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Sammanfattning 

Uppskattningsvis lider ett av tio barn i Sverige av en utvecklingsrelaterad funktionsvariation. 

En funktionsvariation kan vara en avvikelse i barnets sociala förmåga, rörelse-, språk- eller 

koncentrationsförmåga. Om en avvikelse uppmärksammas, exempelvis att barnet inte pratar, 

sker det ofta att enbart den avvikelsen utreds. Ovan nämnda variationer hänger ofta samman, 

varför det är viktigt att se helheten kring de här barnens problematik. I Uppsala har barn med 

funktionsvariationer tidigare riskerat att behöva genomgå flera olika utredningar och att bli 

slussade mellan olika instanser. Med vetskapen om detta skapades Optimusprojektet, en 

utredning för barn under 6 år med misstänkt funktionsvariation. I Optimus arbetar psykolog, 

logoped, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och specialpedagog i ett multidisciplinärt team. 

Tillsammans kartlägger de barnets behov i en gemensam utredning.  

Eftersom Optimus är relativt nystartat behövdes en utvärdering av projektet. Syftet med 

studien var att undersöka hur föräldrar upplevt utredningen i Optimus samt hur utredningen kan 

förbättras och hur föräldrar kan bli mer delaktiga i sitt barns vård. Intervjuer genomfördes med 

föräldrar till barn som har fullföljt en Optimus-utredning. Sju mammor och tre pappor 

intervjuades. Intervjuerna analyserades med hjälp av metoden systematisk textkondensering.  

Från analysen framkom att föräldrarna generellt var nöjda med Optimus-utredningen. 

De kände sig delaktiga i och med att de fick tydlig information och att teamet förklarade vad 

de gjorde under utredningens gång. Föräldrarna uppskattade att Optimus-teamet tog ett 

helhetsgrepp om barnets problematik och även tog hänsyn till hela familjens situation. Det var 

viktigt att bearbeta de tankar som föräldrarna bar på och därför påpekade föräldrarna att det kan 

vara viktigt att samtalsstöd erbjuds under utredningen. Föräldrar önskade även att de fick träffa 

specialpedagogen som varit ute och observerat barnet på förskolan. Då många upplevt problem 

med sina barns förskola önskades även information om var föräldrar kan vända sig om 

förskolans möjligheter och skyldigheter att anpassa sin verksamhet till barnets behov. 

Nyckelord: Utvecklingsrelaterade funktionsvariationer, barn, ESSENCE, föräldrar, upplevelse, 

Optimus, delaktighet. 
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Abstract 

Children with neurodevelopmental disorders constitute a complex patient group, as the 

disorders have shared symptoms and comorbidity. These children require several assessments 

from different professionals, and early interventions are necessary to improve prognosis. Given 

these facts, the Optimus project was started in September 2016 in Uppsala. It provides a 

multidisciplinary investigation of children with neurodevelopmental disorders ages 1 - 6. 

Lowering the total investigation time to six weeks, the project has made earlier interventions 

possible. The purpose of this study is to explore parental experiences, involvement in and 

possible improvements of the Optimus investigation. We used semi-structured interviews of 

seven mothers and three fathers whose children had undergone an investigation. The interviews 

were transcribed verbatim and analysed through systematic text condensation according to 

Malterud. 

The results indicate that parents were satisfied with the Optimus investigation. 

Information before and during Optimus’ investigation increased parental involvement. A 

comprehensive review of the child’s difficulties and the fact that the entire family situation was 

taken into account were deemed to be of importance. Several parents had experienced 

difficulties with their child’s preschool and would have liked information about their rights 

when having a child with special needs. It was also a common view that counselling for parents 

should be offered routinely during an investigation. 

 

Keywords: ESSENCE, neurodevelopmental disorders, toddlers, Optimus, parents, experience, 

involvement. 
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Bakgrund 

Utvecklingsrelaterade funktionsvariationer  

Utvecklingsrelaterade funktionsvariationer sammanfattar tillstånd med koppling till det 

centrala nervsystemet. Symtom uppkommer i regel tidigt under uppväxten och 

svårighetsgraden varierar från hög funktionsnivå till allvarlig problematik. De vanligast 

förekommande diagnoserna som ingår i utvecklingsrelaterade funktionsvariationer är 

autismspektrumtillstånd (AST), hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning 

(attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), intellektuell funktionsvariation, 

kommunikationsstörning och motorikstörning (1). Etiologin bakom utvecklingsrelaterade 

funktionsvariationer är ännu ej helt kartlagt. Genetiska och epigenetiska faktorer anses vara 

involverade då det finns en hereditet till tillstånden. Även sjukdomar under graviditeten, andra 

medicinska tillstånd och miljöfaktorer uppges vara involverade. (1–5)  

AST innebär begränsningar i social interaktion och kommunikation samt begränsade  
aktiviteter, intressen och repetitiva beteenden. Fixering vid rutiner, ensidiga intressen och 

stereotypa motoriska rörelser är exempel på det senare. Exempel på begränsningar i social 

interaktion och kommunikation är bristande gensvar i samtal, avvikande ögonkontakt samt 

nedsatt förmåga att utveckla och bevara relationer. Autismdiagnosen innefattar den tidigare 

åtskilda diagnosen Aspergers syndrom. Som namnet antyder är autism en spektrumdiagnos 

vilket innebär stor variation mellan individer (6). Prevalensen för AST för barn i Sverige 

uppskattas vara runt 1 % (7). 

ADHD innebär bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet impulsivitet. 

Bristande uppmärksamhet innebär bland annat svårigheter att följa instruktioner och att 

koncentrera sig. Exempel på hyperaktivitet och impulsivitet är svårigheter att vara stilla och att 

vänta på sin tur. Det finns tre olika former av ADHD: huvudsakligen ouppmärksam form, 

huvudsakligen hyperaktiv impulsiv form och kombinerad form. (6) Prevalensen för ADHD hos 

barn uppskattas vara 3-6 % (8). 

Intellektuell funktionsvariation innebär adaptiva och intellektuella 

funktionssvårigheter. Intellektuella funktioner innefattar bland annat till slutledningsförmåga, 

abstrakt tänkande, omdöme och problemlösning. Adaptiv förmåga avser de färdigheter en 

individ behöver behärska för att delta i samhällslivet. Symtomen visar sig i tidig ålder och 

medför sämre teoretisk, social och praktisk förmåga. (6) Prevalensen för intellektuell 

funktionsvariation är 1 % (1). 

Kommunikationsstörning syftar till försenad eller avvikande språkutveckling. Barn med 

kommunikationsstörning kan till exempel ha begränsat vokabulär, nedsatt samtalsförmåga eller 
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begränsningar i satsbyggnad. Även uttalssvårigheter, stamning samt begränsningar att använda 

och anpassa kommunikation socialt, inbegrips. Prevalensen för kommunikationsstörning hos 

barn i Sverige har uppskattats till 6 % (9). 

Avvikande utveckling av koordinationsförmåga (developmental coordination disorder, 

DCD) är en motorisk funktionsvariation. Barn med DCD rör sig okoordinerat, för snabbt eller 

för långsamt och beskrivs ofta som klumpiga. Utvecklingen av motoriska färdigheter ligger 

under den förväntade nivån med avseende på ålder och inlärningsförutsättningar. Prevalensen 

av DCD är 5 - 6 % hos barn i åldrarna 5 – 11 år (10). 

Samsjuklighet mellan utvecklingsrelaterade funktionsvariationer är vanligt liksom 

samsjuklighet med andra medicinska tillstånd såsom epilepsi, sömnsvårigheter och depression. 

