteinet har betydelse för hjärnans funktioner och uppbyggnad. Sjukdomsförloppet följer 

ett tidsförlopp där olika symtom är olika framträdande. När Retts syndrom är fullt 

utvecklat så innebär det svåra funktionsstörningar så som; motoriska svårigheter, 

kommunikationsstörningar, epilepsi och dyspraxi (påverkan på kontroll och samverkan 

mellan andning, blodtryck och puls) (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Det finns fyra stadier för Retts Syndrom:  

- Det första stadiet; Vid 6-18 månader så blir utvecklingen långsammare. Fasen pågår 

under några månader. 

- Andra stadiet; Varar under ett till fyra års ålder och pågår då veckor och månader. 

Förmågor försvinner som t.ex. handfunktion och finmotorik. Förmågan till kontakt 

blir sämre, upprepning av tung- och handrörelser, bruxism (tandgnissling). Ofta 

panikattacker, sönderryckt nattsömn och svårt att komma till ro. 

- Tredje stadiet; kan återfå intresse för omvärlden, förmågan och motivationen till 

kontakt förbättras och därmed även kommunikationsförmågan. Barnen kan gå och 

stå men balansen är dålig. Den för Retts typiska ögonkontakten blir mer 

framträdande. Detta stadium kan vara i årtionden och ibland livet ut. 

- Fjärde stadiet; Det här stadiet är den samlade benämningen för dem med Retts som 

inte kan gå eller stå. Vissa kan bära sin egen vikt på ben och fötter medan andra inte 

kan det eller förlorat funktionen med tiden. Livslängden varierar men varar oftast 

till övre medelåldern (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Retts syndrom uppmärksammades av barnläkaren Andreas Rett i Wien 1965 som 

dokumenterade flickor och kvinnor med identiska symtom och sjukdomsutveckling. I 

Sverige hade syndromet uppmärksammats några år tidigare men först 1983 blev Retts 

syndrom internationellt känt genom att man beskrivit syndromet på 35 flickor från 

Göteborg, Paris och Lissabon. Prevalensen i Sverige är tio per 100 000 flickor och kvinnor. 

Idag har ca 300 flickor och kvinnor diagnosen i Sverige. Retts finns också hos enstaka 

pojkar och män med svår utvecklingsstörning. Symtomen kommer tidigare hos pojkarna 

och mycket svårare att tolka (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Kommunikation 

 

Begreppet kommunikation kommer från latinets communicare som innebär att göra någon 

annan delaktig i, ha förbindelse med något och görs gemensamt. Begreppet 

kommunikation används vid samtal med en eller flera personer, enskilda samtal eller 

kommunikation via Internet. Professionell kommunikation skiljer sig från kommunikation i 
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det dagliga livet. På arbetet sker kommunikationen inte som privatpersoner utan som 

vårdpersonal/yrkesutövare. Kommunikationen är mellan personer och vårdpersonal där 

personerna är hänvisade till, hjälpbehövande av eller behöver stöd av vårdpersonalen. 

Personer i behov av hjälp, behöver hjälpande kommunikation vilket är det viktigaste 

kännetecknet vid all kommunikation i vårdyrken. Detta innebär att kommunikationen skall 

vara till hjälp för patienter och anhöriga. Kommunikationen skapar trygghet och tillit, 

innebär respekt och förmedlar information och är patientcentrerad (Eide & Eide, 2009). 

 

John Bowlby med flera, utvecklade anknytningsteorin (enligt Eide & Eide, 2009) som 

visar att det finns grundläggande behov så som att känna trygghet och starka band till 

andra, detta behov finns hos varje människa. Denna anknytningsteori betonar vikten av att 

vårdpersonal uppträder stabilt och tryggt, speciellt i förhållande till barn. 

Anknytningsbeteendet märks oftast när barnet är sjukt, rädd eller utmattat och behöver 

lugnas och få stöd, tröst och omsorg. Under tidig barndom är anknytningsbeteendet 

tydligast men kan observeras i alla åldrar (Eide & Eide, 2009). 

 

Kommunikationen har stor betydelse för att vårdgivare och vårdtagare ska förstå varandra 

och att mötet ska bli effektivt och för att kunna ta reda på patientens egna uppfattningar 

och förklaringar. Begreppet kommunikation kan innebära två saker, dels överföring av 

information men också transport av varor eller personer. Det förstnämnda är det som 

kommer avhandlas här dvs. överföring av information. Inom hälso- och sjukvården är 

också barn vårdsökande. Möten med vårdsökande barn ställer höga krav på vårdgivaren 

som kräver särskild kompetens. Barnet kommer med sina föräldrar och är underordnat 

både sina föräldrar och vårdgivaren. Kunskap krävs också om barns utveckling då det är 

stor skillnad att samtala med barn i olika åldrar. I kommunikationen med friska barn är 

orden en liten del då barn är mycket duktiga på att läsa av generellt kroppsspråket. Det är 

mycket viktigt hur föräldrarna blir bemötta och hur vårdgivare kommunicerar med deras 

barn då föräldrar är extremt känsliga för hur både de själva och barnet blir bemött (Fossum, 

2007). 

 

Kommunikation är något som skapar direkta eller fördröjda förbindelser. Kommunikation 

skapar även en aktivitet som är inlärda och kulturella (Dimbley & Burton, 1999). 

 

Kommunikation/autismspektrumtillstånd 

 

ASD barn svarar inte mot sin omgivning vilket är en utmaning. Det är både förbryllande 

och frustrerande för vårdpersonal. Sjuksköterskor känner sig dåligt utrustade för att bemöta 

dessa barns icke anpassningsbara beteende och brist på kommunikation (Coucouvanis, 

1997). 

 

En förutsättning till att kunna kommunicera med barn som har ASD är att förstå deras sätt 

att kommunicera. ASD barn förstår lite talat språk men inte alla ASD barn. Förståelsen är 

ofta begränsad till välbekanta föremål och enkla instruktioner som till exempel ”kom hit 

och ät din mat” eller ”ge mig din tallrik”. Personer med ASD tolkar allting bokstavligt 

vilket innebär att tvetydiga uttryck lätt förvirrar barnen. ASD barn har även liten eller 

ingen förståelse för dubbeltydiga skämt. Enkla gester som till exempel nicka eller skaka på 

huvudet lär sig de flesta barn, men mer komplicerade gester har de svårare för. En del barn 

lär sig även att härma tecken men använder dem aldrig självmant. Små barn har lika svårt 

att använda som att förstå icke-verbal kommunikation men börjar med tiden att förstå 

innebörden av enkla och tydliga gester och uttryck (Wing, 1998). 
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Barn med ASD saknar många gånger en verbal kommunikation vilket leder till ilska och 

frustration. Deras enda sätt att kommunicera, är med sitt beteende. Det är därför mycket 

viktigt att barnen lär sig någon form av kommunikation (Browne, 2006). 

 

Sjuksköterskans roll/omvårdnad 

 

Det finns ett antal styrdokument som man ska känna till som vårdpersonal i mötet med 

föräldrar och barn i vården bland annat Hälso-och sjukvårdslagen (Fossum, 2007).   

