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Information till föräldrar som fått ett 
barn med funktionsnedsättning –  
exemplet Downs syndrom 
Gerth Hedov  
 
 
Detta kapitel handlar om arbetet med att utforma riktlinjer för hur man 
möter och ger stöd till föräldrar som fått ett barn med funktionsnedsätt-
ning (Downs syndrom). Tidsmässigt rör det om den första tiden för 
föräldrarna, om vad som sägs till dem och vad som görs inom förloss-
nings- och barnsjukvården. Hur reagerar föräldrarna i den för dem nya, 
oväntade, okända och sannolikt skrämmande situationen? Vad vill för-
äldrarna ha och vad behöver de ha och inte minst vad ges de för initialt 
omhändertagande? De nya nationella medicinska riktlinjerna har för 
första gången fått ett eget avsnitt som handlar om just detta första om-
händertagande. Avsnittet har sin utgångspunkt i både beprövad erfaren-
het och empirisk forskning. Vårdprogrammet presenterades 21 mars 
2013.  
 
Detta arbete kan också ses som ett exempel på hur man kan ”fånga upp” 
ett vårdproblem från empirin, processa det genom forskningsprocessen 
och hur man sedan implementera resultatet åter till empirin. 
 

Bakgrund  
Vid två tidigare tillfällen har det kommit ut nationella riktlinjer för barn 
och vuxna med Downs syndrom (DS) i Sverige 1977 och 1983. I de 
första från 1977 (Socialstyrelsen) redogörs väl för hela den situation som 
har att göra med den första informationen och stödet till nyblivna för-
äldrar som fått ett barn med funktionsnedsättning. Detta skrevs när kun-
skapen om traumatiska kriser var ung. Cullbergs bok Kris och Krisutveckling 
gavs ut 1975 och Socialstyrelsens riktlinjer skrevs i nära anslutning till 
denna. Kapitlen benämns: huvuddragen i informationsprocessen och 
psykologiska aspekter på den medicinska informationen och avslutas 
med 15 punkter att tänka på i denna situation. Den andra skriften (An-
nerén 1983) som behandlar ämnet än mer riktat mot föräldrar till barn 
med DS kom ut 1983. Skriften är mycket mer medicinskt hållen och har 
en helhetssyn på barnet och dess medicinska tilläggsåkommor och ser 
även till vad som kan göras åt dem. Även barnens motoriska träning 
lyftes fram. Man betonar att föräldrarna ska ha kontakt med en och 
samma läkare under hela den initiala sjukhusvistelsen. Läkaren ska vara 
specialist i pediatrik och erfaren att ta hand om och möta föräldrar i kris 
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och chocktillstånd. Läkaren ska samordna barnets vård och knyta kon-
takter med övrig vårdpersonal. Detta förefaller således vara en punkt 
som man har misslyckats med, se nedan. Lokala riktlinjer har cirkulerat 
efter det, till exempel från ett symposium i 1990 anordnat av Stiftelsen 
Sävstaholm.  
 
Så år 2012 var det dags att skriva nya nationella riktlinjer och jag var en 
av 19 andra ”experter” i Sverige som blev tillfrågad om att ingå i det 
arbetet som hade Uppsala som bas. Att jag skulle bidra med ”min” del 
var i viss mån logiskt då jag vid denna tidpunkten var den sista i Sverige 
som doktorerat på området. Mitt uppdrag var att skriva ett avsnitt om 
information och stöd till föräldrarna när barnet var nyfött, som ju hade 
varit mitt forskningsområde. De tidigare nationella riktlinjerna som 
nämnts ovan, hade egentligen inget eget avsnitt som tog upp om föräld-
rarnas initiala situation och behandlades relativt summariskt och var helt 
erfarenhetsbaserade. Alltså byggde inte på forskning. I de nya riktlinjerna 
skulle området få ett eget avsnitt. Jag kommer på slutet att helt kort dis-
kutera att just i detta fall så sammanfaller den erfarenhetsbaserade kun-
skapen delvis med den kunskap som är inhämtat från empirisk forsk-
ning.  
 