Detta medför att det kan det vara svårt utreda ett specifikt symtom utan att ta hänsyn till helheten 

(11–14), varför begreppet ESSENCE skapades.  

 

ESSENCE  

Samlingsbegreppet ESSENCE myntades av Christoffer Gillberg, professor vid Göteborgs 

Universitet, för att betona vikten av en helhetssyn kring utvecklingsneurologiska variationer 

med debut i tidig ålder. ESSENCE är en akronym för Early Symptomatic Syndromes Eliciting 

Neurodevelopmental Clinical Examinations och är ett samlingsbegrepp för symtom hos barn 

vid 3 – 5 års ålder. Symtomen innefattar variation i generell utveckling, språk och 

kommunikation, social interaktion, motorik, uppmärksamhet, aktivitet, uppförande, humör 

och/eller sömn. ESSENCE inbegriper bland annat ovan nämnda diagnoser samt variationer som 

inte uppfyller kriterier för en diagnos (15). Initialt kan det vara svårt att värdera ett symtoms 

betydelse, men variation inom något av ovan nämnda områden kan hänga samman och vara 

tidiga tecken till vad som senare utmynnar i en diagnos (16). Exempelvis löper barn med tal- 

och språkproblematik vid tre års ålder hög risk för AST och/eller ADHD vid sju års ålder (9). 

Således är det av vikt att symtom tas på allvar och att det finns samarbete mellan olika 

professioner för att kartlägga symtomen på ett bra sätt (16,17). 

 

Tidig diagnostisering 

Forskning har belyst vikten av att fånga upp barn med utvecklingsrelaterade 

funktionsvariationer tidigt (18–20). Redan under 60-talet kom forskningsresultat om hjärnans 

plasticitet och kritiska perioder (21,22). Hjärnans plasticitet syftar till centrala nervsystemets 

kapacitet att förändra struktur och funktion som svar på upplevelse eller skada. Genom 

genetiska, molekylära och cellulära mekanismer modifieras neuronkretsar och synapser, 
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vartefter hjärnan förvärvar eller mister funktion eller beteende (23). Plasticitet är essentiellt för 

hjärnans utveckling och anpassning till sin miljö (24). Hjärnan är som mest plastisk tidigt under 

uppväxten varför insatser då förväntas ha bäst effekt (25,26). Tidiga insatser kan förebygga och 

minska symtom av utvecklingsrelaterade funktionsvariationer (19,27,28) och ju tidigare 

insatserna sker desto mer signifikanta blir resultaten (29). 

Barnhälsovården ansvarar för hälsoövervakning av alla barn i bestämda nyckelåldrar. 

Hälsoövervakningens syfte är att bedöma barnets hälsa, utveckling och att identifiera eventuella 

förseningar eller variationer. En sammanvägd bedömning görs utifrån barnets beteende, 

tillväxt, kommunikation samt föräldrars observationer och eventuell oro. Sammanvägningen 

värderas sedan utifrån barnets förutsättningar, hereditet och riskfaktorer. Utifrån detta ska 

insatser, kompletterande utredningar eller vidare remittering ske (16).  

 

Tvärprofessionellt samarbete 

Barn som uppvisar ESSENCE har ett behov av att bedömas av flera professioner.  Trots behovet 

av samlad expertis slussas majoriteten av dessa barn mellan olika instanser utan samverkan 

mellan professionerna. Det sker också att barn endast får träffa enstaka professioner och att 

nödvändiga bedömningar lämnas utanför. (15)  

Idag är det vanligt med tvärprofessionellt teamarbete inom vården. Det innebär att olika 

professioner bidrar med sin kompetens för att tillsammans skapa en bredare kunskap. 

Tvärprofessionellt teamarbete bidrar till ökad helhetssyn. Att ta del av andra professioners 

kunskap bidrar även till ökad kompetens inom hela teamet (30). Argument mot 

tvärprofessionella samarbeten är att processen antas bli mer tidskrävande då fler personer ska 

komma till tals och att gruppen kan påverkas av negativ gruppdynamik (31). Trots dessa 

invändningar antas tvärprofessionellt teamarbete vara den mest lämpliga metod att arbeta 

utifrån kring barn med bred problematik, såsom ESSENCE. Med breddad kompetens belyses 

patientens medicinska, sociala och psykiska behov vilket sammanvägt ger en mer 

individanpassad vård. 

 

Familjecentrerad vård  

I Sverige utgår sjukvården från en patientcentrerad modell. Utgångspunkten är att patienten är 

delaktig i sin vård genom information och utbildning. Genom samordning och kontinuitet ska 

vården se patienten som människa med hänsyn till både det medicinska och icke-medicinska. 

Patientens egna behov och värderingar ska respekteras. (32) Enligt 6 kap. 1 och 2 §§ i 

Föräldrabalken (1949:381) har vårdnadshavare rätt till inflytande och delaktighet vid vård av 
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barn. Således utgår barnsjukvård från ett patient- och familjecentrerat synsätt. Att anpassa sig 

till familjekontexten och individualisera insatser tycks ha en positiv effekt vad gäller utfall och 

familjens mående (33). Att aktivt delge information om utredning och planerade insatser gör 

föräldrar mer delaktiga (29,34). Välinformerade föräldrar engagerar sig mer i sitt barns vård 

vilket främjar barnets hälsa. Familjecentrering ger även sjukvårdspersonal en bättre uppfattning 

om familjens styrkor och omvårdnadmöjligheter. En allians med familjen ökar följaktligen 

patientsäkerheten. (35)  

Under senare år har det kommit forskning om co-production, samproduktion. Det 

innebär att man genom strukturella förändringar inom sjukvården involverar patienter mer 

under vårdprocessen (36). Tidigare har man i den svenska sjukvården implementerat s k 

brukarmedverkan, där en patientgrupp, i efterhand, får vara med att utvärdera, utveckla och 

påverka vårdprocessen generellt (37). Co-production kan ses som nästa steg i detta led, där 

varje enskild patient kan utveckla och påverka sin egen vårdprocess. Genom att se patienten 

som en del av sjukvårdsteamet snarare än en vårdtagare kan patientens egenmakt öka. (36) 

 

Föräldrars upplevelse 

En slutrapport om riktat föräldrastöd visar att föräldrar till barn med funktionsvariation är 

stressade och lider av psykisk ohälsa i större utsträckning än andra föräldrar (38). Dessa 

föräldrar är generellt sett nöjda med enskilda insatser inom vården men missnöjda med hur 

helheten fungerar. Både vårdpersonal och föräldrar upplever svårigheter med att få en överblick 

över vilka rättigheter och vilket stöd som finns, samt vilken part som bär ansvar kring det. 

Samverkan vårdinstanser emellan samt mellan vården och föräldrar saknas och detta kan delvis 

förklara varför föräldrar beskriver oro över att gå miste om något runt sitt barns vård. (39) 

I sin ST-uppsats beskriver Anna Forslund vårdläget för barn med ESSENCE i Uppsala 

län. I dagsläget riskerar barn med utvecklingsvariation som inte uppfyller remisskriterier till 

habiliteringen eller BUP att hamna mellan stolarna. Bristande samverkan, oklara besked och 

långa utredningstider skapar oro hos föräldrar. Det finns en önskan om att vården ska se hela 

familjen som en enhet snarare än det enskilda barnet, samt synpunkter på att någon bör ha ett 

mer övergripande ansvar. (40)  

 

Optimus 

Utifrån det rådande vårdläget skapades det verksamhetsöverskridande projektet Optimus i syfte 

att effektivisera utredningen av barn med utvecklingsrelaterade funktionsvariationer. 