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen anges att patienten ska få individuellt anpassad 

information om sitt hälsotillstånd. Ett medel för att förverkliga omvårdnadens syfte är att 

kommunikationen skall etablera människa – människa – förhållandet Kommunikationen är 

sjuksköterskans sätt att förstå och möta patienten, bli bekant med patienten och hjälpa 

denna att övervinna sjukdom, lidande och ensamhet. Kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska är central i omvårdnadsprocessen. Omvårdnadsprocessen delas in i fem 

stadier: observation, tolkning, beslut, handling och bedömning (Socialstyrelsen, 1982). 

 

Kommunikation är komplicerat och kräver ömsesidighet där sjuksköterskan behöver förstå 

det patienten förmedlar både verbalt (muntligt) och icke-verbalt (tecken och signaler). 

Detta för att sjuksköterskan ska kunna använda denna information för att genomföra 

omvårdnadsåtgärder (Eide & Eide, 2009). 

 

Första mötet mellan patient och sjuksköterska sker i fem faser; det inledande mötet, 

utveckling av identiteter, empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt. 

Sjuksköterskans uppgift är att se patienten som en individ, en människa och använda sin 

egen upplevelse i kommunikationen och bortse från hur patienten borde vara eller hur det 

skulle kunna vara (Eide & Eide, 2009). 

 

FNs barnkonvention tar upp barns rättigheter i ett antal paragrafer. Några av dessa 

paragrafer berör funktionshindrade barn extra (Fossum, 2007). 

 

§ 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

§ 3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör 

barn. 

§ 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som 

rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder 

och mognad. 

§ 23. Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt anständigt liv 

som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället (Unicef, 1989 s.1). 

 

Nordisk Förening för sjuka barns behov (NOBAB) anger rättigheter och 

skyldigheter för barn och föräldrar och är ett ”rättesnöre” för vårdpersonal. 

NOBAB har utarbetats i enlighet med FN:s barnkonvention. NOBAB anger en 

gemensam nordisk standard för hur hälso- sjukvård för barn ska utformas (Nordisk 

Förening för sjuka barns behov, 2000). 

 

Sjuksköterskan har en unik roll både i den primära omvårdnaden och inom skolan. 

Sjuksköterskan är också kvalificerad att upptäcka tidiga tecken på autismspektrum tillstånd 

och kan bedöma utvärdera tillståndet. Sjuksköterskan tillåts möjlighet för utbildning i 
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autismspektrum tillstånd, vilket ger möjlighet till att koordinera omvårdnad och utvärdera 

resultatet för barnen med autismspektrum tillstånd (Lobar, Fritts, Arbide & Russel, 2008). 

 

Upptäcken att sjukvårdspersonal saknar kunskap och färdigheter i hur kommunikationen 

med barn och ungdomar som har ASD visar på vikten av utbildning till sjuksköterskor och 

vårdpersonal (Browne, 2006).  

 

Skolsköterskan kan med kunskap om senaste forskningsresultat och behandlings metoder 

på ett individuellt sätt ta hand om barn med ASD. Detta leder till att det bästa 

omhändertagandet av barn med ASD (Galinat, Barcalow & Krivda, 2005). 

 

Skolsköterskans kunskap om autism vad gäller symtom och medicinering är god men 

kunskapen om kommunikation, beteende och säkerhetsfrågor för ASD barnen behöver 

förbättras. Skolsköterskorna behöver även få mer resurser för att sprida kunskap om hur 

barn med autism på bästa sett ska bemötas (Strunk, 2009).  

 

Skolsköterskan behöver kunskapen att autistiska barn har en utvecklingsstörning, som 

leder till svåra kommunikationsproblem, där barnet kan ha svårt att göra sig förstådd i 

verbal kommunikation och ha svårt att förstå och tyda. Barnet har också svårt att förstå 

icke verbalt språk. Skolsköterskan kan hjälpa det autistiska barnet genom att hjälpa och 

förstå de behov barnet har samt utbilda personal, vårdare och föräldrar. Skolsköterskas 

uppgift är här att åstadkomma en bedömning av kommunikationsbehovet och 

implementera där efter (Cade & Tidwell, 2001). 

 

Sjuksköterskor hamnar ofta i rollen av socialarbetare eller att hantera ärendet av det 

autistiska barnet. Om sjuksköterskan upplever att hon saknar kompetens om detta, så 

vänder hon sig till lämplig profession. Sjuksköterskan får ofta ordna ”workshops” för det 

drabbade barnet, syskonen och andra familjemedlemmar för att ombesörja behovet av 

fortsatt utbildning (Wallis & Smith, 2008). 

 

Det räcker inte med utvärdering av barn med ASD utan det krävs kunskap genom fortsatta 

studier. kring omvårdnaden av barn med ASD (Marshall, 2002).  

 

I föräldrabalken kap. 6 står att barn har rätt till trygghet, omvårdnad och en god uppfostran. 

Barn skall behandlas med respekt och inte utsättas för kränkande behandling eller 

kroppslig bestraffning. Vårdnadshavare är ansvariga för att barnets behov blir 

tillgodosedda och får den tillsyn det behöver. Barnets bästa skall stå i centrum vid beslut 

om vård, boende och umgänge. Vårdnadshavaren har skyldighet och rätt att besluta om 

frågor som rör barnets personliga angelägenhet och skall med barnets stigande ålder ta 

hänsyn till barnets önskemål och synpunkter (Socialstyrelsen, SFS 1949:381). 

 

Föräldrars roll/ Autismspektrumtillstånd 

 

Föräldrar till barn med ASD kämpar med omöjliga utmaningar varför föräldrarna behöver 

se till att vara fullt utrustade med alla tänkbara resurser. För att orka hålla fokus och förstå 

tillståndet, måste familjerna se till att de får stöd och råd att klara av utmaningar. En del 

familjer utvecklar otroliga kreativa metoder och har en förmåga att återhämta sig (Elder & 

D´Alessandro, 2009).  

 

Familjer känner ofta att de saknar tillräckligt med kunskap om barnets tillstånd. Mödrarna 
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upplevde svår sorg över att ha ett barn med funktionshinder. Mödrarna upplevde också att 

deras sociala liv, arbete och familjerelationer påverkades samt att ekonomin påverkades 

(Sen & Yurtsever, 2007). 

 

Fäders relationer med barn som har autism är lika starka och kärleksfulla som kärleken till 

friska barn. Fäderna uttrycker också hopp inför barnet framtid. De upplever också att 

relationen förbättras i takt med att barnet utvecklas. Nyckeln till framgång i relationen 

verkar vara inom området kommunikation och interaktion. Trots att kommunikation är det 

dominanta problemet vid autism så hittade fäderna andra sätt att kommunicera, som att 

leka med sina barn eller bara vara närvarande (Donaldson, Elder, Self & Christie, 2011). 

 

Barn med Asperger syndrom eller icke-verbala inlärningssvårigheter utsätts ofta för 

kroppslig bestraffning eller psykologisk bestraffning av sina mödrar. Bestraffningen 

används för att disciplinera barnen. Mödrarna måste ofta klara av en brist på resurser, 

dåligt informerad personal och oflexibelt och utmanande beteende hos sina barn. Genom 

att föräldrarna kan få möjlighet till information så minskar även bestraffningen (Little, 

2002). 

 

Problemformulering 

 

Då barn med ASD många gånger saknar en verbal kommunikation leder det till att barnen 

ofta blir arga och frustrerade. Därför är det viktigt att barnen lär sig någon form av 

kommunikation (Browne, 2006).  

