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Sammanfattning 

Bakgrund: Attention Deficit Hyperactivity Disorder är den vanligaste diagnosen hos barn och 

ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Föräldrar till barn med ADHD lever med 

dagliga utmaningar, de behöver stöd och information. En förutsättning för detta är att 

vårdpersonalen har kunskaper om ADHD. Syfte: Syftet var att belysa hur föräldrar till barn och 

ungdomar med ADHD upplevde mötet med vårdpersonal. Metod: En allmän litteraturstudie 

genomfördes och nio artiklar granskades, analyserades och inkluderades i studien. Resultat: 

Föräldrar upplevde bristande kommunikation, och en okunskap om ADHD hos vårdpersonalen. De 

kände sig frustrerade och misstrodda, och upplevde att de behövde kämpa för att få stöd. En del 

förälder kände sig avfärdade av personalen, och saknade information. Andra föräldrar kände att 

vårdpersonalens kunskaper skapade ett lugn och de blev styrkta i sin föräldraroll. Diskussion: 

Vårdpersonalens brist på kunskap, kommunikation och stöd orsakade ett lidande för hela familjen 

som redan befann sig i en pressad situation. Genom att inta en stödjande roll kan sjuksköterskan 

minska oro och stress och därmed öka välbefinnandet hos föräldrarna. Slutsats: Kunskaperna om 

ADHD är bristfälliga både inom vården och i samhället, de attityder som finns påverkar familjer 

negativt. Det finns lite forskning inom området, behovet av ytterligare forskning och utbildning är 

stort.  
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Abstract 

Background: Attention Deficit Hyperactivity Disorder is the most commonly diagnosed 

neuropsychiatric disorder in children and adolescents. Parents of children suffering with ADHD live 

with continuous challenges and require careful guidance. Correct treatment requires healthcare 

professionals have a prerequisite knowledge and understanding of ADHD. Objective: The aim 

would illustrate how parents of children and adolescents with ADHD experienced the healthcare 

system and professionals therein. Method: A literary review was conducted, and nine articles were 

reviewed, analyzed and included in the study. Results: Parents experienced low levels of 

communication and knowledge of ADHD in healthcare professionals. They felt frustrated, 

distrusted and were forced to fight for adequate support. Some parents experienced dismissal by 

staff that lacked experience, whilst others found health professionals knowledge to have a calming 

influence which supported and reinforced their parental role. Discussion: A lack of knowledge, 

communication and support from healthcare professionals, caused hardship for families’ already 

experiencing stress. In adopting a supporting role, nurses reduce anxieties and increase the well-

being of parents. Conclusion: Deficient knowledge and understanding of ADHD both in healthcare 

and society have a negative impact on affected families.  There is little research being conducted in 

the field, outlining a need for extensive study. 
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BAKGRUND 
Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar ökar ständigt. Enligt en rapport från hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen har 10 % av ungdomar idag en vårdkontakt på grund av någon form av 

psykisk ohälsa. Hos både barn och unga är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar den mest 

vårdkrävande gruppen, där Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är den vanligaste 

diagnosen (1). Enligt Gillberg (2) skulle man kunna minimera riskerna med odiagnostiserade 

skolbarn genom en enkel screening. Finns det med den här metoden risk för att barnen pekas ut? 

Gillberg (2) menar att så redan är fallet då barn med ADHD ofta uppfattas som ”dumma, lata, elaka 

och hopplösa” både av omgivningen och av sig själva (2). Att vara förälder till ett barn med ADHD 

kan kännas övermäktigt. Föräldrar förväntas hantera ett barn som förlorat kontrollen, samtidigt som 

de själva är nära bristningsgränsen (3). Föräldrar behöver någonstans att vända sig med sin oro och 

sina frågor, skolhälsovården kan ses som det naturliga stödet eftersom skolåren är den tid då ADHD-

problematik ofta kräver åtgärder. En förutsättning för att kunna ge det stödet menar Gillberg (2) 

kräver resurser och kunskaper om ADHD hos sjuksköterskan, något han menar brister i dagens 

Sverige (2). För ett korrekt bemötande inom sjukvården krävs intresse och kunskaper om ADHD hos 

personalen (4). Fördomar kan förekomma överallt i samhället, även bland sjukvårdspersonal och 

definieras som ett omdöme om en grupp eller en individ och är oftast inte baserade på objektiv fakta 

(5). Enligt Niven och Robinson (5) delas fördomar in i tre huvudgrupper: tankar, känslor och 

handlingar (5). Studier visar att det är sjuksköterskor som har flest fördomar och negativa attityder 

bland vårdpersonalen, andra faktorer som spelar in är ålder och hur lång yrkeserfarenhet man har. 

Det framkommer även att personal inom somatisk vård har betydligt mer fördomar och dömande 

attityder än personal i psykiatrisk vård (6, 7). 

 

Det finns beskrivet barn med extrem hyperaktivitet så långt tillbaka som 1840. Femtio år 

senare uppmärksammade den engelska läkaren Still i England barn med samma svårigheter 

som i dagens ADHD diagnos. Eftersom man trodde dessa symtom uppstod efter 

hjärninflammation föddes begreppet Minimal Brain Damage (MBD). Rutter, en engelsk 

barnpsykiater protesterade mot begreppet och hans forskning ledde till att man frångick 

begreppet MBD, idag använder man mer neutrala begrepp och beskriver istället barnens 

symtom (2). 

 

Orsaker till ökad diagnostisering kan vara de senaste årens insatser för att minska väntetider till 

utredning, men även ett resultat av den ökade kunskapen om det kroniska funktionshindret 

ADHD. En rapport av Ginsberg och Ronge (1) visar en ökning från 1,3 % 2010, till ca 5-7 % 
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2011 (1). Kärfve (8) menar dock att en rimlig uppskattning bör ligga runt 0,5 % jämfört med 

Gillbergs (2) 4-8 % av alla skolbarn (8). Gillberg (2) anser att eftersom diagnoskriterier har 

förändrats under de senaste årtiondena, kan man inte ange några exakta frekvenser. Kärfve (8) 

menar att den screening som Gillberg (2) talar om och som skulle kunna användas på 

barnavårdscentraler är för enkel för diagnostisering, och är mycket snarlik det test man redan 

gör vid femårs hälsoundersökning. Hon anser också att det är på grund av att diagnoskriterier 

skiljer sig åt beroende på geografiskt område i världen, och på kulturella skillnader som man 

inte kan säga några exakta frekvenser. Brante (9) kritiserar även han Gillberg (2) och menar att 

villkoren för diagnosens utveckling ligger hos det gynnsamma samhällsklimatet (9).  

 

Diagnostisering av ADHD kräver undersökning av psykolog och specialistläkare. Man gör en 

neuropsykiatrisk bedömning kombinerat med föräldrasamtal där man använder skattnings-

instrument angående barnets beteende i hemmiljön. Föräldrar behöver både muntlig och 

skriftlig information, stödinsatser till familjen kan vara samtal hos läkare, psykolog och 

familjepsykoterapi. Barnet kan vara i behov av pedagogiska insatser i skola/förskola samt 

läkemedelsbehandling (2). Funktionshindret orsakar funktionsnedsättningar på flera områden. 

