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Abstract 

Title Relatives experiences of meeting the 

healthcare when a family member 

has an ADHD-diagnosis.  

Authors Linda Nilsson & Linda Söderquist 
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Examinator Mikael Rask 
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sciences. 
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Background: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a 

neuropsychiatric disability characterized of hyperactivity, inattentive and 

impulsiveness. When a person with a neuropsychiatric disability need help 

from the healthcare, it´s common that relatives often feel a fault and judges 

themselves. The relatives desired that health professionals would listen and 

give the relatives a feeling of being important.  

Aim: The aim of this study where to examine how relatives experiences the 

meeting with healthcare when a family member has ADHD.   

Method: This study has a qualitative starting point and are made with nine 

interviews of relatives with a family member with ADHD. The analyze has 

been done by qualitative content analysis.  

Result:  The relatives experienced that the healthcare where missing a point 

of context, continuity and lack of knowledge which result in a big 

responsibility for the relatives themselves. It was a variation of access to 

support and help from the healthcare according to the relatives. The relatives 

also experienced that the healthcare didn’t see the whole family and how the 

person with ADHD affected all the family members and their everyday life. 

Experiences of focus on medication instead of the family’s everyday life 

where described. The environment and treatment from the health 

professionals where important to.  

Conclusion: Based on the initial literature review and the present study, the 

authors can assume that healthcare should involve a more systematic 

approach when working with these relatives and their family members. 

Knowledge of family-focused nursing care staff might have benefited during 

the meeting of the relatives and their family members with ADHD, so that 

healthcare could meet the need for support of the whole family. 
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Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av hyperaktivitet, 

ouppmärksamhet och impulsivitet. När en person behöver vård på grund av 

sin neuropsykiatriska funktionsnedsättning upplever ofta de anhöriga en 

skuld och anklagar sig själva för att deras familjemedlem behöver vård. När 

anhöriga söker vård med en familjemedlem önskar de att de skall tas på 

allvar, bli lyssnade på samt få känna sig betydelsefulla. 

Syfte: Syftet är att undersöka hur anhöriga upplever mötet med vården när en 

familjemedlem har diagnosen ADHD.  

Metod: Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts via intervjuer av 

nio anhöriga till familjemedlemmar med diagnosen ADHD. Analysen har 

skett via kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: I intervjuerna framkom att de anhöriga upplevde att sammanhang 

och kontinuitet saknades, att det rådde brist på viss kunskap vilket medförde 

stort ansvar för anhöriga. De anhöriga upplevde att det varierade i tillgången 

till stöd. Anhöriga upplevde även att vården inte såg hur hela familjen 

påverkades av att en familjemedlem hade ADHD och att det inte fokuserades 

på hela familjens vardagliga situation, utan mest på medicinering. 

Bemötandet från vårdpersonalen samt miljön runtomkring mötet var även av 

betydelse.  

Slutsats: Utifrån den inledande litteraturgenomgången och föreliggande 

studie kan författarna anta att vården borde anamma ett mer systemiskt 

förhållningssätt då de arbetar med dessa anhöriga och deras familjemedlem. 

Kunskap om familjefokuserad omvårdnad hos vårdpersonalen hade eventuellt 

varit till gagn under mötet för de anhöriga och deras familjemedlem med 

ADHD, för att vården skulle kunna uppfylla det behov av stöd som varje 

familjemedlem behöver.  
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1 Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i intervjuer till denna studie, samt den 

eventuella intresseorganisationen de tillhör. Ett stort tack även till Susanne Syrén som via 

handledning hjälpt oss under uppsatsens gång. 

 

2 Inledning 

Författarna till denna studie arbetar båda två inom den psykiatriska vården i Blekinge län och 

har erfarenhet av att träffa personer med ADHD. Författarna upplever det vara en utmaning i 

arbetet att hinna sätta sig in i patienternas sociala situation och ta sig tid för deras anhöriga. 

När detta är möjligt att göra, upplevs de anhöriga utgör en stor tillgång för information som i 

sin tur kan utveckla oss som vårdpersonal att kunna hjälpa patienten och hela familjen.  

Det är vanligt att det är en anhörig, till exempel en förälder som initierar kontakt med vården 

när de märker att deras barn t.ex. har svårigheter med koncentrationsförmågan, vilket Cheung, 

Wong, Ip, Chan, Lin, Wong och Chan (2015) skriver i sin studie. Om en familjemedlem eller 

anhörig upptäcker att en person i deras närhet behöver hjälp av vården och den anhöriga då 

har en tidigare negativ upplevelse av vården och dess bemötande är risken stor att de försöker 

reda ut situationen själva och undviker att söka vård (Sjöblom, Pejlert, Asplung & Wiberg, 

2008). Riksförbundet Attention är en ideell intresseorganisation för anhöriga och personer 

med någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De framhåller att de ofta får berättat för sig 

att anhöriga får klä på sig hjältekostymen då omgivningen och samhället inte inser vilket stöd 

och vilken avlastning som behövs för de anhöriga och för personen med neuropsykiatrisk 

diagnos (Riksförbundet Attention, u.å). Författarna till denna studie har därför valt att 

fokusera på de anhöriga då vi antar att de oftast är delaktiga på ett eller annat sätt i 

familjemedlemmens vård. 

3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) beskrivas samt 

behandlingsalternativen som finns för ADHD. Det kommer även redovisas vad forskning 

säger om hur ADHD kan påverka vardagen för individen, hur det är att vara anhörig till en 

person med ADHD samt de anhörigas upplevelse av mötet med vården. 
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3.1 Attention deficit hyperactivity disorder 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

som kännetecknas av hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet. 

Funktionsnedsättningen visar sig oftast hos barn och unga vuxna men har nuförtiden blivit 

mer uppmärksammat även hos vuxna då symtom kan kvarstå i vuxen ålder (Socialstyrelsen, 

2014a).  

ADHD speglas av svårigheter med uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet och impulsivitet 

som påverkar funktionsförmåga. Svårigheter med uppmärksamhet kan innebära att personen 

har svårt att organisera sina uppgifter, tappar bort saker som är viktiga, är ofta ouppmärksam 

på detaljer och har svårigheter med att hålla fokus på uppgifter eller att kunna lyssna aktivt 

under en längre tid. Hyperaktivitet och impulsivitet kan medföra att personen ofta har svårt att 

vänta på sin tur, svårigheter att sitta still med händer och fötter, är överdrivet pratglad och 

avbryter ofta andra. Det finns flera kriterier som måste uppfyllas för att man ska få en ADHD 

diagnos och de måste vara varaktiga. Olika typer av ADHD förekommer och klassificeras på 

olika sätt beroende på symtom. Kombinerad form av ADHD innebär att personen har symtom 

i form av ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet samtidigt. Sedan finns även en 

form av ADHD där personen enbart har symtom i form av ouppmärksamhet men inte 

svårigheter med hyperaktivitet-impulsivitet. Den tredje formen av ADHD innebär att man 

endast har svårigheter med impulsivitet och hyperaktivitet, men avsaknad av symtom kring 

ouppmärksamhet (American Psychiatric Association, 2014).  

På senare år har allt fler i världen fått diagnosen ADHD och detta tros bland annat bero på att 

kunskapen kring funktionsnedsättningar ökat. I världen diagnostiseras cirka fem procent av 

barnen i skolåldern med diagnosen ADHD och två och en halv procent av alla vuxna har 

ADHD (Socialstyrelsen, 2014b; Tatlow-Golden, Prihodova, Gavin, Cullen & McNicholas, 

2016).  

Oftast uppmärksammas pojkar med ADHD redan i skolåldern då de ofta visar ett mer 

utåtagerande beteende än flickor med ADHD, trots att flickor och pojkar har samma 

omfattning av symtom och funktionsnedsättning. Flickor i skolåldern verkar kunna dölja sina 

symtom mer än pojkar och detta kan vara en anledning till att pojkar diagnostiseras oftare 

med ADHD. Andelen flickor/kvinnor som diagnostiseras med ADHD ökar med stigande ålder 

(Socialstyrelsen, 2014a). 
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ADHD är en omstridd diagnos. Det råder diskussioner kring klassificeringen av ADHD som 

en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I en rapport av Statens medicinsk-etiska råd [Smer] 

(2015) belyses det att det inte är tillräckligt tydligt klarlagt att just denna funktionsnedsättning 

har en mer tydlig neurobiologisk orsak än andra psykiatriska diagnoser som t.ex. schizofreni, 

då det även finns en påverkan på symtombilden vid ADHD av psykosociala faktorer samt av 

genetisk-biologisk faktor. Det är vanligt att ADHD förekommer i kombination med andra 

diagnoser eller svårigheter så som depression, ångest, Tourettes syndrom, dyslexi eller 

språkstörningar (Socialstyrelsen, 2014c). 

Utredning av ADHD innefattar både medicinsk och psykologisk utredning (Socialstyrelsen, 

2014c). Nyckelfrågor ställs till patienten som är utformade efter diagnoskriterierna i DSM-5 

(Ljungberg, 2008). Utredningen innebär även intervju med personen om dennes 

sjukdomshistoria och vardag, samtal med familjemedlemmar och andra anhöriga angående 

hur personen fungerar i vardagen (Socialstyrelsen, 2014c).  

 

3.1.1 Behandling av ADHD-symtom  

Behandling av ADHD sker ofta med läkemedel. Centralstimulerande läkemedel som 

metylfenidat, dexamfetamin och lisdexamfetamin används ofta. Även atomoxetin är en 

substans som kan användas vid behandling av ADHD symtom, detta är inte ett 

centralstimulerande läkemedel och minskar risken för beroende (Läkemedelsverket, 2016). 

Dock är det av vikt att läkemedelsbehandlingen är individanpassad och bör ses som en del i 

ett större stöd- och behandlingsprogram. Sociala insatser så som stödinsatser i t.ex. skola, 

hemmet eller på arbetsplatsen är av betydelse för personer med ADHD, så att vardagen 

fungerar på bästa sätt för dem. När läkemedelsbehandling inte är tillräcklig eller aktuellt 

används även ibland kognitiv beteendeterapi (KBT) som behandling till vuxna med ADHD. 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

 

3.1.2 Hur ADHD kan påverka vardagen hos individen 

Att vara ett barn i skolåldern och ha ADHD kan vara problematiskt. Det visar sig att de har 

problem med att hålla fokus, har en känsla av att lära sig långsammare än sina klasskamrater 

samt att de ofta känner sig osäkra på vad de ska göra eller känner sig uttråkade (Kendall, 

Hatton, Beckett & Leo, 2003). Då stödinsatser satts in för barnet med ADHD och lärare har 
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fått en större förståelse för barnets situation upplevs dock skolan som mer trivsam (Kendall, 

2016). Barn och ungdomar beskriver att de har svårigheter i sociala situationer på grund av 

symtom från deras diagnos. De beskriver att de har svårt att kontrollera deras uppförande och 

hamnar ibland i trubbel på grund av detta (Kendall, et al., 2003).   