 

Ett område som enligt Marshall (2002) visar på ett behov av fortsatta studier är att 

kunskapen och bakgrunden hos vårdpersonalen är viktigare än en utvärdering av barnet. 

 

Sjuksköterskan är skyldig att ge information som är individuellt anpassad (Socialstyrelsen, 

2010). 

 

För att patient och vårdpersonal ska kunna förstå varandra så är kommunikationen av stor 

betydelse. Kommunikation har också stor betydelse för att utbyte av information i olika 

situationer ska fungera (Fossum, 2007). 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa sjuksköterskans kommunikation med barn som har 

autismspektrumtillstånd.  

 

METOD 

 

Forskningsöversikt har valts som metod för att ge en överblick av det aktuella 

kunskapsläget inom problemområdet, med problemformulering i fokus. Frågor som 

presenteras ställs till litteraturen. En fördjupning i litteraturen har gjorts, som sen 

författarna reflekterade över. Resultatet kan kanske visa på framtida forskningsbehov. Den 

kvantitativa forskningen bygger på objektivitet och neutralitet. Detta för att om möjligt 

undvika att fatta förutfattade meningar som kan påverka resultatet. Forskaren formulerar 

frågeställningar och har en uppfattning om vilket resultat som kommer att uppnås och vill 

testa detta (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Urval 

 

Urvalsstrategin som gjordes var att söka så brett som möjligt för att inom området få en 

övergripande bild av forskningen genom originalartiklar i databaserna PubMed och Cinahl.  

 

Först söktes i PubMed med MESH-termerna; Mental Disorder, mental disorder diagnosed 

in childhood, child development disorder; pervasive, Asperger syndrome, Autistic disorder, 

Autism spectrumdisorder, Communication, Communications Barriers, Communication 

disorder, nursing role, parenting, parent role.  

 

För sökning i Cinahl togs hjälp av bibloteket för att finna Cinahl heddings; parent role, 

autistic disorder, nonverbal communication och communication. Dock hittades mycket få 

”nya” artiklar som inte redan hittats i PubMed.  

 

Sen gjordes ett urval där studier valdes som hade något att berätta om kommunikation med 

barn (0-18 år) som har ASD (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Begränsningar gjordes sen i första hand till artiklar som är yngre än 10 år, artiklar på 

engelska, barn under 18 år.  

 

Inklusionskriterier för urval av artiklar: 

 

Artiklar som belyste kommunikationen med barn (0-18 år) som har ASD inkluderades. 

Artiklar som har ett etiskt godkännande har inkluderats. Artiklarna ska vara yngre än 10 år 

och i första hand på engelska och om artikeln är av stort intresse även på tyska. 

  

Exklusionskriterier för urval av artiklar:  

 

Artiklar som endast belyste ASD ur ett medicinskt perspektiv exkluderades. 

 

MESH-termer 

 

Mental Disorder, mental disorder diagnosed in childhood, child development disorder; 

pervasive, Asperger syndrome, Autistic disorder, Autism spectrumdisorder, 

Communication, Communications Barriers, Communication disorder, nursing role, 

parenting, parent role. 

 

Genomförande 

 

Först formulerades sökord Svenska Mesh. Termerna som hittades användes för 

databassökning för att finna vetenskapliga artiklar i Pub Med, Psycinfo samt Cinahl. Av 

artiklarna som passade in i syfte och frågeställningar, granskades referenslistan för att göra 

manuella sökningar (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Begreppet barn har använts enligt FN:s barnkonvention. Där beskrivs barn som en 

människa/barn som inte fyllt 18 år (Unicef, 1989). 

 

Sökorden som använts i databaserna, i olika kombinationer är autismspektrumtillstånd, 

autism, Asperger, Retts syndrom, Hellers syndrom, atypisk autism, kommunikation, barn 

och föräldrar samt föräldraroll. 
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Begränsningar i Pub Med är gjorda med Nursing Journals då annars begreppet nursing som 

tillägg ger ytterst få träffar.  

Dock i Pub Med då parenting eller parent role använts är begränsningarna; Humans, 

English, Nursing Journals, last 10 years.  

Vid sökning om kommunikation i Pub Med finns flera av artiklar med i de olika 

kombinationerna av sökorden. 

 

Begränsningar i Cinahl är gjorda till; Peer Reviewed, English, Newborn, Infant 1-23 

month, Preschool 2-5 years, Child 6-12 years, Adolecent 13-18 years då det ej gick att 

använda begreppet Children 0-18 år. Begränsningarna gjordes också till Abstract avalible. 

 

Begränsningar i Psykinfo är gjorda till Scholarly journals då träffarna annars blev på 

läkarnivå. Vid ytterligare begränsningar i Psykinfo så erhölls inga träffar alls. 

 

Av de totalt 41 artiklarna som granskats (både för bakgrunden och resultatet) i 

undersökningen är 38 av artiklar med i olika kombinationer vid sökningen i databaserna. 

Av dessa 38 artiklar har 32 använts i arbetet varav 17 i resultatet. Artiklarna som valts bort 

var medicinskt inritade och svarade inte mot syftet. Manuell sökning har gjort med hjälp av 

referenslista i redan valda artiklar. 

 

Sedan gjordes ett urval med titeln i fokus och därefter gjordes urvalet efter genomgång av 

artiklar som innehöll abstract, varefter följande abstract genomlästes och nästa urval 

gjordes. Artiklarna som valdes efter genomläsning av abstracts analyserades och de som 

stämde med problemformuleringen valdes att redovisas i resultatet. Efter detta lästes hela 

artiklarna och resultatet analyserades och redovisades under resultat. (Forsberg et al, 

2008).  

Sökningarna gjordes under tidsperioden november 2011 till mars 2012.  

Artikelsökningen har redovisats i tabell 1. 

Artiklarna har redovisats i matris se bilaga I. 
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Tabell 1 Redovisning av artikelsökning 

Databas Sökord Träffar Granskade 

abstract 

Valda 

artiklar 

PubMed Communication and 

autismspectrum disorder 

and children 

60 18 8 

PubMed Communication and 

autism or asperger and 

children 

93 46 11 

PubMed Communication AND 

autism OR asperger AND 

children 

82 28 11 

PubMed Communication and retts 

syndrome and children 

2 2 0 

PubMed Communication and 

hellers syndrome and 

children 

0 0 0 

PubMed Communication and 

desintegrativ disorders  

and children 

0 0 0 

PubMed Parenting and autism 

spectrum disorders 

8 7 3 

PubMed Autistic spectrum disorder 

and parenting role and 

children  

3 2 0 

Cinahl  

 

 

Autistic disorder and 

communication  

127 30 1 

Psyk info Parenting and 

communication 

32 3 0 

Psyk info Autistic spectrum disorder 

and communication 

457 24 2 

Psyk info Autism and parent& 

parenting 

150 50 0 

Totalt via databas 

 

 1017 210 17 

Manuell sökning  7 7 0 

Totalt inkluderade  

i denna 

forsknings-

översikt 

 1024 217 17 
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Databearbetning och analys 

 

Kvalitetsbedömning och granskning har gjorts utfrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån SBU & SSF (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) (Bilaga II).  