Bland annat på skolresultat, utbildningslängd och sociala relationer. Ginsberg och Ronge (1) 

menar att om man sätter in tidiga åtgärder samt behandling kan man förebygga detta och 

minska risk för andra psykiska problem såsom ångest, depression och risk för självmord. För 

att som vårdpersonal förhindra detta, förebygga utanförskap och förbättra barn och ungas 

psykiska hälsa krävs det utbildning. Denna bör vara riktad till personal inom vården, förskole/ 

skolpersonal, men även till allmänheten. En viktig roll för tidig diagnostisering och hjälp har 

den personal som möter barnet i unga år, exempelvis barnhälsovården (1). 

 

Som sjukvårdspersonal bör man känna till de huvudsakliga symtomen på ADHD som är 

hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetsproblematik (2). Barn och unga får leva med 

svårigheter som oförmåga att planera och organisera. Vanligt förekommande är tankspriddhet, 

glömska och rastlöshet. Personen har svårt att vara stilla och verkar gå på högvarv hela tiden 

(10). En av orsakerna till ADHD kan vara ärftliga faktorer, hos 40-70 % av barn med ADHD 

finns problematiken även hos anhöriga (2). Enligt Kärfve (8) kan inte heller miljöfaktorer, som 

t.ex. en bristfällig hemmiljö uteslutas som bidragande orsak till ADHD (8). Greene (11) menar 

att en stor del forskning visar att det är de frontala och prefrontala områdena av hjärnan som 

har brister och ger de symtom barn med ADHD har. Eftersom dessa områden drivs av 

dopamin, en signalsubstans kan en brist av denna föreligga (11). De läkemedel som används 
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vid ADHD är de central stimulerande preparaten Ritalin och Concerta som höjer nivåerna av 

dopamin och noradrenalin. Man använder även Strattera som ökar halten av noradrenalin, och 

indirekt också dopamin (3).  

 

Samarbete mellan vårdpersonal, lärare och föräldrar är av stor vikt vid utredning och 

behandling av barn och ungdomar, för att kunna stödja det växande barnet. För att lindra 

lidande och främja hälsa och utveckling måste sjuksköterskan med sin specifika kompetens ha 

fokus på barnets och familjen upplevelser. Föräldrar till barn med ADHD oroar sig ständigt 

över relationen till sitt barn, och barnets beteende kan göra att familjen utsätts för stress (3). 

Den förståelsen som följer med sjuksköterskans erfarenhet och kunskap ger en god omvårdnad 

till hela familjen och bör omfatta: handledning, undervisning, rådgivning, information, 

förebyggande arbete och lindrande aspekter (12). Familjens struktur är en väsentlig del av 

barnens utveckling. I familjer vars barn har speciella behov, t.ex. vid ADHD, krävs särskilt 

stöd för att främja goda familjerelationer. De speciella behoven medför att familjen behöver 

anpassa sig för att det dagliga livet ska fungera (13). 

 

Om sjuksköterskan utgår från en familjefokuserad omvårdnad i mötet kan hon påverka både 

patient och familj och dess upplevelse av funktionshindret (14). Enligt Firmin och Phillips (13) 

kan föräldrar genom att vara involverade i sina barns liv och aktiviteter, förutse och 

förekomma de beteendeproblem som orsakar stress hos familjen. Struktur och rutin är andra 

faktorer som minska beteendeproblem, och då också föräldrarnas stress (13). McGuinness (15) 

menar att sjuksköterskans strävan efter att öka samarbetet mellan vårdpersonal, föräldrar och 

lärare kan förbättra barnets situation. Felaktig information om ADHD är vanligt, 

sjuksköterskans uppgift är att ge rätt information och öka kunskaperna (15). Då stressfaktorer 

är svåra att påverka, måste patienter, omvårdnadspersonal och föräldrar samarbeta för att 

behandlingen ska lyckas (15).  

 

Barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar, och ADHD är den vanligaste diagnosen (1). Föräldrar till 

barn med ADHD upplever en ständig stress, både när det gäller barnets beteende och det bristande 

stödet (2,3). För att kunna ge föräldrar det stöd de behöver, finns det behov av ökad kunskap om 

ADHD och förmåga att kunna stötta familjen (4). 
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SYFTE 
Syftet var att belysa hur föräldrar till barn och ungdomar med ADHD upplevde mötet med 

vårdpersonal.  

METOD 

Design 

Studien utfördes som en allmän litteraturstudie, eftersom studiens syfte var att belysa 

människors upplevelser var det kvalitativ forskning som användes. Enligt Forsberg & 

Wengström innebär den allmänna litteraturstudien att inom problemområdet beskriva 

kunskaper samt att analysera valda studier (16). Författarna har för att säkerställa en god 

kvalitet på studien tagit hänsyn till den förförståelse de har för ämnet. Enligt Olsson och 

Sörensen (17) är detta är ett kvalitetskrav, genom att redovisa författarnas förförståelse får man 

en utgångspunkt för tolkningen, samtidigt som man säkerställer att resultattolkningen inte 

färgas av förförståelsen (17). 

Sökvägar och urval 

Artikelsökningarna utfördes i databaserna PubMed, PsycInfo och Cinahl. Inklusionskriterierna 

var föräldrar till barn och ungdomar med ADHD i ålder 6-18 år, och de skulle ha ett 

föräldraperspektiv. Exklusionskriterierna var artiklar som fokuserade på medicinsk behandling 

på grund av inriktningen på omvårdnad. Inga begränsningar gjordes gällande publiceringsår 

eftersom det var ett ämne med förhållandevis lite forskning. Sökorden som användes var: 

child*, ADHD, parent*, experience, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, health 

professional*, approach, perspective*, nurs* och knowledge. Begränsningar i sökningarna var 

att de skulle vara skrivna på engelska. De kvalitativa artiklarnas abstract lästes och de som 

verkade relevanta för syftet valdes ut (18). De utvalda artiklarna fördes in i ett sökschema 

(bilaga 1). 

Etiska överväganden  

Artiklarna som används i studien var etiskt granskade, hade fått godkännande av etisk kommitté eller 

var studier där noggranna etiska överväganden gjorts (16).  

Granskning och analys 

Artikelsökningarna resulterade i att 13 artiklar valdes ut för granskning. Artiklarna lästes av båda 

författarna var för sig flera gånger, för att sedan gemensamt diskuteras. Därefter exkluderades tre 

artiklar eftersom de inte svarade till syftet. De återstående tio artiklar som svarade till syftet 
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granskades därefter med hjälp av Forsberg och Wengströms granskningsmall för kvalitativa artiklar. 