Förarbetena med projektet startade februari 2016 då samtliga involverade verksamheter 
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arbetade fram en modell för hur utredningen ska gå till. Enligt en specifik modell baserad på 

boken Quality by design (41) tog gruppen fram Optimus utformning med allt ifrån 

remisskriterier och remissvägar till utredningens upplägg, längd, innehåll samt uppföljning 

efteråt. I förarbetet ingick även studiebesök och avstämning med ledningsgrupper i de ingående 

verksamheterna. Optimus-teamets kliniska arbete med sin första patient startade under 

september 2016. I september 2017 hade Optimus avslutat 28 utredningar. 

Optimus avsikt är att tvärprofessionellt kartlägga ett barns behov för att rätt hjälp ska 

kunna sättas in i tid. Utredningen ska vara likvärdig oavsett var i Uppsala län man bor. Efter 

utredningen ska remittering till rätt instans ske, helst före tre års ålder eller så tidigt som möjligt. 

I Optimus team arbetar psykolog, logoped, arbetsterapeut, fysioterapeut, specialpedagog och 

läkare. Målet är att utredningen som längst ska ta sex veckor (42). Remisskraven till Optimus 

är att barnet ska ha genomgått en första bedömning av remittenten, vara 1–6 år gammalt och ha 

svårigheter inom minst två utvecklingsområden samt att föräldrarna ska vara informerade om 

att remiss har skickats till Optimus och vad detta innebär.  

Under det första besöket hos Optimus tas en grundläggande anamnes utan att barnet är 

närvarande. Därefter får barnet träffa de professioner hen anses ha behov att undersökas av. 

Utredningen innefattar en bedömning av specialpedagog baserad på observationer i förskolan 

och samtal med förskolepersonal. Under utredningen diskuteras barnet på en vårdkonferens där 

alla yrkesverksamma medverkar. Utredningen avslutas med ett återgivningssamtal där minst 

två av de som träffat barnet sammanfattar vad utredningen kommit fram till, barnets styrkor, 

svårigheter och vilken uppföljning som planerats. Under återgivningen är inte barnet 

närvarande. Barn som har behov remitteras vidare, framförallt till habiliteringen eller barn- och 

ungdomspsykiatrin. De barn som ej uppfyller kraven för vidareremittering, men har fortsatt 

vårdbehov, följs upp via Optimus. I en utvärderingsenkät efter avslutad utredning uppgav 

föräldrar (n=12) att de generellt sett är nöjda med Optimus utredning (3,9 av 4 möjliga på en 

skala) och kände sig trygga med utredningen. Endast en tredjedel uppgav dock att de hade 

möjlighet att påverka utredningsprocessen. (42) 

Sammantaget utgör barn med ESSENCE-problematik en komplex patientgrupp. De är 

i behov av flera olika bedömningar och en tvärprofessionell utredning är lämpligt för att kunna 

ge en önskad helhetssyn samt en korrekt bedömning av vårdbehovet. Tidig kartläggning krävs 

för att ge patientgruppen förutsättningar att utvecklas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar. 

I Sverige finns idag inget standardiserat vårdförlopp för utredning av denna patientgrupp. 

Optimus-projektet startades som ett led i den förbättringsprocess som behöver ske för att barn 

med ESSENCE ska kunna få rätt hjälp i rätt tid. 
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Då större patientinflytande är ett mål i vården finns skäl att ta reda på mer om föräldrars 

upplevelser. Eftersom Optimus är ett relativt nystartat projekt, med ett arbetssätt som präglas 

av ständiga förbättringar, fanns därför anledning att göra en mer djupgående utvärdering. Den 

tidigare utvärderingsenkäten väcker frågor om det finns en upplevelse av bristande delaktighet 

från föräldrars sida vilket därför önskas undersökas närmare. Föräldrars upplevelser och 

erfarenheter kan utmynna i förbättringsförslag som gör att verksamheten utvecklas. 

Upplevelser kan vara svåra att kvantifiera och lämpar sig därför väl för att åskådliggöras genom 

kvalitativ forskning (43). Genom att intervjua föräldrar kan Optimus utredning granskas utifrån 

ett föräldraperspektiv.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar upplevt utredningen i Optimus samt hur 

utredningen kan förbättras och föräldrar bli med delaktiga i sitt barns vård. 

 

Frågeställningar 

• Hur har föräldrar som deltagit i Optimus utredning upplevt vården? 

• Hur kan vårdprocessen inom Optimus förbättras för familjer med barn med ESSENCE-

problematik? 

• Hur kan föräldrar till barn med utvecklingsvariationer bli mer delaktiga i utredningen 

av sitt barn inom Optimus-teamet? 
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Metod 

Studiedesign 

Vald design är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer, vilka analyseras genom 

systematisk textkondensering. Målet är att utveckla ny kunskap genom att hitta nya 

beskrivningar och begrepp. En kvalitativ studie strävar efter förståelse snarare än förklaringar. 

(43) Semistrukturerade intervjuer, där intervjuaren ställer öppna frågor men styr samtalet åt en 

viss riktning, lämpar sig väl för att beskriva nya fenomen (44). En intervjuguide skapades för 

att kunna ta reda på föräldrarnas erfarenheter av Optimus utredning, se tabell 1. Genom att 

medverka på vårdkonferenser och fråga Optimus-teamet vad de tyckte var värdefullt att få 

utvärderat utformades intervjuguiden för att besvara frågeställningarna och fungera i 

verksamhetsförbättrande syfte. För att intervjuguiden skulle få struktur men samtidigt ge 

informanterna möjlighet att tala fritt formulerades mer övergripande huvudfrågor. Till varje 

huvudfråga formulerades stödfrågor att använda vid behov. Vid intervjutillfället ställdes 

bakgrundsfrågor för att få en demografisk uppfattning av informanternas demografi. Efter två 

genomförda intervjuer lades en fråga till i intervjuguiden för att förstå hur mycket föräldrarna 

visste om Optimus samt för att föräldrarna lättare skulle kunna särskilja vilka delar som avser 

Optimus-utredningen. Detta gjordes för att minska risken att för att informanterna skulle berätta 

om upplevelser från andra utredningar. En kompletterande fråga om utbildningsnivå ställdes 

via sms efter intervjutillfällena. 

 

Studiepopulation 

Inklusionskriterier för informanter var föräldrar vars barn genomgått en utredning av Optimus-

teamet. Barnen var mellan 1–6 år och hade en utvecklingsvariation inom minst två områden. 

Val av informanter gjordes genom strategiskt urval i samarbete med Optimus-teamet, se tabell 

2. För att få så stor variation som möjligt bland informanterna vägdes barnets ålder, kön och 

typ av utvecklingsvariation in. Familjens sammansättning, socioekonomiska status och svenska 

som första- eller andraspråk togs även i beaktande.  
 

Procedur 

Familjen tillfrågades av samordnare i Optimus-teamet om tillåtelse att kontaktas per telefon för 

information om studien. Under denna första telefonkontakt fick föräldrarna information om 

studien varpå muntligt samtycke inhämtades. Tid och plats för intervjun bestämdes efter 

informantens eget önskemål. Av sjutton tillfrågade svarade fyra nej till att medverka i studien. 

En förälder trodde inte att deras utredning var färdig och tre föräldrar angav tidsbrist som orsak. 
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Av de tretton som svarat ja till medverkan avböjde tre i samband med intervjun. Dessa avböjde 

på grund av tidsbrist, arbete och av okänd anledning. Totalt tio intervjuer utfördes, varav sju 

var telefonintervjuer. Alla intervjuer utfördes av samma person. Efter tio genomförda intervjuer 

tillfördes ingen ny information varför materialet ansågs mättat. Intervjuerna tog mellan 26–63 

minuter, i genomsnitt 43 minuter. Av de intervjuer som genomfördes kunde en telefonintervju 

inte användas på grund av tekniska orsaker. Utöver detta förekom inget annat bortfall. 