Under 2012 blev jag alltså kallad till Uppsala i egenskap av nationell ”ex-
pert” inom mitt område, ”den första informationen och det första stödet 
till föräldrar som fått ett barn med Downs syndrom”. Syftet med träffar-
na var att formulera och skriva nya medicinska riktlinjer. Vi, experterna 
hade det gemensamt att alla arbetade kliniskt eller forskade om barn med 
DS inom olika områden. Alla organsystem skulle täckas av och områ-
dena skulle uppdateras till det aktuella kunskapsläget.  
 
De nya riktlinjerna presenterades 21 mars 2013 och har reviderats en 
gång (2014) sedan dess. Den 21 mars varje år infaller den internationella 
Downs Syndromdagen. Datumet är valt för att det symboliserar det 21:a 
kromosomparet och den tredje månaden som ska betyda att det finns tre 
av kromosom nummer 21, alltså trisomi 21 som DS också kallas. Det är 
ett vanligt amerikansk sätt att ”leka med” siffror för att uppmärksamma 
något av intresse. Vill man vara med och uppmärksamma dagen så kan 
man under den dagen ha olikfärgade eller ett udda par strumpor på sig.  
 

Downs syndrom 
Downs syndrom (DS) är en kromosomavvikelse och är den vanligaste 
enskilda orsaken till funktionsnedsättning (Gustavson 1987) och årligen 
föds det mellan 100-200 barn med denna kromosomavvikelse i Sverige 
(Socialstyrelsen 2016). För mer information om DS hänvisas till (An-
nerén, Johansson, Kristiansson och Lööw, 1998). 
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Så mycket positivt har hänt med vården av barnen de senaste 30 till 40 
åren. Den medicinska vården av barn/individer med DS har under den 
senare halvan av 1900-talet dramatiskt ökat deras medellivslängd (Tabell 
1). Förbättringarna påbörjas redan inom mödrahälsovården och följs 
sedan upp med en tidig och offensiv strategi att behandla och följa upp 
barnens eventuella medicinska problem. För hundra år sedan så dog 
barnen innan de var fem år fyllda. Detta är således ett resultat av medi-
cinska och omvårdnadsmässiga framgångar under lång tid men det bety-
der förstås inte att den bakomliggande kromosomavvikelsen har blivit 
”lindrigare”.  
 
Tabell I. Medianåldern för personer med Downs syndrom har ändrats under knappt ett 
sekel.    
  
År   Medianöverlevnad 
1920   ca 3 år 
1955   ca 13 år 
1972   ca 32 år 
1992   ca 57 år  
2002   ca 60 år 
2010   ca 62 år 
2015   ca 65 år 

 
Den oväntade födelsen av ett barn med medfödd kronisk sjukdom, 
såsom DS, utmanar föräldrarnas förmåga att anpassa sig på ett sätt som 
de sällan eller aldrig annars behöver (Cardone, Gilkerson, 1992).  
 

Föräldrarnas reaktioner 
Den första informationen om ett livslångt handikapp utlöser i regel en 
krisreaktion hos föräldrarna och efter hand, då åren går, kan de flesta 
föräldrarna anpassa sig till de nya premisserna för livet Gustavsson 
(1985). Familjen som har ett barn med DS fungera ofta som ”modellfa-
miljen” för andra familjer som har ett barn med andra medfödda miss-
bildningar, syndrom eller funktionsnedsättning. Downs syndrom är även 
ett välkänt och väl avgränsat tillstånd. Med ”modellfamiljen” menar jag i 
denna text ingen egentlig ”riktig” familj utan snarare den stereotypiska 
bilden/uppfattningen av en familj där det förekommer ett barn med 
medfödda missbildningar, syndrom eller funktionsnedsättning. Kanske 
helt enkelt bara den familjen som är synligast i vårt samhälle. Downs 
syndrom är ju den enskilt största orsaken till funktionsnedsättning, se 
ovan.  
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En stor del av de föräldrar som fått ett barn med DS eller annat miss-
bildningssyndrom/funktionsnedsättning har ett stort behov av att spon-
tant få prata om hur de fick den första informationen. Med detta menas 
det första omhändertagandet på sjukhuset och situationen däromkring 
då barnet är nyfött. Detta behov kan vara lika starkt vare sig barnet är 
mellan två eller trettio år (Cunningham 1994). Det råder oenighet om 
vad föräldrarna behöver för information vid det första och vid senare 
informationstillfällen. En viktig utgångspunkt är att föräldrarnas anpass-
ning till den nya situationen innebär en kognitiv återuppbyggnadspro-
cess. Bilden av det väntade perfekta barnets försvinner från föräldrarna 
och barnets diagnos resulterar i oändliga frågetecken. En del föräldrar 
upplever känslor av förlust och sorg över sitt idealt föreställda barn och 
behöver sörja. De flesta upplever en stor osäkerhet om sina egna käns-
lor, förmågor och inte minst inför framtiden. Föräldrarna behöver in-
formation för att förstå vad som hänt och hjälp med att så småningom få 
ordning på sin tillvaro igen.  
 