För att ytterligare bedöma kvaliteten användes Carlsson och Eimans bedömningsmall för studier med 

kvalitativ metod. Studierna bedömdes enligt poängsystemet i mallen, dessa räknades om i procent 

och graderades I-III där grad I motsvarar hög kvalitet och grad III motsvarar låg kvalitet. Grad I 

motsvarade 80-100 % av mallens poängsumma, grad II motsvarade 70-79 %, och grad III 

motsvarade 60-69 %. Ytterligare en artikel exkluderades efter denna bedömning eftersom 

poängsumman understeg 60 % och bedömdes ha för låg kvalitet för att inkluderas i studien. De nio 

återstående artiklarna fördes in i en artikelöversikt, (bilaga 2). Sex av dessa hittades genom 

artikelsökning, och ytterligare tre genom manuella sökningar. Därefter utfördes en textanalys, vilket 

innebar att de delar i artiklarna som svarade till syftet valdes ut och plockades ut ur texten, de 

meningsbärande enheterna. Analysen fortsattes med att de meningsbärande enheterna diskuterades 

av författarna för att därefter analyseras. Slutligen sorterade författarna in de små enheterna i 

passande grupper, och kategorier presenterades i teman (16). Ur analysprocessen framkom tre 

kategorier. 

 

RESULTAT 

Resultatet utgörs av nio artiklar (N=183), som beskriver hur föräldrar och vårdnadshavare till barn 

och ungdomar med ADHD upplever mötet med vårdpersonal och stödet de får. Föräldrars 

upplevelser av motgångar i mötet med vården (N=141) beskriver den frustration över strider och 

oförståelsen föräldrarna upplever hos vårdpersonalen. Föräldrars upplevelser av bristfälligt 

bemötande (N=183) beskriver det bristfälliga bemötandet från vårdpersonalen samt avsaknad av stöd 

och information. Föräldrars upplevelser av att få stöd från vården (N=79) Beskriver föräldrarnas 

upplevelse av vårdpersonalens förståelse, kunskaper och stöd. 

 

 

Figur 1. Beskrivning av resultatets tre kategorier: Föräldrars upplevelser av motgångar i mötet med vården 

(n=141), som beskriver den frustration föräldrarna känner och den oförståelse de upplever hos vårdpersonal. 

Föräldrars upplevelser av bristfälligt bemötande (n=183), som beskriver avsaknad av stöd och information. 

Föräldrars upplevelser av att få stöd från vården (n=79), som beskriver de positiva aspekterna av ett 

tillfredsställande stöd från vårdpersonalen.  

Föräldrars 
upplevelser av 

motgångar i mötet 
med vården 

Föräldrars 
upplevelser av 

bristfälligt 
bemötande 

Föräldrars 
upplevelser av att 

få stöd från vården 
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Föräldrars upplevelser av motgångar i mötet med vården 

Att vara förälder till ett barn med ADHD upplevdes som en ständig kamp, kommunikationen mellan 

vårdpersonal och föräldrar var bristfällig. Man saknade tilltro till personalen och kände sig 

frustrerad, förolämpad och underprioriterad. Många föräldrar upplevde en stor okunskap hos 

vårdpersonal och kände sig ofta misstrodda, istället för att få råd och stöd upplevde de att de var 

tvungna att överdriva problemen för att få hjälp. 

 

Föräldrar i Harborne och Wolpert’s (19) samt Davis, Claudius, Palinkas, Wong och Leslie´s (20) 

studier upplevde möten med vården som en konstant strid och samspelet med vårdpersonalen 

upplevdes som negativt (19, 20). I Larsen, Hall-Lord och Hedelin´s (21) studie kände vissa föräldrar 

sig tvungna att hävda sig mot personalen och att överdriva för att bli trodda (21). Det framkom också 

i deras studie att bristande kommunikation med vårdpersonalen gjorde att föräldrarna kände sig 

ifrågasatta i sitt föräldraskap och interaktioner med personalen kändes besvärlig och upplevdes som 

en börda (21). Möten i vården beskrevs i Harborne´s et al (19) samt Larsen´s et al (21) studie som en 

del i föräldrarnas ständiga kamp för sitt barns bästa, och den tyngsta striden uppstod då barn fått 

motstridiga diagnoser (19, 21). Föräldrar uppgav i Lin, Huang och Hung´s (22) studie att det fanns 

en dålig förståelse och kunskap om ADHD bland vårdpersonal (22). I Larsen´s et al (21) studie 

kände flera föräldrar att personalen gav råd utan att veta vad de pratade om, och de uppgav också att 

det som vårdpersonalen såg som en normal utveckling hos barn skilde sig från mammornas syn (21). 

Föräldrar i NeoPhyton och Webber´s (23) samt DosReis, Barksdale, Sherman, Maloney och 

Sharash´s (24) studie uppgav att vårdpersonalen hade bristande färdigheter i att hantera ett barn med 

ADHD, och föräldrar fick ofta oönskade råd från personalen (23, 24). I Harborne´s et al (19) studie 

kände föräldrarna att de var tvungna att försöka övertyga personalen om barnets svårigheter, och fick 

samtidigt motstridiga åsikter om diagnosen. En förälder berättar att hon i ett möte efter diagnos fick 

höra att pojken hade en biologiskt baserad sjukdom, och i ett senare möte med annan personal att 

pojken bara var stygg (19). 

 

En del föräldrar i DosReis´s et al (24) studie uppgav inga skillnader i bemötande när man jämförde 

psykiatrisk och somatisk vård, däremot upplevde vissa föräldrar mer stigmatisering i den somatiska 

vården i form av diskriminering (24). Föräldrar i Davis´s et al samt i DosReis´s et al studier upplevde 

att läkare fokuserade mer på den fysiska undersökningen än på att ge råd och de kände misstro inför 

läkarnas bedömningar (20,24). I Davis´s et al (20) samt i Larsen´s et al (21) studier ansåg föräldrarna 

att deras behov inte prioriterades, och kände sig frustrerade över vården (20,21). I Larsen´s et al (21) 

studie upplevdes uppföljningar av beslut och åtgärder som negativa, och personalen verkade inte 

vilja ta något ansvar, vilket medförde att föräldrarna kände sig förolämpade och frustrerade (21). 



  

11 

Även i McIntyre och Hennessy´s studie uppgav föräldrar lite eller ingen uppföljning alls, och många 

föräldrar uttryckte extremt missnöje med kvaliteten på vården. En förälder beskrev vården de fick 

som en fars (25). 

 

”You are relieved that you´re in with people who you would think you can turn 

responsibility to…umm that has proven to date, I was totally wrong…there is no back 

up there, there is absolutely no back up whatsoever…they know so little about the 

brain. (mother of 7-year old boy) (s. 75, 25) 

 

Föräldrars upplevelser av bristfälligt bemötande  

Som förälder kände man sig granskad och avfärdad av personalen. De kände sig dåligt bemötta och 

kritiserade. De fick inget gehör för sina behov och saknade stöd och information. 

