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Sammanfattning    

 

Barnsjuksköterskor möter allt oftare föräldrar med psykisk ohälsa. Med ökad frekvens av 

psykisk ohälsa, ökar kraven på barnsjuksköterskors kompetens att i mötet med föräldrar 

med psykisk ohälsa möta dem utifrån de förutsättningar som finns. Syftet var att 

undersöka barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där föräldrar har psykisk 

ohälsa. Studien genomfördes med kvalitativ design. Datainsamling skedde genom 

semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo 

och Kyngäs (2008). Resultatet är uppbyggt av huvudkategorin; “För ett professionellt 

bemötande och omhändertagande av föräldrar med psykisk ohälsa har inre utveckling 

och yttre tvärprofessionellt stöd en betydande roll”, vilken belyser informanternas 

upplevelser av hur yrkeserfarenhet, i kombination med stöd från kollegor och gott 

samarbete med övriga instanser som arbetar med barn som målgrupp, har stor betydelse 

för hur möten med föräldrar med psykisk ohälsa upplevs. Värdet av att som 

barnsjuksköterska arbeta familjefokuserat framkom. Att skapa ett vårdande möte där 

föräldern har upplevelsen av att bli sedd och bemött ur ett livsvärldsperspektiv upplevs 

betydelsefull för en god omvårdnadsrelation som gynnar barnet. Ömsesidig tillit, empati, 

respekt och öppen kommunikation är av stor vikt för att generera upplevelsen av, att som 

ett team, samarbeta för att uppnå bästa möjliga omvårdnad om barnet.  Inför mötet med 

föräldrar med psykisk ohälsa upplevde barnsjuksköterskor ibland att kunskapsbrist 

avseende innebörden av psykiatriska diagnoser kunde försvåra mötet, på grund av 

tveksamhet kring förhållningssätt och bemötande.  

 

 

Nyckelord: Barnsjuksköterska, psykisk ohälsa, föräldrar, livsvärld, vårdande möte, 

familjefokuserad omvårdnad, utbildning, tvärprofessionell samverkan.  
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INLEDNING 

 

Folkhälsan i Sverige förbättras ständigt. Dock är psykisk ohälsa ett ökande 

folkhälsoproblem i alla åldersgrupper. Risken att under en livstid drabbas av psykisk 

ohälsa är 50 procent (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa 2016, ss.5-8). 

Cirka ett av fem barn växer upp i en familj där en eller två föräldrar har psykisk ohälsa. 

Risk för påverkan på barnets hälsa, skolprestationer, och på lång sikt, barnets framtida 

arbetsliv, finns. Barn till föräldrar som vårdats för psykisk ohälsa löper två till tre gånger 

högre risk att senare i livet få behov av psykiatrisk vård (Nationell samordnare inom 

området psykisk hälsa 2016, s.8).  

 

 

Med den ökade förekomsten av psykisk ohälsa, upplevs relevans i att lyfta frågan om hur 

barnsjuksköterskor upplever mötet med föräldrar med psykisk ohälsa. Tron är att 

upplevelserna av dessa möten kan ha stor betydelse i hur utvecklingen av en god 

omvårdnadsrelation, och i hur ett vårdande möte mellan barnsjuksköterskan och föräldern 

med psykisk ohälsa kan komma till. Vidare är vår uppfattning, att om bästa möjliga 

förutsättningar för en god och tillitsfull omvårdnadsrelation finns, skapar detta även bästa 

möjliga förutsättningar för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Då forskning påvisar 

en korrelation mellan föräldrars psykiska ohälsa och barns benägenhet att senare i livet 

utveckla samma problematik, upplevs detta perspektiv av hur barnsjuksköterskor 

upplever mötet med familjer där förälder har psykisk ohälsa, högst relevant att utforska. 

 

 

Författarna bakom studien är två sjuksköterskor, yrkesverksamma på neonatalavdelning 

respektive medicinavdelning. Ett gemensamt intresse för kunskapsutveckling, förbättring 

och utvecklingsarbete inom pediatrisk verksamhet finns, då detta är aktuellt för den 

kommande yrkesrollen som barn - och ungdomssjuksköterska. Genom kliniskt arbete i 

pediatrisk slutenvård har en av författarna upplevt, och tillsammans med kollegor 

identifierat, ett problemområde rörande sjuksköterskors känslor inför mötet med föräldrar 

med psykisk ohälsa, i en omvårdnadskontext. Upplevelsen har varit att det inför 

omvårdnad av nyfödda barn, vars föräldrar har psykisk ohälsa, uppkommer känslor av 

oro och osäkerhet. Barnsjuksköterskor möter ofta föräldrar med psykisk ohälsa via 

barnen, vilka är patienter i olika pediatriska vårdverksamheter. Författarnas tro är att 

behov finns av mer kunskap kring psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser, samt hur 

barnsjuksköterskor bör förhålla sig i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa. 

 

 

Inledande litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Även frisökning i 

högskolans sökmotor, Primo genomfördes. Evidensbaserade artiklar publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter valdes. Flera källor återfanns även i artiklarnas referenslistor. 

Olika perspektiv av psykisk ohälsa påträffades, dock verkade barnsjuksköterskans 

perspektiv av att möta föräldrar med psykisk ohälsa relativt outforskat. Detta gav 

ytterligare motivation att genomföra studien. 

 



 

 

 

 2 

BAKGRUND 

 

Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser folkhälsa (2019, s.72) definierar 

psykisk ohälsa; 

 

 

“Psykisk ohälsa används som ett paraplybegrepp för att beskriva tillstånd 

med olika svårighetsgrader, alltifrån allvarliga psykiatriska sjukdomar till 

enstaka symtom med varierande intensitet och varaktighet. Enstaka besvär 

kan förorsaka lidande, men behöver inte spegla en psykiatrisk diagnos”.      

 

 

Begreppet psykisk ohälsa omfattar såväl psykiska besvär som på något sätt stör en 

individs välbefinnande eller påverkar det dagliga livet, som psykisk sjukdom. Begreppet 

är brett, involverande individers upplevelse av ett tillstånd eller ett sjukdomstillstånd som 

är kliniskt definierbart (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa 2016, s.6). En 

person kan uppleva psykiska besvär och symtom som exempelvis ångest, oro, 

sömnsvårigheter och nedstämdhet med påverkan på funktionsförmåga. Detta är inte 

synonymt med psykisk sjukdom. Diagnosen psykisk sjukdom kan ställas när flera symtom 

finns samtidigt (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa 2016, s.6). 

 

 

Begreppet psykisk ohälsa var det som användes, och omfattades av en förälder med känd 

psykisk problematik, vilken uppmärksammats samt dokumenterats av en eller fler 

instanser. Problematiken kunde inbegripa båda ovan nämnda begrepp. 

 

 

Det vårdande mötet med livsvärldsteoretisk ansats som grund 

 

Enligt Ottosson och Ottosson (2007, s. 16) är det för sjukvården centralt att skapa goda 

möten och trygga relationer mellan patienter och vårdpersonal. Vid psykiatriska tillstånd 

var det extra värdefullt. I en omvårdnadskontext är lyhördhet, tålamod, empati och 

medkänsla viktigt för ett gott möte. Besvikelse gällande vårdpersonalens bemötande är 

vanligt förekommande hos personer med psykisk ohälsa. Upplevelser av bristande 

respekt, bristfällig information, nonchalant eller arrogant uppträdande, felaktigt ordval 

och tonfall kunde vara bidragande faktorer till besvikelsen (Ottosson & Ottosson, 2007, 

s.16). 

 

 

Den relation som skapas mellan patient och vårdpersonal kan definieras som det vårdande 

mötet. Mötet ska stödja patientens hälsoprocesser och sker ansikte mot ansikte. Reflektion 

över vilket budskap vårdaren förmedlar i mötet är betydelsefullt då det är vårdarens 

ansvar att, genom sin kompetens och kunskap, ombesörja att patienten upplever mötet 

vårdande.  
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Dahlberg & Segersten (2010, ss. 192–195) menar att öppenhet och följsamhet för 

individen och dennes livsvärld är ett annat ansvar som vårdaren åtar sig, med innebörd 

att “svara an” på personen. Detta kan ske när omvårdnadsarbetet vilar på en 

livsvärldsteoretisk grund och är betydelsefull för att skapa ömsesidighet i det vårdande 

mötet (Dahlberg & Segersten 2010, ss. 192–195). Söderlund (2017, ss. 298–299) 

beskriver det vårdande mötet som “vårdandets värld”, och menar att ökad förståelse för 

patienten kan nås genom vårdandet, och vad som i sammanhanget är verksamt. 

Vårdandets värld präglas av ansvar och samarbete ur vårdarens perspektiv. Respekt, 

önskan att lindra lidande och basal omtanke om människor är centralt. Vidare beskrivs 

respekt och bemötande, ur perspektivet att individen är unik. Det vårdande mötet omfattar 

vidare en vårdande gemenskap. I mötet ska individen tas på allvar, bli trodd och förstådd 

(Söderlund 2017, s. 300). Kunskap om hur personen som vårdas upplever vården behövs, 

för att skapa förutsättningar för god vård. En förståelse för individens upplevelse av 

välbefinnande samt hur sjukdom och hälsa betraktas, behövs (Dahlberg & Segersten 

2012, ss. 127–129).  

 

 

Livsvärlden är så som individen på dess unika sätt erfar världen. Livsvärlden inbegriper 

hälsa, lidande, välbefinnande och sjukdom. Ett genuint vårdande innebär förståelse och 

förmåga att bemöta individen utifrån dens livsvärld. Förståelse kring människors unika 

sätt att begripa och hantera sjukdom, samt hur den påverkar människans liv, kräver ett 

öppet förhållningssätt (Dahlberg & Segersten 2010, ss. 127–118). 

 

 

Psykisk ohälsa - attityder i samhället och vården  

 

Björkman, Angelman och Jönsson (2008) lyfte attitydskillnader rörande psykisk ohälsa 

hos sjuksköterskor inom medicin och kirurgi, jämfört med sjuksköterskor inom psykiatri. 

Negativa attityder avseende personer med schizofreni och personer med drogmissbruk 

belystes. Oro inför ett möte med vad som troddes vara en farlig, opålitlig och 

svårkommunicerad person, fanns. Det framkom att sjuksköterskor verksamma inom 

medicin och kirurgi ofta hade en mer negativ attityd gällande psykisk ohälsa än 

sjuksköterskor som var verksamma inom psykiatri. Vinette, Horace och Barbare (2016) 

menade att sjuksköterskor kände ökad stress i situationer där patienter med psykisk ohälsa 

skulle mötas i en omvårdnadskontext (Vinette, Horace, Barbara 2016). 

