
FoUU-Talk 29 januari 2021: Ulrika Löfkvist (Leg. logoped, med. dr.), Helena Tegler (Leg 
logoped, med. dr.), Helena Fabian (Leg. distriktssköterska, med. dr.). 

Föräldrars livssituation och erfarenheter av vårdinsatser under COVID19-pandemin 

Lena Ring: Hej och välkomna till vårt första FoUU-Talk i år. Vi har ett väldigt spännande 
föredrag framför oss i dag där vi ska få lära oss mer om sårbara grupper under Covid19-
pandemin där vi har med oss medarbetare från FOUU, från APC forskning och forskning 
funktionshinder. Jag ska dela presentationen. Jag släpper fram Helena Fabian, Helena 
Tegler och Ulrika Löfkvist, varsågoda. 

Bild 1, Fabian: Vi tänkte prata om en studie som heter föräldrars livssituation och 
erfarenheter av vårdinsatser undercover 19 pandemin. Vi är 3 personer som har en del av 
vår tjänst på akademiskt primärvårdscentrum i Nära vård och hälsa. jag heter Helena Fabian 
och är distriktssköterska och universitetslektor, jag har forskningsintresse framförallt inom 
barnhälsovård och inom föräldrastöd. På universitetet undervisar jag främst på 
sjuksköterske- och distriktssjuksköterskeprogrammet.  

Löfkvist: Jag heter Ulrika Löfkvist och jobbar på Uppsala universitet och har också 50% av 
min tjänst på Nära vård och hälsa inom FoUU. Jag har intresse för hörselnedsättning, jag 
forskar kring det, är utbildad logoped i grunden och undervisar på institutionen för folkhälso- 
och vårdvetenskap inom ämnet funktionshinder och folkhälsa.  

Tegler: Jag heter Helena Tegler och jag är logoped i botten, har jobbat inom habilitering de 
senaste 20 åren, jag disputerade i våras på en avhandling som handlade om barn som 
saknar tal, har omfattande rörelsehinder och som kommunicerar med stöd av en 
samtalsapparat. Jag är intresserad av alternativ och kompletterande kommunikation. Sedan 
i våras arbetar jag på sociologiska institutionen där jag har en tjänst som forskare och 
fortsätter att titta på detaljerade samtalsanalyser. Jag är också på FoUU.  

Ny bild, Tegler: I det här projektet samarbetar vi med 4 personer: Tommy Forslund, 
psykolog, disputerade 2018, där han undersökte föräldraförmåga hos mödrar med mild 
intellektuell funktionsnedsättning och deras barn. Han finns även vid SUF som är en del 
inom Region Uppsala och betyder samverkan, utveckling och föräldraskap, och deras syfte 
är att utveckla och sprida information som kan ge stöd till både föräldrar eller till barn med 
kognitiv funktionsnedsättning. Nästa person vi ska samarbeta med är Stina Fernqvist som 
disputerade 2013 och är biträdande universitetslektor vid sociologiska institutionen. Hon har 
forskat om ekonomisk utsatthet när föräldrar har kognitiva svårigheter. Sedan har vi Elsa 
Erixon som disputerade 2014 kring cochraneimplantat hos personer som var partiellt döva 
och vikten av operation. Slutligen har vi Curt Westin, de av er som arbetar inom habilitering 
känner honom väl, han har varit verksam sedan -70 talet, gick i pension för något år sedan, 
är psykolog och har varit verksam bland annat inom verksamhetsutveckling på 
habiliteringen.  

Ny bild, Löfkvist: Vad är det för forskningsproblem som vi vill undersöka och lösa? Det här 
med pandemin har gjort väldigt mycket med samhället och för var och en av oss men vi 
tänker här att vi försöker få en fördjupad förståelse för hur sårbara grupper har påverkats av 
viruspandemin. När vi menar sårbara så tänker vi dels de som kanske har en tillfällig 
sårbarhet, dels ja de som har en mer permanent sårbarhet, jag ska strax berätta om vilka de 
grupperna är. Vi vill veta mer om hur de har hanterat sin livssituation under pandemin och 
framför allt i relation till föräldraskapet. Vilka vårdinsatser har man fått eller inte fått? Om det 
kan hänga samman med en ökad belastning men också om man inte har velat komma till 
vården helt enkelt. 