 

Mammor i Larsen´s et al (21) studie upplevde att vårdpersonal förminskade problemen och betedde 

sig som att barnets beteende var normalt. Föräldrarna i studien uppgav även att de kände sig 

beroende av vårdpersonalens stöd och helt i händerna på personalen och deras beslut (21). I 

NeoPhyton´s et al (23) studie kände föräldrarna sig ständigt bedömda, och upplevde en konstant 

kritik från vårdpersonalen (23). Vårdpersonalens bemötande ansågs i Ho, Chien och Wang´s (26) 

studie som otillräckligt av många föräldrar och många kände en bristande förståelse för sin situation 

(26). I Harborne´s et al (19) studie upplevdes vårdpersonalen som osympatiska och nedlåtande (19), 

även i Lin´s et al (22) samt Koro-Ljungberg och Bussing´s (27) studier kände föräldrar att personalen 

inte lyssnade och flera föräldrar upplevde personalen som nedlåtande (22, 27). Föräldrar i Larsen´s et 

al (21) samt i DosReis´s et al (24) studier kände sig inte trodda och blev motsagda av personalen. De 

uppgav även att de kände sig konfronterade och granskade som föräldrar och att deras oro 

avfärdades. Vårdpersonalen använde också medicinska termer som föräldrarna inte förstod (21, 24).  

I tre av studierna, Lin´s et al (22), McIntyre´s et al (25) samt Ho´s et al (26) beskrev föräldrarna brist 

på tillfredsställande stöd från vårdpersonalen samt bristfälliga resurser för att få stöd. Föräldrar 

beskrev även sin frustration över brister i åtgärder och behandlingsplaner. Även en brist på förståelse 

från vårdpersonalen framkom i studierna, vilket ledde till fördomar och diskriminering för 

föräldrarna (22, 25, 26). Föräldrarna i Davis´s et al (20), Larsen´s et al (21) samt NeoPhyton´s et al 

(23) studier var besvikna på den begränsade och bristfälliga informationen vårdpersonalen gav dem 

om ADHD, personalen ville inte heller gärna ta sig an problem och föräldrars sorg (20, 21, 23). 
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”…The doctor just gave my son some medication. But I need more information about 

what exactly ADHD is, how I should deal with my sons behavior problems…Every 

time I came back home from the outpatient department I was very disappointed 

because no one could teach me…”(s. 1698, 22). 

 

Föräldrars upplevelser av att få stöd från vården 

Vårdpersonalens kunskaper och stöd skapade ett lugn och föräldrarna fick en känsla av att bli styrkta 

i sin föräldraroll. Den hjälp och information föräldrarna fick gjorde att de kunde utveckla nya 

strategier. 

 

I Koro-Ljungberg´s et al (27) studie hjälpte vårdpersonalens kunskaper föräldrarna att förstå 

diagnosen, något som minskade deras stress. Föräldrarna uppgav också att bekräftelse från 

vårdpersonalen ökade föräldrars förståelse för ADHD symtom och därigenom minskade föräldrarnas 

oro och ångest relaterat till barnets beteende (27). I två av studierna, Harborne´s et al (19) samt 

Davis´s et al (20) upplevdes samspelet med vårdpersonalen som positivt, och föräldrar fann dem 

hjälpsamma och stödjande (19, 20). Medan man i en tredje studie, Larsen´s et al endast upplevde 

stöd i föräldrarollen i vissa situationer (21). En del föräldrar i Larsen´s et al (21) samt Koro-

Ljungberg´s et al (27) studier såg vårdpersonalen som en källa för stöd, kunskap, information och 

expertis. Föräldrarna upplevde också att vårdpersonal kunde erbjuda ett forum för att rationalisera 

stigma och söka förklaringar till barnens beteenden (21, 27). I Ho´s et al studie uppgav föräldrarna 

att den kunskap de hade om ADHD kom från vårdpersonal. De menade också att tack vare 

experthjälp från vårdpersonalen hade de fått fler strategier att hantera oönskade beteenden (26). Det 

var först när vårdpersonalen visade sig villiga att förstå föräldrarnas situation, som föräldrarna i 

Larsen´s et al studie upplevde ett klart förbättrat samarbete (21).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens artikelsökningar utfördes i databaserna Cinahl och PubMed som har en 

omvårdnadsinriktning samt PsycInfo som inriktar sig på psykiatri. Flest träffar erhölls i 

PsycInfo, något som kan bero på att litteraturstudiens syfte har inriktning mot psykiatri. Att 

författarna begränsat sig till dessa tre databaser kan ha påverkat antal hittade studier, men 

eftersom de databaser som använts anses relevanta till syftet anses denna risk som liten. 

Eftersom det finns relativt lite forskning inom området valde författarna att inte begränsa 
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sökningarna mer än språk och perspektiv för att få så många träffar som möjligt. Trots att inga 

begränsningar gjordes avseende årtal på studier var sju av nio artiklar från 2009 och framåt, 

något som innebär att studien bygger på aktuell forskning. Trots att författarna gjort sökningar 

med ett stort antal sökord i olika konstellationer kan sökorden ha begränsat sökningarna. 

En svaghet med litteraturstudien är att författarna endast behärskar engelska och svenska, 

eftersom artiklarna då begränsades till engelska kan detta ha uteslutit annan relevant forskning. 

Detta kan också ha varit till fördel för litteraturstudien då man samtidigt eliminerat risken för 

feltolkningar i översättningen. En annan styrka med litteraturstudien är att två författare läst, 

granskat och analyserat artiklarna och därefter diskuterat och jämfört sina tolkningar och 

därmed till viss del undvikit feltolkningar. För att säkerställa att litteraturstudien baserats på 

artiklar med god kvalitet genomfördes både en granskning och utöver detta en 

kvalitetsgradering genom en bedömningsmall. Trots litteraturstudiens svagheter är det troligt 

att en ny sökning skulle generera samma artiklar dels eftersom upprepade sökningar utförts 

samt att antal artiklar som är tillgängliga är mycket begränsade. Artiklarna graderades mellan 

I-III där I var hög kvalitet och III låg kvalitet, och fick varierande kvalitet. En artikel hade hög 

kvalitet, fem artiklar medel kvalitet och tre artiklar låg kvalitet, de artiklar som fick hög och 

medel kvalitet hade en självklar plats i studien. De artiklar med låg kvalitet bedömdes trots 

detta ändå vara tillräckligt tillförlitliga för att inkluderas, dels låg de på mellan 65-67 % i 

graderingsskalan där 70 % motsvarade medel kvalitet, dels för att de poängavdrag som gjordes 

inte ansågs påverka tillförlitlighet och kvaliteten på resultatet. I merparten av artiklarna belyser 

författarna själva bristen på forskning av föräldrars syn på sjukvården när det handlar om barn 

med ADHD, och flera författare påtalar att de gjort den första studien inom området i landet. 