 
Tabell 1  
Intervjuguide 
 Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor: 

• Har (barnets namn) några syskon? 
• Bor du tillsammans med (barnets namn) andra förälder? 
• Vad arbetar du/ni med? 

 
Berätta vad du vet om Optimus.* 
 
Berätta om hur du tänkte innan första besöket hos Optimus.  

• Vilka förväntningar hade du?  
• Vad visste du om vad som skulle hända?  
• Vilken information hade du fått?  

 
Berätta om hur det var under själva utredningen och besöken hos de olika personerna i Optimusteamet. 

• Vad tyckte du var bra? 
• Vad tyckte du saknades? 
• Hur påverkade det er hemma? 
• Kände du dig lyssnad på? Sågs era behov?  

 
Berätta om det sista besöket, när ni träffade psykolog och läkare igen för återgivning.  

• Vad hade du för förväntningar inför sista besöket? 
• Hur stämde dina förväntningar överens med vad som sas på återgivningen?  
• Vad saknade du? 
• Var det tillräckligt tydlig? 
• Förstod du vad de sa/menade? 
• Vad blev planen för ditt barn efter utredningen? 

 
Nu i efterhand: Berätta om er upplevelse av hela utredningen. 

• Hur påverkade utredningen er? 
• Om du skulle ändra något i Optimus, vad skulle det vara? 
• Hur hade ni kunnat bli mer delaktiga? 
• Vad hade Optimusteamet kunnat göra annorlunda? 
• Vad mer hade du önskat från Optimus teamet? 
• Fanns det något som vi borde ha frågat men inte gjorde? 
• Tänk dig in hos andra föräldrar till barn som ska påbörja en utredning, vad skulle de kunna tänkas behöva? 

 
Hur lång tid tog hela utredningen för er? Hur var det? 
Finns det något mer du vill berätta? 
 
*Tillagd efter två genomförda intervjuer. 
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Etiska aspekter 

Informanterna tillfrågades av Optimusteamets koordinator eller den psykolog som främst varit 

i kontakt med familjen om tillåtelse att bli uppringda för förfrågan om medverkan till intervju. 

Vid förfrågan fick informanten information om studien och att deltagandet var frivilligt. Vid 

intervjun fick informanten ytterligare information om studien och att denne har rätt att avbryta 

sitt deltagande innan, under eller efter intervjun utan att vården av dennes barn skulle påverkas. 

Informanterna informerades även om avidentifiering av materialet varpå muntligt samtycke 

spelades in.  

Intervjufrågorna hölls öppna för att ge informanten möjlighet att styra hur privat eller 

ingående hen ville svara. Då frågeställningen rör föräldrarnas upplevelse av Optimus 

vårdprocess bedömdes inte tillgång till patientens journal vara nödvändigt – tvärtom skulle 

detta kunna färga intervjuarens förförståelse. Allt inspelat material och rådata hanterades så att 

inga personuppgifter skulle kunna identifieras. Informanterna erbjöds möjligheten att erhålla 

rapporten efter dess färdigställande och de som önskade detta fick lämna sin epost-adress. Då 

undersökningen var av verksamhetsutvecklande syfte krävdes inget etiktillstånd. 

 

Tabell 2 
Demografiska egenskaper hos informanterna 

Deltagare n=10 
     n 
Barnets kön   Flicka  2  
   Pojke  8  
 
Barnets ålder   2 år  2  
   3 år  4  
   4 år  1  
   5 år  3  
 
Informantens kön  Kvinna  7  

Man  3  
 
Längst avslutande utbildning  Förgymnasial  0  
   Gymnasial  6  
   <3 år på högskola/universitet 1  
   >3 år på högskola/universitet 3  
    
Civilstånd   Sammanboende  10  
   Ensamboende  0  
 
Antal barn i familjen*  1  3  

2  3 
 3  1  

4+  3  
 
*Inkluderat halvsyskon till barnet under utredning. 
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Dataanalys 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i nära anslutning till intervjun. Efter att alla 

intervjuer utförts analyseras de genom systematisk textkondensering enligt Malterud (43). 

Metoden är inspirerad av Giorgis fenomenologiska analys och modifierad av Malterud. 

Analysen genomförs i fyra steg där materialet systematiskt gås igenom i flera led för att 

överväga dess trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

I första steget läses allt material igenom flera gånger för att skapa ett helhetsintryck. 

Utan att försöka systematisera görs försök att hitta preliminära teman som framkommer i 

intervjuerna. Oftast rör det sig om fyra till åtta teman vilka är grundade på intuition, temana får 

tillfälliga namn och är till hjälp för att börja organisera materialet.  

I andra steget skiljs relevant från irrelevant text för att hitta den text som är betydelsefull 

för studiens syfte. Här identifieras meningsbärande enheter, alltså de meningar som innehåller 

kunskap om de teman som påträffats i första steget. De meningsbärande enheterna som faller 

in under ett tema kodas för detta. Kodningen innebär att texten tas från sitt sammanhang, 

dekontextualisering, där de meningsbärande enheter som har liknande innehåll placeras 

tillsammans. I detta fall genomförs detta moment genom att materialet färgkodas, varpå de 

meningsbärande enheterna klipps ut och placeras i respektive högar. Därefter läses materialet 

igenom utifrån tema, varpå kategorier kan identifieras. Allt eftersom detta görs kan de 

preliminära temana behöva ändras, delas upp, läggas till eller tas bort.  

I tredje steget kondenseras innehållet i materialet som finns under varje kategori. Om 

det finns för få meningsbärande enheter inom en grupp kan dessa behöva flyttas. Det material 

som finns i varje kategori kondenseras till ett konstgjort citat vilket beskriver de 

meningsbärande enheterna i en mer konkret och generell form. Det konstgjorda citatet är 

uppbyggt efter de meningsbärande enheterna som tillsammans illustrerar kategorin. 

I fjärde och sista steget sätts delarna av materialet samman igen, rekontextualiseras. 

Rekontextualiseringen utgår från kondensaten och stämmer av dem mot hela den ursprungliga 

texten – det vill säga kontexten. 

Analysen gjordes i samråd med en mer erfaren handledare. Under analysens första fas, 

där allt material läses igenom, uppkom fem preliminära teman. Under andra fasen framkom att 

två preliminära teman innehöll material som berörde ett större gemensamt tema varför dessa 

två slogs samman. Vidare innehöll två kategorier för lite och liknande innehåll varför de slogs 

samman till en mer övergripande kategori. 
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Resultat  

Analysen av föräldraintervjuerna resulterade i fyra teman med två till tre tillhörande kategorier, 

se tabell 3. Temana och kategorierna summerades och beskrevs med illustrerande citat. 

 

Tabell 3  

Teman och kategorier 

Tema   Kategori 

Upplevelser av utredningen  Det professionella teamet 

Att vara med på tåget 

Upplägget 

 

Att se helheten   Tidigare möten med vården 

Förskolan 

Ett bredare perspektiv 

 

Med fokus på barnets bästa  Barnet i centrum 

Komma igång i tid 

 

Att ta in barnets avvikande utveckling Oro över att allt inte stämmer 

   Att få svar från utredningen 

   Att bearbeta känslorna 

 
 

Upplevelsen av utredningen 

Temat tog upp föräldrars upplevelser av delaktighet och att få information. Egenskaper hos de 

som arbetar i teamet beskrevs och hur föräldrarna blev bemötta under utredningen. Även 

utredningens upplägg togs upp. 