Många föräldrar kan ha olösta svårigheter som de dras med lång tid efter 
barnets födelse och det initiala omhändertagandet i samband med dia-
gnosbeskedet. Man brukar tala om två olika teman:  
 
En mindre grupp föräldrar förknippar vissa känslor i relation med bar-
nets handikapp såsom sorg och/eller förlust av något som kunde ha varit 
en del frågar sig, varför hände detta oss? Ibland har de ihållande känslor 
som ”kronisk sorg” (Olshansky, 1962; Wikler, 1981). Den andra är för-
äldrar som uttrycker starkt kritiska röster om hur dåligt det initiala om-
händertagandet och informationen på BB eller nyföddhetsavdelningen 
var. De kan ha behov av att få återberätta och söka bekräftelse på att de 
faktiskt blev dåligt informerade, omhändertagna och stöttade. Detta för 
att bland annat dementera att de inte är ”neurotiska föräldrar” som inte 
accepterar barnets handikapp. Vissa föräldrapar kan med rätta hävda 
”varför sa de inget till oss tidigare…trodde de inte att vi kunde höra 
sanningen om vårt barn? ”  
 
Ytterligare andra har ihållande besvikna intryck beträffande relationen 
mellan dem och vårdgivare som till exempel ”Jag litar inte på dem 
nu…inte efter alla lögner och undanglidanden... sedan kommer dom och 
säger att barnet har DS”, ”Läkaren betedde sig konstigt han tittade var-
ken på oss eller på barnet och han gick alltid sin väg så snabbt han 
kunde”.  
 
Cirka 40-80 procent av föräldrar till barn med olika missbildnings-
syndrom/handikapp uttrycker missnöje med hur de blev informerade 
och omhändertagna enligt internationella studier från 1960 talet och 
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framåt. Det är således inte helt fel att påstå att cirka hälften av föräldrar-
na är och fortsätter att vara missnöjda med detta (Tabell 2). Föräldrarnas 
tillfredsställelse med den första informationen och det första stödet bör-
jade uppmärksammas på 1960 talet. Men utvecklingen av denna del har 
inte följt med den utveckling som har skett med den medicinska vården 
av barnet. 
 
Tabell 2. Andel föräldrar som varit nöjda med den första informationen om Downs 
syndrom, rapporterade från olika studier under 40 år. 
Studie Andel nöjda 

föräldrar % 
n År 

Drillien & Wilkinson 60 71 1964 
Berg, Gilderdale & Way 54 95 1969 
Smith & Phillips 61 54 1978 
Lucas & Lucas 52 79 1980 
Cunningham, Morgan 
& McGucken 

42 62 1984 

Murdoch 50 117 1990 
Kollberg* 37 104 1992 
Rastelli & Pothos 25 40 2000 
Hedov 45 165 2002 
*Svenska DS föräldrar i Kollbergs Nordiska studie.  
 