  

  

Ma, Huang, Nie, M.B. Silenzo och Wei (2018) belyste vidare, att vårdpersonal i 

primärvården uppvisade negativ och pessimistisk attityd inför personer med psykisk 

ohälsa. Olika utbildningsnivå troddes vara grunden till att vårdpersonal kunde uppleva 

rädsla inför personer med psykisk ohälsa (Faghir Mirnezami, Jacobsson & Edin-Liljegren 

2016).  
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Synen på psykisk ohälsa var en generationsfråga. Äldre personer visade generellt en 

ganska neutral inställning till individer med psykisk ohälsa, men kunde uppleva känslor 

av rädsla i mötet. Yngre personer uppgav inga sådana känslor (Ewalds-Kvist, Högberg & 

Lützén 2013).  

  

  

Ottawell (2016) beskrev hur personer med psykisk ohälsa upplevde att av samhället 

betraktas som farliga, opålitliga och våldsamma. Parallellt fanns upplevelsen av 

förändring i sociala attityder gällande psykisk ohälsa. Upplevelsen var att kunskap om 

psykisk ohälsa ökat, då utbildningsprogram i media allt oftare belyste psykisk ohälsa. 

Personer med psykisk ohälsa upplevde ofta stigmatisering och att en kombination av 

okunnighet, fördom och negativ attityd kunde leda till diskriminering (Ottawell 2016). 

Verhaeghe och Bracke (2011) påvisade hur personer som upplevde mekanismer av 

stigma även upplevde bristande tillit till vården.  

 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

 

Cartagena, Noorthoek, Wagner & McGrath (2012) menade att det var av stort värde att 

inom pediatriken tillämpa familjefokuserad omvårdnad. De beskrev att när små barn 

vårdades var det föräldrarna, i samråd med sjuksköterskor och läkare, som fattade beslut 

gällande behandlingar. Avgörande för föräldrars behov av att känna sig sedda, 

involverade och som en viktig samarbetspartner kring barnet, var öppen och tydlig 

kommunikation mellan vårdpersonal och föräldrar (Cartagena, Noorthoek, Wagner & 

McGrath, 2012). Familjefokuserad omvårdnad bidrog till att sjuksköterskan 

uppmärksammade hela familjen och beaktade familjemedlemmarnas samlade styrkor, 

svagheter och förmågor. Genom detta förhållningssätt skapades ett samarbete mellan 

barnet, familjen och sjuksköterskan. Sjuksköterskans kompetens och expertis, samt 

barnets och familjens förmågor länkades samman. Förståelse, och gemensam tillit 

skapades i samarbetet, vilket ofta resulterade i god omvårdnadskvalitet (Arango, 2010). 

Harrison (2010) belyste hur familjefokuserad omvårdnad i sjukvården var ett relativt nytt 

omvårdnadssätt, och poängterade de positiva aspekterna av omvårdnaden. Harrisons 

(2010) slutsats var att sjuksköterskor med specialistutbildning och kort yrkeserfarenhet 

av arbete med barn och familjer, lättare implementerade familjefokuserad omvårdnad i 

det dagliga arbetet, då det sedan tidigare inte funnits något annat förhållningssätt 

(Harrison, 2010). 

 

 

Grant, Reupert, Maybery & Goodyear (2019) menade att sjuksköterskor som själva hade 

barn upplevde sig ha färdigheter och kunskap att engagera sig i familjefokuserad 

omvårdnad, då de hade en ökad förståelse för vad föräldrarna kunde behöva i 

omvårdnaden av barnet, genom egen erfarenhet av att vara förälder. Sjuksköterskor som 

inte själv hade barn beskrev svårigheter i att förstå utmaningen i föräldraskapet, samt att 

ge föräldrar råd om relationen till barnen (Grant, Reupert, Maybery & Goodyear 2019). 
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Erfarenheter av att möta föräldrar med psykisk ohälsa 

 

En australiensisk studie lyfte utmaningen som personal inom barnverksamhet upplevde 

gällande brister i erfarenhet och kunskap i att bemöta föräldrar med psykisk ohälsa. I den 

aktuella studien berörde det affektiva sjukdomar såsom depression, bipolär sjukdom, 

ångestsjukdom med paniska inslag och generaliserat ångestsyndrom, eller psykotisk 

sjukdom som schizofreni. En initial känsla av oro inför att arbeta med familjerna fanns, 

då upplevelsen var att psykisk ohälsa föll utanför yrkeskompetensen. Att samtala kring 

upplevelsen av bristande föräldraskap uppfattades obekvämt, i synnerhet om föräldern 

inte självmant berättat om de psykiska problemen. Anledningen till att föräldrar avstod 

att berätta om psykiska problem ansågs bero på känslan av skam och stigmatisering 

(Laletas, Reupert & Goodyear, 2017). Psykiatrisjuksköterskor kunde uppleva svårigheter 

eftersom det var föräldern som var patienten, inte barnet. Enligt Slack & Webber (2007) 

upplevde sjuksköterskor bristande kompetens inför att bemöta barnets behov (Slack & 

Webber, 2007). 

 

 

Maybery och Reupert (2006) belyste hur det ofta var en komplex situation då föräldrar 

var drabbade av psykisk ohälsa. Detta eftersom vårdverksamheter riktade sig mot 

specifika diagnoser och ett visst patientklientel. Inom dessa verksamheter var 

sjuksköterskorna specialiserade att ta emot specifikt denna patientkategori. 

Sjuksköterskor inom vuxenpsykiatrin betonade utmaningar att bemöta patienternas barn. 

Likaså kunde barnsjuksköterskor uppleva liknande bekymmer i bemötandet och sättet att 

förhålla sig till föräldrars psykiatriska diagnoser (Maybery & Reupert, 2006). 

 

 

Slack och Webber (2007) menade att bristande tvärprofessionellt samarbete kunde vara 

en bidragande faktor till att barns behov av extra stöd förbisågs. Sjuksköterskor inom 

öppen- och slutenvård betonade vikten av att tillgodose hela familjens behov. Trots detta 

förekom olikheter i hur andra vårdinstanser som arbetade med barn, kontaktades (Slack 

& Webber, 2007). Det rapporterades en skillnad i frekvensen att hänvisa föräldrar och 

barn till andra instanser, där barnsjuksköterskor i barnhälsovården och på barnmottagning 

i större utsträckning samarbetade professionsövergripande, jämfört med sjuksköterskor 

som arbetade inom slutenvården. Psykiatrisjuksköterskor som mötte barn till föräldrar 

med psykisk ohälsa, önskade vidare utbildning kring hur barnens behov skulle mötas 

(Slack & Webber 2007). 

 

 

Foster, Hills, & Foster (2017) belyste hur föräldrar med psykisk ohälsa upplevde 

stigmatisering och skam över den egna situatuionen. Van der Ende, Van Busschbach, 

Nicholson, Korevaar och Van Weeghel (2015) påvisade att mer utbildning gällande 

psykisk ohälsa varit värdefullt för sjuksköterskor vilka dagligen möter föräldrar med 

psykisk ohälsa. Det framhölls hur utökad kompetens för sjuksköterskor kan bidra till 

ökade förutsättningar att stärka föräldrarollen hos föräldrar med psykisk ohälsa. Vidare 

kunde utökad kompetens ge förmedlingsbara verktyg till föräldrar med psykisk ohälsa. 

Detta ansågs kunna skapa förutsättningar att problemlösa och hitta sätt att få vardagen 

med barn att fungera (Van der Ende, Van Busschbach, Nicholson, Korevaar & Van 

Weeghel, 2015). 
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PROBLEMFORMULERING 

Barnsjuksköterskan bör vara lyhörd, tålmodig, empatisk och visa medkänsla för 

människor som påträffas i en omvårdnadskontext. Detta är särskilt betydelsefullt i möten 

med personer som lider av psykisk ohälsa. Vikten av att ge utförlig information och 

försäkra sig om att den uppfattas korrekt, blir än mer påtaglig. Barnsjuksköterskan bör 

vara uppmärksam på bemötandet av föräldrar med psykisk ohälsa, då de ofta redan 

upplever utsatthet. Detta kan bidra till ökad sårbarhet i mötet med barnsjuksköterskan, 

vilket gör respektfullt bemötande viktigt. Uttryck för nonchalans eller arrogans blir extra 

påtagligt för föräldern. Personer med psykisk ohälsa upplever ofta vårdsituationer som 

stigmatiserande. Sjuksköterskor med andra specialitet än barn -och ungdomar har i 

tidigare forskning påvisat negativ attityd avseende personer med psykisk ohälsa. 

Attityderna i samhället tycks underblåsa psykisk ohälsa som synonymt med farliga, 

opålitliga och våldsamma individer. Föräldrar med psykisk ohälsa upplever att 

sjuksköterskors kompetens gällande psykiatriska diagnoser borde höjas. Detta för att 

kunna möta föräldrarna utefter de individuella förutsättningarna och vid behov kunna 

stötta deras föräldraskap med respekt för individens situation. Det finns en kunskapslucka 

avseende barnsjuksköterskors upplevelser av mötet med familjer där förälder har psykisk 

ohälsa. En situation som troligen kan upplevas komplex, i omvänt perspektiv av hur 

psykiatrisjuksköterskor upplever mötet med de vuxna patienternas barn. Trots att barnet 

är barnsjuksköterskans patient och fokus för omvårdnad, kan även deras föräldrar med 

psykisk ohälsa vara i stort behov av stöd och insatser. Därav upplevs perspektivet 

angeläget att utforska, för ökad kunskap kring barnsjuksköterskors upplevelser av att 

möta familjer där föräldrar har psykisk ohälsa, i den pediatriska hälso -och sjukvården.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där föräldrar 

har psykisk ohälsa. 