 

Det professionella teamet 

Föräldrar upplevde att de hade blivit bra bemötta och kände sig trygga under 

utredningen. De var positiva till teamet i sin helhet. Personerna som arbetade i teamet beskrevs 

som empatiska, professionella och tillmötesgående. Föräldrar berättade att det var högt i tak 

under utredningen. Teamet var lyhörda för eventuella behov och föräldrar kände att de blev 

tagna på allvar. 
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”… den här utredningen, den kände man ju ingen oro eller stress eller ångest över att ta sig iväg. 

Utan man tyckte ju bara att det var väldigt positivt att få gå och göra det här med så bra 

människor” 

    Mamma i familj med ett barn 

Genom att teamet förklarade utredningens delar och vad de iakttog kände föräldrar sig 

delaktiga. De berättade att de kunde känna förtroende för teamet tack vare en öppen och ärlig 

kommunikation. Genom att teamet ställde frågor och föräldrarna fick bidra med vad de kunde 

om sitt barn kände de sig inkluderade. Samtidigt poängterade flera föräldrar att de kom dit i 

egenskap av just förälder och att de därför ville hålla sig i bakgrunden så att professionerna 

kunde få utföra undersökningen. 

”… så pratade psykologen med oss fyra-fem minuter direkt efter dom hade träffat barnet så att 

vi ändå fick såhär, det här var det jag såg, bara snabbt så liksom till oss som föräldrar och då 

känner man sig inte såhär, ja man känner sig liksom delaktig” 

    Mamma i familj med fyra eller fler barn 

 

Att vara med på tåget 

Föräldrar berättade att de under hela utredningen var informerade om vad som pågick. 

Att teamet använde ett språk som båda föräldrarna förstod poängterades. Familjen fick en 

kallelse med besökstider och vem som var med på respektive besök, vilket uppskattades då det 

annars kan vara svårt att få en helhetsbild.  

”…vi visste ju exakt vad som skulle vara inom de här fyra besöken och […] att man är förberedd 

istället för att man sitter och undrar hur ska det bli nu” 

    Mamma i familj med två barn 

En del föräldrar nämnde att kallelsen skulle kunnat förtydligas ytterligare då alla 

människor inte alltid känner till vad de olika professionernas arbetsuppgifter är.  

 

Upplägget 

Flera föräldrar hade farhågor om att bli slussade mellan olika instanser i samband med 

sitt barns utredning. De poängterade hur tacksamma de var att alla professioner var på en samlad 

enhet.  

”Jag tyckte det var bra att det var sammanhållet, ungefär som ett sånt här, som ett akutteam […] 

alla stenar lyftes på och så ringade man in problemet och det kändes väldigt bra” 
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    Pappa i familj med två barn 

Föräldrar beskrev utredningsperioden som intensiv men uppskattade att utredningen var 

effektiv och begränsad i tid. Den upplevdes därför som snabbt avklarad. De flesta ansåg att 

intervallerna med besök en gång var- eller varannan vecka var lagom.  

”det kändes ju som en snabb process för en så stor grej, men det var ändå några veckor mellan 

varje möte så man hann smälta och prata” 

    Mamma i familj med tre barn. 

Överlag påpekade föräldrar aspekten av att färre saker hann glömmas bort då allt skedde 

så tätt inpå. De föräldrar som bodde en bit från Uppsala uppskattade att ha flera besök under 

samma dag av logistiska skäl.  

”… så att det inte var en gång i månaden så att det drogs ut i det oändliga utan att det här var 

det som skulle ske och det här var det man gjorde” 

    Mamma i familj med ett barn. 

Samtidigt påpekade en del att deras barn blev trötta av samma anledning.  

 

Att se helheten  

Temat behandlade alla bitar man som förälder behövde pussla ihop runt sin familj. Barnen 

skulle inte bara få rätt hjälp från vården utan även i förskolan. Samtidigt skulle situationen 

hemma fungera. Bland en del flerbarnsfamiljer fanns även syskon som hade en 

funktionsvariation. Många familjer hade tidigare haft kontakt med vården. Temat tog upp 

betydelsen och konsekvenserna av att någon tog tag i hela situationen. 

 

Tidigare möten med vården 
Föräldrar beskrev flera tidigare utredningar och insatser både för barnet själv och syskon 

med liknande svårigheter. Vissa föräldrar hade svårigheter att hålla isär besök och/eller 

utredningar. En del upplevde vården som oöverskådlig och svår att få ett grepp om. 

” han ska göra hörselprov och så ska han slussas dit, han ska träffa talpedagog och det blir mer 

att han slussas mellan olika instanser” 

    Pappa i familj med fyra eller fler barn 

Att ta till sig all fakta om vården av barnet beskrev flera föräldrar som tids- och 

energikrävande. En del beskrev att de tidigare blivit dubbelbokade och fortfarande väntade på 

ytterligare utredningar. Det fanns oro för att inte orka eller räcka till.  
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”… vissa kanske inte har möjlighet att gå ner i tid, i arbetstid till exempel, bara hur gör man 

med alla de här mötena, att man vet om att man kan ta kontaktdagar […] Det är väldigt många 

sådana där saker som man måste ta reda på själv och hålla reda på och orka med” 

    Mamma i familj med två barn 

 

Förskolan  

Föräldrar beskrev sin frustration över hur barnets behov av extra resurser har hanterats 

av förskolan. Många upplevde att de behövde ligga i tvist med förskolan för att barnet skulle få 

det stöd som behövdes. De föräldrar som inte hade haft problem med förskolan poängterade 

ofta att de hade haft ”tur” med engagerad personal. En förälder berättade att förskolechefen 

blivit arg på dem med anledning av att Optimus specialpedagog varit där. Flera uttryckte en 

önskan om att få information från Optimus om vart de kunde vända sig och vilka rättigheter de 

hade angående förskolan. 

”…jag har ju lyft frågan lite här och var och det verkar inte vara ett helt ovidkommande problem. 

Vi har ändå haft det ganska bra mot historier som jag har hört, som ska vara riktigt obehagliga 

får man väl säga” 

    Pappa i familj med två barn 

I de få fall där specialpedagogen inte besökt förskolan fanns en önskan om att det borde 

ha genomförts ett besök. Föräldrarna tyckte det var betydelsefullt att Optimus fick en bild av 

barnet i sin naturliga miljö och inte endast på utredningsbesöken. Under återgivningen fick 

föräldrarna återkoppling om specialpedagogens observationer på förskolan. Flera föräldrar 

önskade att de hade fått prata med specialpedagogen direkt, istället för att enbart få rapport via 

teamet. 

”Jag hade velat prata med den här personen som träffade (barnets namn) på förskolan, där 

känner jag att vi inte alls har varit involverade […] kanske få ett samtal i alla fall efteråt […] 

bara så att man får en kontakt med den personen liksom, som ändå har varit och tittat på ens 

barn” 

    Mamma i familj med två barn 

Ett bredare perspektiv 

Många föräldrar uppskattade att hela familjens välbefinnande och situation belystes. 

Föräldrar berättade att teamet tog tag i helheten kring barnets problematik, så som att trycka på 

andra utredningar.  
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” sen tog de ju tag i det här med hans sömn, för han sover ju nästan ingenting. Så han fick 

melatonin insatt och det var vi ju jättenöjda med för nu sover han ju och det är ju jättestor 

skillnad” 

    Mamma i familj med tre barn 

Många hade tidigare upplevt att vården inte sett familjens som en helhet utan enbart 

fokuserat på barnets problematik. De föräldrar vars barn inte blev remitterade vidare 

uppskattade att kontakten med Optimus fortfarande fanns kvar. 