Tabellen ovan visar hur stor andel av föräldrarna som är missnöjda med 
stödet och informationen över tid och från olika delar av världen. Nu 
kan man fundera på hur denna process är uppbyggd i olika delar av värl-
den och sannolikt ser den olika ut på olika platser. Men oavsett det så 
lyckas inte sjukvården bättre eller sämre på något ställe utan andelen 
missnöjda föräldrar är ungefär densamma. Att ge första informationen är 
en svår, komplex och kvalificerad uppgift som kräver erfarenhet och 
empatisk förmåga. All sjukvårdspersonal som arbetar med dessa familjer 
initialt behöver kunskap och läras upp. Att man framgångsrikt lyckats 
informera och stödja en tidigare familj betyder inte nödvändigtvis att det 
sättet fungerar i nästa familj. Det kommer, även med nya riktlinjer, att 
krävas ett visst mått av improvisation, dock inom riktlinjernas ramar, se 
nedan. Situationen tycks vara sådan att diagnosbeskedet och stödet i 
samband med födelsen i hög grad är beroende på förmågan att improvi-
sera hos vårdpersonalen. Detta sammanfattades av Spain och Wigley 
redan 1975 ungefär på följande sätt ”En möjlig orsak till varför goda 
riktlinjer inte finns tillgängliga är det faktum att ingen har det övergri-
pande ansvaret för att föräldrarna får den hjälp och det stöd som vi re-
dan vet att de behöver”.  
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Föräldrarnas missnöje med  
första informationen 
Vi vet nu alltså hur många som är missnöjda med den första infomation-
en och stödet men vad är de missnöjda med? Ja, föräldrarnas kritik är 
ganska lika och kan delas in i tre breda kategorier, samtliga relaterar till 
den första information som föräldrarna får:  
 
(1) Sättet som de blev informerade om diagnosen exempelvis: osympa-
tiskt, känslokallt (affärsmässigt), för snabbt och de förstod inte vad som 
sades. 
 
(2) Problem med informationen exempelvis: vad som kan göras, ofta 
alltför negativ, felaktig och motsägelsefull information, vilseledande och 
föråldrad och ibland även förvägrad information.  
 
(3) Organisatoriska aspekter på informationen, exempelvis: fördröjd 
information, svårigheter med att få hjälp, brist på avskildhet, brist på 
samordning av vårdinsatser (Cunningham 1985). 
 
Trots att det internationellt sett kommit en del förslag på förbättringar 
inom området allt sedan 1960-talet (Tizard & Grad, 1961; Wolfensber-
ger, 1967; Cunningham & Davis, 1985, Hedov, 2002 och Skotko, Ca-
pone & Kishnani 2009) verkar förändringar ske långsamt och förbätt-
ringar faller snabbt i glömska vid organisatoriska förändringarna inom 
vårdapparaten. Vårdproblemet kvarstår alltså efter trendskiften och per-
sonalbyten varvid arbetet med att optimera situationen för föräldrarna 
ständigt bör uppmärksammas.  
 
Det finns också vissa allmänt spridda uppfattningar som fungerar som 
barriärer för förändringar inom området. Det kan vara uppfattningen att 
det är så lite man kan göra för att förbättra situationen för barnet och 
föräldrarna. Eller myten om att det inte finns något bra sätt att berätta 
”dåliga nyheter” på och att föräldrarna alltid reagerar med ilska mot 
budbäraren. Man har också visat att läkare var ovilliga att tillstå att de 
informerat föräldrar till barn med handikapp på ett för föräldrarna dåligt 
sätt (Jacobs 1977). Läkarna menade istället att föräldrarnas negativa re-
aktion var oundviklig som en reaktion på barnets handikapp. På ett sätt 
är detta en patologisk tolkning av föräldrarnas reaktion. Genom att för-
klara deras reaktioner inför barnets icke behandlingsbara handikapp ob-
strueras naturligtvis sökandet efter alternativ. Denna självuppfyllande 
profetia är relativt utbredd inom området. Föräldrarnas minnesförmåga 
beträffande den första informationen och omhändertagandet är dessu-
tom starkt ifrågasatt. De anses vara förvirrade och för känslomässigt 
upprörda då minnet ska återkallas. Man menar att minnet har blivit 
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gammalt och har på grund av senare händelser antagit en schablonartad 
och inövad version som föga överensstämmer med hur det en gång var. 
Därmed skulle föräldrarnas kritik av vad som sades och gjordes vid det 
initiala omhändertagandet inte vara relevant (Cunningham 1994).  
 