 

Det finns faktorer hos deltagarna i studierna som kan ha påverkat resultatet. I de studier där 

kön, ålder och etnicitet finns angivet, framkommer det att ca 90 % av deltagarna är mammor, 

deltagarnas ålder varierar mellan 29-58 år, att ca 80 % av barnen/ungdomarna med ADHD är 

pojkar, samt att deltagarna har en representativ etnisk och socioekonomisk spridning. 

Mammorna är överrepresenterade i studierna, något som också påpekas i artiklarna och om vår 

litteraturstudie omfattat fler pappor hade vårt resultat kanske kunnat se helt annorlunda ut. 

Även könet på barnen i studierna kan ha färgat resultatet då symtom och beteenden ofta skiljer 

sig mellan flickor och pojkar och därmed kanske också föräldrarnas uppfattning. Även 

skillnader i hur barnen haft sin diagnos, samt om barnen medicinerar eller inte kan ha påverkat 

resultatet. Artiklarnas ursprung har en spridning över flera världsdelar, och kan vara en styrka 

för litteraturstudien. Nackdelar är de olikheter när de gäller samhällets syn på ADHD hos barn, 
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skillnader i sjukvårdssystem, kultur och religion samt kunskaper om ADHD. En skillnad kan 

ses vid jämförelse av en studie från Asien där kunskaperna om ADHD var bristfällig, och en 

från Europa där man rekryterat deltagare via ett riksförbund för ADHD, där kunskaperna var 

bra, dessa skillnader i kunskap visar sig tydligt i resultatet. Den allmänna vården ansågs vara 

otillräcklig i flera av länderna, de deltagare som hade ekonomisk möjlighet till privat vård var 

också mer nöjda med vårdpersonalen, något som kan ha påverkat litteraturstudiens resultat. 

Författarnas förförståelse diskuterades igenom innan arbetet med litteraturstudien påbörjades 

dels för att författarna skulle vara medvetna om den, och för att minska risken att den skulle 

påverka resultatet. Den omfattades av uppfattningen att föräldrar inte bemöttes på ett 

tillfredsställande sätt. Samtidigt försökte författarna ha ett öppet sinne och drevs av en vilja att 

ta reda på hur verkligheten såg ut. Allt resultat som svarade till syftet har tagits med i 

litteraturstudien, oavsett om de stämde med författarnas uppfattning och förförståelse eller inte, 

och oberoende av hur stort eller litet det var. Speciellt en studie tar stor plats i resultatet, detta 

på grund av att en stor del av resultatet i den svarade på vårt syfte. En positiv överraskning var 

att flera artiklar beskrev föräldrars positiva upplevelser i mötet med vårdpersonal.  

Resultatdiskussion  

Sjuksköterskans kompetens kan omfatta omvårdnad både inom somatisk och inom psykiatrisk 

vård, trots detta har vårdpersonal otillräckliga kunskaper om ADHD. Resultatet visade att 

föräldrarna upplevde att vårdpersonalen saknade kunskaper och även förmåga att bemöta 

barnen på ett tillfredsställande sätt, vilket fick föräldrarna att känna sig frustrerade. Att 

vårdpersonal har för lite kunskaper om ADHD styrks genom Frish, Moser, Hawley, Johnston 

och Romereim´s (28) studie där det framkommer att vårdpersonal själva anser att de har för lite 

kunskaper och saknar förmåga att hantera barn med ADHD. De anser även att all personal 

inom primärvården behöver förbättra sina kunskaper om ADHD (28). En anledning till denna 

okunskap kan vara brister i utbildning av vårdpersonal samt det tabu som förekommer hos 

allmänheten om psykiska funktionshinder överlag. Detta visar sig också i en studie som 

fokuserar på föräldrar till barn med olika psykiska funktionshinder, där de beskriver en 

okunskap hos allmänheten, att barnen blev illa behandlade och föräldrar kämpade för att 

hantera stigman. De upplevde också att psykisk ohälsa inte togs på allvar av sjukvården (29). 

Den okunskap föräldrar till barn med ADHD upplevde är inte unik hos vårdpersonal, den 

förekommer överallt i samhället även i skolmiljö. En studie som undersöker lärares kunskaper 

och attityder visar att endast hälften av lärarna kände till orsakerna till ADHD. Även om 

lärarna var medvetna om att deras kunskaper var otillräckliga ansåg tre fjärdedelar av dem att 

dessa barn behöver mer stöd i skolan (30). Trots att både vårdpersonal och lärare är medvetna 
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om sina otillräckliga kunskaper om ADHD, och det otillräckliga stödet till familjer har man få 

åtgärder för arr komma tillrätta med problemen. Även om synen på ADHD har förändrats med 

tiden och kunskaperna ökat är det fortfarande inte tillräckligt för att barn med ADHD ska få 

vård och skolgång på samma villkor som barn utan diagnoser. En studie av McLeod, Fettes, 

Jensen, Pescosolido och Martin (31) visar att kunskaperna om ADHD även är bristfälliga hos 

allmänheten. I studien där allmänheten tillfrågats framgår att en tredjedel av deltagarna inte ens 

kände till vad ADHD är och av de som kände till ADHD trodde en fjärdedel att 

funktionshindret inte fanns på riktigt (31). Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor bör hon ha förmåga att undervisa och informera patienter och närstående (32). 

För att kunna tillämpa detta måste sjuksköterskan både ha förmåga att möta familjen och 

tillräckliga kunskaper för att kunna tillmötesgå de behov som finns både hos barnet och hos 

familjen.  

 

Trots att sjuksköterskan ska kunna ge stöd och vägledning till patienter och närstående, 

upplever föräldrar att de inte fick tillräckligt med stöd. I resultatet uppgav föräldrarna att 

vårdpersonalen hade bristande förståelse för deras situation och kunde därmed inte ge det stöd 

och den information som föräldrarna behövde. Det bristande stödet ledde till att föräldrarna 

kände sig misstrodda och ifrågasatta som kompetenta föräldrar. Även en liknande studie med 

föräldrar till barn med fysiska och psykiska funktionshinder (33) styrker påståendet att 

föräldrar till barn med funktionshinder är tvungna att kämpa för att få den hjälp man behöver 

och att bli sedda som föräldrar. Föräldrar som saknade stöd upplevde att detta hade en 

förödande effekt på hela familjens psykiska hälsa (33). Orsaker till att vårdpersonal brister i sin 

stödjande roll kan vara de bristfälliga kunskaper som finns, eller en otillräcklig kommunikation 

mellan föräldrar och vårdpersonal. Detta visar sig förekomma i flera studier som fokuserat på 

barn med kroniska eller neuropsykiatriska sjukdomar där det framkommer att kommunikation 

anses som det största problemet, som då visade sig i brist på information. Denna brist 

upplevdes av föräldrarna som att förlora kontrollen, och föräldrarna upplevde att de fick kämpa 

för att få det stöd de behövde (34, 35). Enligt Kim (36) uppstår relationen och samspelet 

mellan sjuksköterska och patient i mötet, det är i interaktionen som omvårdnaden sker, och 

information och omsorg från vårdpersonalen ger en god relation. Genom denna kan då 

sjuksköterskan ge stöd och förbättra patientens situation (36). Om vårdpersonal brister i sin 

kommunikation kan föräldrar uppleva detta som en oförståelse och oförmåga att stödja. 