Det framkommer att unga vuxna med ADHD ofta har problem med sömnen, är deprimerade 

och har ångest. Vuxna personer med ADHD uppger att deras funktionsnedsättning påverkar 

studier, arbete och dagliga aktiviteter. De vuxna med ADHD menar att de har svårt att behålla 

sitt arbete och att ha kontroll över sitt temperament. Unga vuxna och även vuxna med ADHD 

upplever att de har svårigheter med sociala relationer (Pitts, Mangle & Asherson, 2015). En 

del unga vuxna beskriver att de blivit mobbade vid ett eller flera tillfällen eller haft en känsla 

av utanförskap (Wiener & Daniels, 2016).  

Huntley och Young (2014) belyser att arbetslösheten är högre hos personer med ADHD än 

den kontrollgrupp i studien som inte hade diagnosen ADHD. Både Pitts et al. (2015) och 

Huntley och Youngs (2014) beskriver att personer med ADHD ofta hamnar i ett drog och/eller 

alkoholmissbruk vilket även stöds av Socialstyrelsen (2004).  

Det finns också positiva upplevelser beskrivna av att ha ADHD. I en studie som 

Riksförbundet Attention (2013) har gjort belyser de att vissa personer med ADHD upplever 

sin diagnos som en tillgång i t.ex. sitt arbete då de känner sig outtröttliga, kan tänka kreativt 

samt är effektiva på sin arbetsplats.  

 

3.1.3 Att vara anhörig till en person med ADHD 

Familjerelationer påverkas på ett mindre bra sätt när en familjemedlem har ADHD, jämfört 

med en familj där ingen har en ADHD diagnos. Både relationen mellan förälder, barn och 

syskon emellan påverkas på olika sätt. Det kan till exempel handla om att de anhöriga 

upplever att familjemedlemmen med ADHD uppvisar ett uppmärksamssökande beteende, 

högljutt eller störande beteende (Coghill, Soutullo, d´Aubuisson, Preuss, Lindback, Silverberg 

& Buitelaar, 2008). Föräldrar till barn med ADHD upplever att de ibland känner sig hjälplösa, 

deprimerade och har ångest. Det visar sig att det finns meningsskiljaktigheter i familjen kring 

ansvaret för barnet med ADHD. Mödrar upplever att de ofta får uppoffra mycket på grund av 

att de måste ta hand om sitt barn med ADHD och att ansvaret inte fördelas jämt inom 

familjen. Detta skapar således känslor av ilska och frustration (Ho., Chien., & Wang, 2011). 
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Det kan finnas en ständig oro hos de anhöriga för sin familjemedlem med ADHD. Anhöriga 

oroar sig även för hur det skulle bli den dagen de inte orkar eller inte kan finnas till hands 

längre för sin familjemedlem (Riksförbundet Attention, 2012).  

Föräldrar oroar sig även över om de gör rätt beslut när de väljer att läkemedels behandla sitt 

barn med ADHD. De är oroliga för att läkemedel kan ge eventuella biverkningar eller att 

barnets personlighet påverkas i negativ utsträckning av läkemedel (Taylor, O´Donoghue & 

Houghton, 2006; Jackson & Peters, 2008). När en person behöver vård på grund av sin 

neuropsykiatriska funktionsnedsättning upplever ofta de anhöriga skuld och anklagar sig 

själva för att deras familjemedlem behöver vård. Det är därför av betydelse att låta anhöriga 

komma till tals och bli hörda när de möter vården med sin familjemedlem (Lundin och 

Mellgren, 2012). 

 

3.2 Anhörigas möte med vården  

Enligt Sjöblom et al. (2008) beskriver de anhöriga att de ibland inte blir sedda av 

vårdpersonalen. Det upplevs av de anhöriga att det är av betydelse och inger en känsla av 

lättnad då vården lyssnar och ser den anhöriga. De önskar således att deras erfarenheter och 

upplevelser blir hörda samt att de blir delaktiga i samtal med deras familjemedlem. Det visar 

sig att anhöriga vid vissa möten med vården upplever att de blir kränkta och upplever en 

känsla av maktlöshet. I samma studie belyser de även att anhöriga kan känna sig ensamma i 

situationen med sin familjemedlem som behöver vård. När anhöriga söker vård med till 

exempel en familjemedlem önskar de att de skall tas på allvar och bli lyssnade på samt få 

känna sig betydelsefulla (Schröder, 2012). När anhöriga får dela med sig av sina erfarenheter i 

kombination med vårdpersonalens kunskap och rådgivning upplevs behandlingen av patienten 

bli till det optimala av de anhöriga (Nordby, Kjonberg & Hummelvoll, 2009). 

I patientlagen, kap 5 § 3 finns det skrivet att anhöriga skall få möjlighet att vara delaktig i 

utformande och genomförandet av vården om detta är lämpligt samt om inte sekretess eller 

tystnadsplikt hindrar detta (SFS 2014:821). Det visar sig att sjukvårdpersonal och föräldrar till 

barn med ADHD ofta har olika åsikter och mål med behandlingen av symtom samt om hur 

beslut kring detta ska tas. Anhöriga menar i en studie att behandlingens fokus borde vara mer 
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på familjemedlemmens och familjens svårigheter medan vården ville ha behandlingsfokus på 

hur ADHD-diagnosen påverkade familjemedlemmen i skolan (Moldavsky & Sayal, 2013). 

Föräldrar till barn med ADHD upplever att de är i beroendeställning till vårdpersonals 

kunskap trots att de ibland kan uppleva ett mindre bra bemötande från dem. De upplever även 

en bristande delaktighet i vården som kan skapa en frustration (SBU, 2013). Föräldrar uppger 

en rädsla för att vården ska vända dem ryggen om de inte accepterar den medicinering som 

föreslås, de upplever att vårdpersonalen menar att de inte då kan göra mer för dem (Jackson & 

Peters, 2008).  

 

4 Teoretisk referensram 

Litteraturgenomgången till denna studie visar att anhöriga ofta upplever att de inte blir sedda 

av vårdpersonal samt att vårdpersonalen inte lyssnar på dem. Teoretiska utgångspunkter i en 

modell för en familjefokuserad omvårdnad kan vara till hjälp för att förstå anhörigas behov i 

kontakt med vården i samband med en familjemedlem med ADHD samt att förstå den 

ömsesidiga påverkan mellan anhörig och familjemedlem med ADHD (Benzein, Hagberg och 

Saveman, 2012).  

Familjen kan ses som ett system av individer som påverkar varandra positivt eller negativt vid 

förändring hos en enskild individ i systemet, det vill säga att drabbas någon i familjen av 

sjukdom så påverkas även de andra i familjen i olika utsträckning. Detta kan beskrivas likt en 

mobil där en del av mobilen kommer i gungning så påverkas även de andra delarna i mobilen. 

De anhöriga runt personen som är i behov av vård får även ta ett ansvar och försöker 

upprätthålla en stabilitet inom familjeenheten (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012).  

Under denna studie väljer författarna att se den anhöriga och personen med ADHD som en 

familj då sättet att se på vad som utgör en familj har stor variation. En familj behöver inte 

enbart kännetecknas av biologiska kopplingar eller äktenskap, utan kan bestå av personer som 

har ett starkt känslomässigt band eller en känsla av samhörighet. En granne, styvförälder eller 

en nära vän kan således utgöra delar av familjen och så med en patients närmsta anhöriga. Via 

detta synsätt är familjen de som de säger att de är (Wright & Leahey, 2013). Dock via denna 

definition av familj kan även personer exkluderas av patienten på grund av olika anledningar 

(Benzein et al., 2012).  

Då en människa ingår i ett system bestående av flera olika relationer och andra sociala 

konstruktioner tillsammans med andra människor, påverkas ofta även de runt omkring den 
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person som drabbas av sjukdom eller som i föreliggande studie en funktionsnedsättning 

(Benzein et al., 2012). Genom att arbeta med ett systemiskt förhållningssätt och via 

familjefokuserad omvårdnad som Benzein et al. (2012) beskriver råder ett fokus på 

cirkularitet istället för att vården har ett linjärt förhållningssätt, dvs att varje individ i familjen 

påverkas av alla andras beteende i familjen och den i sin tur påverkar även de övriga 

familjemedlemmarna. Man utgår således inte från ett linjärt förhållningssätt som innebär att 

man bland annat fokuserar på orsakssamband. Vidare beskriver Benzein et al. (2012) att 

patienten inte kan isoleras ifrån det system den lever i, det vill säga familjen, och detta är 

något som är centralt ur ett systemiskt omvårdnadsperspektiv. Familjefokuserad omvårdnad 

innefattar olika utgångspunkter för omvårdnaden. Via ett familjecentrerat förhållningssätt 

utgår omvårdnaden från att familjens alla individer utgör varsin del och vilket sammantaget 

blir större än summan av delarna. Den andra utgångspunkten, vilken anses vara lämplig som 

utgångspunkt i föreliggande studie, är familjerelaterad omvårdnad som innebär att fokus läggs 

på antingen den anhöriga eller patienten och de andra delarna i familjen då utgör en kontext.  

Det som även är centralt i familjefokuserad omvårdnad är att verkligheten uppfattas på olika 

sätt av varje individ, det vill säga att det finns lika många ”sanningar” om verkligheten som 

det finns individer eller familjemedlemmar (ibid.). Via ett familjefokuserat 

omvårdnadsperspektiv finns förståelse för att en diagnos kan påverka de olika 

familjemedlemmarna på olika sätt, till exempel kan en individ i familjen känna vrede över den 

diagnos som satts medan en annan medlem i familjen kan känna en lättnad (Wright, Watson 

& Bell, 2002). Inom familjefokuserad omvårdnad är en central utgångspunkt att alla individer 

i en familj har olika föreställningar om till exempel hälsa eller ohälsa. En föreställning innebär 

det en individ föreställer sig om en företeelse, en situation, verkligheten eller ett fenomen 

(Benzein, et al. 2012). Föreställningar som finns inom familjen om vad som är hälsa 

respektive ohälsa kan forma hur en familj eller en individ anpassar sig till en diagnos eller ett 

sjukdomstillstånd (Wright & Leahey, 2013).  Wright et al. (2002) skriver att det är av 

betydelse att ge var och en i familjeenheten möjlighet att beskriva hur hälsan eller ohälsan 

påverkar familjen och även tvärtom, hur familjen påverkar hälsan eller ohälsan. 