Ny bild, Löfkvist: De 3 sårbara föräldrar grupperna som vi nu kommer att fokusera på i den 
här studien är dels de som har fått barn det här året, under pandemiåret hittills, och sedan är 
det en grupp föräldrar vars barn har fått en hörseldiagnos under det här året, och då är det 
framför allt föräldrar där barn är mellan 0 - 4 år. Till sist den gruppen som vi bedömer har 
mer permanent sårbarhet är föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning som kan ha 
barn i olika åldrar.  

Ny bild, Fabian: jag tänkte börja med att presentera de första föräldragrupperna som vi är 
intresserade av - det är föräldrar som har fått barn under 2020. Man har sett i dag att under 
covid19-pandemin så ses generell högre prevalens av psykisk ohälsa i befolkningen. De har 
också visat ett samband mellan kvinnligt kön och yngre ålder som riskfaktorer för symptom 
som ångest och oro under pandemin. Gravida är särskilt utsatta eftersom de oroar sig för 
barnet också. Psykisk ohälsa under graviditet som oro och ängslan det vet man idag kan 
leda till negativa utfall som prematuritet låg vikt och utvecklingsproblem hos barnet. 
Folkhälsomyndighetens rekommendation idag det är att gravida ska vara extra försiktiga och 
det gäller alla gravida och särskilt i slutet av graviditeten. Under SARS och MERS-
pandemierna såg man att barn- och mödradödligheten bland gravida ökade. För gravida 
med pågående covid19 infektion finns risk för blodpropp, förtidsbörd och 
havandeskapsförgiftning. I Göteborg har forskare sett att graviditet, förlossning och omsorg 
om ett spädbarn innebär särskild utsatthet under pandemin och de grupperna Coronaviruset 
än de som befann sig i riskgruppen 70+. Gravida mammor visade en starkt ökad oro över 
den egna hälsan, över partnerns hälsa och över det väntade barnet jämfört med orosnivån 
hos gravida innan covid-19-pandemin. Även män vars partner väntade barn eller bor i 
hushåll med barn under ett år tänkte mer på Coronaviruset än andra män. Därför är det 
viktigt att följa dem som är gravida och föder barn under pandemin och deras partner, både 
vad gäller deras syn på samhället sjukvården och deras hälsa. 

Ny bild: Nu kommer ni få information om lilla Edit som föddes den 7 februari 2020. Hennes 
mamma är förstagångsförälder och hennes pappa har två barn sedan tidigare. När Edith 
föddes hade Covid-19 börjat sprida sig i världen. Men den svenska förlossningsvården hade 
inte modifierats eller påverkats med nya riktlinjer. Däremot blev hela Edits första år i 
barnhälsovården annorlunda på grund av covid-19 pandemin. Edits föräldrar fick inte gå till 
tillsammans till de 12 besök som erbjuds under barnets första år enligt det nationella 
barnhälsovårdsprogrammet, och även om pappan nu arbetade hemifrån och skulle haft 
möjlighet att följa med så behövde antalet personer på BVC minimeras. Ediths mamma hade 
sett fram emot att skapa kontakter medan andra nyblivna föräldrar via barnhälsovårdens 
föräldragrupper och de här grupperna ställdes sin. Barnhälsovården är en viktig 
folkhälsoarena som bevakar de yngsta barnens rätt till hälsa och tillgång till hälsovård. 
Verksamheten har högt förtroende och har en unik kontakt med i stort sett alla barnfamiljer 
och har en mycket viktig roll är att ge stöd och möta föräldrars ja frågor kring oro. I region 
Uppsala visar statistik från centrala barnhälsovården att de 43 barnhälsovårdsenheterna i 
Uppsala län har fått olika direktiv från sina respektive chefer avseende modifiering av det 
nationella barnhälsovårdsprogrammet under pandemin. Det har inneburit visst reducerat 
program eller kraftigt reducerat program för barn 0 - 5 år. Och vanligt är då uteblivna 
föräldragrupper, teambesök med läkare, sjuksköterska och hembesök. Nyblivna föräldrar går 
då miste om stöd som vanligtvis ges tidigt i föräldrarollen. Till exempel föräldrautbildning. 
Vaccinationsprogrammen har i stort varit prioriterat och teckningen har varierat från 92 till 
100%. Att som nybliven förälder och mamma inte kunna få stöd och få ta med sin partner på 
besöket i barnhälsovården på grund av restriktioner, det kan påverka familjen negativt. Oro 
hos nyblivna föräldrar kan påverka att deras första tid med barnet och vården behöver 
uppmärksamma föräldrarna. 