 

 

METOD 

Ansats  

 

En empirisk forskningsstudie med kvalitativ ansats har genomförts. En kvalitativ design 

användes för att studera informanternas levda erfarenheter av fenomenet: 

barnsjuksköterskors upplevelser av att möta föräldrar med psykisk ohälsa (Henricson & 

Billhult 2017, s.6). Polit och Beck (2016, s.70) menar att kvalitativ metod kan användas 

när en djupare kontextbunden förståelse av ett fenomen önskas utvecklas, och ökad 

förståelse av upplevelser av fenomenet vill erhållas. Då studiens problemområde berör 

barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där föräldrar har psykisk ohälsa, har 

kvalitativ design valts. 
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Urval  

 

Urvalet bestod av specialistutbildade sjuksköterskor vars patientklientel utgjordes av barn 

och medföljande föräldrar. Sjuksköterskorna skulle vara specialistutbildade 

barnsjuksköterskor, alternativt distriktssköterskor. Beslutet att inkludera sjuksköterskor 

med annan specialistutbildning gjordes för att det ofta är distriktssköterskor som arbetar 

inom barnhälsovården. Ett kriterium för att deltaga var att sjuksköterskorna vid 

intervjutillfället arbetade inom barn-och ungdomsverksamhet och att yrkeserfarenheten 

med barn och ungdomar skulle vara minst ett år. Ett ändamålsenligt urval tillämpades då 

informanterna skulle ha erfarenhet av syftet med studien, för att kunna beskriva sina egna 

upplevelser. Sju barnsjuksköterskor, yrkesverksamma på neonatalavdelning, 

barnavdelning, barnhälsovården och barnmottagning, samt en distriktssköterska 

yrkesverksam inom barnhälsovården intervjuades. Ett urval med färre personer som har 

olika erfarenheter av det fenomen som ska studeras kan ge en rik beskrivning av 

fenomenet.  Deltagarna i en kvalitativ studie bör väljas ut efter de deltagare som har 

erfarenhet av det fenomen som ska studeras, detta då en förutsättning är att de som 

intervjuas ska kunna berätta om erfarenheten (Henricson & Billhult 2017, s.115). 

 

 

Förfrågan skedde utifrån var författarna hade kontakter inom de olika verksamheterna.  

Tio deltagare valdes ut och tillfrågades personligen. Information angående att studien 

skulle genomföras och att barnsjuksköterskor på arbetsplatsen skulle tillfrågas, skickades 

via e-post till verksamhetschefen på respektive arbetsplats där tilltänkta informanter 

arbetade. Ett samtyckesformulär (bilaga 1) med information angående bland annat 

studien, inklusionskriterier, vad som önskades från informanten och information kring 

sekretess delades ut till de tillfrågade. De som ville delta skrev under samtyckes lappen 

och en tid för intervju bokades.  En barnsjuksköterska, verksam inom barnhälsovården, 

kontaktades men kunde dessvärre inte delta inom den tidsram som var utsatt. Likaså 

avböjde två barnsjuksköterskor, verksamma på barnavdelning och barnakut samt 

barnmottagning, att delta i studien på grund av upplevelsen att inte ha något att tillföra 

syftet med studien. Förfrågan om deltagande förmedlades via verksamhetschef vidare till 

barnsjuksköterskor, verksamma på barnmottagning i en samarbetskommun.  

Därifrån kom inga intresseanmälningar att deltaga. Slutligen hade sammanlagt sju 

specialistsjuksköterskor tackat ja till deltagande. Informanterna hade en variation mellan 

1–36 års erfarenhet av att arbeta med barn samt en ålders variation mellan 38–64 år. 

 

 

Datainsamling 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes på respektive barnsjuksköterskas arbetsplats.  

Semistrukturerade intervjuer kan användas där öppna frågor ställs med viss struktur för 

att få fram informantens upplevelser och erfarenheter (Danielson 2017, ss. 144–145). 

Intervjuerna spelades efter muntligt samtycke in på digital bandspelare. Informanterna 

fick kort muntlig information innan intervjun angående ämnet och syftet med studien för 

att vara “förberedd” inför intervjun. Intervjuerna var förlagda under arbetstid för samtliga 

deltagare, detta efter förankring hos verksamhetschefer. Strukturen på intervjuerna 

planerades så att deltagarna fick samma utgångspunkt för sina svar.  
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En intervjuguide (bilaga 2) med fyra öppna frågor användes i förhoppningen att komma 

åt informenternas upplevelser avseende studiens syfte. Intervjuguide kan användas som 

stöd under intervjun med ett fåtal frågor och stödord nedskrivna, om så önskas (Danielson 

2017, s.144).  Frågorna omformulerades något beroende på situationen samt hur 

omfattande deltagaren redan berättat. Öppenhet och följsamhet i intervjuerna 

eftersträvades, då intresset låg i att nå kärnan i hur barnsjuksköterskan upplevde mötet 

med föräldrar med psykisk ohälsa. För att uppnå detta ansåg författarna det bäst lämpat 

att som intervjumetod ställa ett fåtal frågor i ämnet, och uppmuntra informanterna att 

berätta. Uppföljande frågor ställdes utifrån det som berättades under intervjun, i syfte att 

svara an mot studiens syfte. Utmaningen upplevdes vara att genom följdfrågor hålla rätt 

linje avseende studiens syfte, att inte leda informanterna, eller för vitt tolka det som 

berättats. Återkoppling som exempelvis “har jag förstått rätt?” kändes viktig under 

intervjuerna, ett moment som redan innebar en viss grad av tolkning. Informanten fick då 

möjlighet att bekräfta eller dementera det som uppfattats och påstods av författaren. 

Intervjulängden på de sammanlagt sju intervjuerna varierade från ca 8–40 minuter 

(median = 23 minuter). Eftersträvan var en intervjulängd på minst 20–30 minuter för att 

få ett djup i intervjuerna.  

 

 

En eller flera provintervjuer bör genomföras för att säkerställa att tidsåtgång och upplägg 

är hållbart eller om eventuella justeringar bör göras inför intervjustudien (Danielson 2017, 

s.149). Författarna genomförde varsin inledande provintervju inför kommande intervjuer, 

varav en blev längre och en kortare än det eftersträvade intervallet. Då båda intervjuerna 

var informativa och svarade an mot syftet inkluderades de i studien. Två kortare intervjuer 

(under 15 minuter) och 5 längre intervjuer (över 20 minuter) genomfördes därefter. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant innan analys.  

 

 

Dataanalys 

 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, enligt Elo och Kyngäs (2008) tillämpades 

vid dataanalysen. Induktiv innehållsanalys innebär att utgångspunkten ligger i innehållet 

som uppenbarar sig ur den skrivna texten (Elo & Kyngäs 2008). Innehållsanalys är en 

lämplig analysmetod när stora mängder data ska analyseras. Genom att upprepade gånger 

läsa de transkriberade intervjuerna kunde meningsbärande enheter, alltså svar eller 

påståenden som svarade an mot syftet, identifieras. Det manifesta textinnehållet 

analyserades. De meningsbärande enheterna kondenserades och bildade 32 koder, varpå 

respektive kod rubriceras baserat på innebörden av dess innehåll. Koderna abstraherades 

tills det slutligen framkom sju subkategorier.  

 

Vidare abstraktion av subkategorierna resulterade i två övergripande kategorier. En 

slutgiltig abstraktion av dessa två kategorier resulterade i en huvudkategori. Från 

huvudkategorin upplevdes olika slutsatser som svarade an mot syftet kunna dras. Öppen 

kodning tillämpades, för att med så öppna sinnen som möjligt kunna identifiera 

barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där föräldrar har psykisk ohälsa. 
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Bilaga 1 illustrerar analysprocessen avseende koder, subkategorier, kategorier och 

huvudkategori. 

 

 

Författarnas förförståelse 

 

Intresset för studien uppkom genom en av författarnas egna observationer på 

arbetsplatsen, avseende hur barnsjuksköterskor där tycktes uppleva mötet med föräldrar 

med psykisk ohälsa. Med observationerna tilltog intresset kring barnsjuksköterskors 

faktiska upplevelser av mötet med föräldrar med psykisk ohälsa. Förhoppningen väcktes, 

att genom studien kunna bidra till förbättringar och utveckling av avdelningsarbetet. Den 

andra författaren hade relativt liten erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och deras 

föräldrar. I synnerhet av att i en omvårdnadskontext möta föräldrar med psykisk ohälsa. 

Författaren, yrkesverksam på arbetsplatsen där problematiken uppmärksammats, hade 

viss kunskap och förförståelse kring grundproblematiken. Förförståelsen för författaren 

med mindre kunskap i ämnet grundades i det som berättades, och i tron av att 

barnsjuksköterskor upplevde osäkerhet och utmaning i att möta föräldrar med psykisk 

ohälsa. I denna förförståelse upplevdes intervjutillfällena väldigt intressanta, då 

författarna fick nya perspektiv, och ofta lämnade intervjuerna med en positiv känsla 

genom upplevelsen av att ha fått ny kunskap och insikt. 

 

 

Etiska överväganden  

 

Enligt Kjellström (2012, ss.70–71) handlar forskningsetik om att människors 

grundläggande värde och rättigheter försvaras i vetenskapliga arbeten, där människor 

medverkar. Forskningsetik skyddar individer som deltar i studier, bygger på respekt för 

människor och värnar om deras frihet och självbestämmande.  

 

 

Etiska principer bör följas i det vetenskapliga arbetet, för att säkerhetsställa att deltagarna 

i studien garanteras säkerhet, välbefinnande och rättigheter. Studien ska tillgodose etiska 

aspekter. Etiska principer innefattar exempelvis människovärdesprincipen vilken 

behandlar alla människors lika värde och rättigheter. En annan är personuppgiftslagen 

som innebär att individens integritet respekteras (Kjellström 2012, ss. 71–72). Författarna 

har följt den etiska processen som beskrivs av Kjellström (2012, ss. 80–89) samt 

Vetenskapsrådets (2002) fyra krav: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

 

Ett informerat samtycke (bilaga 2) skrevs av författarna där information avseende studien 

beskrevs, samt hur processen skulle gå till och vad som önskades av deltagarna. Vidare 

beskrev författarna vad som händer med det färdiga resultatet, att det var frivilligt att delta 

samt att det gick att avbryta deltagandet när som helst. Samtycket avslutades med 

information om hur deltagarens uppgifter skulle komma att behandlas, samt 

kontaktuppgifter till författarna.  
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Både skriftligt och muntlig information angående studien gavs för att författarna skulle 

vara säkra på att de deltagande var införstådda med studien och dess syfte för att kunna 

besluta om deltagande. Både informationskravet samt samtyckeskravet uppfylldes.  