Mötet med familjen bör ses som en omvårdnadsåtgärd där vårdpersonalens utmaning är att se 

att relationen mellan vårdpersonal och familjen kan komma ha betydelse för upplevelsen av 

lidande och välbefinnande. Det är av vikt att vårdpersonalen intar ett icke-hierarkiskt 

förhållningssätt vid mötena och ser familjen som experter på sin situation och sina upplevelser 

(Benzein et al., 2012).  
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Genom att använda sig utav familjefokuserad omvårdnad kan det bidra till att både vården 

och vardagen för hela familjen blir till det bättre då allas kompetenser i familjeenheten tas 

tillvara och uppmuntras att användas. Inom familjefokuserad omvårdnad är det av vikt att ge 

familjemedlemmar valmöjligheter att stödja dem i beslut hur de önskar hantera sin situation, 

detta kan i sin tur skapa en känsla av delaktighet hos familjeenheten (Wright et al., 2002).  

 

 

5 Problemformulering 

I den litteraturgenomgång som gjorts inför denna studie framkom att anhöriga till personer 

med ADHD kan uppleva att de förbises och inte tas på allvar av vården. De uttrycker även en 

maktlöshet och menar att deras kunskap om deras familjemedlem inte tas på allvar trots att de 

känner familjemedlemmen bäst. De anhöriga känner även ofta skuld för att deras 

familjemedlem måste söka vård. 

Vården har tidigare präglats av ett hierarkiskt synsätt att vården besitter på den kunskap som 

är nödvändig och aktuell. Med grund i familjefokuserad omvårdnad (Benzein et al. 2012) är 

det dock centralt att utgå från familjens upplevelser som utgångspunkt i forskning och 

omvårdnad. I denna uppsats är ansatsen att ta tillvara kunskaper beaktat ur ett familjerelaterat 

perspektiv. Via familjefokuserad omvårdnadsteori ses familjen som ett system där alla delar 

påverkar varandra och de anhörigas erfarenheter och tankar bör tas tillvara (Benzein et al. 

2012). Som psykiatrisjuksköterska och även annan vårdpersonal har man en betydande 

uppgift att hjälpa till att förmedla både patient och anhörigs talan (Kristiansen, 2012).  

 

 

6 Syfte 

Syftet med studien är att belysa anhörigas upplevelser av mötet med vården när en 

familjemedlem har diagnosen ADHD. 
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7 Metod 

7.1 Design 

Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer med öppna frågor för att informanterna 

skulle kunna beskriva sina upplevelser så fritt som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Analys av insamlad data har gjorts med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004) 

 

7.2 Urval och rekrytering 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var anhöriga till personer som har en ADHD-

diagnos eller i kombination med andra diagnoser. Dock har fokus under intervjuerna lagts på 

hur de anhöriga upplevt mötet med vården då de varit där i samband med ADHD-diagnosen. 

Då studien riktar sig till anhörigas upplevelser av mötet med vården, hade åldern på personen 

med ADHD ingen relevans. Då det är anhörigas möte med vården som fenomen som skulle 

studeras i denna studie innebar mötet med vården all kontakt de anhöriga haft med vården. 

Det innebar öppenvård såsom heldygnsvård inom psykiatrisk enhet, telefonkontakt samt 

fysiska möten med olika yrkeskategorier inom enheten såsom läkare, olika sjuksköterskor 

med olika specialiteter, skötare och behandlingspedagoger eller psykologer. Mötet innefattar 

de tillfällen då den anhörige möter vården tillsammans med den person som diagnostiserats 

med ADHD samt även de gånger personen med ADHD inte är medverkande.  

De exklusionskriterier som låg till grund för studien var om informanten inte pratar god 

svenska med grund i att språkmissförstånd kan uppstå och att dessa i sin tur kan påverka 

studiens tillförlitlighet. Om författarna varit delaktiga i vården kring personen med ADHD, 

exkluderades dennes anhöriga ur urvalet. 

Författarna valde att utgå ifrån ett lämplighets urval och kontakt togs med 

intresseorganisationer för anhöriga till personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

på grund av att det var en specifik grupp, det vill säga anhöriga till personer med ADHD som 

skulle få beskriva mötet med vården (Polit & Beck, 2017). Kontakt togs med 

intresseorganisationer i tre olika län, angående förfrågan om att tillfråga deras medlemmar om 

deltagande i studien. Ett informationsbrev skrevs även och lämnades till 

intresseorganisationen. Detta informationsbrev kunde intresseorganisationen ha som stöd vid 

frågor från medlemmarna. Vid visat intresse eller frågor från medlemmar kontaktades de av 
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författarna, antingen via e-post eller per telefon för att få tilldelat sig information om studien. 

Ett informationsbrev skickades även till informanterna. Informationsbrevet ses i Bilaga B. 

Vid visat intresse bokades tid och plats för enskild intervju. Målet var att genomföra mellan 

tio till tolv intervjuer. Det visade sig vara svårt att få deltagare till studien, endast nio personer 

visade intresse. Intresseorganisationer i två län gav respons på förfrågan att tillfråga sina 

medlemmar om deltagande samt skickade ut förfrågan till sina medlemmar. Sju av 

informanterna rekryterades via intresseorganisationerna och två informanter rekryterades i det 

län som författarna arbetar i, dock har ingen av författarna varit i kontakt med dem inom 

vården och har ingen närmre bekantskap med dem.  

Författarna tog även kontakt med BUP i två län, angående förfrågan om hjälp med att hitta 

informanter till studien, dock har ingen respons givits därifrån. 

Vid visat intresse bokades tid och plats för enskild intervju. Inledningsvis innan intervjustart 

inhämtades skriftligt samtycke för intervjun från informanten. 

Tre av intervjudeltagarna hade familjemedlemmar som enbart har diagnostiserats med ADHD. 

Resterande sex deltagare hade en familjemedlem med ADHD samt någon annan diagnos så 

som till exempel autism, tvångssyndrom, aspberger, bipolär diagnos, språkstörning, cerebral 

pares eller social pragmatisk kommunikationsstörning. Familjemedlemmarna har varit jämt 

fördelat mellan de olika könen i åldrarna 5 till 30 år. De anhöriga som intervjuats har alla varit 

föräldrar till personer med ADHD, förutom en deltagare som hade en partner med ADHD. 

 

7.3 Datainsamling 

Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer med öppna frågor. En kvalitativ intervju 

med öppna frågor har vissa förbestämda teman men avsaknad av mer specifika områdesfrågor 

så att informanten inte blir påverkad av intervjupersonens eventuellt riktade frågor utan får 

beskriva sin upplevelse fritt (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Genom öppna intervjufrågor ges intervjuaren en möjlighet till att ställa följdfrågor för att 

kunna få en djupare kunskap om ämnet (Richards & Morse, 2013). Intervjuguide finns att se i 

Bilaga D. Innan första intervjun genomfördes, gjordes testintervjuer med intervjuguiden på 

kollegor på författarnas arbetsplats samt så testades intervjuguiden mellan författarna. Detta 

gjordes för att författarna skulle öva på intervjuteknik samt bli säkra på bandspelaren som 

skulle användas vid intervjuerna. Danielson (2012) menar att provintervjuer är av betydelse 

just för att den som ska intervjua ska få känna på situationen som intervjuare och för att 

undersöka om tidsramen som är satt för intervjun är hållbar.  
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De totalt nio intervjuerna har genomförts med personer som är arton år och äldre som har en 

familjemedlem med ADHD. Informanterna var föräldrar till barn eller vuxna med ADHD med 

eller utan annan diagnos, samt en informant som var partner till en familjemedlem med 

ADHD. 

Fem intervjuer har genomförts i lokaler vid Linnéuniversitet, samt två av intervjuerna har 

gjorts i en av författarnas bostad efter önskemål från informanterna. Två av intervjuerna har 

även gjorts via telefon då informanterna fick förhinder vid tidigare bestämt möte eller inte 

kunnat ta sig till den bokade lokalen. 

Båda författarna till studien medverkade vid intervjutillfällena som varade mellan arton och 

fyrtiotre minuter med ett genomsnitt på trettiotre minuter.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Insamlad data förstörs efter att studien 

har avslutats. 

 

7.4 Dataanalys 

Analysen av insamlad data gjordes med kvalitativ innehållsanalys så som beskrivs av 

Graneheim och Lundman (2004). Analysen inleddes med att insamlad data lästes igenom 

enskilt av bägge författarna för att inskaffa en helhetsbild av materialet. Vidare plockades 

meningsbärande enheter ut gemensamt av författarna, där texten innehöll material som hade 

betydelse för studiens syfte och där meningen hade fokus på ett gemensamt innehåll. Dessa 

kom sedan att ligga som grund i analysen. De meningsbärande enheterna kondenserades 

sedan genom abstraktion där innehållet i de meningsbärande enheterna lyftes till en högre 

logisk nivå samt att de kortades ned för att bli mer lätthanterliga men utan att innehåll och 

betydande syfte för studien föll bort. Kodning av kondenserade meningsbärande enheter 

gjordes sedan för att insamlad data skulle ses på ett nytt reflekterande sätt. Koderna med 

tillhörande meningsbärande enheter klipptes ut för att få en tydligare överblick av materialets 

olika innehåll.  

Olika subkategorier skapades sedan genom koder med liknande innehåll. Av betydelse var att 

ingen data skulle falla emellan två kategorier eller passa in i två eller fler kategorier samt att 

innehållet i kategorierna skulle skilja sig åt (Graneheim & Lundman, 2012).  Genom att 

författarna studerade och reflekterade kring vad subkategoriernas meningar innebar skapades 

således huvudkategorier. Totalt framkom fyra huvudkategorier och tio subkategorier. Under 

analysens gång fick författarna flertalet gånger reflektera och diskutera de meningsbärande 

enheternas innehåll och vad det underliggande budskapet var i texten.  
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Exempel på innehållsanalys: 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Ja men det är ju att 

dem inte förstår, att 

dem inte har 

tillräckligt med 

kunskap. 

De förstår inte, de 

har inte tillräckligt 

med kunskap. 

Bristande kunskap 

och bristande 

förståelse. 

Bristfällig kunskap Vårdens kunskap 

och stöd 

Jag behöver inte 

ringa och tjata och 

förnya recept. Utan 

det är dem som har 

koll på det, de 

hjälper mig som 

anhörig annars 

hade jag ju varit 

tvungen att hålla 

koll på det också. 

Det är ju guldvärt. 

Behöver inte ringa 

och tjata och förnya 

recept. De har koll. 

De hjälper mig som 

anhörig. Det är 

guldvärt.  

Tacksamt att slippa 

behöva ringa själv, 

personalen har koll. 

Engagerad personal Vårdens bemötande 

Sen har jag ju alltid 

kunnat ringa om 

det har varit 

fruktansvärt då, och 

att vi behöver hjälp 

fort eller så. 

Jag har ju alltid 

kunnat ringa om 

det varit 

fruktansvärt, och 

att vi behöver hjälp 

fort. 