Resultatet i en studie med föräldrar till barn med psykisk ohälsa visar att de kände en brist på 
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förståelse och empati hos vårdpersonal, de önskade mer information och hade ett stort behov 

av vägledning och stöd (37).  

 

För att göra föräldrar delaktiga krävs information, medan brist på information och 

kommunikation gör föräldrar osäkra. Det föräldrar önskar och behöver är tydlig och ärlig 

kommunikation med vårdpersonalen men även stöd för egen del. Det är personalens ansvar att 

tillgodose de behov barn och föräldrar har när de söker vård (12). Bristande kommunikation 

leder till brist på kontroll och skapar stress hos föräldrarna (38). Som vårdpersonal bör man ha 

ett helhetsperspektiv, trots att det är barnet som har en diagnos är det även föräldrarna som 

behöver hjälp och stöd. I Coghill, Soutullo, Aubuisson, Preuss, Lindback, Silverberg och 

Buitelaars (39) studie framkommer att ADHD påverkar alla relationer i familjen negativt, 

främst då mellan barnet och förälder, mellan syskon, och mellan föräldrarna (39). En studie av 

Johansson, Benzein och Saveman visar att vårdpersonal är positivt inställda till att familjen ska 

göras delaktig i omvårdnaden, och att de anser att detta en viktig del i vårdandet (40). Trots 

detta brister de i sin kommunikation och därmed också i sitt stöd till familjen. Eftersom ohälsa 

hos en familjemedlem påverkar hela familjen, behövs stöd för att möta de behov som uppstår. 

Vårdpersonal behöver då kunskaper för att kunna stötta familjen, och förebygga ytterligare 

ohälsa i familjen (41). Vårt resultat visade att föräldrar upplevde okunskap hos vårdpersonal, 

något som också kan vara orsaken till det bristande stödet. Enligt socialstyrelsen ska 

sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med patienter och närstående, vara lyhörd och 

empatisk, ge stöd och vägledning, tillgodose patientens behov både de fysiska och psykiska, 

hos barn och vuxna (32). För att detta ska vara möjligt behöver man enligt Kim (36) utveckla 

en relation mellan sjuksköterska och patient för att ett samspel ska vara möjligt (36). 

 

Sjuksköterskan kan genom sina kunskaper och färdigheter stödja föräldrarna och därmed 

minska deras oro och stress. Resultatet visade att föräldrar ansåg att den kunskap 

vårdpersonalen hade bidrog till en ökad förståelse för föräldrarnas situation och medförde en 

bättre relation. Vårdpersonalens förmåga att bekräfta föräldrarna ledde också till ett ökat 

psykiskt välbefinnande. Denna erfarenhet finns även i en studie som inriktat sig på barn med 

psykiska och fysiska funktionshinder (33) som visade att föräldrarna som upplever stöd, känner 

sig stärkta av vårdpersonalens bekräftelse. Detta medför att föräldrarna vågar öppna sig och 

diskutera sina rädslor och problem (33). För att kunna stödja familjer behöver vårdpersonalen 

skapa ett förtroende och en relation med familjen. Familjer där det finns ett barn med ADHD 

har andra förutsättningar och behov än andra familjer, och har ett stort behov av stöd. En studie 
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som undersöker föräldrars upplevelser av barnhälsovård visar att föräldrar värdesatte stödet 

från sjuksköterskor, och att bli bekräftad. Både personal och förälder i barnhälsovården 

upplevde stöd och bekräftelse som den viktigaste funktionen för att minska oro och ångest 

(42). Föräldrar till barn med ADHD handskas dagligen med de utmaningar funktionshindret 

medför. Detta skapar i sin tur stress hos föräldrarna som leder till oro och ångest, här har 

vårdpersonal en viktig roll. Som vårdpersonal bör man enligt McGuinness (43) erbjuda 

föräldrar positiv feedback för deras arbete, samt att sträva efter att öka och förbättra 

kommunikationen mellan föräldrar och de som ska ge stöd och vård till barnet med ADHD 

(43). Enligt Skärsäter (38) är oro och ångest en del av livet, men ger ofta negativa effekter på 

livskvalitet och sociala relationer (38). Hos familjer som redan är pressade och upplever 

otillräckligt stöd från vårdpersonal får detta större konsekvenser och bidrar till en psykisk 

ohälsa hos föräldrarna. Att som vårdpersonal ha förmågan att ge stöd och bekräfta föräldrarna 

kan innebära en minskad oro och stress och därmed ett ökat välbefinnande. Snellman (44) 

menar att när vårdpersonal bekräftar föräldrar, innebär det att hon också erkänner deras 

potential, inte bara individen utan föräldrarnas styrkor och förmågor, och på så vis leder dem 

framåt i sitt föräldraskap (44).  

 

Som tidigare nämnts i metoddiskussionen så varierar den tid barnen i våra artiklar varit 

diagnostiserade med ADHD, men de flesta mellan tre månader och upp till ett år. Det finns 

anledning att anta att under den första tiden efter barnets diagnos, förekommer en rad olika 

känslor hos föräldrarna, då detta finns beskrivet i samtliga resultatartiklar. Det är en svår tid för 

familjen innan anpassning skett, det är vanligt att känna sorg, ilska och hjälplöshet över sin 

situation. Genom stöd och hjälp från familj, vänner och vården kan familjen bli hjälpt att 

acceptera sin situation, och förlika sig med vardagen som den är och kunna se framåt igen. I 

vår litteraturstudie är barnen relativt nydiagnostiserade, detta kan vara en bidragande faktor till 

att föräldrarnas uppfattning av vården till stor del är negativ. Har man som förälder inte kunnat 

ta diagnosen till sig och accepterat svårigheterna kan det också vara svårt att ta emot hjälp. Om 

föräldrarna i studien istället hade barn med ADHD som haft diagnosen sedan en längre tid 

tillbaka, hade de kanske upplevt vården på ett annat sätt och vårt resultat hade kunnat se helt 

annorlunda ut.  

Slutsats 

De brister som är ständigt återkommande i litteraturstudien är kunskap, förmåga att bemöta och 

att stödja familjer, trots att detta är grunden för en god omvårdnad. Saknas kunskaper kan inte 

vårdpersonal stödja familjen, även förmågan att inta en förstående roll och att kommunicera 
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påverkar mötet mellan föräldrar och sjuksköterskor. Brister vårdpersonalen i dessa funktioner 

orsakar hon ytterligare lidande för en familj som redan befinner sig i en svår situation. Det är 

inte bara inom vård och skola som kunskaperna om ADHD är bristfälliga, utan även den syn 

och de attityder som finns i samhället påverkar familjer negativt. För att synen ska kunna 

förändras måste kunskaperna öka både inom vården och i samhället. 