 
Alla inkluderade artiklar lästes av båda författarna var för sig och granskades därefter av 

bägge författarna tillsammans. Alla artiklar analyserades och diskuterades. Resultatet 

presenterades under två rubriker i löpande text. 

Resultatredovisningen redovisades under fyra rubriker i löpande text. 

 

Artiklarna är redovisade i artikelmatris (Bilaga I).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Etiskt övervägande har gjordes innan arbetet påbörjades. Artiklar som har valts har 

tillstånd från etisk kommitté eller så har etiska överväganden gjorts. Allt kommer att 

presenteras, även det som inte stödjer studien. Resultatet kommer inte att fabriceras eller 

förvanskas (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Forskningens kunskapskrav syftar till att finna fakta som kan användas till att lösa 

problem. Detta kan leda till konflikt mellan att ta fram ny kunskap och allmänna krav att 

göra gott och inte skada. (Olsson & Sörensen, 2008). 

 

Två allmänt accepterade värden (kunskapskravet och skyddskravet) är i motsättning till 

varandra, dessa är bakgrunden till etiska reglerna. Helsingforsdeklarationen är det 

grundläggande dokumentet för humanforskning (Olsson & Sörensen, 2008).  

 

RESULTAT 

 

Resultatet av forskningsöversikten redovisas under följande rubriker;  

 

Förutsättningar till en förbättrad kommunikation med barn som har ASD 

 

Studien av Brownlow och O´Dell (2009) visar på ett samarbete mellan vårdpersonal och 

personer med autism för att hitta bättre metoder för kommunikation. Resultatet visar på två 

alternativ till kommunikation. En datoriserad interaktiv metod. En social tolkning för att 

underlätta och främja kommunikationen. Vissa barn med ASD har en avancerad 

kommunikation genom dessa två metoder. Genom dessa två metoder har personer med 

autism fått möjlighet att aktivt påverka och tillgodose sina behov. Dessa metoder skulle 

kunna förbättra för personer med autism inom vården.  

 

I studien av Beste (2007) söker författaren efter evidensbaserade metoder för 

sjuksköterskor vid svåra kommunikationsproblem så som vid autism. Resultatet visar att 

observationer i det dagliga livet ger information om hur sjuksköterskan kan kommunicera 

med det autistiska barnet. Underlättande kommunikation med bilder och symboler är det 

sätt som fungerar allra bäst, enligt författarna, då autistiska barn uppvisar ett afasiliknande 

tillstånd. 
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Studien av Gardner Rubenstein (2001) visar att resultaten underströk behovet av att mödrar 

till autistiska barn behöver stöd från anhöriga, samhälle, sjukvård och organisationer. 

Behovet av utbildningsprogram, som bör genomföras av sjuksköterskor med särskild 

kunskap för att ge detta, stöds också av studien. Barn med Asperger syndrom har ett språk 

och är mottagliga för kommunikation och kan vara mycket intelligenta men har svårt att 

förstå icke verbalt språk, svårt att avkoda raffinerat språk, humor, sarkasm och när någon 

retas. Det är därför viktigt att använda ett konkret språk som inte har någon underbyggd 

mening som kan misstolkas, förklara regler och förväntat beteende och inte ta det för givet, 

förklara icke verbalt språk så som gester och mimik, kontrollera förståelsen och förstärk 

den ömsesidiga förståelsen.  

 

Studien av Little och Clark (2006) visar att sjukvården ofta misslyckas i sina försök lägga 

märke till positiva aspekterna med föräldraskapet till barn med handikapp. Resultatet i 

studien är viktigt för sjuksköterskan då sjuksköterskan är i en unik position att agera i de 

speciella behoven som föräldrar och barn behöver. Förståelsen för unika problem som rör 

barn med Asperger syndrom, kan sjuksköterskor ge pedagogiskt material och lämpliga 

professionella hänvisningar. Sjuksköterskorna kan även hjälpa barn och föräldrar med 

tillgång till resursanvändningen och omvandla pessimism till hopp och stötta 

sammanhållningen i familjen.  

 

I denna studie av Cullen och Barlow (2002) framkom det att föräldrarna innan Touch 

Therapy Programme (TTP), kände sig djupt sårade av att autistiska barn är reserverade av 

naturen och att instinkter som fysisk beröring t.ex. spontana kramar, mellan barn och 

föräldrar bara var på barnens villkor. Detta var särskilt viktigt när föräldrar inte kunde 

erbjuda sina barn tröst. Föräldrarna hade också en önskan om att komma närmare sina barn 

både fysiskt och känslomässigt. Efter TTP upplevde en förälder att barnet accepterade mer 

beröring än innan och var mer avslappnad. Ett stort positivt resultat efter TTP var ökningen 

av närhet till deras barn. En följd av denna förbättrade närhet var att föräldrarna kände sig 

glada och positiva över att kunde erbjuda en typ av kärlek som var acceptabel för deras 

barn. 

 

Roberts och Pickering (2010) fann att en kognitiv beteende modell där föräldrar till barn 

med Aspergers syndrom kunde lära sig att hantera sitt barns beteende. En grupp startades 

för föräldrar till barn med Aspergers syndrom i ett närområde och programmet pågick i 12 

veckor som hölls av professionell personal. Modellen var speciellt bra i förbättrandet av 

föräldrarnas mentala hälsa. Modellen gav föräldrarna en plats att lära sig hur de kunde 

reducera sina barns dåliga beteenden. 

 

I Studien av Flippin och Watson (2011) gick den primära studien ut på att undersöka 

skillnader mellan lek där föräldrarna inte deltog och lek där föräldrarna deltog. Ett bifynd 

var att barnen med ASD inte bara imiterade och speglade leken utan också den verbala 

kommunikationen.  

 

Studien av Sigman och McGovern (2005) visar att barn med autism har den största 

utvecklingen av språket och de kognitiva funktionerna under mellanstadieåldern men att 

utvecklingen fortsätter upp till ålder av unga vuxna. Barnen med autism som har störst 

funktionsnedsättning verkade inte utveckla språket och kognitiva funktionerna efter 

mellanstadieåldern. Mellanstadieperioden är den mest mottagliga utvecklingsfasen för barn 

med ASD. Resultatet visar även att leken är viktig i förvärvandet av språket hos barn med 
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autism.  

 

Målet med studien av Kjellgaard och Tager-Flusberg (2001) var att undersöka 

språkförmågan hos barn med autism. Det största fyndet som hittades var att språkspannet 

var mycket varierande. Resultatet visar på en stor skillnad mellan barnens IQ och 

språkförmåga. Resultatet i studien visar att det inte var förvånande att autistiska barn med 

högt IQ också klarade av hela språktestet medan barn som hade lägre IQ inte kunde 

fullfölja hela testet. Författarna kunde inte hitta någon skillnad mellan äldre och yngre 

barn. Testet man använt heter Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF).  

Svårigheten med att använda standardiserade tester är att barn med autism inte har ett 

normalt språk. 