Kan alltid ringa vid 

behov av snabbt 

stöd. 

Tillgänglighet av 

vården 

Vårdens 

sammanhang och 

kontinuitet 

Och sen hade jag ju 

också problem med 

min äldsta flicka 

där vården vägrade 

lyssna på mig även 

jag visste vad det 

var. 

jag hade också 

problem med min 

äldsta flicka där 

vården vägrade 

lyssna.  

Upplevelse av att 

inte bli hörd. 

 Alla ska få vara 

delaktiga 

 

 

 

7.5 Forskningsetiska övervägande 

Etisk egengranskning av studien har gjorts via blankett från etikkommitén Sydost. Bilaga D 

redovisar denna egengranskning. Enligt denna egengranskning behövdes inte någon etisk 

ansökan göras inför studien. Kontakt via telefon togs dock ändå med etikkommitén Sydost för 

att efterfråga om etisk ansökan för studien krävs. Etikkommité Sydost ansåg inte att någon 

ansökan vara nödvändig.  

Studien har genomförts i enlighet med de forskningsetiska principerna som hämtats från 

Helsingforsdeklarationen (1964). Dessa principer innefattar riktlinjer om informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Principerna är till för att skydda 

individens hälsa, personuppgifter och rättigheter. De informanter som visade intresse för att 
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delta i studien fick ett informationsbrev skickat till sig, se Bilaga B. Samtycke inhämtades 

från informanterna via skriftlig blankett alternativ via e-post. Information till informanterna 

gavs även vid intervjustart att de när som helst fick avbryta intervjun utan något krav på 

förklaring eller att deras beslut skulle påverka resultatet. Informationen om möjlighet till att 

avsluta deltagandet upprepades via både samtyckesblanketten och vid intervjustarten just för 

att ge informanterna flera möjligheter att avbryta deltagandet. För samtyckesblankett, se 

Bilaga C. Informanterna i studien informerades även om att efter studiens genomförande kan 

de få ta del av information om studiens resultat, så som Helsingforsdeklarationen (1964) 

nämner.  

Intervjumaterialet och informanternas personuppgifter har behandlats konfidentiellt under 

studiens gång för att minska risk för identifikation av informanterna. Materialet har även 

avidentifierats för att minimera riskerna för att informanterna ska igenkännas. 

Forskningsmaterialet är endast tillgängligt för behöriga och har förvarats på ett USB-minne 

som en av författarna haft inlåst. Det avidentifierade materialet har förvarats lösenordskyddat.  

Valet att kontakta intresseorganisationer i län där författarna inte arbetar, grundade sig i att det 

minskar risken för påverkan på resultatet genom att informanterna var kända av intervjuarna 

då författarna till denna studie arbetar inom den psykiatriska vården i Blekinge län. Då det 

visade sig att det var svårt att få informanter till studien, kontaktades ändå en 

intresseorganisation i länet där författarna arbetar, dessa gav dock inte någon respons på 

förfrågan. Via bekanta kontakter rekryterades två av informanterna. Dessa två hade ingen 

närmre bekantskap med någon av författarna och de hade hört om studien via andra bekanta 

eller författarna själva och ville delta i studien. Då de inte hade någon närmre bekantskap med 

författarna, ansågs det att det inte kom att påverka studiens resultat. Författarna hade heller 

aldrig varit involverade i vården kring deras familjemedlem med ADHD.  

Risker med att delta i denna studie kunde tänkas vara att informanten kände en olustkänsla av 

att berätta om en besvärlig situation eller ett sämre möte med vården. 

Att intervjua medlemmar av en intresseorganisation kan medföra att informanten inte enbart 

förmedlar sin egen upplevelse utan även framhåller intresseorganisationens åsikter. Till fördel 

ansågs dock vara att valet att intervjua personer som är medlemmar i en intresseorganisation 

eventuellt var mer engagerade i syftet med studien än en person som inte är medlem i någon 

sådan organisation. 
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8 Resultat 

Anhörigas upplevelser av mötet med vården när en familjemedlem har diagnosen ADHD 

redovisas i fyra huvudkategorier: Sammanhang och kontinuitet, Alla ska få vara delaktiga, 

Bemötandet och miljöns betydelse samt Kunskap och stöd. Kategorierna redovisas med grund 

i de sammanlagt tio subkategorierna som framkommit. 

 

8.1 Sammanhang och kontinuitet 

 

I resultatet framkom en kategori som belyste anhörigas upplevelse av sammanhang och 

kontinuitet. Där uppstod subkategorier som Att behöva börja om – igen och igen, Uppföljning 

av patienten, Tillgänglighet till vårdpersonal och Samarbetet inom olika instanser. 

 

8.1.1 Att behöva börja om - igen och igen 

 

Det framgick att anhöriga upplevde att de ofta fick träffa ny vårdpersonal under mötena med 

vården och inte hade en och samma kontaktperson de kunde vända sig till. Detta resulterade i 

att både den anhöriga och familjemedlemmen med ADHD fick berätta sin historia och sina 

erfarenheter om och om igen under de olika mötena, vilket ansågs vara det mest besvärliga 

med nya kontakter. De anhöriga saknade att ha en och samma person som de mötte i 

sjukvården. Det framgick att det var svårt för de anhöriga att skapa någon form av relation till 

vårdpersonalen eller så kunde de känna att de inte kunde ställa mer djupgående frågor, 

eftersom de inte fick träffa en och samma person en längre tid. De menade att de var tvungna 

att fokusera på de mest väsentliga frågorna de ville ha svar på och fick hoppa över de mer 

djupgående frågorna på grund av att tiden var för knapp då mötets mesta tid gått till att berätta 

om sin situation för den nya vårdpersonalen de hade framför sig.  

  

En av deltagarna berättade: 

” Var samtalet en timme så gick fyrtiofem minuter på att berätta hela livssituationen först för 

att det var en ny person som vi satt ihop med som gärna ville höra det själv, vilket jag gott 

kan förstå men det blir frustrerande”. 
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8.1.2 Uppföljning av patienten 

 

De anhöriga upplevde ofta att det fanns en bristfällig uppföljning av patienten från 

verksamheterna. De hade vid föregående möte blivit lovade uppföljning i någon form men 

ofta dröjde det innan någon uppföljning skedde och ibland uteblev det helt. Frågor som de 

anhöriga ville ha svar på fick de vänta på länge då ingen vårdpersonal kontaktade dem som de 

lovat. Men det fanns även anhöriga som ansåg att uppföljningen av till exempel 

läkemedelsjusteringar fungerade väl. 

 

8.1.3 Tillgänglighet till vårdpersonal 

 

Tillgängligheten till vårdpersonalen upplevdes problematisk. De anhöriga beskrev hur de blev 

hänvisade till olika personer och det var svårt att få tag i rätt person som kunde hjälpa dem. 

Väntetiden för att få komma på utredning upplevdes vara väldigt lång för många av de 

anhöriga. Efter att de fått besked om att det skulle komma att bli en utredning kunde det dröja 

upp till ett och ett halvt år innan utredningen startade.   

En del av deltagarna ansåg det dock vara ganska god tillgänglighet och fick kontakt med 

vårdpersonal snabbt och kunde då boka in möten inom en snar framtid. 

 

 En av deltagarna berättade:  

”Så det tog ungefär ett år ifrån det att man viftade med flaggan att man behövde hjälp till det 

att man var i mål”.  

 

8.1.4 Samarbetet inom olika instanser 

 

Det framkom att samarbete mellan olika personalkategorier och olika verksamheter var viktigt 

för de anhöriga. Merparten av de anhöriga upplevde att samarbetet fungerade väl internt 

mellan vårdpersonalen. De anhöriga ansåg att personalen inom vården pratade med varandra 

och delgav varandra information som var viktig. Vissa gånger kunde de uppleva ett mindre 

bra samarbete mellan vårdpersonalen och skolan när till exempel kunskap och information om 

ADHD skulle överlämnas och om hur en person med ADHD kunde få hjälp i skolan. Även ett 

gott samarbete mellan landsting och kommun saknades ibland. 
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8.2 Alla ska få vara delaktiga 

De anhöriga beskrev att de eller familjemedlemmen med ADHD i vissa möten inte kände sig 

sedda och hörda, vilket vissa anhöriga kunde uppleva som nedvärderande. Vårdpersonalen 

verkade inte ta varje person som en egen individ med egna behov eller ta familjemedlemmen 

på allvar, detta upplevde anhöriga vara kränkande. Anhöriga upplevde att de ibland fick 

kämpa för att göra sig hörda och att vårdpersonalen inte såg vilka uppoffringar de gjort och 

detta upplevdes utav anhöriga vara besvärligt för dem. 

 

En deltagare berättade: 

”Alltså jag blir ju stampad på som mamma för dem vet inte vilka uppoffringar jag gör och 

dels kanske du får ta ledigt från jobbet, du har andra barn hemma alltså det hade ju krävts 

jättemycket planering för att vi överhuvudtaget skulle…”.  

 

De anhöriga beskrev att de upplevde att det fokuserades för lite på familjemedlemmens eller 

familjens mående och att det var mer fokus på vilka mediciner som hade testats eller om man 

hade provat olika scheman. Anhöriga upplevde att vårdpersonalen ofta glömde att en 

familjemedlem med ADHD påverkar hela familjen och att det tog mycket energi från både de 

anhöriga och familjemedlemmen med ADHD att inte få sin röst hörd. Vissa anhöriga ansåg 

att det skapade bara mer problem att kontakta vården eftersom det inte gjorde någon skillnad 

då vårdpersonalen inte såg helheten i den problematik de anhöriga och familjemedlemmen 

med ADHD upplevde. 

  

En deltagare sa:  

” De frågar ju alltid vad man har provat först...alltså innan man sätter in medicin. Ifall man 

har testat det här med schema och sånt...ja det är väl mycket fokus på det och medicinerna 

tänker jag. Kanske inte så mycket, liksom hur mår ni utan eller så, men det är ju klart barnet 

ligger ju i fokus, men det skapar ju väldigt mycket i hela familjen, det gör det ju.” 

 

 

Under mötena upplevde de anhöriga dock att de ibland kunde få föra sin talan, att de kände 

sig sedda och att de fick bekräftelse på att de inte inbillade sig saker. Vissa anhöriga upplevde 

att vårdpersonalen ville höra deras åsikter och tankar och att de kunde föra en dialog med 
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vårdpersonalen. Ett fåtal anhöriga menade att vårdpersonalen lyssnade på deras önskan om 

eventuella hjälpinsatser, vilket beskrivs i kommande kategori. 