Även om många föräldrar tycker att det är svårt att komma ihåg all in-
formation de fick vid denna tidpunkt är det än mer sannolikt är att de 
inte fått tillräckligt med tid för att tillgodogöra sig all information. Deras 
minnen har dock karaktären av livfulla detaljerade minnesbilder ofta 
förknippade med starka känslor. Detta är inte långt ifrån den forskning 
som görs inom minnesforskningens område ”flash bulb memories”. 
Vilket på svenska blir ungefär ”skarpa minnesbilder som blixtsnabbt kan 
återkallas”. Minnena av betydelsefulla emotionella händelser som påver-
kar ens eget liv anses vara en mer tillförlitlig informationskälla än inlär-
ning och repetition av en händelse (Rubin 1984). Studier har även visat 
en hög överensstämmelse mellan föräldrarnas beskrivning av den in-
formation de fått om DS hos sitt barn kort efter födelsen och flera år 
senare (Cunningham 1994). 
 
Antagandet att föräldrarnas erfarenheter av diagnosbeskedet och tiden 
däromkring skulle vara starkt påverkade av deras interna patologiska 
faktorer är allvarligt. Denna myt bygger på att de värderingar och åsikter 
som budbäraren har om det som ska meddelas (i detta fall ett diagnosbe-
sked av ett medfött missbildningssyndrom) är desamma som föräldrarna 
har. Detta måste starkt ifrågasättas för endast mottagaren av denna in-
formation kan bedöma vilken inverkan informationen har på jaget och 
ens livssituation. Om budbäraren tycker att det som ska delges föräldrar-
na är ”dåliga” nyheter som måste ”avslöjas” antyder det en negativ tanke 
som sannolikt överförs till föräldrarna. Hur föräldrarna uppfattar in-
formationen kan innehålla hela skalan av de uppfattningar och värde-
ringar man har sedan gammalt. De kan inkludera ens egen uppfattning 
av personer med handikapp, varför man från början ville ha barnet, tidi-
gare erfarenheter av handikapp, kulturellt invanda mönster av handikapp 
och en mängd faktorer relaterade till den egna familjen och släkten. Då 
det är vanligt att föräldrarna tycker sig få för mycket negativ information 
om barnets tillstånd och att de är negativa till budbärarnas sätt att infor-
mera kan faktiskt antyda ett patologiskt synsätt hos vårdgivarna snarare 
än hos föräldrarna. Det finns evidens som talar emot att föräldrarnas 
kritiska reaktion på diagnosbeskedet är oundvikligt och att de projiceras 
på budbäraren, se nedan.  
 
Föräldrar är oftast överseende med att vårdgivare har det jobbigt och 
svårt att komma till hjälp så länge de känner att de får uppriktiga förkla-
ringar och blir informerade om anledningarna till dessa svårigheter. 
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Andra uppgifter kommer från studier som visar att om ett strikt program 
för informationsprocessen efterlevs så uppnås tillfredsställelse men end-
ast 25 % av föräldrarna blir nöjda om programmet inte följs (Cunning-
ham 1984). Detta indikerar att en stor del av missnöjdheten kan relateras 
till ett dåligt första omhändertagande och ett dåligt stöd till föräldrarna.  
 
Föräldrarnas tillfredsställelse var också starkare associerad till proceduren 
kring det första omhändertagandet och informationen än till interna 
karaktärer så som personlighet och deras förmåga till coping. Således, 
om föräldrarnas missnöje med informationen vore relaterad till interna 
karaktärsdrag (patologiska), borde inte missnöje med informationen 
alltid förekomma hos vissa föräldrar oavsett kvaliteten på den initiala 
informationen?  
 
Bättre samordning av vårdinsatser, bättre service, stöd och kontaktper-
son gav föräldrar till barn med DS i förskoleåldern bättre tillfredsställelse 
i jämförelse med de som inte erhöll detta. I en tidigare studie fann man 
dock inget samband mellan tillfredsställelsen av den första informationen 
om barnets handikapp och tillfredsställelsen med samhällets service som 
de senare fick (Sloper 1991). Föräldrarna är bra på att hålla isär procedur 
och innehåll. Vilket betyder att de av förklarliga skäl mycket väl kan vara 
ledsna för att de fått ett barn med DS men att de skulle bli ”tilläggs-
ledsna” för att de fått dålig/ogenomtänkt första information (procedur-
betingat) och stöd verkar inte optimalt. 
 