 

Metoder till förbättrad kommunikation 

 

Studien av Nelson och Amplo (2009) inom perioperativ vård visas hur viktigt det är att 

identifiera nyckeln till kommunikation med det autistiska barnet. Dessa nycklar hittas 

genom tålamod och tid för förberedelse. Kommunikationen kan behöva finnas i varierande 

form beroende autismens variation i svårighetsgrad. För att finna den bästa formen för 

kommunikation med det specifika autistiska barnet kan det behövas hembesök för att 

studera det autistiska barnet i dennes tryggaste miljö. Genom att i hemmiljö studera hur 

vårdnadshavarna kommunicerar med sitt barn kan sjuksköterskan använda sig av samma 

metoder. Om hembesök inte är möjligt så måste sjuksköterskan förlita sig på 

vårdnadshavares guidning i kommunikationen med det autistiska barnet. När 

sjuksköterskan pratar med det autistiska barnet ska sjuksköterskan använda sig av ett 

tydligt språk med kortfattade meningar och tänka sig noga för vid val av ord som kan 

missuppfattas eller få en annan mening. Autistiska barn kanske inte alls kan förstå talat 

språk eller ha ett mycket begränsat språk. Dessa barn är ofta beroende av bilder eller saker 

för att förstå. Vissa autistiska barn kan skriva ned sin vilja och känslor men inte tala.  

Vilken metod som än används för kommunikation med det autistiska barnet så är det av 

största vikt att föräldrarna är med. Det finns information till vårdpersonal om hur de ska ta 

hand om det autistiska barnet men vårdnadshavarna är nyckeln till att kunna nå fram till 

det autistiska barnet. 

 

Studien av Elder, Valcante, Groce, Yarandi och Stanford Carlton (2002) visar att 

rekommendationer för sjuksköterskor och annan vårdpersonal är att först observera det 

autistiska barnets beteende som varierar mycket mellan det man ser inom sjukvården och 

hemmet. Det är också viktigt att försöka utvärdera barnen både hemma och inom 

sjukvården. Viktigt är också att observera det autistiska barnet tillsammans med båda 

föräldrarna och föräldrarna var och en för sig.  

 

Studien av Chell (2006) visar att sjukvårdspersonalen har motvilja till att ge barn med 

Asperger en diagnos vilket istället ger föräldrarna skuldkänslor, förtvivlan och isolering. 

När sjukvårdspersonalen upptäckte det positiva med att ge en diagnos så upptäcktes 

samtidigt det smärtsamma i att få diagnosen. Vårdpersonal upptäckte även att diagnosen i 

sig inte gav någon hjälp. Det bästa sjukvårdspersonalen kunde göra var att identifiera 

nyckelpersoner som lyssnade och försökte att förstå situationen ur föräldraperspektivet. 

Det fanns ett behov av fortsatt professionell information framför allt i samband med 

diagnos. Det visade sig även att samarbete mellan olika professioner och medlemmar i 

olika patientgrupper var viktiga. En kontaktperson skulle kunna förbättra 

kommunikationen och klargöra roller och ansvar. En förälder ur patientgruppen påpekade 
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att det var sårbart att inte ha professionell uppbackning.  

 

Studien av Hall och Graff (2011) visar att föräldrar fick lite eller ingen hjälp av 

professionella nätverket. Föräldrarna fick istället bäst stöd av varandra. Sjuksköterskor är 

ofta de första av vårdpersonalen som träffar barnen med Autismspektrum syndrom och 

sjuksköterskorna skulle också stå i frontlinjen för kontakten mellan olika professioner, ge 

information om olika sociala nätverk för föräldrarna, ge namn på kontakt personer, hjälpa 

föräldrar till lämplig resurs och hjälpa och skapa program och service för barn med autism  

  

I studien av Bilgin och Kucuk (2010) har sjusköterskor en central roll i det professionella 

teamet som hjälper familjerna till barn med autism, då sjuksköterskorna arbetar i olika 

sammanhang med det autistiska barnet och kommunicerar med föräldrarna. 

Sjuksköterskorna lyckas på detta sätt vara en del i de autistiska barnens utbildning. 

Resultatet visar även på att en mer optimistisk och positiv attityd i familjen kan uppnås 

genom det stöd som kan fås via familj, samhälle eller andra organisationer. Författarna 

visar även att föräldrarna behöver kämpa med barnens beteende, sociala problem och 

kommunikationsproblem men även med den sociala stressen.  

 

Studien av Cole (2008) belyser författaren strategier som kan underlätta kontakten och 

kommunikationen med barn som har ASD. Strategierna är följande; Fråga föräldrarna eller 

erfarna vårdgivare om strategier, tillåt barnet bli bekant med vårdgivaren innan 

vårdgivaren tar i barnet, undvik att oväntat och utan förvarning ta i barnet, tillåt barnet att 

bekanta sig med material som skall användas, använd långsamma rörelser, använd bilder 

och berätta om procedurer på ett enkelt sätt och avsätt extra tid. 

 

Sjusköterskor har en central roll i det professionella teamet som hjälper familjerna till barn 

med autism, då sjuksköterskorna arbetar i olika sammanhang med det autistiska barnet och 

kommunicerar med föräldrarna. Sjuksköterskorna lyckas på detta sätt vara en del i 

autistiska barnens utbildning (Hall & Graff, 2010) 
 

I studien av Carothers och Taylor (2004) beskrivs tre olika typer av inlärningsmetoder. 

En videoinspelningsmodell där videos spelades in som rörde dagliga sysslor och uppgifter. 

En foto- och bildillustrationsmodell då foton och bilder användes som sattes upp på en 

tavla för att visa vad som var på gång. Slutligen en modell där barnen med ASD fick titta 

på när likasinnade som utförde dagliga sysslor. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

En forskningsöversikt har valts för att belysa/undersöka om det finns något vetenskapligt 

beskrivet kring kommunikationen med barn som har ASD.  

 

Resultatdiskussionen har redovisats under fyra rubriker som beskriver områdena som 

belysts problemformulering och syftet. 

 

Förankring/relevans 

 

Denna forskningsöversikt kommer att förankras i verksamheten genom internutbildning för 

vårdpersonalen, då det är relevant då dessa barn ofta förekommer i verksamheten för olika 



16 

 

undersökningar och utredningar.  

Reflektion över metod 

 

Författarna har använt sig av ett vetenskapligt förhållningssätt som kännetecknas av 

objektivitet, systematik och kritiskt tänkande (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Anledning till att forskningsöversikt valdes är att i framtiden göra en intervjustudie med 

föräldrar till barn med ASD. Detta för att om möjligt kunna påvisa behovet av koordinator 

inom kliniken för barnen med ASD.  

 

Bortfall samt begränsningar 

 

Merparten av artiklarna som hittades vid databassökningar är skrivna på engelska och 

kommer från USA och England, men också ett stort antal på franska, några på tyska och 

turkiska. Alla franska och turkiska artiklarna har valts bort på grund av att risken för 

feltolkningar vid översättning är stor. Dock har en artikel på tyska använts för att vi 

behärskar tyska. Språkets komplexitet det vill säga att samma ord kan ges olika betydelser 

beroende på samanhang, bakgrund och språk (Olsen & Sörensen, 2008). 

 

Många av artiklarna har valts bort då artiklarna inte belyser kommunikation utan är 

medicinskt inriktade.  

 

Urval 

 

Ett stort antal träffar erhölls men samma artiklar återfanns i flera databaser varför detta ger 

ett falskt träffresultat. Det var svårt att begränsa sökområdet då detta ledde till mycket få 

eller inga träffar. Därför är sökområdet brett. 