8.3 Bemötandets och miljöns betydelse 

Denna kategorin är Bemötandets och miljöns betydelse och det framkom att de anhöriga fick 

olika bemötanden från vårdpersonalen. Subkategorier som uppkom här är Förståelse från 

vårdpersonalen, Engagemang och bemötande från vårdpersonalen och Miljöns betydelse. 

 

8.3.1 Förståelse från vårdpersonalen 

 

Merparten av de anhöriga beskriver att de inte kände sig förstådda av vårdpersonalen, att 

personalen inte anpassade sitt bemötande och sin vård för personer med ADHD. Anhöriga 

upplevde att de inte kunde prata med vem som helst för alla förstod inte deras situation eller 

patientens behov. Anhöriga var medvetna om att deras familjemedlem behövde struktur och 

detta saknade de i mötena till exempel när det gällde behandlingsalternativ. De upplevde att 

det saknades förståelse för patientgruppen och dess problematik då till exempel om en person 

med ADHD missade tre tillfällen av någon behandling fick den inte komma åter utan uteslöts 

ur behandlingen. 

 

En deltagare sa:  

” Men man kan ju inte be en ADHD-person att prova någonting och se vad som händer”. 

 

Det fanns också de anhöriga som kände att de blev förstådda av vårdpersonalen och detta 

beskrev de som en befrielse att någon faktiskt förstod dem. 

  

8.3.2 Engagemang och bemötande från vårdpersonalen 

 

Det som utmärkte de bra mötena var när vårdpersonalen var engagerad, lyssnade och tog sig 

tid till både de anhöriga och personen med ADHD. De anhöriga beskrev en trygghet i när de 

märkte att vårdpersonalen var genuint intresserade av att hjälpa samt då de upplevde att 

vårdpersonalen var pålästa och brydde sig om personen med ADHD och de anhöriga. Det 

underlättade även mycket för de anhöriga de gånger då vårdpersonalen ringde dem och hörde 

sig för hur det fungerade i vardagen, så de anhöriga slapp ringa och be om eventuell hjälp 

själva. 



 

 

18 

En deltagare berättade: 

” Vi har världens bästa sjuksköterska och världens bästa läkare där. Tydliga och väldigt 

hjälpsamma. Dem är...dem förstår detta”. 

 

De anhöriga upplevde också vid vissa möten att det varken fanns tid eller ork från 

vårdpersonalen att ha ett gott bemötande till den anhöriga eller familjemedlemmen med 

ADHD. Bemötandet från vårdpersonalen varierade beroende på vart de befann sig i vården 

enligt de anhöriga. En del möten upplevdes ganska anonyma och vid ett tillfälle kunde en 

anhörig både se att vårdpersonalen inte tyckte om hennes familjemedlem och höra 

vårdpersonalen säga något negativt till familjemedlemmen med ADHD. Det fanns även de 

gånger då de anhöriga upplevde en otrygghet inför hur de skulle bli bemötta som förälder av 

vårdpersonalen. Om de tidigare hade fått ett mindre bra bemötande kunde det resultera i att 

familjemedlemmen inte kände sig trygg med att komma till nästkommande möte. Det fanns 

förståelse från de anhöriga att vårdpersonalen hade många patienter och mycket att hålla reda 

på, men de ansåg ändå vårdpersonalen skulle bemöta varje patient med engagemang. 

  

En deltagare beskrev: 

” Jag har för mig att hon sa något negativt bara rakt ut… typ att ja du är ju knäpp ungefär”. 

 

8.3.3 Miljöns betydelse 

 

Miljön under mötena var betydelsefull för några av de anhöriga. Det framkom att när miljön 

var lugn och avslappnad var mötena trivsamma. Det beskrevs möten där miljön var mindre 

bra och ansågs inte anpassade för en person med ADHD när till exempel de anhöriga 

tillsammans med sin familjemedlem fick sitta i ett väntrum med andra personer som mådde 

dåligt och det ibland kunde vara stökigt och högljutt.  Även lokalernas utformning och 

modernitet kunde ha påverkan på de anhöriga. Var lokalerna och litteraturen i väntrummen 

gamla skapade detta en ängslighet för kommande vård hos den anhöriga.  
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8.4 Kunskap och stöd 

Det framkom en kategori som är Kunskap och stöd. De anhöriga upplevde en Bristfällig 

kunskap hos vårdpersonalen och kände att de fick ta ett stort Eget ansvar som anhörig på 

grund av detta, vilket kom att bilda två subkategorier. Även Tillgång till stöd beroende på 

verksamhet är en subkategori som uppkom. 

 

8.4.1 Bristfällig kunskap 

 

De anhöriga upplevde ofta att mötena med vårdpersonalen eller utbildningarna de gick på inte 

gav dem någon ny kunskap. De upplevde även att vårdpersonalen saknade tillräcklig kunskap 

kring ADHD eller hur de skulle hantera denna patientgrupp. När personen med ADHD hade 

fyllt arton år, fick de i vissa län fortsatt behandling via vårdcentraler. Detta upplevde de 

anhöriga som ett stort problem eftersom de saknades kunskap om ADHD på vårdcentralerna. 

Det framkom även att de anhöriga varit med om till exempel möten där vårdpersonalen varit 

oeniga om diagnosen som ställts eller fått besked om diagnoser som inte varit korrekta, detta 

har fått de anhöriga att tveka på vårdpersonalens kunskap. De anhöriga beskrev att de 

uppskattade när de träffade vårdpersonal som verkade ha god kunskap om ADHD och som 

upplevdes vara säkra på vad de gjorde.  

 

En av deltagarna sa:  

”Alltså vi ska ju kunna lita på att när vi kommer dit att de ska kunna, att jag skall kunna 

känna mig trygg. Jag ska ju inte behöva känna mig ännu mer stressad för det gjorde ju inte 

henne lugnare”. 

 

 

8.4.2 Eget ansvar som anhörig 

 

Anhöriga beskrev att mötena med vårdpersonalen ofta lämnade dem med ett stort eget ansvar. 

En del av de anhöriga tog även på sig ett stort eget ansvar för att de ansåg att vårdpersonalens 

hjälp och kunskap inte var tillräcklig. Kunskap fick sökas upp själv av anhöriga då mötena 

med vårdpersonalen inte gav dem någon fördjupad kunskap gällande ADHD diagnosen eller 

hur de kunde hantera vardagen. De föräldrautbildningar som hölls av verksamheterna 

upplevdes inte tillföra någon ytterligare kunskap till anhöriga, men att få träffa andra personer 
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med samma familjesituation uppskattades av de anhöriga då de fick dela erfarenheter med 

varandra. Anhöriga upplevde emellanåt att vårdpersonalen inte såg problematiken och ville att 

anhöriga eller personen med ADHD själv skulle komma fram till lösningar. Erfarenheter av 

att inte få den hjälp de behöver har lett i vissa fall till att de inte haft något förtroende för att 

de skulle kunna ringa vårdenheten för att få någon hjälp nästa gång heller, vilket har inneburit 

att de försökt lösa situationer i vardagen själva trots en egentlig önskan om stöd. Dessa 

erfarenheter har i vissa fall även lett till att anhöriga inte ville lämna ut sig till vårdpersonal 

för mycket då de inte haft något förtroende för att de kunde hjälpa dem ändå. 

 

En deltagare berättade: 

”…. vi tog den konsekvensen att ja men… att vi försökte göra mer själva, vi fick sitta på nätet 

och leta rätt… och läsa och förstå och agera utifrån det… vilket är ju inte fel, det är ju rätt 

bra och lära sig själv. Men ibland hade det varit gott att få stöttning också ifrån sjukvården 

när det var som svårast”.  

 

8.4.3 Tillgång till stöd beroende på verksamhet 

 

De anhöriga beskrev skillnader på tillgången till stöd beroende på vilken vårdenhet 

familjemedlemmen tillhörde eller vilken ålder familjemedlemmen var i. En del anhöriga 

upplevde att de fick mycket stöd av en viss vårdenhet och att vårdpersonalen var väldigt 

tillmötesgående gällande vad familjen önskade för hjälp. 

Det upplevdes ibland besvärligt när familjemedlemmen med ADHD hade fyllt arton år, i vissa 

län fick de då enbart stöd med medicinjusteringar och de anhöriga saknade då att få stöd med 

helheten. Det framgick i denna subkategori att nästan alla anhöriga saknade samtalsstöd av 

psykolog både för sin egen del och för sin familjemedlem. De efterfrågade psykologsamtal 

men oftast fanns det inte resurser för detta i sjukvården. Fick de samtalsstöd av psykolog i 

början så avslutades dessa efter en tid, trots att personen med ADHD eller den anhörige 

fortfarande var i behov av det. När de anhöriga efterfrågade samtalsstöd igen då de till 

exempel haft en besvärlig period hemma, fick de inte detta. Några få anhöriga fick erbjudande 

om anhörigstöd då vårdpersonalen ansåg att det kunde vara påfrestande att ensam hantera 

situationer som kunde uppstå i vardagen med en familjemedlem med ADHD. 
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 En deltagare sa: 

” … jag tycker det är rent horribelt…alltså… hur kan man ens klassa sig som vård när man 

inte kan ge någon vård?” 

 

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur anhöriga upplevde mötet med vården när en 

familjemedlem har ADHD.  

Valet av forum för insamling av data grundade sig i att minimera riskerna i att informanterna 

och författarna till studien skulle vara kända för varandra. Genom att urvalsmetoden skedde 

via lämplighets urval och genom att intervjua anhöriga som är medlemmar i en 

intresseorganisation hade författarna förhoppningar om att informanterna skulle vara 

eventuellt mer engagerade gällande detta ämne och att de skulle kunna bidra till betydelsefullt 

material till studien, jämför med om informanterna endast hade tillfrågats via vården vid 

besök där. Då informanterna mestadels var rekryterade via en intresseorganisation var 

intervjuarna särskilt uppmärksammade på om informanterna tycktes beskriva sin egen 

upplevelse av mötet med vården eller om de beskrev den gemensamma åsikten som fanns 

inom organisationen, detta menar Polit & Beck (2017) är av betydelse då lämplighetsurval 

används.  

Det visade sig att det var svårt att få informanter och flera som visat intresse för att medverka 

i studien fick författarna inte kontakt med sedan när det var dags för intervjutillfället. Sju 

informanter lyckades rekryteras via intresseorganisationer av de totalt nio informanterna. 