 

Forskning om föräldrars upplevelser av bemötandet i vården är bristfällig. Samtliga artiklar 

som litteraturstudien bygger på påtalar bristen av forskning inom området. Framtida forskning 

bör fokusera på att undersöka föräldrars upplevelser för att få en större förståelse och på sikt 

kunna ge familjer där det finns barn med ADHD mer stöd och att öka förståelsen för deras 

situation. För att vårdpersonalen ska kunna stötta barn och föräldrar krävs mer utbildning, och 

även förmåga att förstå diagnosen ur både barnets och föräldrarnas synvinkel, med ökade 

kunskaper kan vården förbättras. 
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Bilaga 2 
Artikelöversikt      
 
Artikel 1 
Titel:  Making sense of ADHD: A Battle for understanding? Parent´s views of their children being diagnosed with ADHD  
Författare:  Alexandra Harborne, Miranda Wolpert, Linda Clare 
Land:  Storbritannien 
År:  2004 
Syfte:  1. Att undersöka hur olika varianter av ADHD påverkar föräldrars förståelse av tillståndet. 2. Att undersöka om andra tidigare  
  ej rapporterade frågor är viktiga för föräldrar till barn med ADHD. 
Urval:  Föräldrar till 9 pojkar med ADHD diagnos varav 9 mammor och 1 pappa, ålder mellan 29-40, etnicitet vita/brittiska, pojkarna 
  mellan 8-11 år, 8 barn i vanlig skola, 1 barn i särskola, 1 barn har även aspergers, 2 barn har aspergers och dyspraxi.   
Metod:  Individuella halvstrukturerade intervjuer.  
Genomförande: Intervjuer med öppna frågor om kunskaper och upplevelser av att ha ett barn med ADHD, spelades in och varade i 30-90  
  minuter. Frågeformulär finns bifogat. 
Analys:  Kvalitativ dataanalys med ansats av Grounded theory. 
Resultat:  Samtliga föräldrar upplevde sig skuldbelagda på grund av omgivningens attityder, föräldrarna kände att de ständigt fick strida  
  med vård, skola och familj på grund av bristande stöd, psykisk ohälsa var på grund av dessa faktorer vanligt bland föräldrar, t.ex. 
  Depression ångest och sömnlöshet. 
Kvalitet:  Grad 1, 85 %, mycket tydlig metod och resultat 

 
Artikel 2 
Titel:  The experiences of primary caregivers raising school-aged children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 
Författare:  Mei-Jue Lin, Xuan-Y Huang, Bai-Jin Hung.   
Land:  Taiwan 
År:  2009 
Syfte:  Att undersöka vårdnadshavares upplevelser av att uppfostra barn i skolålder med ADHD.  
Urval:  12 vårdnadshavare till skolbarn med ADHD, varav 10 mammor, 1 styvmamma, 1 mormor/farmor, ålder mellan 31-58, 
  Etnicitet Taiwan/kina/indonesion/aborigin/Vietnam. 9 pojkar och 3 flickor mellan 8-13 år. Haft diagnos i minst 6 månader. 
Metod:  Individuella ostrukturerade intervjuer. 
Genomförande:  Ostrukturerad intervjuguide som lät deltagaren prata öppet om sina upplevelser av att ha ett barn med ADHD, spelades in och  
  Varade i 1-2 timmar, frågor finns inte bifogat. 
Analys:  Kvalitativ dataanalys enligt Colaizzi´s 7-stegsmetod. 
Resultat:  Vårdnadshavare upplevde det som en börda att klara vardagen på grund av konflikter och svårigheter med dagliga rutiner som   
  gav en känsla av frustration och hjälplöshet. Bristande resurser försvårade hanteringen av barnen med ADHD. De utvecklade  
  egna sätt att hantera svårigheterna, t.ex. genom att ta hjälp av omgivningen och att skaffa fördjupade kunskaper.   
Kvalitet:  Grad 2, 79 %, tydlig metod och resultat. 
 

 
 



 

 

Artikel 3 
Titel:  Stigmatizing experiences of parents of children with a new diagnosis of ADHD. 
Författare:  Susan dosReis, Crystal L Barksdale, Andrea Sherman, Kate Maloney, Alice Charach 
Land:  USA 
År:  2010 
Syfte:  Undersöka hur föräldrar till barn med ADHD upplever stigmatisering. 
Urval:  48 Föräldrar varav 36 mammor, 4 pappor, 3 styvföräldrar, 5 mostrar/fastrar/mormor/farmor, etnicitet afro/amerikansk. 
  30 pojkar och 18 flickor, ålder 6-18 år. Nydiagnostiserade med ADHD. 
Metod:  Individuella semistrukturerade intervjuer. 
Genomförande: Öppna intervjuer som tillät deltagaren beskriva upplevelser med egna ord, intervjuguide med frågor ifall något område inte 
  Berördes, finns inte bifogat. 46 Intervjuer per telefon och 2 vid ett möte, spelades in och varade i 30-60 minuter. 
Analys:  Kvalitativ dataanalys med ansats av Grounded theory 
Resultat:  Föräldrar upplevde en oro att både själva och barnet skulle bli stämplade samt för social isolering. De kände sig avfärdade av  
  vårdpersonal, även närstående hade negativa attityder. Medias negativa bild skapade fördomar hos föräldrarna, främst gällande 
  medicinering, läkare ansågs föredra medicinering framför andra åtgärder 
Kvalitet:  Grad 2, 79 %, tydlig analys och resultat. 

 
Artikel 4 
Titel:  The management of courtesy stigma in the lives of Families with teenagers with ADHD. 
Författare:  Mirka Koro-Ljungberg, Regina Bussing 
Land:  USA 
År:  2009 
Syfte:  Att undersöka hur föräldrar till tonåringar med ADHD påverkas och hanterar stigman kring barnets ADHD 
Urval:  30 Föräldrar till ungdomar med ADHD, barnens ålder 12-16 år, som antingen har fullståndig medicinering eller ingen alls. 
Metod:  Fokusgrupper 
Genomförande: Deltagarna fick frågor om tonåringarnas styrkor, beteenden och föräldrars strategier, inga direkta frågor om stigma, frågor ej 
  Bifogade. Fokusgrupper spelades in samt anteckningar angående icke verbal kommunikation och gruppdynamik. 60-90 minuter. 
Analys:  Kvalitativ dataanalys med ansats av Grounded theory samt Strauss & Corbin´s 3-stegsmetod. 
Resultat:  Föräldrarna och familjen påverkas genom negativ stress relaterat till stigman, ovisshet om beteenden ledde till oro och ångest. 
  De hanterade stigman genom att kompensera för barnets svårigheter, jämföra med andra barn, normalisera beteenden, och  
  Genom att söka kunskaper.   
Kvalitet:  Grad 3, 67 %, bra metod och resultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Artikel 5 
Titel:  Contending and adapting every day: Norweigan parent`s lived experience of having a child with ADHD 
Författare:  Öyfrid Larsen Moen, Marie Louise Hall-Lord, Birgitta Hedelin 
Land:  Norge 
År:  2011 
Syfte:  Att få en djupare förståelse för norska föräldrars levda erfarenhet av att ha ett barn med ADHD diagnos 
Urval:  9 Föräldrar från 7 familjer, varav 5 mammor och 4 pappor, ålder 25-45, samtliga medlemmar i Norges ADHD riksförbund, 
  6 pojkar och 1 flicka, 8-14 år som fått diagnos innan de fyllt 12, haft diagnos minst 1 år. 
Metod:  Individuella intervjuer med fenomenologisk ansats 
Genomförande: Ostrukturerade intervjuer med en öppningsfråga om erfarenheter, som finns bifogad. Följdfrågor utgick ifrån vad som framkom  
  Intervjun, spelades in, varade i 60-90 minuter. 
Analys:  Colaizzi`s 7-stegsmetod, finns bifogad 
Resultat:  Föräldrar kände sig frustrerade och misslyckade, sorg och ensamhet upplevdes när diagnos ställdes, viktigt var stöd, acceptans 