 

 

Deltagarnas integritet värnades, då författarna uppfyllde konfidentialitetskravet genom 

att deltagarnas uppgifter samt vem som uppgett vad inte kan spåras till enskild person 

som deltagit i uppsatsen, detsamma gäller de citat som använts. Den data som samlats in 

i studien har förvarats på ett säkert sätt så inte obehöriga kunnat ta del av den. Det material 

som samlats in har endast använts till forskningsändamålet och har därför uppfyllt 

nyttjandekravet. 

 

 

RESULTAT 

Analysresultatet gav en huvudkategori som svarade an mot studiens syfte; “För ett 

professionellt bemötande och omhändertagande av föräldrar med psykisk ohälsa har 

inre utveckling och yttre tvärprofessionellt stöd en betydande roll”. Huvudkategorin 

byggdes av tre kategorier. Den första kategorin, “Förutsättningar för god omvårdnad 

upplevs ofta beroende av professionsövergripande samverkan”, bildades av tre 

subkategorier; att skapa en god omvårdnadsrelation, att arbeta tvärprofessionellt och att 

ha ett professionellt förhållningssätt. Den andra kategorin, “En diskrepans upplevs 

mellan kompetensutveckling och ökad frekvens av psykisk ohälsa”, bildades av två 

subkategorier; att sakna verktyg och, att uppleva behov av mer utbildning. Den tredje 

kategorin, “Sjuksköterskans känslomässiga utsatthet i mötet med föräldrar med psykisk 

ohälsa”, bildades av en subkategori; att vara barnsjuksköterska i mötet. Syftet var att 

undersöka specialistsjuksköterskors upplevelser av att bemöta familjer där föräldrarna har 

dokumenterad psykisk ohälsa. 

 

Figur 1. Översikt av analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 Amanda Ollila & Marie Bäckström 190415 

  Sida 1 

 

För ett professionellt bemötande  

och omhändertagande av  

föräldrar med psykisk ohälsa har  

inre utveckling och yttre  

tvärprofessionellt stöd en  

betydande roll.  

Förutsättningar för god 

omvårdnad upplevs ofta beroende 

av professionsövergripande 

samverkan 

En diskrepans upplevs mellan 

kompetensutveckling och ökad 

frekvens av psykisk ohälsa 

 

• Att skapa en god omvårdnadsrelation.  

• Att arbeta tvär- professionellt. 

• Att ha ett professionellt 

förhållningssätt. 

• Att sakna verktyg. 

• Att uppleva behov av mer utbildning. 

SUBKATEGORI KATEGORI HUVUDKATEGORI 

Figur 1. Underkategorier bildar tre kategorier som tillsammans bildar en huvudkategori: För ett professionellt 

bemötande och omhändertagande av föräldrar med psykisk ohälsa har inre utveckling och yttre tvärprofessionellt 

stöd en betydande roll.  

• Att som sjuksköterska vara utsatt 
Sjuksköterskans känslomässiga 

utsatthet i mötet med föräldrar 

med psykisk ohälsa. 
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Förutsättningar för god omvårdnad upplevs ofta beroende av 

professionsövergripande samverkan 

 

Informanterna beskrev upplevelsen av god samverkan mellan professioner, och ett 

professionellt förhållningssätt i bemötandet och omhändertagandet av föräldrar med 

psykisk ohälsa, i neonatal, barnhälsovård och mottagningsverksamhet. Betydelsen av en 

god relation med föräldrarna belystes. Nedan, en presentation av följande subkategorier; 

att skapa en god omvårdnadsrelation, att arbeta tvärprofessionellt och att ha ett 

professionellt förhållningssätt. 

 

 

Att bygga en god omvårdnadsrelation  

 

Informanterna upplevde att det i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa, var 

betydelsefullt med ett välkomnande bemötande för uppbyggandet av en god relation till 

föräldrarna. Vikt lades även på betydelsen av att stötta föräldrarna i föräldrarollen och att 

förmedla trygghet under vårdtiden. En informant beskrev: 

 

 

“det viktigaste i min roll är att stötta eh föräldrarollen att försöka få 

mamman att ändå känna sig lite trygg med att vi finns omkring henne” 

(Informant 4) 

 

 

En variation fanns mellan informanter verksamma inom pediatrisk slutenvård och de, 

verksamma inom barnhälsovård och barnmottagning. Ett mönster gällande betydelsen av 

att skapa en god relation baserad på tillit och öppenhet, syntes hos informanterna 

verksamma inom barnhälsovården och barnmottagning. Informanterna verksamma inom 

pediatrisk slutenvård upplevde ofta osäkerhet i mötet med en förälder med psykisk ohälsa. 

Ovisshet för förälderns reaktion på det som utfördes och uttrycktes i situationen, samt 

ovisshet inför vem de skulle ställas inför i mötet var bidragande faktorer. En informant 

yrkesverksam inom barnhälsovården beskrev: 

 

 

”jag ville lära känna mamman// jag var lite försiktig för och veta innan jag 

kände henne...” (Informant 1) 

 

 

Det ansågs viktigt att, i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa, vara lyhörd för familjen 

och föräldrarnas mående i situationen de befann sig. Med respekt för psykiska diagnoser 

och den skörhet de kan orsaka beskrev informanterna ett försiktigt förhållningssätt till 

föräldrar med psykisk ohälsa. Vidare beskrevs det att personkemin mellan 

barnsjuksköterskan och föräldern var betydelsefull i mötet och för relationens 

utformning. Hur väl barnsjuksköterskan och föräldrarna “klickade” i första mötet 

upplevdes ofta bli en grund för hur omvårdnadsrelationen i fortsättningen upplevdes.  

Föräldrar med psykisk ohälsa upplevdes mer eller mindre lätta att nå, vilket ofta ansågs 

bero just på hur väl barnsjuksköterskan i mötet lyckades anpassa sig till föräldern. 
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Att ta hänsyn till föräldrarnas förutsättningar upplevdes viktigt i processen att bygga en 

god, tillitsfull relation, vilket upplevdes ställa krav på barnsjuksköterskan att vara ytterst 

lyhörd och inkännande i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa. 

  

 

Att arbeta tvärprofessionellt 

 

Samverkan mellan professioner och kollegor, samt struktur och förberedelse inför mötet 

med familjen, var värdefulla verktyg i arbetet kring föräldrar med psykisk ohälsa. Att vid 

behov få hjälp, i form av resonemang och reflektion, upplevdes även värdefullt. 

Informanterna ansåg det kollegiala samarbetet avseende avdelningsarbete, 

välfungerande. Det kollegiala stödet med möjlighet till reflektion och problemlösning 

upplevdes positivt och stärkande. Det beskrevs hur det ofta fanns en plan för barnet och 

familjen, utformad av socialtjänsten och mödravården, innan barnet föddes. Orosanmälan 

gjordes då behov fanns, i syfte att familjen skulle få det stöd som behövdes vid hemgång. 

Välfungerande samverkan med kurator, psykolog och andra professioner upplevdes. 

Dock fanns, parallellt med upplevelsen av välfungerande samarbete, även upplevelsen av 

mindre bra samarbete med instanser som arbetar mot barn i socialt utsatt situation. Det 

var i situationer gällande kommunikation kring samordningen av samtal eller möten som 

samarbetet upplevdes bristfälligt. Det beskrevs hur mindre bra samarbete med exempelvis 

socialtjänsten kunde förekomma: 

 

  

“Att specifikt där man vet att det finns problem från början att man ifrån 

början redan innan barnet kommer att det finns en plan hur man ska göra... 

det tycker jag saknas många gånger från mödravården, socialen eh psyk 

eller vad det nu kan vara... planen är inte klar” (Informant 4) 

 

  

Betydelsen av att förmedla lugn och trygghet framkom, samt de positiva aspekterna som 

god förberedelse inför mötet med familjen bidrog med. Ur ett barnhälsovårdsperspektiv 

beskrevs att information gällande föräldrars psykiska ohälsa inte alltid fanns i förhand. 

Information delgavs ibland av personal från mödravården eller annan instans som haft 

vårdkontakt med föräldern under graviditeten och uppmärksammat psykisk ohälsa. 

 

  

Både inom pediatrisk sluten-och öppenvård upplevdes det positivt att i förväg ha kunskap 

om föräldrars psykiska ohälsa. Att vara förberedd inför mötet upplevdes värdefullt, då det 

möjliggjorde ett förenklat möte för föräldern med psykisk ohälsa, vilken ofta kan uppleva 

stor ansträngning i att behöva upprepa anamnes. Informanter verksamma i slutenvård, 

önskade i förväg mer information om föräldrarna och deras situation inför vistelsen på 

avdelningen. Detta för att på bästa sätt kunna förbereda för familjens vistelse, och kunna 

planera inför utskrivning. Värdet av struktur och tydlighet, samt att avsätta mer tid, var 

även ett framkommande resultat i intervjuerna gällande mötet med förälder med psykisk 

ohälsa. Det upplevdes betydelsefullt att skapa struktur i mötet och vara tydlig i den givna 

informationen.  
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Att ha ett professionellt förhållningssätt 

 

Det upplevdes centralt att i yrkesrollen förmedla medmänsklighet, ett naturligt och ärligt 

bemötande, samt göra sitt yttersta i att skapa en god kontakt i mötet med föräldrar med 

psykisk ohälsa. En strävan att behandla föräldrar med psykisk ohälsa på samma sätt som 

andra föräldrar fanns. Arbetet med föräldrar med psykisk ohälsa kunde betraktas som en 

positiv utmaning.  

 

 

Inom pediatrisk öppenvård framkom upplevelsen av att de mer utmanande föräldrarna 

ofta gav upphov till mer givande omvårdnadsrelationer, då det genererade en känsla av 

framgång samt personlig och professionell tillväxt, när en god omvårdnadsrelation, trots 

utmaningar, byggdes. Denna känsla framkom då informanten tillsammans med föräldrar 

och barn och samarbetade för att lösa problem. Föräldrar med psykisk ohälsa upplevdes 

inte, inom någon av verksamheterna, som annorlunda än andra föräldrar. Alla betraktas 

som individer med olika förutsättningar. En av informanterna beskrev: 

 

 

“Att jag har ju faktiskt sett så pass många med ... någon form av psykisk 

sjukdom eller psykisk bakgrund och de har ju varit precis som vem som 

helst” (Informant 3) 

 

 

Särbehandling upplevdes inte förekomma i mötena med föräldrar med psykisk ohälsa. En 

strävan fanns att möta varje individ efter dess unika förutsättningar. Gemensamt för 

verksamheterna var upplevelsen av behovet att avsätta mer tid, samt att vara uppdaterad 

gällande föräldrarnas och familjernas situation. Känslorna inför mötet, hur informanten 

agerade i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa, kunde dock skilja sig något. Större 

försiktighet i vissa fall, beskrevs. Vidare beskrevs upplevelsen av att ärlighet, rättframhet 

samt att våga ställa obekväma frågor, vara betydelsefullt. 