Informanterna som deltog var både män och kvinnor. Deras familjemedlem med ADHD var 

antingen deras barn eller partner. Genom att inte begränsa urvalet till specifikt kön, enbart 

föräldrar till barn med ADHD eller enbart make eller maka med parter med ADHD gav det 

möjlighet till ett bredare perspektiv och större variation av studiens resultat (Danielsson, 

2012). Informanternas svar i intervjuerna i föreliggande studie hade olika nivåer av 

nyanseringar och detaljrikedom. En del av informanterna beskrev upplevelser väl detaljerat 

och nyanserat och en del av dem beskrev upplevelserna mer enkelt trots fördjupade frågor, 

vilket kan ha påverkat pålitligheten i studien. Variationen av informanternas kön och relation 

till familjemedlemmen med ADHD kan styrka pålitligheten i studien jämfört med om endast 

en anhöriggrupp hade valts för intervjuer. Inom kvalitativ forskning är det svårt att avgöra hur 
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många intervjuer och hur mycket data som behövs för att avgöra hur trovärdig studien är. Det 

som är av betydelse är hur innehållsrik och varierad insamlad data är (Graneheim & 

Lundman, 2017). Det kan tänkas att antalet informanter i föreliggande studie inte är 

tillräckligt många för att styrka trovärdigheten ytterligare, men då de anhöriga i föreliggande 

studie hade familjemedlemmar med ADHD i olika åldrar kan detta ha bidragit till ett bredare 

perspektiv av upplevelser av olika delar av vården.  

Intervjuerna hölls i lokaler på universiteten i de olika länen för att vara i en neutral miljö, där 

risken för att bli avbruten eller störas av olika ljud var mindre än om intervjun skulle hållas i 

hemmet hos informanten (Danielsson, 2012). Om intervjuer hade genomförts i hemmen hos 

informanterna hade det dock eventuellt kunnat leda till fördelen att informanterna hade känt 

sig mer bekväma i situationen då de haft sina egna tillhörigheter och familjemedlemmar 

runtomkring sig (Kvale & Brinkmann, 2014). Då studien riktar sig till anhöriga med en 

familjemedlem med ADHD, ansåg författarna att det var lämpligt att hålla intervjun i neutral 

miljö på grund av att familjemedlemmen med ADHD eventuellt hade haft svårt att hålla sig 

sysselsatt på egen hand då den anhöriga intervjuades. Genom att befinna sig på neutral miljö 

gavs informanterna även en möjlighet att endast fokusera på intervjun.  

Två av intervjuerna hölls dock via telefon när informanterna inte kunde ta sig till den tänkta 

lokalen eller när de missat det tidigare bokade mötet, men också på grund av den begränsade 

tiden och då det var svårt att hitta informanter. Då telefonintervjuer genomfördes kunde ljud i 

bakgrunden och dålig teckning på telefonen störa intervjun vilket resulterade i att vissa frågor 

fick ställas om flera gånger och informanterna ibland tappade fokus, vilket kan ha påverkat 

intervjuns kvalitet. Genom att genomföra dessa två intervjuer via telefon, gick författarna 

miste om informantens ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket kan ha påverkat 

intervjukontexten (Kvale & Brinkmann, 2014). Då det tänkta antalet intervjuer var svårt att 

uppnå, valde författarna att ändå genomföra telefonintervjuer.  

 

Två informanter som rekryterades, hade hört talas om denna studie via bekanta eller av 

författarna själva och visade intresse för att delta. Den ena av informanterna där var medlem i 

en intresseorganisation som författarna tillfrågat men inte fått något svar ifrån. Dessa två 

intervjuer gjordes i en av författarnas hem, efter önskemål av plats från informanterna själva 

på grund av olika anledningar. De två informanter som hade en familjemedlem med ADHD 

som vårdades i samma län där författarna arbetar, hade inte varit i kontakt med författarna 

inom vården eller hade någon närmre relation till författarna. Vilket ansågs vara till fördel 

trots att målet var att intervjua anhöriga från andra län och trots att viss förförståelse angående 
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hur vården fungerar i länet. Under analysens gång reflekterade författarna över vad de visste 

om vården kring ADHD patienter i det egna länet och påminde varandra om att inte lägga 

fokus vid detta och fortsätta vara objektiv i analysförfarandet. 

 

Under intervjuerna deltog båda författarna till studien, dels för att kunna stödja den som ledde 

intervjun vid behov med följdfrågor och dels för att vara två personer som kunde höra och 

uppfatta informanterna, vilket kom till användning vid analysförfarandets diskussioner senare. 

Eventuellt kunde detta uppfattas som besvärligt av informanterna att båda författarna var med 

under intervjuerna, men detta var inget som informanterna påpekade samt blev de 

informerade om det innan intervjuerna.  

En intervju är inte endast ett samtal som sker mellan människor som träffas, miljön 

runtomkring och materiella saker i omgivningen såsom bandspelaren kan påverka 

intervjuerna och därmed påverka pålitligheten i studien (Kvale och Brinkmann, 2014; 

Wallengren & Henricson, 2012). Några av informanterna blev nervösa av tanken på att bli 

inspelade under intervjuerna när de såg bandspelaren. De förmedlade att de kände någon form 

av prestationsångest. Vid dessa tillfällen gömdes bandspelaren undan efter informantens 

önskemål. Det kan även tänkas att en del informanter då inte beskrev allt såsom de egentligen 

upplevde mötet med vården, just för att de var medvetna om att de blev inspelade.  

Intervjuernas kvalitet kan ha påverkats av att ingen av intervjuarna hade vana av att 

genomföra intervjuer av denna typ. Dock ansågs det som fördel att författarna hade kunskap 

om ämnet som var fokus i intervjuerna (Danielsson, 2012). 

Författarna valde att göra en intervjustudie med hjälp av ostrukturerad metod med öppna 

frågor samt fördjupande frågor, just för att informanterna skulle få möjlighet att beskriva sina 

upplevelser fritt och för att nyanser i intervjuerna skulle bevaras (Danielsson, 2012). Då 

studien syftade till att beskriva upplevelser ansågs inte en enkätundersökning eller en intervju 

med ja och nej frågor lämplig, eftersom då hade informanternas djupare beskrivningar av 

upplevelser inte fått utrymme (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Transkriberingen av intervjuerna delades upp jämnt mellan författarna. Insamlade data 

transkriberades ordagrant med eventuella suckar och pauser medskrivna. De transkriberade 

intervjuerna lästes sedan igenom flertalet gånger av båda författarna för att få en helhet av 

materialet som skulle analyseras. De första intervjuerna lästes igenom av handledaren till 

uppsatsen för att få ytterligare ett perspektiv på bland annat intervjuteknik och tolkning av 

materialets innebörd. Detta kan anses ha en positiv inverkan på trovärdigheten i studien 

(Wallengren & Henricson, 2012). För att stärka trovärdigheten i en kvalitativ studie menar 
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Polit och Beck (2017) kan författarna återkoppla det insamlade materialet till informanterna 

och få bekräftelse på att de tolkat informanten på korrekt sätt. På grund av den tidsram som 

fanns under föreliggande studie var detta ej möjligt och kan ha påverkat trovärdigheten i 

studiens resultat. 

Valet av analysmetod grundade sig i att innehållsanalys lämpar sig för att undersöka hur 

personer upplever saker samt på grund av tidsbegränsningen som fanns gällande studien. 

Detta kan dock påverka studiens trovärdighet då innehållsanalys anses ha en relativt låg 

analysnivå (Dahlberg, 2014).  Den kvalitativa innehållsanalysen ansågs lämplig för syftet med 

studien då författarna ville finna likheter och olikheter i informanternas svar gällande hur de 

upplevde mötet med vården (Graneheim & Lundman, 2012). Studien gjordes med induktiv 

ansats, vilket bland annat innebar att författarna analyserade materialet utan att låta 

förförståelsen påverka resultatet. Via induktiv ansats söktes således likheter och olikheter av 

upplevelserna av vården och presenterades sedan i kategorierna (Graneheim & Lundman 

2017). Induktiv ansats kan kritiseras då man menar att någon form av förkunskap alltid finns 

kring det ämne som studeras trots att syftet med induktiv ansats är att börja forskningen i 

empirin (Preibe & Landström, 2012). Valet att intervjua informanter från andra län än där 

författarna arbetar i, grundar sig i att förförståelse och förkunskap kring hur vårdprocessen 

fungerar kring ADHD-patienter inte skulle påverka studiens intervjuer. Författarna hade 

genom detta en möjlighet till att genomföra intervjuerna via den öppenhet och följsamhet som 

Dahlberg (2014) skriver är av betydelse under intervjuer.  

Genom att författarna reflekterade över den egna förförståelsen kring vården av ADHD-

patienter och även kring bemötandet gentemot anhöriga både i studiens inledande skede samt 

kontinuerligt under analysens gång, anses pålitligheten styrkas (Wallengren & Henricson, 

2012).  

Kodningen av de kondenserade meningsbärande enheterna gjordes av bägge författarna vilket 

enligt Polit och Beck (2017) styrker pålitligheten i studien. När koderna sedan hade bildat de 

tänkta kategorierna, upplevdes ibland kategorierna som ofullständiga. Då lästes all kodad text 

och tillhörande meningsbärande enheter om igen av bägge författarna för att säkerställa så att 

koderna överensstämde med kategorin som Polit och Beck (2017) även föreslår. I en 

innehållsanalys är det av betydelse att ingen text ska kunna placeras i två eller flera kategorier 

eller hamna emellan någon kategori, därav återgick författarna till koderna och de 

meningsbärande enheterna flertalet gånger under analysens gång (Graneheim och Lundman, 

2012). Vid vissa tillfällen under analysen då koderna placerades i kategorier, fick författarna 
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även då gå tillbaka till de meningsbärande enheterna för att säkerställa att förförståelse eller 

antagande om helheten i den meningsbärande enheten inte påverkade kategoriseringen.   

Även den person som handledde författarna till studien läste igenom kodningarna och 

kategorierna för att sedan komplettera med hennes perspektiv, vilket kan anses styrka 

trovärdigheten i studien (Wallengren & Henricson, 2012).  De olika delarna av analysen 

diskuterades även kontinuerligt mellan författarna för att reflektion kring olika tolkningar av 

texten skulle framgå och på så sätt underlätta analysen och säkerställa att resultatet blev så 

beskrivande som möjligt. 