Det verkar således klart att föräldrarnas minnen av och tillfredsställelse 
med det första omhändertagandet och information kan betraktas med 
viss tillförlitlighet. Då iakttagelserna dessutom är specifika för situation-
en borde de tas på allvar och användas till att utveckla ett ”gott omhän-
dertagande” i stället för att som så många gånger negligeras. Detta skulle 
sannolikt hjälpa till att reducera det trauma och den stress föräldrarna 
erfar och förutsättningar för att goda relationer mellan föräldrar och 
vårdgivare skulle därmed också kunna skapas.  
 
I Storbritannien skrev Cunningham m fl. (1984) riktlinjer som hade posi-
tiv effekt på föräldrarnas tillfredställelse och samtliga familjer (n=11) 
som deltog i studien blev nöjda med själva informationsprocessen. En 
teoretisk disposition för hur den första informationen och stödet har 
tidigare saknats. Men Dent och Carey (2006) menar att man ska skilja på 
själva informationsprocessen och stödprocessen. Att tänka så kan vara 
en bra utgångspunkt.  
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Skotko m fl. (2009) presenterades en systematisk litteraturgenomgång 
där man sammanställde vetenskapliga arbeten inom området mellan 
1960 till 2008. Man ämnade formulera evidensbaserade riktlinjer för hur 
man ska förmedla den första informationen och stödet. Deras slutsats 
var att föräldrar som fått ett barn med DS vill få själva diagnosen till-
sammans och av deras obstetriker och barnläkare tillsammans. Samtalet 
ska hållas i ett avskilt rum så fort diagnosen DS misstänks. Korrekt och 
uppdaterad information ska ges som också ska inkludera lokala stöd-
grupper och andra lokala resurser.  
 
När det gäller svenska förhållanden har det endast ett fåtal gånger skri-
vits förslag på riktlinjer om vad som sägs till och görs med föräldrar som 
fått ett barn med medfödd missbildning/syndrom den första tiden, där-
ibland DS. Den senaste inom område kom från Socialstyrelsen för snart 
30 år sedan som nämndes ovan. Dessa riktlinjer var helt erfarenhetsbase-
rade. 
 

De nya nationella medicinska riktlinjerna 
Nedan sammanfattas vad nutida svenska föräldrar till barn med DS tyck-
er är viktigt beträffande den första informationen och stödet. Förslagen 
baseras på den senaste forskningen om svenska förhållanden. Svenska 
föräldrar till barn med DS har tillfrågats om sina erfarenheter av den 
första informationen och stödet och deras synpunkter ligger till grund 
för riktlinjerna. Riktlinjerna korrelerar också bra med resultaten från den 
litteraturgenomgången som nämndes ovan (Skotko et al. 2009) där man 
sökte evidens för bästa sättet att förmedla den första informationen och 
stödet. 
 
Riktlinjerna utgår från resultaten från en medicinsk doktorsavhandling 
(Hedov, 2002) som bland annat gav empiriskt stöd åt de äldre erfaren-
hetsbaserade riktlinjerna. Barnen med DS i studierna var födda 
19891993 och var mellan 3.57 år vid tidpunkten för studien (medel 4.7 
år). Endast ”friska” barn med DS ingick, det vill säga barn utan kompli-
cerat hjärtfel, leukemi eller andra svåra missbildningar. Föräldrar som 
inte behärskade det skrivna svenska språket exkluderades också. Av 207 
möjliga föräldrar inkom svar från 165 som representerade 86 familjer 
bestående av 86 mödrar 79 fäder.  
 