 

 

Föräldrar med diagnoserna ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) eller ADD 

(Attention Deficit Disorder) upplevdes frekvent förekommande på neonatalavdelning. De 

upplevdes även lättare att bemöta. En strävan efter att försöka förstå och se föräldern i 

den aktuella situationen framkom. Det var betydelsefullt för ett gott möte att se personen, 

inte diagnos eller beteende. En informant beskrev: 

 

 

“Försöker ändå tänka att jag ska ju behandla dom som alla andra och göra 

så gott jag kan utifrån det, att inte se så mycket till diagnosen utan till 

situationen” (Informant 4) 
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En diskrepans upplevs mellan kompetensutveckling och ökad frekvens 

av psykisk ohälsa 

 

Kategorin sammanfattar barnsjuksköterskors upplevelse av att känna osäkerhet inför 

mötet med föräldrar med psykisk ohälsa. Bristande kunskap upplevdes gällande psykisk 

ohälsa och hur föräldrarna skulle bemötas. Nedan följer en beskrivning av 

subkategorierna: att sakna verktyg och att uppleva behov av mer utbildning. 

 

 

Att sakna verktyg 

 

Det framkom att upplevelsen av någon slags oro i kontakten med föräldrar med psykisk 

ohälsa kunde finnas. Från barnhälsovården beskrevs oro i att inte kunna nå föräldrar efter 

uteblivet besök. Oro kunde uppstå inför barnets situation i en familj där en eller fler 

föräldrar har psykisk ohälsa. Osäkerhet i bemötandet eller inför mötet med en förälder 

med psykisk ohälsa var något som informanterna beskrev ha upplevt, i olika skeden av 

yrkeskarriären. Upplevelsen beskrevs som ovisshet inför mötet, och en förhoppning om 

att inte göra fel. Att i förhand ta del av föräldrars anamnes kunde leda till negativa tankar 

kring förälderns psykiska ohälsa, och vara upphov till olustkänslor. En informant beskrev: 

  

 

“Alltså de är ju lite olustigt så kan man ju tycka för man vet ju aldrig vad 

de är man möter första gången” (Informant 7) 

 

 

Det beskrevs i vissa fall upplevelser av rädsla inför att agera felaktigt i mötet med 

föräldrar med psykisk ohälsa, att utlösa negativa känslor och därigenom skapa en 

otrygghet hos föräldrarna. För att undvika att orsaka oro hos föräldrar upplevdes det 

viktigt att vara lyhörd för reaktioner på det uttryckta i mötet. En informant beskrev: 

 

  

“Jag tror att jag själv anstränger mig väldigt väldigt mycket när jag ska 

vårda en sån patient för att inte göra fel... av rädsla för att utlösa att 

mamman blir arg eller ledsen eller på nått sätt för utlopp för någonting som 

står för hennes sjukdom” (Informant 2) 

  

 

Det upplevdes i öppenvården som en risk att i förhand ta del av en utförlig anamnes. Detta 

troddes kunna bidra till en felaktig bild av föräldern. Mediabilden av psykisk ohälsa 

ansågs vara en bidragande faktor till negativa tankar och förutfattande meningar. 

Bilden av hur individer med psykisk ohälsa stigmatiserats i media och i samhället 

beskrevs, och resonemang kring hur detta kan påverka sjuksköterskor med mindre 

yrkeslivserfarenhet och erfarenhet av att möta föräldrar med psykisk ohälsa fördes. 

Upplevelsen var att området psykisk ohälsa borde få större fokus i 

sjuksköterskeutbildningen. I kombination med yrkeserfarenhet av att möta föräldrar med 

psykisk ohälsa troddes den negativa bilden kunna förändras. 
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“Bara att det har blivit så stigmatiserat av media och omgivning och just 

att man pratar så lite om det i utbildningen” (Informant 3) 

 

 

Tvärtom upplevdes det i slutenvården önskvärt att i förväg ta del av ett större underlag 

med mer information om föräldrar med psykisk ohälsa, vars barn skulle vårdas. Detta då 

erfarenheten var att endast korta anamneser kunde leda till osäkerhet, ovisshet och 

spekulation. Utförlig information om föräldrarnas och familjens situation troddes kunna 

skapa en mer hanterbar situation och ett bättre omhändertagande vid avdelningsvård.  

 

 

Att uppleva behov av mer utbildning  

 

En ökad frekvens av föräldrar med psykisk ohälsa upplevdes inom både sluten och 

öppenvården. Upplevelsen fanns att det ställde högre krav på informanterna, främst inom 

slutenvården. Parallellt upplevdes kunskapsbrist kring psykisk ohälsa, vilket ledde till 

osäkerhet inför mötet med föräldrarna. Det uttrycktes en önskan om handledning. 

Generellt efterfrågades mer utbildning i ämnet föräldrar med psykisk ohälsa. En 

informant beskrev: 

  

 

“Det ställer ju högre krav på oss att vi ska veta mer och det gör vi ju inte” 

(Informant 4) 

  

 

Informanterna i slutenvården upplevde bristande kompetens gällande exempelvis 

planering och tillvägagångssätt inför, och i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa. Det 

framkom en upplevelse av att det i personalgruppen fanns många åsikter gällande hur 

situationen kring föräldrarna och barnet skulle hanteras. Personalgruppen hade ofta 

meningsskiljaktigheter, vilket gav upphov till frustration. 

  

 

Att göra en professionell bedömning av föräldrarnas förmågor gällande hanteringen av 

barnet, hur anknytningsprocessen fungerade och hur familjen mådde, ansågs vara en 

viktig uppgift, inbegripande stort ansvar.  

Upplevelsen fanns att störst fokus lades på modern, och att fadern ofta befann sig i 

periferin. Upplevelsen förekom inom både sluten och öppenvård. Det ansågs försvåra 

bedömningen av det gemensamma föräldraskapet, då överblick över hela 

familjesituationen saknades. En informant beskrev: 

 

  

“Jag tror att det är något man arbetar upp med sin yrkeserfarenhet. Att man 

lär sig lite vad man ska säga och hur” (Informant 5) 
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Barnsjuksköterskans känslomässiga utsatthet i mötet med föräldrar 

med psykisk ohälsa 

 

Det framkom att informanterna, beroende på situationen, ibland upplevde känslomässig 

utsatthet och påverkan. En del möten med föräldrar med psykisk ohälsa kunde upplevas 

mer påfrestande än andra, och på olika sätt därför känslomässigt påverka 

barnsjuksköterskan i mötet. Fortsatt framkom upplevelsen av det enda 

barnsjuksköterskan kunde göra var att vara sig själv och göra sitt bästa i mötet med 

föräldrar med psykisk ohälsa. Kategorin är formad ur subkategorin “Att vara 

barnsjuksköterska i mötet”. Nedan följer en närmare beskrivning; 

 

 

Att vara barnsjuksköterska i mötet 

 

Barnsjuksköterskor verksamma på neonatalavdelning vittnade om känslan av emotionell 

utsatthet. Upplevelser av ledsamhet, frustration och även ilska förekom. Vidare beskrevs 

känslor av anklagande föräldrar samt känslomässig och psykisk påverkan i somliga 

situationer. Känslan av att skuldbeläggas av föräldrarna förekom i vissa, speciellt svåra 

fall. På barnhälsovården samt barnmottagning kunde det handla om den känsla av 

utsatthet det som nybliven sjuksköterska kunde innebära att inte ha erfarenhet av föräldrar 

med psykisk ohälsa. Känslan av att sätta dit någon vid orosanmälan till socialtjänsten, 

beskrevs; 

  

 

“Åh jag anmäler någon och detta är, känns ju obehagligt// För jag säger 

till någon att de inte är en bra förälder” (Informant 3) 

 

  

I andra fall handlade det om bristande kommunikation gällande förändrade planer, då 

barnet omhändertogs av socialtjänsten trots att en annan plan fanns från början. Detta 

ledde till att personalen upplevde känslomässig utsatthet gentemot föräldrarna, då 

beslutet inte kunde påverkas och ingen förberedelse inför, den för föräldrarna, 

traumatiska situationen hade möjliggjorts. Det kunde handla om en känsla av ledsamhet 

och en känsla av ovisshet, inför vad som skulle hända med barnet.   

 

 

I vissa fall upplevdes ingen känslomässig utsatthet, då informanterna upplevde att 

föräldrarna med psykisk ohälsa inte var annorlunda att möta än andra föräldrar. 

Informanterna upplevde att besöken och mötena med dessa föräldrar både kändes och var 

som att möta vilken förälder som helst. Känslan av att vara känslomässigt utsatt kunde 

därför upplevas olika beroende på situationen som informanten befann sig i; 

 

 

“Alltså egentligen kan jag känna att, rent känslomässigt så känns dom inte 

annorlunda än andra besök (besök med föräldrar med psykisk ohälsa)” 

(Informant 3) 
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Att i mötet vara sig själv och göra så gott det går var andra upplevelser som framkom i 

intervjuerna ur barnsjuksköterskans perspektiv. En informant beskrev känslan av att 

sällan vara rädd trots att det i vissa extrema situationer kunde finnas arga föräldrar där 

vakter behövde tillkallas.  

 

 

“Eh jag är sällan rädd fast jag kanske sku... skulle va de” (Informant 6) 

 

 

Föräldrar som upplevdes påverkande av exempelvis alkohol på avdelningen framkom, 

där upplevelsen beskrevs som konstig, då informanten inte var van vid det. En annan 

informant beskrev en känsla av obehag när det skulle komma en mamma till avdelningen 

som rapporterats aggressiv och hade med sig vakter. En obehagskänsla beskrevs i de fall 

då informanten inte tidigare träffat föräldern. 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Kvalitativ design med induktiv innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) tillämpades 

som metod, då syftet var att undersöka specialistsjuksköterskors upplevelser av att 

bemöta familjer där föräldrarna har dokumenterad psykisk ohälsa.  

Enligt Henricson och Billhult (2012, s.130) kan en kvalitativ design användas när den 

som utför en studie vill studera individers levda erfarenheter i denna kontext av ett 

fenomen. Därför valdes kvalitativ design, då det ansågs lämpat för studiens syfte. 