” Jag tycker att det är jättebra att de håller kvar i det, att de inte bara släpper det. För det kan ju 

faktiskt bli mer problem eller bli mindre problem och då är det ju bra att man kan diskutera det” 

    Mamma i familj med fyra eller fler barn 

 

Med fokus på barnets bästa 

Temat handlade om att utredningen görs för barnets skull. Det beskrev betydelsen av barnets 

medverkan och att utredningen anpassades efter barnet. Temat tog upp relevansen av att börja 

arbeta med barnets problematik så tidigt som möjligt och att barnet fick hjälp att utvecklas 

ytterligare. 
 

Barnet i centrum 

Föräldrar poängterade betydelsen av att teamet anpassade undersökningarna efter 

barnets förutsättningar, vilket gjorde att barnen tyckte det var roligt och fick en chans att visa 

vad de kunde. En förälder uttryckte tacksamhet över att teamet tog barnets sjukhusskräck på 

allvar och bytte om till civila kläder. 

”…det såg man ju på våran son också, att han tyckte ju vad kul eftersom dom var engagerade i 

det dom gjorde” 

    Mamma i familj med ett barn 

Vissa föräldrar uttryckte en önskan om att teamet skulle skapa en så exakt bild av barnet 

som möjligt, för att utfallet av utredningen ska kunna leda till de mest lämpliga åtgärderna. De 

beskrev sin oro över att barnet inte visade sina fulla förmågor, exempelvis genom att 

fysioterapeut och logopeds gemensamma bedömningar kunde inverka negativt på barn med 

koncentrationssvårigheter. 
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”Att det skulle vara kanske en kvart i början där barnet får vänja sig vid de här personerna och 

kanske skapa en kommunikation och en kontakt […] då skulle hon visa lite mer vad hon kunde 

tror jag faktiskt” 

    Mamma i familj med två barn 

 

Komma igång i tid 

Föräldrar var medvetna om betydelsen av att fånga upp barnet i låg ålder. En förälder 

som nyligen flyttat till Uppsala beskrev lättnaden över att barnet fick hjälp då de blivit nekade 

detta av det tidigare landstinget. 

”Ja för jag tänker det är bra att så småningom när han börjar skolan att han kan få rätt stöd redan 

från början. Så att han inte hinner komma upp i tredje eller fjärde klass” 

    Pappa i familj med fyra eller fler barn 

Föräldrar var oroliga över långa väntetider och att tiden rann i väg. Flera upplevde att 

de vunnit tid genom Optimus-utredningen, att de inte hade kommit lika långt idag om de hade 

gått sedvanlig väg. Föräldrar beskrev att de fått upp ögonen för vad barnet är i behov av för att 

kunna utvecklas. Flera upplevde att barnet började komma igång, tack vare de hjälpmedel, 

strategier eller tillvägagångssätt de fått från Optimus och andra instanser. 

” Vi fick mer tankar kring […] hur vi kunde göra med språk eller med bilder eller hur vi bemötte 

honom hemma […] vi vart mer uppmärksamma” 

    Mamma i familj med tre barn 

Flera betonade betydelsen av att även förskolan arbetade aktivt med barnets utveckling. 

Många upplevde att förskolan fått hjälp med bemötandet av barnet i samband med utredningen. 

”…så jag vill liksom understryka vikten av att dagispersonalen får det stöd och uppbackning 

som de behöver. För att de ska ju ändå, det är inte bara lek utan, de ska ju ändå träna barnen i 

språkutvecklingen och det sociala samspelet och allt möjligt” 

    Pappa i familj med fyra eller fler barn 

Att ta in barnets avvikande utveckling 

Temat handlade om den psykologiska process föräldrar genomgår när deras barn utreds för en 

utvecklingsvariation, samt hur föräldrar mottagit och reagerat på svar från återgivningen, 

utredningens avslutande besök. Temat behandlade också eventuella önskemål om samtalsstöd 

och förälderns oro kring sitt barn. 
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Oro över att allt inte stämmer 

Majoriteten av föräldrarna hade varit oroliga för sina barn sedan tidigare. De flesta var 

medvetna om att deras barn låg efter i utvecklingen. Flera föräldrar nämnde att andra personer 

i barnets omgivning uttryckt oro över barnet, innan en del föräldrar själva uppfattat att det fanns 

en anledning till oro. Föräldrar beskrev en lättnad över att barnet blev utrett.  

 ”…att man fick bekräftelse på att man inte inbillade sig saker och ting så att säga. Utan att man 

har rätt att han inte riktigt är som alla andra” 

    Mamma i familj med två barn 

En förälder poängterade vikten av att föräldrarna är införstådda med att remissen 

skickas till Optimus och vad utredningen innebär. Även om de flesta beskrev att utredningen 

bekräftade deras misstankar, fanns de också tillfällen där utredningen dementerade farhågorna. 

”… nånstans trodde vi väl att han hade en ADHD-diagnos, så vi var väl nästan säkra på att han 

hade det. Så vi blev ju nästan såhär, att jaha är det vi som tänker fel […] man nästan straffar sig 

själv liksom…” 

    Mamma i familj med fyra eller fler barn 

Att få svar från utredningen 

Under återgivningen uppgav föräldrarna att teamet var väl förberett. Samtalet kändes 

samlat och förtroendeingivande. Flera föräldrar nämnde att teamet verkade nervösa när de 

meddelade slutsatserna från utredningen vilket uppfattades som positivt. För de flesta föräldrar 

kom beskedet om barnets svårigheter inte som en överraskning, men att de upplevde en sorg då 

de fick det bekräftat. 

”...nu var vi ganska förberedda på vad som skulle komma och var rätt insatta i problematiken 

överhuvudtaget, men det blir ändå konkret så där, nu är det svart på vitt…” 

    Mamma i familj med tre barn 

 

Flera föräldrar hade andra barn som genomgått utredningar. Då kunde beskedet att ännu 

ett av deras barn bekräftades ha en utvecklingsvariation kännas extra tungt eftersom man visste 

vad som var att förvänta. En förälder uppfattade att beskedet om barnets utvecklingsnivå 

förmedlades bryskt, då utvecklingsnivån angavs genom en ålder som var betydligt lägre än 

barnets biologiska ålder.  

Vid återgivningen fick föräldrarna information om vad utredningen kommit fram till, 

barnets styrkor och svagheter samt vad som skulle hända härnäst. Utöver en muntlig 
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genomgång fick de även en skriftlig redogörelse. Den skriftliga redogörelsen uppskattades av 

föräldrarna då de sedan i lugn och ro kunde studera den vidare, men det var inte alltid som 

information hade gått fram. Ett barn blev vidareremitterad utan att föräldrarna uppfattade att de 

hade fått besked om anledningen.  

”Man känner att, hade man fått lite sådan här feedback av Optimusteamet, så skulle man vara 

lite beredd när man kommer dit. Men sen så kommer man till habiliteringen och så säger de 

såhär att ’ja vi misstänker ju autism’ […] då kände jag att nu dör jag” 

    Mamma i familj med ett barn 

 

Att bearbeta känslorna 

Föräldrar berättade att de fått stöd från Optimus-teamet och att det funnits utrymme att 

prata om tankarna kring sitt barns utvecklingsvariation. De flesta föräldrar önskade ingen 

samtalskontakt under utredningen utan nämnde att de bearbetade känslorna med sina nära. Trots 

att föräldrar inte själva hade behov av samtalskontakt ville de att det skulle erbjudas. Många 

menade att behovet av en samtalskontakt kommer i ett senare skede, exempelvis när barnet har 

blivit remitterat eller symtomen mynnat ut i en diagnos. Behovet kunde också variera med 

förälderns situation, menade de. 