I avhandlingen användes både kvantitativ och kvalitativ metod. Ett 
frågeformulär som handlade om hur föräldrar till barn med DS blivit 
informerade och stöttade initialt utvecklades och testades. Frågorna kon-
struerades utifrån tidigare forskning inom området. Frågeformuläret 
avslutades med att föräldrarna fritt fick skriva om sin erfarenhet från den 
första informationen. Dessa texter analyserades med kvalitativ metod. 
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1. Lämna diagnosbeskedet mellan 6 och 24 timmar efter för-
lossningen.  
Detta kan vara en optimal tidpunkt att ge den initiala informationen om 
barnets diagnos. Föräldrarna verkar behöva ”smälta” själva förlossningen 
innan de kan ta emot informationen och de som fick första information-
en före 6 timmar tyckte att de fått informationen för tidig. För sen in-
formation är dock än sämre då de mest missnöjda föräldrarna var de 
som fått den första informationen mer än 24 timmar efter förlossningen.  
Tiden är i och för sig inte en kritisk faktor. Det finns situationer där en 
fördröjning av information är acceptabla exempelvis vid komplicerad 
eller långdragen förlossning eller vid andra medicinska komplikationer. 
Som tidigare nämnts accepterar oftast föräldrarna sådana orsaker till 
fördröjningen. Det finns exempel på att informationen kan ges för tidigt, 
exempelvis alldeles efter ett kejsarsnitt, då föräldrarna mest av allt behö-
ver lugn och ro för att återhämta sig. Principiellt bygger den mycket ti-
diga informationen på en strävan att undvika situationer där vårdgivare 
tvingas återhålla informationen för föräldrarna, för att man inte ska 
hamna i en oärlig vårdsituation. 
 
2. Samtala med båda föräldrarna tillsammans 
Se till att båda föräldrarna är närvarande vid första informationen liksom 
vid alla planerade samtal om deras barn och sin situation. Utgångspunk-
ten är att de flesta människor klarar av det som är svårt bättre om de har 
stöd av andra närstående eller närstående vän/släkting. Om det som ska 
berättas för föräldrarna utgör oundvikliga problem för budbäraren, var-
för då sätta föräldrarna i denna sårbara position? Att vara fler än en som 
tar emot beskedet gör att de lättare kan hålla sig till de fakta som faktiskt 
delgavs dem då de vid senare tillfällen pratar om det som sades. 
 
3. Ge föräldrarna mycket tid på en ostörd plats. 
Att avsätta ”mycket tid” signalerar till föräldrarna att man tar seriöst på 
deras situation vilket är positivt för dem och är lätt för dem att förstå. 
Att få mycket tid var ett starkt önskemål från de flesta föräldrar. Många 
föräldrar är missnöjda med att de fick beskedet i en tidspressad situation, 
inte för dem men för informatören. Det fanns dåligt med tid att ställa 
frågor och att tänka efter vad man ville ha svar på. Detta kan föräldrarna 
tolka som ett undvikande. Genom att ge föräldrarna tid visar man dem 
respekt och samtidigt en gest som i efterhand mestadels uppfattas som 
positivt. Man skapar även möjlighet att etablera viss kontroll över vad 
det är som händer med dem. Att ge dem tillräckligt med tid är sannolikt 
den viktigaste av de strukturella faktorerna.  
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Se till att ett uppföljande samtal med föräldrarna planeras. Detta bekräf-
tar att det är orimligt för föräldrarna att tillräckligt införliva all den in-
formation som kommer upp vid det första tillfället och att föräldrarna 
inte pressas att memorera allt som sades. Det kan också vara av värde 
för dem att notera frågor och funderingar till detta senare tillfälle.  

 
4. Ge föräldrarna återkommande information, lyssna på dem 
och svara på deras frågor. 
Planera in en ny träff med dem efter varje avslutat samtal under den 
första vårdperioden. Ge dem så pass gott om tid så att de kan formulera 
frågor, uppmana dem att skriva ner dem då de kommer på dem. Bekräfta 
föräldrarna och se till att personalen inte undviker dem.  
 
5. Ge saklig information om barnets aktuella problem med ett 
enkelt språk.  
Ge inte alltför ensidig negativ information. Försök att bara tala om så-
dant som är aktuellt just nu och utelämna eventuella tilläggsproblem som 
kan komma långt fram i tiden. Mängden information har visats sig vara 
en viktig komponent för att föräldrar ska vara nöjda med den första 
informationen. 
 