  

 

Urvalet föll på sjuksköterskor med specialistutbildning, föredragsvis med inriktning barn 

-och ungdom, men även distriktssjuksköterska, intensivvårdssjuksköterskor och 

barnmorskor inkluderades, eftersom alla dessa specialiteter arbetar med barn, på 

avdelning eller mottagning. Deltagare som kan ha erfarenhet av det fenomen som ska 

studeras i en studie, bör tillfrågas. En variation i exempelvis ålder, kön och 

utbildningsnivå kan vara fördelaktigt (Henricson & Billhult 2012, s.134; Danielson 2012, 

s.165). Variation fanns bland informanterna, avseende differens i ålder och i 

yrkeserfarenhet. Dock var samtliga informanter kvinnor. Barnsjuksköterskor som 

arbetade på barnavdelning, neonatalavdelning, inom barnhälsovården och olika 

barnmottagningar tillfrågades. Slutligen deltog specialistsjuksköterskor från 

barnhälsovård, neonatalavdelning och barnmottagning vilket även gav variation avseende 

verksamheter. Detta upplevde författarna som en styrka, då likheter och skillnader mellan 

verksamheterna kunde belysas. Informanterna hade mellan 1–36 års erfarenhet av att 

arbeta med barn och hade en ålder av cirka 28–64 år. Endast kvinnliga informanter deltog.  
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Semistrukturerade intervjuer genomfördes som datainsamlingsmetod. En intervjuguide, 

bestående av fyra öppna frågor (bilaga 3), användes som stöd under intervjun. Detta för 

att lyfta informanternas erfarenheter kring syftet. Följdfrågor ställdes för att utveckla de 

individuella berättelserna rörande barnsjuksköterskors upplevelser av att möta föräldrar 

med psykisk ohälsa. Danielson (2012, s. 167) beskriver hur semistrukturerade intervjuer 

kan användas med öppna frågor där den som intervjuar kan anpassa frågorna till det som 

framkommer i intervjun, alltså behöver inte frågorna ställas i ordning. En eller flera 

provintervjuer bör göras för en kontroll av att upplägget fungerar som önskat, avseende 

tidsåtgång, teknisk utrustning och så vidare (Danielson 2012, s.169). Två provintervjuer 

genomfördes, med varierande tidsåtgång. De följdfrågor som ställdes skiljde sig åt till 

viss del beroende på vad informanterna berättade. Fler provintervjuer hade eventuellt 

kunnat genomföras, för att författarna skulle få mer erfarenhet och utveckla 

intervjutekniken. Tidsramen för arbetet och deltagarantalet upplevdes dock omöjliggöra 

detta. Författarna upplevde att samtliga genomförda intervjuer påvisade mönster gällande 

syftet, ur vilka olika slutsatser kunde dras. Samtliga deltagare var införstådda att 

intervjuerna skulle komma att spelas in, och accepterade detta.  

 

  

En av deltagarna uttryckte en önskan om att få ta del av frågorna innan intervjun för att 

kunna förbereda sig. Upplevelsen som uttrycktes var att det var svårt att på plats komma 

ihåg exempelvis en situation där den intervjuade mött en förälder med psykisk ohälsa. 

Tio personer tillfrågades att delta i studien varav sju personer tackade ja. Av dessa sju 

intervjuer blev två intervjuer endast 8–10 minuter och resterande fem intervjuer mellan 

20–40 minuter långa. Alla inkluderas i studiens resultat då författarna ansåg att de svarade 

an mot studiens syfte. Danielson (2012, s.165) menar att både för få, men också för många 

deltagare kan göra analysen och resultatet svårt att presentera.  

 

 

Intervjuerna utfördes på neonatalavdelning, inom barnhälsovård och 

barnmottagning, vilket innebär skillnader i det kliniska arbetet, och därmed variation i 

resultat. Det faktum att intervjuerna genomfördes på respektive barnsjuksköterskas 

arbetsplats, samt under arbetstid skulle kunna ha påverkat informanternas svar och 

berättelser. Detta då risken hade kunnat vara att någon utomstående hörde intervjuerna, 

eller på grund av stress då intervjuerna ägde rum under arbetstid. Dock upplevde ingen 

av författarna någon av informanterna som obekväma eller stressade vid 

intervjutillfällena. Författarnas upplevelse är att studiens resultat, baserat på 

informanternas berättelser, är trovärdigt. 

 

 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) tillämpades, då författarna sedan 

tidigare inte har någon erfarenhet av att analysera empiriska data. Denna metod upplevdes 

av författarna som lättbegriplig. Innehållsanalysen upplevdes utmanande och väldigt 

tidskrävande. Författarna hade under analysprocessen frekvent telefon och mailkontakt, 

men en utmaning låg i att arbetet i stor utsträckning fått ske individuellt, på olika orter. 

Reflektion över författarnas olika utgångspunkter avseende olika erfarenheter och 

förförståelse skedde löpande. Priebe och Landström (2012, ss. 45–46) menar att den 

kunskap som finns sedan tidigare bör hanteras på ett öppet och genomtänkt sätt.  
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Författaren bör reflektera över sin förförståelse och vilken betydelse denna har för 

studien. Ämnet valdes, efter att en av författarna på sin arbetsplats har upplevt ökad 

psykisk ohälsa hos föräldrar på avdelningen samt påfrestningen det kan innebära för 

personalen. Detta kan ha haft påverkan på slutresultatet. Genom hela processen har 

författarna reflekterat, försökt lägga förförståelse åt sidan och vara öppna för vad studien 

visar, vilket upplevs som en styrka. Då uppsatsens olika delar krävde mer tid än väntat 

för att grundligt bearbeta den data och det resultat som framkom i studien, har tiden 

upplevts som begränsad för en studie av detta omfång. Detta kan påverka kvalitén i 

examensarbetet (Henricson 2012, s.473). Om längre tid kunde ägnats åt samtliga delar av 

uppsatsen kunde det inneburit en mer bearbetad och nyanserad studie. Trots detta 

upplever författarna att studien har bearbetats ordentligt givet den tidsaspekt som fanns. 

Upplevelsen är även att studiens resultat är trovärdigt.  

 

Det upplevdes utmanande och spännande att genomföra intervjuer, då detta var första 

gången författarna använde denna datainsamlingsmetod. Kvalitativ design med 

semistrukturerade intervjuer, samt kvalitativ innehållsanalys upplevdes vara rätt metod 

för att besvara studiens syfte. Förförståelsen kan ha påverkat studien och resultatet, men 

författarna anser att öppenhet har använts genom hela arbetet. Med medvetenhet om egna 

förutfattade meningar inför studien, har stor ansträngning lagts på att bortse från dessa.  

 

Författarna upplever att detta fallit väl ut, då intervjuerna har bidragit med berättelser som 

motsagt en del förförståelse och skapat ny förståelse för fenomenet. Författarna upplevde 

även att de under intervjuernas gång lyckades skifta perspektiv beroende på vad 

informanterna berättade, och i stor utsträckning ställa för syftet relevanta följdfrågor. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet var att undersöka barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där 

föräldrar har psykisk ohälsa. 

Resultatet bildade huvudkategorin; “För ett professionellt bemötande och 

omhändertagande av föräldrar med psykisk ohälsa har inre utveckling och yttre 

tvärprofessionellt stöd en betydande roll”. Resultatet diskuteras utifrån de huvudfynd 

som framkom i resultatet.  

 

Att bygga en god omvårdnadsrelation 

Betydelsen av att i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa skapa en god relation till 

föräldrarna, samt ha ett professionellt förhållningssätt, framkom i resultatet. Fungerande 

samverkan kring föräldrarna var av stor betydelse för optimal omvårdnad. Wiktröm 

(2003, s.155) menade att en betydelsefull del av vårdandet var relationen mellan patienten 

och vårdgivaren.  
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Vidare beskrevs värdet av en god vårdrelation, för en välfungerande vårdprocess. 

Resultatet belyser det centrala i att skapa en god relation i mötet med föräldrar med 

psykisk ohälsa. Att förmedla support och trygghet var av största betydelse. Ordan, Shor, 

Liebergall-Wischnitzer, Noble och Noble (2018) menade att alla mödrar med svår 

psykisk ohälsa och deras nyfödda barn borde få individanpassad vård, och att 

sjuksköterskor fyllde en viktig funktion i att genom vårdandet ge modern förutsättnigar 

för ett så gott föräldraskap som möjligt, i den rådande situationen.  Informanterna ansåg 

det viktigt att se situationen, inte diagnosen. De önskade “göra sitt bästa” i mötet med 

föräldrarna. Att vara strukturerad och informativ upplevdes värdefullt. Då behov fanns 

gjordes orosanmälan, alltid med barnets bästa i åtanke, i syfte att familjen skulle få vidare 

stöttning i föräldraskapet. Det fanns uttryck för att kommunikation och samarbete mellan 

olika insatser i vården inte alltid fungerade optimalt. Samordning ansågs vara något som 

borde utvecklas. 

 

Det upplevdes centralt att föräldrar med psykisk ohälsa inte särbehandlades. Samtidigt 

vittnade informanterna om det upplevda behovet av större uppmärksamhet i 

vårdsituationer involverande föräldrar med psykisk ohälsa. Informanterna berättade om 

hur större tillgänglighet och närvaro kring familjen upplevdes viktigt, samtidigt som både 

föräldrar och barn fick mer observans. Det framkom att informanternas upplevda roll 

bland annat var att uppmärksamma hur föräldrarna mådde och fungerade i kontakten med 

barnet.  

 

Anknytningsprocessen upplevdes viktig att uppmärksamma mellan förälder och barn. 

Graden av närvaro och tillgänglighet upplevdes betydande i omvårdnaden av föräldrar 

med psykisk ohälsa. Detta för att barnsjuksköterskan skulle kunna vårda barnet på bästa 

sätt. Upplevelsen fanns att fokus ofta skiftade från barnet till föräldern med psykisk 

ohälsa. Enligt kompetensbeskrivning för barnsjuksköterskor ska en barnsjuksköterska 

visa respekt för familjen som möts, men också kunna identifiera när ett barn riskerar att 

fara eller far illa. En barnsjuksköterska ska ha kunskap om anknytningsprocessens 

betydelse samt identifiera barnets behov (Riksföreningen för Barnsjuksköterskor & 

Svensk sjuksköterskeförening 2016, ss. 8–9).  

 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

Vidare betonades värdet av att arbeta med familjefokus, genom tidigare forskning. 

Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor belyser vikten av att barnsjuksköterskor 

ska “vårda enligt ett barn- och familjecentrerat förhållningssätt”. Ett barn som exempelvis 

blir sjukt, leder till en situation som berör hela familjen (Riksföreningen för 

Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening 2016, s. 8). Korhonen, Vehviläinen-

Julkunen och Pietilä (2010) menar att personliga egenskaper har betydelse för 

sjuksköterskans stöd till föräldrar då det i grundläggande omvårdnadsutbildningar saknas 

ämnet familjeliv och föräldraskap, vilket är något som utvecklas genom professionell och 

personlig erfarenhet.  
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Redogörelser för betydelsen av att barnsjuksköterskan skapar en god omvårdnadsrelation, 

och därigenom ett välfungerande samarbete med föräldrar och barn i en 

omvårdnadskontext belyses. För att möjliggöra uppbyggandet av en god 

omvårdnadsrelation, upplevs öppenhet, ärlighet, tydlighet och ett inkluderande 

förhållningssätt vara grundläggande. En aspekt som även ansågs värdefull enligt Fegran, 

Fagermoen och Helseth (2008), vilka studerat omvårdnadsrelationen i det akuta 

omhändertagandet av barn på neonatalavdelning. Espezel och Canam (2003) beskrev hur 

omvårdnadsrelationen avseende barn kunde upplevas ur både sjuksköterskors och 

föräldrars perspektiv. Föräldrarna beskrev interaktionerna med sjuksköterskan som 

positiva, när upplevelsen av god kommunikation och delat omvårdnadsansvar för barnet 

etablerades (Espezel & Canam, 2003). För att specialistsjuksköterskor skulle kunna 

generera ett vårdande möte krävdes ofta både professionellt och personligt engagemang, 

och förmåga att träda in i förälderns livsvärld.  

 

Barnsjuksköterskan måste i vårdandet ha patientens livsvärld i fokus, ha en vilja att förstå 

hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdandet erfars av personen samt hur detta påverkar 

individens livsprocess. Vårdaren måste träda in i individens livsvärld, världen såsom den 

erfars av individen.  Detta för ett optimalt vårdande (Dahlberg & Segesten 2010, ss.126–

128). I barnsjukvården kan detta leda till en komplex vårdsituation då barnsjuksköterskan 

vårdar barnet i första hand men samtidigt måste ta hänsyn till familjen, vilken skulle 

kunna leda till att fokus tas ifrån barnet. Även i resultatet framkom detta. Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 128) menar att närstående alltid finns i patientens livsvärld och de 

närståendes perspektiv ska inkluderas. 

 

Barnsjuksköterskan ska på ett respektfullt och empatiskt sätt bemöta ett barn och dess 

familj efter barnets ålder och utvecklingsnivå. Kunskap kring vad god omvårdnad innebär 

i förhållande till barnet och familjens upplevelser, önskemål och mål ska finnas 

(Riksföreningen för Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening 2016, s. 8). 

Genom att skapa ett vårdande möte med familjen där barnsjuksköterskan tar del av 

barnets och föräldrarnas livsvärld, kan tänkas att ett möte sker som är vårdande och 

betydelsefullt.  

 

Ofta fanns lite eller ingen information kring fadern. Mycket fokus lades på mödrarna, 

vilket särskilt upplevdes i arbetet på avdelning. Personalen kunde uppleva att även fadern 

påverkades av psykisk ohälsa, dock utan att ha fått information kring detta. Jones et al. 

(2016) förmedlade bilden som fäder med psykisk ohälsa beskriver, där “föräldrarollen” 

oftast naturligt tilldelades mödrarna. Detta gav upphov till känslan av en kamp, för att 

betraktas som pappor till sina barn. Jones et al (2016) beskrev fortsatt att föräldrarna 

upplevde rädsla kring ifrågasatt föräldraskap, och att de skulle förlora vårdnaden om sitt 

barn. Detta berodde ofta på personliga upplevelser eller vittnesmål kring liknande 

situationer. Resultatet visade att psykisk ohälsa fortsatt upplevdes stigmatiserande, ofta 

på grund av en missvisande mediabild.  
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Jones et al (2016) belyste hur detta påverkade föräldrar negativt genom att ge ångest och 

oro inför ifrågasatt föräldraskap, och inför eventuell förlust av vårdnaden om barnet.  

 

Att uppleva behov av mer utbildning 

I takt med att förekomsten av föräldrar med psykisk ohälsa upplevdes öka i frekvens, 

upplevde informanterna parallellt tilltagande kunskapsbrist. Gemensamt hos flera av 

informanterna var reflektionen över att utbildningen kring psykisk ohälsa brast redan i 

grundutbildningen till sjuksköterska. Upplevelsen var att större fokus borde ligga på 

ämnet, för att skapa trygghet och de mest gynnsamma förutsättningar att möta föräldrar 

med psykisk ohälsa som yrkesverksam sjuksköterska. Synpunkter om att ämnet berördes 

allt för lite, eller kanske inte alls i specialistutbildningen belystes likaså. De Jacq, Andreno 

Norful och Larson (2016) framhöll indikationer på att ju mer omfattande utbildning 

sjuksköterskor tillgodogjorde sig gällande psykiatriska diagnoser, desto mer positiva och 

mindre dömande blev inställningen till patienter med psykisk ohälsa (De Jacq, Andreno 

Norful & Larsson, 2016). Detta stödjer upplevelsen av otillräcklig kunskap hos 

informanterna, som i mer eller mindre utsträckning kände behov av ytterligare utbildning, 

både vad gäller psykiatriska diagnoser och bemötande, såväl under som efter utbildning. 

Ihalainen- Tamlander, Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen och Välimäki (2016) 

beskriver att sjuksköterskor som hade fått ytterligare utbildning i psykisk hälsa var 

benägna att hjälpa personer med psykisk ohälsa i bredare utsträckning, och var inte lika 

rädda för personer i fråga, än de sjuksköterskor som inte hade någon utbildning i psykisk 

hälsa. 

 

En del informanter upplevde yrkeserfarenhet som ett stöd, efter att genom åren ha byggt 

upp strategier i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa. Det påvisades en allmän 

kunskapsbrist hos sjuksköterskor i att vårda patienter med psykisk ohälsa, där 

uppfattningen var att sjuksköterskor borde erhålla grundläggande utbildning för att få 

psykiatrisk kompetens (Vinette, Horace & Barbara 2015). Upplevelsen av att utbildning 

rörande psykisk ohälsa saknas, samt att det finns en önskan om utbildning och 

handledning avseende föräldrars psykiska ohälsa, är något som återspeglas i resultatet. 

Resultatet påvisade upplevelsen av en komplex vårdsituation avseende att barnet var 

patient, parallellt med att föräldern uttryckte ett stort omvårdnadsbehov. Informanterna 

upplevde en känsla av otillräcklighet i omvårdnaden av föräldrar med avancerade 

psykiatriska diagnoser. Osäkerhet fanns gällande om det var deras uppgift att lyfta 

förälderns psykiska ohälsa, eller om de gjorde ett “övertramp” i att lyfta problematiken. 

Att vara rädd att säga något som kunde misstolkas på ett negativt sätt var vanligt 

förekommande, vilket även påvisas av Maybery & Reupert (2009), där barnmorskor 

berättar om svårigheterna att närma sig och vårda mödrar med svår psykisk ohälsa. 

Problematiken relateras till bristande kompetens kring psykiska diagnoser. 
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Att arbeta tvärprofessionellt  

För att kunna tillhandahålla individanpassad omvårdnad, präglad av öppenhet och 

tydlighet - något informanterna betonade värdet av, var upplevelsen att det i många fall 

innebar, inte minst när det handlar om barn vars föräldrar har psykisk ohälsa, ett 

samarbete över professionsgränserna. I många fall upplevdes samarbetet med olika 

vårdaktörer och myndigheter vilka arbetar med barn och familjer, välfungerande. Dock 

finns parallellt upplevelsen, framförallt hos barnsjuksköterskor i slutenvården, att 

samarbetet alltför ofta brast, avseende kommunikation och planering. Detta ledde till stor 

osäkerhet och en känsla av att inte räcka till som barnsjuksköterska, när det kom till 

situationer involverande föräldrar med psykisk ohälsa, då barnsjuksköterskor kunde 

komma att ställas inför okommunicerade, ändrade planer, med upplevelsen av att 

förväntas kunna begripa och hantera situationen som uppstod. Samband gällande 

misskommunikation mellan slutenvården och övriga instanser som arbetar med barn och 

familjer, var även något som Slack & Webber (2007) påvisade. Då belystes det hur 

barnsjuksköterskor i slutenvården i mindre utsträckning kontaktade övriga professioner 

än de i öppenvården, ett mönster som även kan anas i denna studies reslutat. Bressler & 

Persico (2015) menade att, när tvärprofessionellt samarbete var välfungerande, skulle det 

kunna vara nyckeln till det ideala sättet att vårda. Detta eftersom samtliga aspekter av 

patientens behov tillgodosågs, genom en transparent och tydlig bild av respektive 

vårdgivares eller myndighets arbetssätt och riktlinjer.  

 

Informanternas upplevelser kring det tvärprofessionella samarbetet som förväntades 

tillämpas i den dagliga vården, avseende föräldrar med psykisk ohälsa och deras barn, 

verkar vara i behov av utveckling gällande transparens inför varandras professioner. Med 

detta finns möjligheten att barnsjuksköterskor skulle kunna bemästra situationer som idag 

upplevs obegripliga och upprörande i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa. Något 

som skulle kunna innebära större professionell självkänsla, och mindre obehag för 

barnsjuksköterskor - men framförallt en tryggare omvårdnadssituation för föräldrar med 

psykisk ohälsa, och deras barn. 

 

Att vara barnsjuksköterska i mötet 

Studiens resultat påvisade att barnsjuksköterskor, i en del möten med föräldrar med 

psykisk ohälsa och beroende på situationen, kunde uppleva sig känslomässigt utsatta. Att 

uppnå balans mellan att komma familjer nära, och samtidigt inte låta den emotionella 

bördan ta överhand, upplevdes ofta utmanande. Fegran och Helseth (2009) framhåller att 

det inte var ovanligt att barnsjuksköterskor upplevde emotionell börda i det vårdande 

mötet, eftersom situationen ofta krävde stort känslomässigt engagemang. Samma aspekt 

går att se i denna studies resultat, avseende det vårdande mötet med föräldrar med psykisk 

ohälsa.  
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I resultatet framkom det att situationer som kunde kännas utmanande känslomässigt för 

barnsjuksköterskor kunde handla om föräldrar som påverkade barnsjuksköterskan genom 

att aggressivt och anklagande beteende, vilket upplevdes konstigt/ledsamt för 

barnsjuksköterskan, som inte var van vid att möta den sortens beteende. Det kunde också 

handla om situationer där barnsjuksköterskor kände sig känslomässigt utsatta när 

samarbetet med andra instanser inte fungerade, vilket ledde till att föräldrar och barn blev 

lidande. Detta påverkade barnsjuksköterskan som kände medlidande för barnet och 

föräldern.  