Öppenhet och lojalitet som gav hjälp och stöd. Möten vård och skola upplevdes som en kamp och var frustrerande och kränkande, de 
kände sig ifrågasatta som föräldrar, underprioriterade och helt i händerna på vårdpersonal. 

Kvalitet:  Grad 2, 77 %, mycket tydlig metod och resultat. 

 
Artikel 6 
Titel:  Parent´s perceptions of care-giving to a child with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: An exploratory study  
Författare:  Sze-wan Carol Ho, Wai Tong Cheng, Li-qun Wang 
Land:  Kina 
År:  2011 
Syfte:  Att beskriva kinesiska föräldrars upplevelser av att vårda ett barn med ADHD i hemmet. 
Urval:  12 Föräldrar, varav 10 mammor och 2 pappor, ålder 35-46, 9 pojkar och 3 flickor, ålder 6-9 år.  
Metod:  Individuella djupintervjuer 
Genomförande: Halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor för att uppmuntra till diskussion, intervjuguide upprättades baserad på tidigare  
  Forskning, frågor finns bifogat, spelades in och varade i ca.60 minuter. 
Analys:  Kvalitativ dataanalys Hansen´s 4-stegs metod, finns bifogat. 
Resultat:  Föräldrarna hade mycket begränsade kunskaper om ADHD, omsorgen upplevdes tidskrävande och som en ekonomisk börda 
  De saknade råd och alternativ till medicinering, upplevde oro och ångest, stigmatisering på grund av bristande stöd av familj och 
  Vårdpersonal. Kände tillfredsställelse vid problemlösning, ökad kompentens och mental mognad.  
Kvalitet:  Grad 2, 75 %, Inklusions och Exklusionskriterierna tydligt beskrivna, utförlig metod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Artikel 7 
Titel:  Attention Deficit Hyperactivity disorder: The family and social context. 
Författare:  Koula Neophytou, Ruth Webber 
Land:  Australien 
År:  2005 
Syfte:  Undersöka familjers upplevelser av att ha ett barn med ADHD diagnos 
Urval:  3 Familjer där det fanns en pojke med ADHD diagnos, 16 familjemedlemmar intervjuades: föräldrar/styvföräldrar,  
  syskon/styvsyskon, föräldrars syskon och föräldrar, samt lärare. Etnicitet anglo/australiensiska. Ålder på pojkarna 9 år. 
Metod:  Individuella intervjuer, fallstudie 
Genomförande: Halvstrukturerade intervjuer, 5 intervjuer per deltagare med 3 månaders intervaller för att få ett perspektiv över tid,  
  Lärare intervjuades före och efter påbörjad medicinering för att se skillnad, spelades in. 
Analys:  Kvalitativ dataanalys   
Resultat:  Samhällets negativa attityder medförde stress hos föräldrar och känsla av misslyckande, isolering och oro. Diagnos var en  
  Lättande men brister fanns i råd om hantering, medicinering gav förbättring men medförde andra problem t.ex. dosering och 
  Biverkningar, pojkarna kände sig stämplade av diagnosen.  
Kvalitet:  Grad 3,67 %,  mycket tydligt resultat. 

 
Artikel 8 
Titel:  Putting families in the center: family perspectives on decision making and ADHD and implications for ADHD care. 
Författare:  Catherine C Davis, Milena Claudius, Lorence A Palinkas, John B Wong, Loral K Leslie 
Land:  USA  
År:  2012 
Syfte:  Undersöka olika komponenter i familjefokuserad vård i familjers berättelser om behandlingsbeslut för sitt barn med ADHD 
Urval:  28 Föräldrar till barn med ADHD, jämt fördelade vad gäller etnisk och socioekonomisk bakgrund. Ålder på barnen 6-15 år,  
  79 % var pojkar. 
Metod:  Individuella intervjuer. 
Genomförande: Öppna halvstrukturerade intervjuer, en del av frågorna finns bifogat. Intervjuer spelades in, varade i 90-120 minuter.  
Analys:  Kvalitativ dataanalys, Willm´s metod baserad på Grounded theory. 
Resultat:  De flesta ville själva fatta viktiga beslut, dåliga kunskaper om orsaker till ADHD, de flesta var villiga att prova medicinering och  
  Beteendeterapi och hjälp i skolan, vårdpersonal påverkade familjer både positivt och negativt. 
Kvalitet:   Grad 3, 65 %, tydlig metod och resultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Artikel 9 
Titel:  He´s just enthusiastic. “It´s that such a bad thing?” Experiences of parents of children with attention deficit hyperactivity  
  Disorder. 
Författare:  Ruth McIntyre, Eilis Hennessy  
Land:  Irland 
År:  2012 
Syfte:  Undersöka föräldrars upplevelser av att ha ett barn med ADHD i Irland. 
Urval:  18 Föräldrar till barn med ADHD varav 13 mammor, 2 föräldrapar, 1 mamma/mormor par. Ålder på barnen 7-12 år, alla pojkar för   
  Att få en homogen grupp. 
Metod:  Individuella intervjuer. 
Genomförande: Ostrukturerade, föräldrar blev ombedda att berätta om sina upplevelser, hjälpteman fanns för att driva på dem att berätta, teman  
  Finns bifogade. Spelades in, varade mellan 40-90 minuter. Även demografiskt frågeformulär, och Conner`s ADHD rating scale 
  För att försäkra sig om att pojkarna hade ADHD. 
Analys:  Kvalitativ datanalys. 
Resultat:  Påfrestningar för familjen, stress och personliga uppoffringar, känsla av oro och otillräcklighet medförde depression, frustration, 
  Bristande förståelse från omgivning, vård ledde till diskriminering och isolering, extremt missnöje med vård och skola på grund  
  Av begränsat stöd och tillgång till terapi och medicinskt stöd. 
Kvalitet:  Grad 2, 79 %, mycket utförlig metod, tydligt resultat. 