Ny bild: Edith, hon har haft ett bra första år. Men något annorlunda än vad det kunde ha 
varit. Under sitt första år, blev Edit enbart buret av sina föräldrar och syskon. Hon har bara 
haft kontakt med släkt och vänner på distans, de har stått en bit bort från vagnen och pratat 
eller pratat via Facetime på telefonen. Edit har inte lekt eller varit nära andra barn utanför 
familjen och på Edits 10-månaders besök i barnhälsovården så hade läkaren och 
barnhälsovårdssjuksköterskan visir och munskydd. Och Edit grät hela besöket och vägrade 
låta sig undersökas av personalen med de konstiga maskerna. Att bli föräldrar för första 
gången det upplevs ofta som en stor omställning och det kan bli påfrestande på relationen. 
Edits nyblivna föräldrar befinner sig nu i en sårbar situation och har stort behov av att kunna 
få råd och stöd av professionella. En workshop med Länsstyrelsen i Uppsala om social 
utsatthet under Covid-19 pandemin som hölls nu i höstas 2020, visar att effekter av 
pandemin är ökad isolering och ensamhet, och grupper som betraktats som utsatta innan 
pandemin har fått en mer utsatt situation.  

Ny bild, Löfkvist: En annan sårbar grupp är de föräldrar som får ett barn, som får en 
funktionsnedsättningsdiagnos. Här är det framför allt barn som har fått en 
hörselnedsättningsdiagnos under pandemin som vi tänker på. Här finns det inte så 
jättemycket forskning men det man har sett det är just detta att de har varit en påverkan på 
de insatser som har gjorts - om man tittar på internationell litteratur - att man inte har kommit 
in i tid, att man inte har fått de insatserna som man behöver tillräckligt snabbt. Det här är en 
grupp där man behöver komma in tillräckligt snabbt. Här finns det en policy sedan många år 
tillbaka som kallas 1-3-6, och den står för att senast vid 1 månad ålder ska man ha screenat 
alla barn som föds, för att se om man har en hörselnedsättning eller inte. Senast vid 3 
månaders ålder ska man ha satt en hörseldiagnos, och senast vid 6 månaders ålder ska 
man ha satt igång habiliterande insatser och anpassat hörteknik. Helst ska det ske ännu 
tidigare än 6 månader. Om man kan följa den här policyn så kan se den i långtidsstudier att 
man uppnår en bättre språkutveckling, man får också bättre psykosocial hälsa. Så detta med 
att komma in tidigt har effekter på många plan för de här barnen. En annan viktig faktor är att 
95% av de föräldrar som får barn med hörselnedsättning är själv hörande och har väldigt lite 
kunskap om och information om hörselnedsättning. Man brukar beskriva det som att man 
upplever det nästan som att man kliver på ett plan och landar, och har tänkt att komma till 
Italien, men landar i Holland. Den synen man hade, den här visionen om hur det skulle bli att 
få barn, den blir annorlunda. Det betyder inte att Holland är sämre men det är någonting nytt 
att förhålla sig till. Det uppstår ofta en kris som behöver hanteras. Det handlar alltså inte 
bara om hörteknik, språkstimulans, utan det handlar också om psykosocialt stöd. De här 
föräldrarnas har en ökad stress under ibland flera år. Den här sårbarheten som man kan se i 
den här gruppen kan vara i olika hög grad, för att man kommer med olika bakgrund. En del 
kanske är ensamstående föräldrar och haft en ganska komplicerad situation innan man får 
barn, och man kan precis ha kommit till Sverige från ett annat land osv. Så vi måste också 
beakta var man kommer med i bakgrunden, förutom att man får barn under en pandemi och 
man får dessutom sitt barns hörseldiagnos.  