6. Tala om vad som kan göras åt problemen då de förs på 
tal.  
Kom ihåg att alla barn med DS inte har alla medicinska problem. Sträva 
efter berätta om vad som rent medicinskt kan göras åt de aktuella pro-
blemen och det som föräldrarna frågar om. Försök att förmedla att de 
flesta medicinska problemen är behandlingsbara. Nämn också att det 
finns ett medicinskt vårdprogram. Bara genom att lämna den informat-
ionen kan göra att det blir lite lättare för föräldrarna. Det finns en plan.  
 
7. Tilldela föräldrarna tidigt en kontaktperson på avdelningen.  
De flesta föräldrar uppskattar att tidigt få en kontaktperson på avdel-
ningen som de i första hand kan vända sig till. Personen blir tidigt invigd 
i just deras situation och ska vara med vid samtalen med föräldrarna.  
 
8. Erbjud föräldrarna möjlighet att träffa andra föräldrar till lite 
äldre barn, som kan ge information om det dagliga livet med 
barnet.  
Då många föräldrar har frågor om det dagliga livet med sina barn 
hemma kan man erbjuda dem att få träffa föräldrar till barn som är lite 
äldre (se till att ha den möjligheten). Detta kan erbjudas efter den allra 
första tiden då föräldrarna kan tänkas acceptera ett sådant erbjudande. 
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Slutsats  
Födelsen av ett barn med DS eller andra genetiskt betingade sjukdomar, 
syndrom eller missbildningar inbegriper på flera sätt hela familjen, vilket 
ställer speciella krav på information och omhändertagande. Personal 
inom hälso- och sjukvården behöver kunskaper och färdigheter för att 
hantera denna breda sociala situation (MFR 1994, Genetisk insyn). In-
formationen och stödet av föräldrar till barn med medfödd funktions-
nedsättning har studerats och diskuterats sedan 1960 talet (Tabell II). 
Den empiriska kunskapen inom området är i nuläget relativ omfattande 
och entydig. Man vet hur föräldrarna vill att processen med information 
och stöd ska vara. Kunskapen finns men förefaller vara svår att hålla vid 
liv och faller lätt i glömska. Detta kan orsakas av flera saker till exempel 
när organisatoriska förändringar sker inom akutsjukvården, där många 
professioner är inblandade, rationaliseringar och där personal kommer 
och går. 
 
Dessa anledningar kan förklara varför cirka hälften av föräldrarna förblir 
missnöjda med den första informationen och stödet, en siffra som ver-
kar relativt stabil över tid, som visas i tabell II. Det förekommer således 
ingen automatisk och självklar förbättring inom området trots de stora 
förbättringar av den medicinska vården av barnen som skett under de 
senaste 50 åren.  
 
Informationen och stödet ska vara individuellt anpassade till föräldrarna. 
Men innehållet i informationen och själva informationsprocessens upp-
lägg bör förbli detsamma. Att man framgångsrikt lyckats informera och 
stödja en tidigare familj betyder absolut inte att det sättet fungerar i nästa 
familj. Alltså, även med nya riktlinjer kommer det att krävas ett visst 
mått av improvisation och social finkänslighet, dock inom riktlinjernas 
ramar. 
 
Avslutningsvis vill jag bara helt kort kommentera förhållandet mellan 
erfarenhetsbaserad kunskap och kunskap inhämtad via empirisk forsk-
ning. Empiri och internationell litteratur visar att ungefär hälften av för-
äldrarna fortfarande är missnöjda med den första informationen och det 
första stödet de får när deras nyfödda barn har en medfödd kromosom-
avvikelse/missbildning eller syndrom. Fyra av punkterna i det nya pro-
grammet är helt nya och kommer enbart från den empiriska forskningen. 
I de andra fyra punkterna stöder empiriska resultat tidigare erfarenhets-
baserade riktlinjer. Det fanns således en del likheter och kanske det som 
saknades i de tidigare erfarenhetsbaserade riktlinjerna är sådant som är 
svårt att fånga med enbart erfarenhet?  
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