”… vi pratade ju mycket sinsemellan men det kan ju vara i situationer där föräldrarna är delade 

på sig också eller av andra skäl inte har två föräldrar. Och då tror jag att det kan vara av stor 

vikt att bara få prata om känslorna omkring det här…” 

    Pappa i familj med två barn 

Föräldrar beskrev möten med föräldrar i liknande situation som värdefullt för att kunna 

ställa ”föräldrafrågor” utan att gå via sjukvården. Flera föräldrar nämnde att de funnit stöd av 

andra föräldrar genom exempelvis Facebook eller på kurser anordnade av vården. Någon 

önskade att det hade funnits ett ”fadderskap” där föräldrar som nyligen påbörjat en utredning 

får möta mer erfarna föräldrar. 

”För det finns ett behov att prata av sig som förälder. De här diagnoserna är ju så svåra i och 

med att det är ju inte svart eller vitt […] vi vet aldrig vad det innebär för våra barn” 

    Mamma i familj med två barn 
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur föräldrar upplevde Optimus utredning av barn med 

funktionsvariationer, huruvida utredningen kan förbättras samt hur föräldrarna kan bli mer 

delaktiga. Sammantaget ger intervjuerna en bild av att föräldrarna mestadels har positiva 

erfarenheter från Optimus-utredningen. Det framkommer att Optimus-teamet lyckats skapa en 

helhetsbild av barnets problematik och familjens situation. Resultatet av denna studie tyder 

även på att föräldrarna har känt sig delaktiga under Optimus-utredningen.  

 

Resultatdiskussion 

Delaktighet 

Under senare år har det kommit en rad studier och riktlinjer angående patientdelaktighet 

(32,35–37). Det finns ett ökat intresse för att involvera patienten, för att förbättra vården och 

patientsäkerheten. Vad gäller barnhälsovård avser delaktigheten föräldrarna till barnet under 

utredning.  

Av studiens resultat framkommer det att föräldrarna kände sig tagna på allvar och att 

deras behov blev tillgodosedda. Att teamet förklarade och gav information både muntligt och 

skriftligt under utredningen gjorde att föräldrarna kände sig involverade, vilket överensstämmer 

med aktuella rekommendationer från American Academy of Pediatrics för familjecentrerad 

vård. Där betonas vikten av hur information ges för att främja delaktighet: ”sharing complete, 

honest, and unbiased information with families (…) in ways they find useful and affirming so 

that they can effectively participate in care and decision-making” (35). För att ytterligare öka 

föräldrars delaktighet skulle man, i linje med resonemangen kring co-production (36), 

exempelvis kunna bjuda in föräldrar att medverka på en vårdkonferens eller liknande möte där 

föräldrar får träffa samtliga professioner i en diskussion kring barnet. En del föräldrar önskar 

en återkoppling från specialpedagogen efter att denne observerat barnet på förskolan. Ett samtal 

mellan special pedagog och föräldrar kan antas kunna öka föräldrars delaktighet, då det skulle 

minimera moment där föräldrarna inte har inblick i utredningen. 

 
Helhetssyn 

Flera familjer har haft många tidigare möten med vården som gällt barnet som deltagit 

i Optimus-utredningen men också syskon har varit aktuella för vårdinsatser. I slutrapporten om 

riktat föräldrastöd beskrivs hur föräldrar upplevt bristande samverkan mellan vårdinstanser och 

att ansvaret föll på föräldrarna själva att knyta samman sitt barns vård (39). I en kvalitativ studie 

om föräldrar till barn med funktionsvariationer i Göteborg framgår att föräldrar haft svårigheter 
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att få rätt information och vilket stöd de har att tillgå. Detta har lett till oro och en känsla av 

hjälplöshet. (45) Föräldrar i den här studien beskriver liknande upplevelser vid tidigare möten 

med vården. Dessa upplevelser liknar redogörelser i Anna Forslunds tidigare kartläggning av 

vårdkedjan för barn med ESSENCE-problematik i Uppsala (40). Optimusprojektets utformning 

baserades till viss del på den kartläggningen. Genom att Optimus arbetar tvärprofessionellt 

skapas en helhetssyn, vilket även tidigare forskning betonar (30). I resultaten poängteras 

betydelsen av denna helhetssyn utifrån flera olika aspekter. Föräldrar upplever att hela barnets 

problematik kommer upp till ytan. Detta var också Gillbergs grundtanke då han myntade 

begreppet ESSENCE (15). Som tagits upp i bakgrunden anses familjecentrerad vård skapa en 

allians mellan familj och vårdgivare (35), vilket den här studiens resultat också pekar på. 

Optimus-teamets försök att uppmärksamma hela familjens situation värdesattes av föräldrarna. 

Flera föräldrar uttryckte en oro över att förskolan inte alltid fungerar för deras barn. 

Man ser ett kunskapsglapp hos förskolans personal, att denna i varierande grad inte ser behovet 

av extra resurser till barn med funktionsvariation. Detta liknar resultaten i en studie om hur det 

är att leva med barn med AST, där hälften av föräldrarna upplever att deras barn inte alltid får 

den hjälp barnet är i behov av (46). Studier har visat på vikten av att förskolan får information 

om hur de ska bemöta barn med särskilda behov. Förskolor där personalen har fått utbildning 

och insatser har visat sig främja barnets utveckling (47). Möjligen kan situationen på förskolor 

i Uppsala förbättras i och med utbildning, antingen från Optimus eller annan instans. 

 

Stöd för föräldrar.  

Föräldrarna har känt oro för sina barn innan de kom till Optimus. Det är av vikt att 

föräldrars oro tas på allvar (16,48). Optimus-teamet får ur denna aspekt ett gott betyg av 

föräldrarna. De känner att teamet kunnat ta till sig denna oro.  

Majoriteten av föräldrar uppger att resultatet av undersökningen presenterades för dem 

på ett professionellt sätt. I en kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av autismutredning i 

Frankrike tas detta upp som en viktig aspekt (49). Resultatet i den här studien beskriver att trots 

att föräldrar sedan länge känt att inte allt stämt med deras barn, greps de av sorg då dessa 

oroande tankar och aningar blev bekräftade. Teamet hade varit väl förberett och det fanns 

utrymme för känslomässiga reaktioner. Ett föräldrapar var inte alls förberedda på vad 

utredningens slutsats skulle bli om deras barn. Reaktionen då beskedet lades fram blev därför 

till en del chockartad och kraftig hos det aktuella föräldraparet. En annan förälder reagerade på 

att barnets utvecklingsnivå presenterades som en ålder som var lägre en barnets biologiska 

ålder. Att återge utvecklingsnivå i uppskattad ålder på barnet är det vedertagna sättet att 
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redogöra för utvecklingsnivå. Det finns en risk för att sjukvårdspersonal inte inser att detta kan 

uppfattas som stötande och är därför ett viktigt påpekande att ta med sig. 

Det är viktigt för föräldrar att bearbeta känslorna kring sitt barn. De flesta hade ingen 

önskan om samtalsstöd från Optimus, men möjligheten till ett sådant kändes som en trygghet. 

De flesta intervjuade diskuterade barnets problematik med sin partner. Samtal och utbyte av 

erfarenheter i andra sociala nätverk var också viktigt. Att prata med föräldrar i liknande situation 

gav stöd, tröst, handledning och strategier. Likande kunskap finns beskrivet i slutrapporten om 

riktat föräldrastöd som nämnts i studiens bakgrund. Där beskrivs det att föräldrar som varit på 

familjevistelser fann det särskilt givande att få prata med andra föräldrar (39). 