 

Generaliserbarhet 

 

Om resultatet är generaliserbart är med säkerhet svårt att uttala sig om, då området inte är 

tillräckligt utforskat (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Denna forskningsöversikt är inte heltäckande då det till viss del varit svårt att hitta artiklar 

som belyser sjuksköterskans kommunikation med barn som har ASD. Dock har arbetet gett 

författarna den överblick som behövs för fortsatta studier inom området. 

 

Överförbarhet 

 

Det finns i nuläget möjlighet att överföra delar av resultatet för klinisk nytta och 

tillämpning i den kliniska verksamheten (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Dels som ett informationsmaterial för att överföra kunskap till vårdpersonalen. Den andra 

möjligheten till att använda sig av någon kommunikationsmetod i kontakten med barn med 

ASD, i verksamheten. Författarna har också blivit uppmärksammade på behovet av 

kontaktperson/ koordinator till familjerna. 

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna studie var att belysa kommunikation med barn som har 
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autismspektrumtillstånd. 

 

Anledningen till att detta ämne valdes är att författarna till denna forskningsöversikt 

arbetar på en Neuropediatrisk klinik och därför ofta träffar barn med ASD i olika 

sammanhang och upplever hur svårt och frustrerande det är att inte kunnat förklara för 

dessa barn t.ex. vad det är för undersökning som skall göras eller varför provtagning 

behöver utföras och hur det kommer att gå till. Av erfarenheten vet författarna att många 

föräldrar säger att det är ”bara hålla i och göra pinan kort” men då blir det värre nästa gång. 

Andra föräldrar kan ha hittat metoder t.ex. att genom lek avleda barnet. Men vad 

författarna inte visste var om det fanns något vetenskapligt beskrivet t.ex. finns det 

kommunikationsmetoder eller tillvägagångssätt som kan underlätta och vara en bas för 

möjligheten till kommunikation. Det finns, som belysts i bakgrunden, flera olika diagnoser 

inom ASD där svårighetsgraden i kommunikationen varierar men alla diagnoserna har en 

gemensam nämnare, nämligen avsaknaden av eller bristfällig kommunikation. Författarna 

fann tidigt att kommunikation med barn som har ASD inte är speciellt belyst och att det 

gällde att vrida och vända på MESH-termerna för att hitta nog med artiklar för en 

forskningsöversikt. Denna forskningsöversikt är långt ifrån heltäckande då det finns fler 

artiklar inom Psykinfo, men dessa belyser inte kommunikationen ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Det finns uppenbart ett behov av ny forskning inom 

sjuksköterskans kommunikation med barn. 

 

Resultatdiskussionen har författarna valt att presentera under fyra rubriker; kontaktperson, 

metoder, observationer och kunskap. Anledningen att dessa områden valdes som rubriker 

var att det är inom dessa områden som kommunikationen med barn som har ASD är belyst.   

 

Kontaktperson 

 

Författarna vet av egen erfarenhet att många föräldrar eftersöker en kontaktperson att 

vända sig till med olika frågeställningar samt i kontakt med övrig hälso- och sjukvård. 

 

Det som framträder som tydligast är att kommunikationsproblemen varierar från barn till 

barn på grund av att svårighetsgraden varierar och att barn är olika. Men det finns ett 

uppdämt behov av att ha kontaktperson, koordinator, eller kontaktsjuksköterska. Med 

andra ord någon som är ”spindeln i nätet” i det professionella nätverket och har mycket 

kunskap kring ASD och kan hjälpa till med kontakter och samordna. Behovet av denna 

kontakt visar sig i sex av artiklarna bl.a. i Hall och Graff, 2010 och 2011. 

Möten med vårsökande barn ställer höga krav på vårdgivaren som kräver särskild 

kompetens (Fossum, 2007). 

 

Sjuksköterskan tillåts möjlighet för utbildning i autismspektrum tillstånd, vilket ger 

möjlighet till att koordinera omvårdnad och utvärdera resultatet för barnen med 

autismspektrum tillstånd (Lobar, Fritts, Arbide & Russel, 2008). 

 

Metoder 

 

Det hade varit enkelt om det funnits en metod som vårdpersonal kunde lära sig så att 

kommunikation med barn som har ASD kunde uppnås, men riktigt så enkelt är det inte. 

Dock finns det flera metoder  som skulle kunna användas som bas till en förbättrad 

kommunikation Touch Therapy Programme (TTP) som ledde till fördjupad närhet mellan 

föräldrar och barn (Cullen och Barlow, 2002).. En kognitiv beteende modell där föräldrar 
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kunde lära sig att hantera sitt barns beteende. Modellen var speciellt bra i förbättrandet av 

föräldrarnas mentala hälsa. Modellen gav föräldrarna en plats lära sig att reducera sina 

barns dåliga beteenden (Roberts & Picking, 2010). Ett bifynd i studien av Flippin och 

Watson (2011) var att barn med ASD inte bara imiterade och speglade leken utan också 

den verbala kommunikationen. 

 

I en annan studie undersöktes språkförmågan genom ett test som heter Clinical Evaluation 

of Language Fundamentals (CELF) men testet slog inte så väl ut då barn med ASD inte har 

ett normalt språk (Kjellgaard & Tager Flusberg, 2001). En annan studie visar på att barn 

med ASD kan ha en avancerad kommunikations genom en datoriserad interaktiv metod 

och en metod som använder sig av social tolkning (Brownlow 2009). I en studie av Beste 

(2007) framkom att observationer i det dagliga livet samt användandet av bilder och 

symboler fungerar bäst. 

 

I studien av Carothers och Taylor (2004) beskrivs tre olika typer av inlärningsmetoder. 

En videoinspelningsmodell, en foto och bildillustrationsmodell och en modell där barnen 

med ASD fick titta på när likasinnade utförde dagliga sysslor. 

I studien av Cole (2008) belyser författaren strategier som kan underlätta kontakten och 

kommunikationen med barn som har ASD.  

 

Bristen på kunskap är stor inom hälso- och sjukvården om hur barn med ASD 

kommunicerar. Framför allt inom kliniker där barn med ASD normalt sett inte är en stor 

patientgrupp. 

 

En förutsättning till att kunna kommunicera med barn som har ASD är att förstå deras sätt 

att kommunicera (Wing, 1998). 

 

En del familjer utvecklar otroliga kreativa metoder och har en förmåga att återhämta sig 

(Elder & D´Alessandro, 2009).  

 

Observationer 

 

Andra studier visar på att observationer är det bästa sättet att finna formen för 

kommunikation. 

I Nelson och Amplo (2009) upptäcks t.ex. att föräldrarna är nyckeln till god 

kommunikation med barn som har ASD. Observationer visar sig vara bästa sättet att förstå 

hur föräldrarna kommunicerar. Likaså i en studie av Elder et al (2002) visar det sig att 

observationer är viktigt och då framför allt i hemmiljö och med båda föräldrarna för sig. 

 

Sjuksköterskan har kunskaper men är ofta osäker och vet inte hur hon ska använda sig av 

denna kunskap. Kunskapen kring hur sjuksköterskan bör förhålla sig till med ASD kan bli 

bättre om tid och möjlighet ges för observation av ASD barn. 

 

Sjuksköterskan är också kvalificerad att upptäcka tidiga tecken på autismspektrum tillstånd 

och kan bedöma utvärdera tillståndet (Lobar et al., 2008). 