Ny bild: vad kan ha varit riskfaktorer under det här året när vi har haft pandemi? Har man 
kunnat uppfylla den här 1-3-6-policyn i vår region? Vilka insatser har man fått eller inte fått? 
Har man övergått till e-hälsa inom hörselhabiliteringen t ex, eller inte? Hur har det påverkat 
dessa familjer som är i en sårbar situation? Förutom det ska man också tänka på att social 
distansering påverkar oss alla, men det påverkar väldigt mycket de som har en 
hörselnedsättning, som är nybörjarlyssnare, för det är betydligt mycket svårare att lära sig 
språk på distans, på avstånd, som ni såg med lilla Edit. Hon har en normal hörsel vad vi vet 
och då är det en helt annan situation, men det har ändå påverkat. För de här barnen så har 
det påverkat ännu mer. Kanske detta med nätverket, här har föräldrar ett stort behov, både 
från det egna nätverket, men också från andra föräldrar som sitter i samma situation. 



Munskydd påverkar också lyssnings- och språkutveckling. Både utifrån att de akustiska 
förhållandena blir annorlunda, och läppavläsning, det kan också påverka barnets tidiga 
utveckling. Här vet vi att om det blir en stor påverkan på den tidiga utvecklingen, finns det en 
större risk för longitudinella svårigheter med både språk, psykosocial hälsa och kognitiv 
bearbetningsförmåga. Det är sånt man har sett tidigare när det gäller auditiv deprivation t ex, 
alltså lång tid när man inte hör optimalt. Vi tänker att det här påverkar både barn och familj.  

Samma bild, Tegler: sista gruppen, där det är föräldrar med permanent sårbarhet. Om vi 
börjar med lite övergripande. Det föds ungefär 1400 barn per år som har en eller flera 
föräldrar med någon typ av kognitiv funktionsnedsättning, det kan handla om 
autismspektrumstörning, ADHD, ADD, en förvärvad hjärnskada eller intellektuell 
funktionsnedsättning. Av alla dessa barn så vet man att mellan 40 - 60% omhändertas.  

Ny bild: vi har valt att titta på föräldrar som har en intellektuell funktionsnedsättning. 
Prevalensen för intellektuell funktionsnedsättning är att 1½% av Sveriges befolkning har det. 
Av den andelen har 75% en lindrig utvecklingsstörning. 

Ny bild: varför tänker vi att det här är en grupp som är viktig att undersöka? För att om man 
har en utvecklingsstörning, en intellektuell funktionsnedsättning, så har man begränsad 
förmåga att ta till sig, skrift, man har svårare att inhämta och bearbeta och värdera 
information, och vi vet att det under pandemin har vi utsatts för enormt mycket information 
som många gånger har varit motstridig. Råd har ändrats osv. man har begränsad förmåga 
att resonera, planera, genomföra slutföra aktiviteter. Det här kan få konsekvenser – ökad 
ångest, stress osv. I samtal med SUF har vi fått indikationer på att föräldrar med en 
intellektuell funktionsnedsättning har drabbats på många olika sätt. Beroende på ålder på 
barnet, t ex om man har barn som går på gymnasiet har det varit distansundervisning under 
längre perioder, vilket är en påfrestan. Det är också en grupp där sysselsättningen kan dras 
in vilket får påverkan på den ekonomiska vardagen som också bidrar till ökad ångest och 
stress.  