 

Metoddiskussion 

Som metod valdes en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Att denna metod 

valdes har sin förklaring i att utformningen är väl lämpad för att kunna undersöka personers 

upplevelser, värderingar och förväntningar inom ett område (43). Resultaten av kvalitativa 

studier måste värderas genom att kunskapens giltighet ifrågasätts. Detta görs genom att värdera 

intervjumaterialets trovärdighet, analysens tillförlitlighet och slutsatsernas överförbarhet. 

 

Trovärdighet 

Initialt måste återgivandet av intervjuerna värderas, att det som sagts under intervjuerna 

rapporteras korrekt utan att materialet missuppfattas eller snedvrids. Ord kan ha uppfattats 

inkorrekt eller transkriberats felaktigt. (50) Två intervjuer gjordes i Optimus lokaler, en på 

informantens arbete och sju intervjuer ägde rum över telefon. När intervjuare och informant 

inte träffas i rummet missar man mellanmänskliga interaktioner som ögonkontakt, minspel och 

kroppsspråk. Det finns en risk att information går förlorad under en telefonintervju och att mer 

information hade kunnat inhämtas om intervjun skett ansikte mot ansikte. Samtliga intervjuer 

genomfördes och transkriberades av samma person vilket ökar trovärdigheten. Ytterligare en 

styrka är att samma intervjuguide användes i alla intervjuer. 

En begränsning med en intervjustudie är att informanten kan uppfatta intervjuaren som 

partisk, i det här fallet som representant från Optimus. Detta kan leda till att informanten ger en 

förskönad bild av upplevelsen eller inte vågar kritisera utredningen. Samtliga informerades om 

att intervjuaren var en utomstående person, men risken kan inte förbises. 
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Tillförlitlighet 

Tolkningen av materialet måste ifrågasättas. För att erhålla en godtagbar tolkning av 

materialet måste forskaren förstå vad innebörden av det som sägs i en intervju betyder för 

informanten. Något som innebär en sak för informanten kan betyda något helt annat för 

forskaren. Det finns risk för att materialet tolkas på basis av forskarens perspektiv trots att det 

som eftersöks är att förstå fenomen utifrån informanterna i den studerade situationen. (44,50) 

Vi måste ha detta i åtanke och ha en stark ambition att se materialet från informantens synvinkel. 

Vad vill vederbörande säga egentligen, vad ska man läsa mellan raderna, finns underliggande 

information i det som sägs?  

För att öka tillförlitligheten finns allt material och samtliga delar av analysen kvar. 

Intervjuer, meningsbärande enheter, kategorisering, kondensat, sammanfattningar samt 

uppdateringar där meningsbärande enheter har flyttats mellan teman eller kategorier finns att 

tillgå för att kunna följa analysen. Tillförlitligheten ökas även genom att två personer varit 

delaktiga i analysen på tema- och kategorinivå. 

 

Överförbarhet 

Resultatens överförbarhet är av betydelse. Med överförbarhet förstås i vilken uträckning 

resultaten gäller andra populationer i liknande situationer. Här spelar studiens urval en central 

roll. (43,50) I studiens population var alla informanter sammanboende med barnets andra 

förälder. Då Optimus-projektet pågått drygt ett år vid intervjutillfällena medförde det att antalet 

möjliga informanter var begränsade. Av potentiella informanter fanns bara en förälder som var 

ensamboende att tillgå, som tackade nej till medverkan på grund av tidsbrist. Intervjuer med 

ensamboende föräldrar är relevant för att få andra perspektiv av utredningen. Denna 

information skulle kunnat återspegla verkligheten mer korrekt och kunnat ökat överförbarheten.  

I det strategiska urvalet fanns en familj som var öppet missnöjda med Optimus 

utredning. Denna familj tackade emellertid nej till medverkan på grund av tidsbrist. I och med 

det strategiska urvalet gjordes av yrkesverksamma inom Optimus bör frågan om att jäv kan ha 

förekommit tas upp. Ingen informant som var generellt missnöjd intervjuades, men syftet med 

studien var bland annat att undersöka förbättringsmöjligheter varför detta hade varit önskvärt. 

Intervjuer med informanter som varit missnöjda med Optimus utredning hade kunnat tillföra 

annan information och förhoppningsvis berikat slutresultaten med fler ingångar till möjligheter 

i förbättringsarbetet varför förekomsten av jäv vid det strategiska urvalet är mindre sannolikt. 

Samtidigt finns en risk att de personer som tackat nej till medverkan i studien valt att tacka nej 
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på grund av missnöje, vilket skulle kunna vara en förklaring till en eventuell 

underrepresentation av negativt inställda informanter.  

Under analysen av intervjuerna genomfördes negative case analysis systematiskt, vilket 

innebär att leta efter uppfattningar som avviker från det vanligast förekommande 

uppfattningarna i temat eller kategorin. Genom att inte bortse från avvikande uppfattningar ökar 

studiens överförbarhet. Vid studiens start hade 28 barn genomgått en Optimus-utredning. Av 

dessa intervjuades mer än en tredjedel vilken också ökar studiens överförbarhet. 

 

Slutsatser 

Föräldrar till barn med utvecklingsvariationer som utretts via Optimus i Uppsala var överlag 

nöjda med utredningen. Föräldrar kände sig delaktiga i sitt barns vård genom att vara 

välinformerade innan och under utredningen. Genom Optimus tvärprofessionella arbetssätt 

erhåller teamet en helhetsbild av barnets problematik vilket betraktades som värdefullt för 

föräldrarna. Föräldrar kände sig inkluderade genom att Optimus-teamet försöker skapa sig en 

bild av hela familjens situation. I stort var föräldrarna alltså tacksamma och nöjda över att deras 

barn utretts via Optimus, men även en del kritik mot enstaka händelser under utredningen har 

framförts och presenterats i studien. 

Tre konkreta förbättringsförslag har uppkommit som resultat av studien:  

• Ett telefonsamtal eller möte mellan föräldrar och specialpedagog bör utgöra en 

del i utredningen. 

• Skriftlig information om vart föräldrar kan vända sig om förskolan inte fungerar 

skulle vara värdefull, alternativt att Optimus informerar förskolan om riktlinjer 

och vad som förväntas av dem. 

• Det bör vara rutin för att samtalsstöd erbjuds.  

Vidare skulle det vara intressant att utveckla kunskapen om att föräldrar värdesätter att 

prata med föräldrar i liknande situation. Kanske skulle Optimus-teamet kunna skapa en sluten 

Facebook-grupp där föräldrar vars barn utreds eller utretts via Optimus kan mötas, alternativt 

underlätta för föräldrar att bli eller få tag i en ”Optimus-fadder”. 

 

Förslag på framtida forskning 

I dagsläget har Optimus varken personal eller resurser för att kunna ta emot alla barn med 

misstänkta funktionsvariationer i Uppsala län (42). För att se om Optimus är resurseffektivt 



 

27 

gentemot sedvanlig utredning för barn med funktionsavvikelser, skulle en jämförande studie 

mellan dessa grupper vara önskvärt. Genom att undersöka vårdkonsumtionen för barn som 

utretts via Optimus och barn som gått sedvanlig väg skulle en sådan studie visa huruvida 

Optimus är kostnadseffektivt eller ej. Som tidigare tagits upp i metoddiskussionen finns det 

begränsningar i studiens urval. En liknande studie med fokus på familjer där föräldrar är 

ensamboende eller har egna funktionsvariationer vore således värdefull. 

 

Författarens tack 
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