 

Kunskap 

 

I studien av Sigman och McGovern (2005) redovisas under vilken ålder som barn med 

ASD utvecklar sitt språk som bäst. 
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Språkutvecklingen är som bäst under mellanstadieperioden men fortsätter upp till ålder av 

unga vuxna  

 

Skolsköterskan kan med kunskap om senaste forskningsresultat och behandlings metoder 

på ett individuellt sätt ta hand om barn med ASD. Detta leder till att det bästa 

omhändertagandet av barn med ASD (Galinat, Barcalow & Krivda, 2005). 

 

Efter denna litteraturstudie har funnit att det inte finns någon enkel väg till en förbättrad 

kommunikation men att det finns metoder till hjälp. Ett annat sätt är att observera barnen 

med ASD och hur föräldrarna kommunicerar. Däremot är behovet stort av en 

kontaktperson som kan hjälpa familjerna.  

 

 

Slutsats 

 

Slutsaten visar att kommunikation med barn som har ASD inte är enkel. Alla barn är olika 

så även barn med ASD vilket innebär att en metod inte kan ersätta observationer och en 

öppen dialog/diskussion med föräldrarna. Slutsatsen visar också att det finns en del 

metoder för kommunikation men att dessa inte fungerar för alla barn med ASD då 

svårighetsgraden varierar. 

 

Att sjuksköterskans ofta känner att de saknar bra metoder och kunskap för att kunna 

kommunicera med barn med ASD visar på behovet av studier inom området; 

”kommunikation med barn som har ASD”. Att föräldrarna känner att avsaknad av kunskap 

och att efterfrågar mer information om ASD visar på behovet av 

specialistsjuksköterskor/koordinatorer dit föräldrarna kan vända sig för råd och hjälp och 

vara spindeln i nätet för samordning och information.  

 

En kontaktperson med stor kunskap om barn med ASD dit familjerna kan vända sig och 

också få kontakt med hela det professionella teamet. 

 

Författarnas slutsats med hänsyn till resultatet är att det med största säkerhet finns ett 

behov av fortsatt forskning inom området kommunikation med barn som har ASD. 

  

Fortsatt forskning  

 
Då barn med ASD inte svarar mot sin omgivning, ofta saknar verbal kommunikation och 

har svårt att tolka icke verbal kommunikation krävs en stor förståelse för barnen och deras 

föräldrar. När barnen befinner dig i olika vårdsituationer behöver sjuksköterskan kunskap 

om hur kommunikation på bästa sätt bör ske.  

En intervjustudie som tar upp kommunikationsproblemet med barn som har ASD kulle 

vara mycket intressant att genomföra. En utmaning kommer bli att formulera frågorna så 

att det täcker kommunikationsproblemet. En intervjustudie skulle vara till stor hjälp inom 

kliniken då många av barnen med ASD kommer för olika undersökningar och det är svårt 

att få barnen att förstå vad som ska ske.  

 

Att ta i beaktning inför en kommande studie är att det är många familjer med 

språkproblematik som inte är läskunniga ens på sitt hemspråk. 
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Artikelmatris 

 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Bilgin och 

Kucuk 

Turkiet 

2010 

Raising an autistic child: 

perspectives from Turkish 

mothers. 

Syftet med denna studie var att 

undersöka och kategorisera de 

erfarenheter mödrar med ett 

autistiskt barn har. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 6 

frågor om deras 

erfarenheter. Man 

intervjuade 43 

mödrar till barn 

med ASD 

N= 43 

(0) 

Resultaten stöder också behovet av 

utbildningsprogram som bör 

genomföras av sjuksköterskor eller 

annan vårdpersonal som har 

särskilda kunskaper för att ge detta. 

 

K I 

Cullen och 

Barlow 

England 

2002 

 Kiss, Cuddle, Squeeze´: The 

Experience and Meaning of 

Touch among Parents of 

Children with Autism 

Attending a Touch Theraphy 

Programme  

Att utforska erfarenheter och 

betydelsen av beröring mellan 

föräldrar och barn med autism 

innan och efter att ha gått ett 

(TTP) Touch Therapy 

Programme. 

En kvalitativ studie 

där föräldrar 

rekryterades via 

media, lokala och 

nationella 

välgörenhetsorgani

sationer samt 

organisationer som 

arbetar med 

föräldrar till 

autistiska barn. 

N=12 

(0) 

Att TTP kan hjälpa föräldrar att  

uppleva en ökad närhet till sina barn. 

K II 

 

Gardner  

USA 

2001 

Understanding and Caring 

for the Child With Asperger 

Syndrome 

Syftet var att belysa 

sjuksköterskans roll vad gäller 

utbildning, medicinering och 

stöd till familjer med barn som 

har Asperger syndrom. 

Fallstudie  Resultatet visar att barn med 

Asperger syndrom har ett språk och 

är mottagliga för kommunikation 

men har svårt att förstå icke verbalt 

språk. Det är därför viktigt att 

använda ett konkret språk som inte 

K II 
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har någon underbyggd mening som 

kan misstolkas. 

Little, 

Clark 

2006 

USA 

 

Wonders and Worries of 

Parenting a Child With 

Asperger Syndrome and 

Nonverbal Learning 

Disorder 

 

Syftet var att beskriva de 

glädjeämnen och uppgifter 

som föräldrar till barn med 

Asperger syndrom eller icke 

verbal kommunikation har. 

En förfrågan 

skickades till 

föräldrar per post 

om de ville delta i 

studien. Därefter 

skickades ett 

frågeformulär ut 

till de föräldrar 

som tackade ja till 

att delta. 

N=411 

(308) 

Resultatet visar att sjukvården ofta 

misslyckas i sina försök att se de 

positiva aspekterna med 

föräldraskapet till barn med 

handikapp. 

P III 

Beste 

Tyskland 

2005 

Die Gestützte 

Kommunikation: Bedeutung 

und Anwendung in der 

Pflege von autistischen 

Menschen mit schweren 

Handlungs- und 

Kommunikationsstörungen 

Syftet var att hitta 

evidensbaserade metoder för 

sjuksköterskor vid svåra 

kommunikationsproblem som 

vid autism.  

Observationer av 

en grupp barn 

hämtade ur det 

dagliga livet 

N= ej 

angivet 

Man ser att observationer i det 

dagliga livet ger information om hur 

sjuksköterskan kan kommunicera 

med det autistiska barnet. För att 

underlätta kommunikation kan man 

använda bilder och symboler. 

R III 

Chell 

USA 

 

2006 

Experience of Parenting 

Young People with a 

Diagnosis of Asperger 

Syndrome:A Focus Group 

Study. 

Syftet var att visa att 

sjukvårdspersonalen har 

motvilja till att ge barn med 

Asperger en diagnos vilket kan  

ger föräldrarna skuldkänslor, 

förtvivlan och isolering. 

En studie där 

föräldrar 

intervjuades och 

svaren spelades in 

och analyserades 

med en modell från 

Miles and 

Huberman.  

N=13 

(0) 

Resultatet visar att vårdpersonal 

upptäckte att diagnosen i sig inte gav 

någon hjälp. Resultatet visar också 

på att det bästa sjukvårdspersonalen 

kunde  göra var att identifiera 

nyckelpersoner som lyssnade och 

försökte att förstå situationen ur 

föräldraperspektivet.  