 

Studiens resultat kan ses som överförbart till andra områden då resultatet visar på vad vården 

behöver arbeta med för att anhöriga ska känna sig delaktiga och mötta med respekt. Resultatet 

borde kunna användas på flera områden inom vården då de anhöriga kan spela en stor roll för 

patienten oavsett vilken diagnos familjemedlemmen har. Dock kan överförbarheten eventuellt 

begränsas då ADHD är en funktionsnedsättning som kan påverka familjen i vissa fall i större 

utsträckning än andra sjukdomar eller funktionsnedsättningar.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur anhöriga upplever mötet med vården då en 

familjemedlem har diagnosen ADHD. Resultatet redovisas i fyra kategorier: Sammanhang 

och kontinuitet som belyser hur de anhöriga upplevde att de ofta fick träffa ny vårdpersonal 

och att tillgängligheten av vårdpersonal varierade. De anhöriga beskrev även att 

uppföljningen av patienten varierade och hur samarbetet inom olika instanser fungerade. Alla 

ska få vara delaktiga belyser hur de anhöriga vid vissa möten upplevde att alla i familjen inte 

fick sin röst hörd och att mycket av mötenas fokus var på medicinering trots att de anhöriga 

ville prata om vardagliga bekymmer som påverkade hela familjen. Bemötandets och miljöns 

betydelse beskriver hur de anhöriga ofta upplevde att vårdpersonalen inte förstod dem och 

deras familjemedlem med ADHD, vad bemötandet och engagemanget från vårdpersonalen 

hade för betydelse samt hur miljön runtomkring mötena kunde påverka deras upplevelse av 

mötet. Vidare beskriver Kunskap och stöd att de anhöriga upplevde att vårdpersonalen hade 

bristfällig kunskap om ADHD vilket resulterade i att de fick ta ett stort eget ansvar som 

anhörig. De anhöriga upplevde även en skillnad på tillgång till stöd beroende på vilken 

verksamhet de tillhörde.  
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En kategori beskriver hur anhöriga upplever sammanhang och kontinuitet kring mötena med 

vården, där framkom det subkategorier som att behöva börja om- igen och igen, uppföljning 

av patienten, tillgänglighet till vårdpersonal och samarbetet mellan olika instanser. Det som är 

framträdande i denna kategori och dess subkategorier är att de anhöriga i föreliggande studie 

upplevde att de fick träffa ny vårdpersonal ofta. De upplevde att de inte kunde ställa de 

fördjupande frågor som de hade velat ha svar på, på grund av att mötestiden ofta gick till att 

berätta sin historia och om sin nuvarande situation. De upplevde det även svårt att skapa 

någon form av relation till vårdpersonalen och att mötena ibland kunde upplevas anonyma. I 

en studie framkom att anhöriga beskriver en känsla av stabilitet då de slipper förklara 

skillnader på familjemedlemmens mående från förra mötet, eftersom de träffar samma person 

inom vården så kan vårdpersonalen själva märka skillnader (Laugesen, Briciet Laureitsen, 

Jørgensen, Elgaard Sørensen, Grønkjær och Rasmussen, 2017).  

Då anhöriga i föreliggande studie hade en familjemedlem med ADHD upplevdes det 

besvärligt för dem att hela tiden behöva berätta sin historia om och om igen, de menade att 

just personer med ADHD har redan svårt med koncentration och uppmärksamhetsproblematik 

och ibland tappade familjemedlemmen med ADHD fokus på mötena. Det har visat sig att det 

skapas en känsla av trygghet och stabilitet om de anhöriga och familjemedlemmen med 

ADHD får träffa en och samma vårdpersonal under mötena just för att vårdpersonalen då 

känner till familjens och framförallt familjemedlemmens historia (Laugesen, et al. 2017).  

Den andra kategorin som framkom är Alla ska få vara delaktiga som beskriver hur anhöriga i 

vår studie ofta upplevde att mötena med vården endast handlade om medicinering. De 

saknade att få prata om hur familjemedlemmen med ADHD mådde eller hur familjen i stort 

mådde för tillfället. De önskade att vården skulle se helheten kring deras situation och se varje 

individ i familjen och hur de påverkades av situationen. I en studie framkommer det även att 

föräldrar till barn med ADHD ibland också kände att medicinering var i fokus under mötena 

med vården och att de saknade helheten runt familjemedlemmen med ADHD och även hur 

alla familjemedlemmar påverkades av varandra i vardagen (Lin, Huang & Hung, 2009). Som 

Benzein, Hagberg och Saveman (2012) skriver bör familjen ses som en enhet och de menar 

att det kan vara ansträngande och betungande att vara anhörig till någon med ohälsa eller 

sjukdom, vilket ibland inte uppmärksammas av vårdpersonalen. Det framkom dock att vissa 

anhöriga ansåg att vårdpersonalen vid vissa enheter lyssnade på deras åsikter och upplevelser. 

Som nämns i den teoretiska referensramen är det av vikt att som vårdpersonal ge utrymme för 

de anhöriga att beskriva hur ohälsan eller hälsan påverkar dem som familj (Wright & Leahey, 

2002).  
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Anhöriga i föreliggande studie beskrev att vårdpersonal ibland inte såg hela familjesituationen 

och hur deras situation påverkar alla individer i familjen och deras vardag.  

Detta styrks även av Lin et al. (2008) som skriver i sin studie att det är vanligt att vardagen 

präglas av olika konflikter mellan familjemedlemmarna på grund av familjemedlemmen med 

ADHD. Det visar sig att samtal mellan till exempel syskon till familjemedlemmen med 

ADHD och vårdpersonal är ovanligt och är ett ouppfyllt behov enligt sjuksköterskor som 

intervjuats i en studie gjord av Moen, Hedelin och Hall-Lord (2013).  

Det visade sig i föreliggande studie att anhöriga inte kände sig sedda av vårdpersonalen eller 

fick kämpa för att göra sig hörda. I enlighet med vad Laugesen, et al. (2017) skriver i sin 

studie skapar detta en frustration hos de anhöriga och en känsla av att de anhöriga är ensamma 

med sina bekymmer de har i vardagen med familjemedlemmen som har ADHD. Under 

mötena med vårdpersonalen beskrev de anhöriga föreliggande studie skillnader i 

delaktigheten. De anhöriga upplevde ibland att vårdpersonalen inte såg allt som de gjorde för 

familjemedlemmen. Inom familjefokuserad omvårdnad lägger man vikt vid samtal där 

bekräftelse av de olika familjemedlemmarna som individ görs och individens betydelse för 

andra människor lyfts (Wright, Watson & Bell, 2002).  Sådana samtal hade kunnat bidra till 

att de anhöriga i vår studie hade känt sig bekräftade, delaktiga och sedda av vårdpersonalen. 

 

Den tredje kategorin som framkom i resultatet är Bemötandets och miljöns betydelse och har 

subkategorier som förståelse från vårdpersonalen, engagemang och bemötande från 

vårdpersonalen och miljöns betydelse. 

Vårdpersonalens bemötande spelade en stor roll för de anhöriga i föreliggande studie och de 

bättre mötena upplevdes vara då vårdpersonalen var engagerad och såg familjemedlemmen 

med ADHD och den anhöriga. Detta beskriver även Laugesen, et al. (2017) i sin studie där de 

framhäver att det är viktigt för de anhöriga att vårdpersonalen vet hur de ska bemöta 

familjemedlemmen med ADHD utifrån dennes behov.  

 

Den sista kategorin i föreliggande studie är Kunskap och stöd, där tre subkategorier framkom. 

Dessa är bristfällig kunskap, eget ansvar som anhörig och tillgång till stöd beroende på 

verksamhet. Anhöriga i föreliggande studie beskrev att de upplevde att vårdpersonal inte hade 

tillräckligt med kunskap om ADHD eller att kunskapen de fick ifrån mötena var ytlig. 

Föräldrautbildningarna som de anhöriga i föreliggande studie ibland fick gå på gav dem inte 

någon djupare kunskap för ADHD eller hur de skulle hantera vardagen i hemmet med sin 

familjemedlem. Detta resultat som framkom styrks också av Lin, et al. (2009) och Laugesen 
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et al. (2017) i deras studier där föräldrar beskriver en efterfrågan av att få tips från 

vårdpersonalen hur de kan förhålla sig i vardagen när deras barn har ADHD. Vårdpersonalen 

innehar kunskap som ses som expertis gällande diagnosen medan de anhöriga har 

expertkunskap om deras familjemedlem och just deras situation. Detta är ett förhållningssätt 

som bör eftersträvas inom familjefokuserad omvårdnad (Benzein et al. 2012).   

Då de anhöriga i föreliggande studie ändå ansåg att kunskapen var bristfällig från 

vårdpersonalen kände de ofta ett stort eget ansvar och sökte kunskap på egen hand via nätet 

eller andra forum, trots att de önskade stöd från de olika vårdenheterna. Under de 

föräldrautbildningar som gavs från vårdenheterna upplevdes att ingen ny tillförsel av kunskap 

gavs, men de anhöriga upplevde det givande och positivt att träffa andra personer i samma 

situation som dem själva och därigenom kunde de utbyta erfarenheter och kunskap. Ho, Chien 

och Wang (2011) beskriver även i sin studie att föräldrar till barn med ADHD oftast saknar 

tillräcklig med kunskap om hur de ska hantera vardagen och att det i första hand då vänder sig 

till nära vänner och andra personer i samma situation och inte till vården för att få stöd på 

grund av att de inte fått någon hjälp därifrån tidigare gällande detta. Detta framkom även i 

föreliggande studie då förtroendet och tilliten till vårdpersonalen sviktade emellanåt för de 

anhöriga. De uttryckte att de inte besvärade sig med att be vårdpersonalen om hjälp då de inte 

fått någon hjälp tidigare då de bett om det.  

Anhöriga i föreliggande studie beskrev en skillnad i tillgång till stöd från de olika 

vårdenheterna beroende på vilken enhet familjemedlemmen med ADHD tillhörde. Vissa 

enheter gav mycket stöd och tillgodosåg de anhörigas önskan om hjälp. Det som utmärkte sig 

av upplevelserna av tillgång till stöd var att många av de anhöriga efterfrågade 

psykologkontakt till både sig själva och till familjemedlemmen med ADHD men fick inte 

detta i den utsträckning de behövde. Denna saknad av samtal mellan personen med ADHD 

och vårdpersonal är även något som anhöriga upplevde i en studie gjord av Young, Gray och 

Bramham (2009).  

Flera anhöriga i föreliggande studie nämnde även att det också blev problematiskt att få stöd 

från vårdenheterna då familjemedlemmen hade fyllt arton år och övergick till 

vuxenpsykiatrisk vård eller vårdcentral. Där kunde de endast få hjälp med medicinering, 

vilket inte ansågs vara tillräckligt med stöd enligt de anhöriga. 

 

Det som speglade ett bra möte med vården enligt de anhöriga i föreliggande studie, var när 

personalen upplevdes engagerad, kunnig och genuint brydde sig om familjemedlemmen med 

ADHD och de anhöriga. Vårdpersonalens närvaro vid möten och just att våga komma nära 
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familjen ses som en styrka och betydande del i ett professionellt förhållningssätt. Att som 

sjuksköterska eller annan vårdpersonal fundera över vilka resursen man har till förfogande för 

att hjälpa familjen kan ha betydande värde för relationen med familjen (Benzein et al., 2012). 

Även miljön runtomkring hade betydelse för hur de anhöriga upplevde vården. Det anses vara 

till fördel om sjuksköterskan eller annan vårdpersonal försöker skapa en så optimal miljö som 

möjligt kring mötena med familjen, det kan innebära att de ska få samtala ostörd och i en 

inbjudande miljö (Benzein et al. 2012).  