Ny bild: när man tittar på vad det finns för forskning kring den här gruppen så hittade jag 
någon enstaka patientstudie, att det är en person som själv har en funktionsnedsättning, 
men annars är övervägande del studier om närstående eller personal som har beskrivit hur 
pandemin har påverkat personer med funktionsnedsättning. Den studien som jag hittat där 
det var en person som själv hade en funktionsnedsättning, det var en person som hade en 
autismspektrumstörning, en högfungerande person som beskrev hur det här påverkade 
hans vardag. Så det saknas studier som beskriver hur personer som själva har en 
funktionsnedsättning upplever alla dessa svårigheter som vi alla utsätts för. Sedan finns det 
studier som mer beskriver samhällsperspektivet, vilka utmaningar innebär det för samhället 
med ökad arbetslöshet, olika trygghetssystem, hur fungerar de. Då finns det lite olika studier 
som har analyserat och diskuterat på samhällsperspektivet, där man mer varnar för att det 
finns en risk att utsatta grupper kommer att utsättas ännu mer när hela samhället påverkas. 
Sedan finns det några lägesrapporter, hur ser det ut i olika länder. För att se vad som är på 
gång i Sverige har jag tagit kontakt med Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap 
vid Halmstad högskola. När jag hade kontakt med honom i höstas sa han att just nu finns 
det inga studier där man försöker ta reda på vad personer med funktionsnedsättning själva 
har upplevt och upplever under pandemin. Det känns väldigt spännande att gå vidare och 
undersöka det.  

Ny bild, Löfkvist: eftersom vi vill veta erfarenheter och upplevelser har hon valt metoden 
intervju. Vi kommer hålla dels fokusgruppintervjuer, och det gäller framför allt de 2 första 
grupperna med den mer tillfälliga sårbarheten, och sedan djupintervjuer med föräldrar som 
själva har intellektuell funktionsnedsättning. Det är de 2 metoderna som vi har valt. Syftet 



med denna studie är att vi vill undersöka sårbara föräldrars upplevelser under Covid19-
pandemin avseende föräldraskap i relation till vårdinsatser, och speciellt hur innehåll, 
frekvens och eventuell anpassning av hälsofrämjande insatser, föräldrastress och mående 
har påverkats av pandemisituationen. I intervjuguiderna som vi har gjort i ordning 
tillsammans med våra samarbetsparter, formulerat och skickat till etiknämnden, där har vi 
frågor kring: kan det också finnas positiva effekter? Så det är både som vi kanske tänker har 
påverkat negativt men att det faktiskt finns andra delar som kanske har varit mer positivt, det 
vet vi inte. Vi försöker hålla ett öppet sinne och ta reda på helt enkelt – hur har man upplevt 
den här situationen. 

Ny bild: vad är det kliniska värdet av den här studien som påbörjas i vår där vi kommer 
samla in data? Vi tänker att vi kommer få en fördjupad kunskap om specifika 
föräldragruppers självupplevda erfarenheter. Att det i sin tur kan bidra till anpassade 
vårdinsatser för andra föräldrar i närtid.  

Samma bild, Fabian: vi tänker också att de här resultaten kan bidra till att nya 
forskningsfrågor formuleras. Vi kan hitta fynd som vi går vidare med som var oväntade.  

Samma bild, Tegler: vi tänker också att det kan vara ett bidrag till preventiva, riktade insatser 
för just de här sårbara grupperna, om, eller när det kommer nya pandemier. 

Ny bild: tack för oss! 

 

URL-länk: https://play.quickchannel.com/play/s2wwuw 

 

https://play.quickchannel.com/play/s2wwuw