CCT III 
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Elder , 

Valcante , 

Groce , 

Yarandi, & 

Stanford 

Carlton 

2002 

Social Interactions of 

Children with Autism in 

Father-Child and Mother-

Child Play Sessions. 

Syftet med studien var att visa 

på att man först bör observera 

det autistiska barnets beteende, 

som varierar mycket mellan 

det man ser inom sjukvården 

och hemmet att detta är det 

som bär rekommenderas för 

sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal. 

Semistrukturerad 

intervjustudie 

N=66 

(0) 

Resultatet visar att det också är 

viktigt att försöka utvärdera barnen 

både hemma och inom sjukvården. 

Det är även viktigt att observera det 

autistiska barnet tillsammans med 

båda föräldrarna och föräldrarna var 

och en för sig. 

P I 

Nelson & 

Amplo 

USA 

2009 

Care of the autistic patient in 

the perioperative aera. 

Syftet med studien var att 

inom perioperativ vård 

identifiera nyckeln till 

kommunikation med det 

autistiska barnet.  

 

Fallstudie/ 

sammanställning 

av tidigare 

forskning 

 Resultatet visar att för att finna den 

bästa formen för kommunikation 

med det specifika autistiska barnet 

kan det behövas hembesök så att det 

autistiska barnet kan studeras i 

dennes tryggaste miljö.  

R III 

Kjellgaard, 

Tager-

Flusberg  

USA 

2001 

An investigation of language 

impairment in autism: 

Implications for genetic 

subgroups 

Syftet med studien var att 

undersöka språkförmågan hos 

barn med autism. 

Undersökning av 

språkfunktionen 

hos 89 barn med 

autism. 

Barnen testades 

med ett standard 

test vad gäller 

språkfunktionen.  

 

N=89 

(0) 

Resultatet visade att språkspannet 

var mycket varierande. Man såg 

även en stor skillnad mellan barnens 

IQ och språkförmåga. Författarna 

kunde inte hitta någon skillnad 

mellan äldre och yngre barn. 

 

P III 

Roberts, 

Pickering 

England 

2010 

Parent training programme 

for autism spectrum 

disorders: an evaluation 

Syftet med studien var att 

föräldrar till barn med 

Asperger syndrom skulle lära 

sig att hantera sitt barns 

beteende via en kognitiv  

beteende modell. 

Träningsprogram 

till föräldrar som 

inkluderade 

litteraturstudie. 

N=12 

(0) 

Resultatet visade att modellen var 

speciellt bra i förbättrandet av 

föräldrarnas mentala hälsa. Den gav 

föräldrarna en plats där de kunde 

lära sig hur de kunde reducera sina 

barns dåliga beteenden  

P II 
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Flippin, 

Watson 

USA 

2011 

Relationships Between the 

Responsiveness of fathers 

and Mothers and the Object 

Play Skills of Children With 

Autism Spectrum Disorders. 

Syftet med studien var att 

undersöka skillnader mellan 

lek där föräldrarna inte deltog 

och lek där föräldrarna deltog 

Studien följde ett 

standardiserande 

protokoll och 

inkluderade tre 15-

minuters 

observationer av 

fri lek. 

N=16 

(0) 

Resultatet visar att bland annat på att 

barnen barnen inte bara imiterade 

och speglade leken utan också den 

verbala kommunikationen.  

P I 

Sigman 

McGovern 

USA 

2005 

Improvement in Cognitive 

and Language Skills from 

Preschool to Adolenscence 

in Autism 

Syftet var att följa upp en 

tidigare studie gjord 1978. 

Drygt hälften av 

gruppen blev 

intervjuade och 

resten blev 

intervjuade via 

telefon 

N=70 

(22) 

Resultaten visar att barn med autism 

har den största utvecklingen av 

språket och de kognitiva 

funktionerna under 

mellanstadieåldern men att 

utvecklingen fortsätter upp till ålder 

av unga vuxna. Barn med autism och 

stor funktionsnedsättning verkade 

inte utveckla språket och de 

kognitiva funktionerna efter 

mellanstadieåldern.  

P III 

Hall,  

Graff 

USA 

2011 

The relationships among 

adaptive behaviors of 

children with autism, family 

support, parenting stress, 

and coping 

Syftet var att visa på att 

föräldrar till barn med autism 

behöver hjälp i sin unika 

situation med ed att hitta 

hjälpen i kommunerna och att 

hitta strategier för att minska 

sin stress. 

En beskrivande 

Correlational 

tvärsnittsstudie. 49 

föräldrar träffade 

forskaren 

personligen och 26 

föräldrar 

intervjuades via 

telefon.   

N=75 

(2) 

Resultatet visar att föräldrarna 

upplevde att det fick ingen eller lite 

hjälp av professionella nätverk. 

Resultatet visar att föräldrarna fick 

bästa hjälpen av varandra.  

  

 

P III 
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Cole 

USA 

2008 

Autism In School-Age 

Children: A Complex 

College of Development, 

Behavior and 

Communication 

Syftet med studien var finna 

utbildningsmaterial för 

sjuksköterskor. 

Undervisnings-

material 

 

 Resultatet visar på olika strategier 

för kommunikation med barn med 

ASD. 

R III 

Carothers & 

Taylor 

USA 

2004 

How Teachers and Parents 

Can Work Together to Teach 

Daily Living Skills to 

Children With Autism 

Syftet var att beskriva olika 

typer av inlärningsmetoder i 

det dagliga livet. 

 

 

Beskrivande text 

 

 Resultatet visar att olika typer av 

inlärningsmetoder kan hjälpa barnen 

att vid vuxen ålder vara mindre 

beroende av vuxna. 

R III 

Hall & Graff 

USA 

2010 

Parenting challenges in 

families of children with 

autism: a pilot study 

Syftet med studien var att 

föräldrarna skulle få möjlighet 

att uttrycka sin oro för att vara 

föräldrar till barn med autism.  

Intervjustudie med 

föräldrar i deras 

närområde 

N=11 

(0) 

Resultatet visar att  

sjusköterskor har en central roll i det 

professionella teamet som hjälper 

familjerna till barn med autism, då 

sjuksköterskorna arbetar i olika 

sammanhang med det autistiska 

barnet och kommunicerar med 

föräldrarna.  

KII 

Brownlow 

och 

O´Dell  

Open 

Univerity 

2009 

Representations of autism: 

implications for community 

health care practice 

Syftet med studien var att visa 

på ett samarbete mellan 

vårdpersonal och personer med 

autism för att hitta bättre 

metoder för kommunikation.  

Studien 

genomfördes med 

två On-line 

diskussionsgrupp . 

I denförsta 

gruppen ingick 12 

medlemmar och i 

den andra 39-49 

medlemmar.   

N= 51-61 Resultatet visar att man kom fram 

till två alternativ till kommunikation. 

Den ena där man använder sig av en 

datoriserad interaktiv metod och den  

andra där man använder sig av social 

tolkning för att underlätta och främja 

kommunikationen.  

K II 
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Bilaga II 

Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

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 patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/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 

patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagre och 

adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 

Klart beskriven kontext 

(sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 
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de utforskades perspektiv. Avvsikten 

kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 

 

 