Genom att arbeta utifrån ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv och se familjen som en 

enhet med olika resurser och olika föreställningar av situationen, kan de mindre bra 

upplevelserna som beskrivs av de anhöriga i föreliggande studien undvikas i enlighet med vad 

Benzein et al. (2012) menar att just familjefokuserad omvårdad ska ha sitt fokus på varje 

individ i familjen. Via detta sätt får alla individer i familjen göra sin röst hörd, vilket de 

anhöriga i rådande studie upplevde att de inte alltid fick. 

Om vårdpersonal arbetar utifrån stöd av familjerelaterad omvårdnad där man har fokus på 

antingen den anhöriga eller patienten och i detta fall med fokus på den anhöriga borde 

upplevelserna av att inte få delge hur deras situation påverkar familjen undvikas samt så kan 

det möjliggöra att fokus från medicinering av patienten byts till den anhöriges mående eller 

helheten av situationen istället (Benzein et al. 2012). Detta efterfrågade även de anhöriga i vår 

studie. De anhöriga i föreliggande studie beskrev även att de efterfrågade ökad kunskap från 

vårdpersonalen angående diagnosen av ADHD samt om hur vardagen kan hanteras i hemmet 

av de anhöriga. I familjefokuserad omvårdnad är det av betydelse att utgå ifrån ett icke-

hierarkiskt förhållningssätt och att vårdpersonalen är bekant med att de besitter kunskap inom 

deras profession medan de anhöriga besitter sin expertiskunskap om vardagliga situationer. 

Genom att nyttja detta förhållningssätt kan mer vetskap om varandras kompetenser ges och 

kunskapen ökas hos bägge parter. Som vårdpersonal kan det vara av betydelse att vara den 

som ställer frågor om hur familjen eller de anhöriga ser på situationen istället för att bara ha 

svar på frågor och utifrån detta kan kunskap utbytas samt eventuellt öka förståelsen 

vårdpersonalen och anhöriga emellan. Utifrån detta kan bägge parter ses som experter på sin 

kunskap och sina resurser och därmed öka känslan av delaktigheten för de anhöriga (Benzein 

et al. 2012).  
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9.3 Kliniska implikationer 

Resultatet i denna studie ger indikationer på att vi som psykiatrisjuksköterskor och annan 

vårdpersonal behöver fördjupad kunskap om ADHD som diagnos och även kunna delge 

kunskap till de anhöriga om hur de kan förhålla sig till olika situationer som kan uppstå i 

vardagen då det framkom i föreliggande studie att de anhöriga upplevde att vårdpersonalen 

saknade tillräcklig kunskap om just detta. De anhöriga i föreliggande studie beskrev ett bra 

möte då vårdpersonalen var engagerade, lyssnade och tog sig tid till både de anhöriga och 

personen med ADHD, vilket kan jämföras med den teoretiska utgångspunkten inom 

familjefokuserad omvårdnad där allas resurser och erfarenheter i familjeenheten tas tillvara på 

och där förståelse finns för att alla individer i familjeenheten påverkas av varandra.  

Då resultatet påvisade att de anhöriga upplevde att de ofta fick träffa ny vårdpersonal, hade 

eventuellt sjuksköterskor med mer utvecklad kunskap om just ADHD och ett övergripande 

ansvar för denna patientgrupp inom varje vårdenhet, varit till fördel för att anhöriga och 

familjemedlemmen med ADHD ska få träffa samma vårdpersonal under mötena. Eventuellt 

hade detta med kunnat minska väntetiden för utredningar och underlättat samarbetet med 

andra instanser om särskilda team kring ADHD patienter fanns. Resultatet i denna studie 

skulle kunna användas som grund i förbättringsarbeten inom den kliniska verksamheten för 

att utveckla samarbetet mellan vårdpersonal och anhöriga då resultatet visar på flera 

potentiella förbättringsområden inom den psykiatriska vården.  

 

 

10 Slutsats 

Studien har bidragit till en ökad förståelse för hur anhöriga upplever mötet med vården och 

vad de anser vara viktigt när de möter vården angående sin familjemedlem med ADHD. Den 

har belyst både brister och positiva aspekter i de olika mötena med vården. Utifrån den 

inledande litteraturgenomgången och föreliggande studie kan författarna anta att vården borde 

anamma ett mer systemiskt förhållningssätt då de arbetar med dessa anhöriga och deras 

familjemedlem. Kunskap om familjefokuserad omvårdnad hos vårdpersonalen hade eventuellt 

varit till gagn under mötet för de anhöriga och deras familjemedlem med ADHD, då anhöriga 

upplevde att de inte alltid hann med att ha en dialog med vårdpersonalen om vardagliga 

bekymmer på grund av att de ofta fick träffa nya personer i vården och tiden på mötena endast 

gick till att ha fokus på familjemedlemmen med ADHD eller medicinering. Den variation av 

tillgång till stöd och med fokus på den brist av stöd som anhöriga upplever i föreliggande 
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studie, skulle kunna främjas av att se familjen som enhet där alla påverkas av varandra och då 

har olika behov av stöd.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Etisk egengranskning 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 

(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 

sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i 

studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 

person med demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, 

personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller 

studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
  X 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 

fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 

ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 
X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna 

förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av 

den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt 

att alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart 

X   



 

 

II 

framgår. (För studier med minderåriga krävs vårdnadshavares 

godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 

Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om 

studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 

för studien är namngivna (student och handledare)  
X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 

 

 

Bilaga B Informationsbrev 

 

Information om studien ”Anhörigas upplevelser av mötet med vården då en 

familjemedlem har diagnosen ADHD”. 

 

Vi är två sjuksköterskor från Karlskrona som heter Linda Söderquist och Linda Nilsson. 

Vi studerar nu en vidareutbildning till specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

psykiatri. Det är nu dags för oss att genomföra en magisteruppsats och vi har valt att 

göra en studie med syftet att studera anhörigas upplevelser av mötet med vården då en 

familjemedlem har diagnosen ADHD. 

ADHD är en diagnos som uppmärksammas mer nu i vården och i samhället än förut. 

Forskning visar att anhöriga till personer med ADHD vid vissa möten med vården 

känner sig åsidosatta. Det är av stor vikt att hälso- och sjukvården uppmärksammar och 

tar till vara på anhörigas erfarenheter för att utveckla mötet med anhöriga. Forskning 

kring hur just anhöriga upplever mötet med vården är begränsad.  

Du som medlem i Riksförbundet Attention och anhörig till en familjemedlem med 

diagnosen ADHD, tillfrågas att medverka i denna studien för att få möjlighet att bidra 

med Dina erfarenheter av mötet med vården. Mötet innefattar alla slags möten, dvs. 

både fysiska möten samt möten via telefonkontakt Du haft inom psykiatrisk öppen- eller 

heldygnsvård.  

Kontakt har tagits med Riksförbundet Attention i Kalmar län samt i Kronobergs län, där 

en intresseförfrågan om frivilligt deltagande har skickats ut till medlemmar. 

Deltagandet innebär att Du kommer att få delta i en intervju på ca 45-60 minuter, där du 

får berätta om dina upplevelser av mötet med vården. Intervjun kommer att spelas in. 

Du kan när som helst under studiens gång välja att avbryta, utan någon närmare 

förklaring och eventuellt avböjande till intervju kommer inte att påverka studien. Efter 

att alla intervjuer är genomförda, skrivs de ner i text och analyseras för att det ska kunna 

upptäckas gemensamma upplevelser och erfarenheter. Inspelat och nerskrivet material 

kommer endast att vara tillgängligt för behöriga samt avidentifieras.  

 

Resultatet av studien kommer att presenteras som en magisteruppsats via 

Linnéuniversitetet i Växjö. 



 

 

IV 

 

Ansvariga för studien ”Anhörigas upplevelser av mötet med vården då en 

familjemedlem har diagnosen ADHD”: 

 

Linda Nilsson, leg. sjuksköterska. E-post: ln222pk@student.lnu.se.  

 

Underskrift:__________________________________________ 

 

Linda Söderquist, leg. Sjuksköterska. E-post: ls223ff@student.lnu.se  

 

Underskrift:__________________________________________ 

.  

Handledare 

Susanne Syrén, Universitetslektor, Institutionens för hälso- och vårdvetenskap. 

Linnéuniversitet Växjö. E-post: susanne.syren@lnu.se  

 

Underskrift:__________________________________________ 
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V 

Bilaga C Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i intervju angående dina upplevelser av mötet med vården då en 

familjemedlem har diagnosen ADHD. 

 

Jag är informerad och medveten om att studien kommer innefatta intervjuer till ett 

magisterarbete för specialistsjuksköterskor inom psykiatri som läser vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Mitt deltagande i denna intervjun är frivilligt och jag 

närsomhelst avbryta intervjun utan att ange orsak. Jag som deltagare intygar med detta 

dokument att jag har tagit del av muntlig samt skriftlig information om studien och vad 

mitt deltagande i studien innebär. Jag har även fått möjlighet att ställa frågor gällande 

studien och jag upplever att jag har förstått given information och därmed godkänt mitt 

deltagande till intervjun för studien.  

Mina kontaktuppgifter får användas om kontakt behöver tas med mig, men att de endast 

vara tillgängliga för behöriga och sparas i 10 år.  

Vi som genomför studien intygar att studien kommer att följa den gång som är beskrivet 

och informerat till deltagaren både skriftligt och muntligt. Svaren och resultaten som 

framkommer i intervjun kommer att behandlas så att endast behöriga kan ta del av dem 

samt så kommer materialet avidentifieras.  

 

Ort och datum:________________________________________ 

Underskrift deltagare:__________________________________ 

Namnförtydligande deltagare:____________________________ 

 

Deltagarens telefonnummer:                                   Deltagarens e-post: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI 

Bilaga D Intervjuguide 

 

Intervjuerna kommer inledas med att de anhöriga ombedes berätta om sina upplevelser 

av mötet med vården angående sin familjemedlem med ADHD. De olika mötena 

innefattar alla fysiska samt telefonmöten med vårdpersonal inom både öppenvård samt 

heldygnsvård inom psykiatrin.  

 

Därefter kommer deltagarna ombedas ge exempel av upplevelser av tillfällen i mötet 

med vården. 

 

Under intervjun kommer även fördjupande frågor ställas. Dessa fördjupande frågor 

är: 

• Kan du utveckla det lite mera? 

• Hur upplevde du det? 

• Hur kände du då? 

• Vilken betydelse fick det för dig? 

• På vilket sätt? 

• Vad tänker du är mest framträdande i mötet? 

 

Intervjuerna kommer avlutas med en förfrågan om deltagaren har ytterligare upplevelser 

de vill dela med sig av. 

 

 

 

 