 

Fegran och Helseth (2009) beskrev att en viktig del i barnsjuksköterskans roll i vårdandet 

var att ta hand om sårbara föräldrar. Ett misslyckande i att skapa en god 

omvårdnadsrelation upplevdes smärtsamt. Att sjuksköterskor bär med sig dessa 

erfarenheter visade hur stor påverkan detta har på ett professionellt plan, men också på 

ett emotionellt och personligt plan (Fegran & Helseth 2009). Då studien påvisar att 

barnsjuksköterskor påverkas känslomässigt på olika sätt kan detta vara av vikt att ha med 

sig i verksamhetens utveckling i arbetet med föräldrar med psykisk ohälsa, för att 

vårdandet ska bli så bra som möjligt både för föräldern, barnet och barnsjuksköterskan.  

 

Reflektion över studiens resultat och betydelsen för hållbar utveckling 

Studien belyser perspektivet barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där 

föräldrar har psykisk ohälsa. Ett perspektiv som författarna upplevde saknades vid 

litteratursökning i ämnet. Studien kan fylla några kunskapsluckor inom området då den 

belyser hur barnsjuksköterskor (i denna studie sex barnsjuksköterskor och en 

distriktssjuksköterska) upplever mötet med föräldrar med psykisk ohälsa. Författarna har 

undersökt liknande forskning i närliggande kontext, och ur andra personalgruppers 

perspektiv. Liknande fynd har påträffats, där bristen kring kompetens avseende psykisk 

ohälsa betonas.  

 

Studien belyser att barnsjuksköterskor initialt kan uppleva bristande kunskap avseende 

psykisk ohälsa, och att kunskapen och förhållningssättet är något de genom 

yrkeserfarenhet med tiden tillgodogjort sig. Kunskapsbristen kring psykisk ohälsa kan 

leda till osäkerhet och oro inför mötet med föräldrar med psykisk ohälsa, vilket kanske 

skulle kunna förebyggas om mer kunskap i ämnet och om föräldrarnassituation fanns. 

Kunskapsbrist kan utgöra ett problem hos barnsjuksköterskor, påverka mötet med 

föräldrar som har psykisk ohälsa, och därigenom eventuellt påverka 

omvårdnadskvaliteten. För både barnsjuksköterskeprofessionens, föräldrarnas och 

framförallt barnens skull är det av stor betydelse att barnsjuksköterskor, inom alla 

verksamheter där barnsjuksköterskor, barn och föräldrar möts, känner trygghet och 

kompetens i mötet.  
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Ur barnsjuksköterskans perspektiv kan en god omvårdnadsrelation bidra till upplevelse 

av kompetens och professionell trygghet. Detta tror vi kan erhållas dels genom 

yrkeslivserfarenhet och erfarenheten av att möta en mångfald av föräldrar med psykisk 

ohälsa, men även genom kompetenshöjning i ämnet psykisk ohälsa. Dels för att undvika 

förutfattade meningar avseende föräldrar med psykisk ohälsa, dels för att upplevd 

kompetens hos barnsjuksköterskor gällande mötet med föräldrar med psykisk ohälsa, kan 

förmedla trygghet till föräldern, som i sin tur kan förmedla trygghet och god anknytning 

till barnet. Detta innebär kanske att barnet får bättre förutsättningar att klara livets 

utmaningar. Större kunskap och utbildning avseende föräldrar med psykisk ohälsa, hur 

deras tillstånd påverkar barnet både på kort och lång sikt, samt hur barnsjuksköterskor 

bör förhålla sig i mötet tror vi kan utveckla barnsjuksköterskors förebyggande 

omvårdnadsarbete. Detta i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling vad 

gäller hälsa och välbefinnande, där det goda mötet med föräldern med psykisk ohälsa 

skapar en länk av förutsättningar för hälsa och välbefinnande för barnet, nu och i 

framtiden.  

 

“Begreppet hållbar utveckling är centralt och syftar på en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Regeringen 2017).  

 

Det framgår i delmål 3 ur de globala målen för hållbar utveckling 2030, rörande hälsa 

och välbefinnande, att människans grundläggande förutsättning, för att med full potential 

kunna bidra till samhällets utveckling, är god hälsa. Ekonomiska, ekologiska och sociala 

faktorer påverkar individers hälsa. Förebyggande insatser och effektivisering av vården 

skapar förutsättningar för välbefinnande - en grundläggande mänsklig rättighet som även 

gynnar samhällsutvecklingen (Globala målen). 

 
 
Sett ur ett hållbarhetsperspektiv, kan kvaliteten på det vårdande mötet mellan 

barnsjuksköterskor och föräldrar med psykisk ohälsa, påverka föräldrarnas 

förutsättningar för omvårdnad av barnet. Blir det goda möten, som resulterar i ömsesidig 

förståelse, respekt och tillit mellan barnsjuksköterskor och föräldrar, skapas 

förutsättningar för föräldrar med psykisk ohälsa att, med barnsjuksköterskans stöd, växa 

och känna trygghet i föräldrarollen. Detta i sin tur, tror vi, kan ge barnet bättre 

förutsättningar här och nu, och i förlängningen skapa förutsättningar för en framtid utan 

att utveckla psykisk ohälsa. Detta bidrar till hållbar utveckling både på individ -och 

samhällsnivå, sett ur perspektivet hälsa och välbefinnande (Globala målen) 
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Kliniska implikationer  

Studiens resultat fyller till viss utsträckning kunskapsluckor i forskning kring 

barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där föräldrar har psykisk ohälsa. 

Tidigare forskning påvisar att rädsla och brist i utbildning samt kunskap om psykisk 

ohälsa förekommer i olika vårdkontext, vilket studiens resultat stärker. Det syns ett behov 

av ytterligare forskning i ämnet, där ny kunskap skulle kunna bidra till 

vårdutvecklingsarbete, framförallt i slutenvårdsverksamhet. Detta skulle kunna gynna 

barnsjuksköterskors och föräldrars upplevelser av trygghet i mötet, och i förlängningen 

skapa goda förutsättningar för ett vårdande möte. 

 
 
Nedan följer åtgärdsförlag som skulle kunna bidra till framtida vårdutveckling avseende 

möten med föräldrar med psykisk ohälsa; 

 

• Kompetenshöjande utbildning avseende föräldrar med psykisk ohälsa samt vad 

innebörden av barnsjuksköterskans förhållningssätt och bemötande kan ha för 

föräldrar i utsatt situation. 

 

• Vidareutveckla samarbetet med andra insatser kring familjer där föräldrar har 

psykisk ohälsa, för att skapa transparens och förståelse för varandras arbete, och 

därigenom förebygga missförstånd och misskommunikation mellan instanser - 

och till föräldrar. 

 

• Riktlinjer för tillvägångssätt i mötet med en familj där en eller flera föräldrar har 

psykisk ohälsa, då problem uppstår. 

 

•  Förberedande handledning inför psykiskt utmanande situationer. 

 

• Schemalagd tid för tvärprofessionell reflektion över situatuioner som fallit väl ut 

och för de som inte gjort det. Utveckling av åtgärdsplan utefter reflektionsmötenas 

resultat. 
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1.  

Bilagor 

Intervjuguide 

 

Intervjufrågor magisteruppsats i vårdvetenskap, specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning barn och ungdomar våren 2019. 

Marie Bäckström & Amanda Ollila. 

 

Syftet: är att undersöka specialistsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där 

en eller flera föräldrar har dokumenterad psykisk ohälsa. 

 

1. Kan du berätta om ett tillfälle då du mött ett barn med en förälder med 

dokumenterad psykisk ohälsa. 

2. Vilka tankar/känslor hade du inför mötet? 

3. Hur förberedde du dig inför mötet? 

4. Hur kände/tänkte/handlade du under mötet?  

 

Följdfrågor framkom efterhand beroende på vad informanten berättade.  
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Samtycke 

Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS 

Information angående ett examensarbete om Specialistsjuksköterskors 

upplevelser av att möta föräldrar med dokumenterad psykisk ohälsa. 

Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete. Vi är två sjuksköterskor som 

studerar till specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och 

ungdomar vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd på Högskolan i Borås. Som en 

del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Psykisk ohälsa är något som går att stöta på i arbetet med barn och ungdomar oavsett 

verksamhet. Med psykisk ohälsa hos föräldrar syftar vi i denna studie till en förälder inom 

er verksamhet som har en sedan tidigare känd dokumentrad psykisk ohälsa. 

Det finns tidigare studier avseende barns upplevelser av att ha föräldrar med psykisk 

ohälsa. Dock ser vi en bristfällig forskning kring specialistsjuksköterskans perspektiv av 

att möta föräldrar med psykisk ohälsa. På grund av detta upplever vi att 

forskningsområdet är intressant och relevant.  

Syftet med studien är att undersöka specialistsjuksköterskors upplevelse av att möta 

familjer där föräldrar har dokumenterad psykisk ohälsa. 

Vi vänder oss till dig, då vi sedan tidigare vet att du är verksam specialistsjuksköterska, 

och vi tror att du kan ha erfarenhet av ämnet vi vill studera. 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 

huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 

Vi kommer att utföra intervjuer där vi ställer ett fåtal öppna intervjufrågor med relevans 

för syftet i examensarbetet. Frågorna kommer låta just din berättelse stå i fokus. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att vid senare tillfälle transkriberas. Därefter 

kommer den data vi samlat in att analyseras, för att slutligen leda till ett resultat som 

redovisas i form av en magisteruppsats. Varje intervju kommer att ta cirka en timma. 

Inklusionskriterierna för studien är specialistsjukskörskor som arbetar med barn och 

ungdomar, och som har en erfarenhet av detta på minst sex månader.  

Deltagaren ska ha haft minst ett vårdtillfälle där hen mött en eller två föräldrar med 

dokumentrad psykisk ohälsa.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 

När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner för 

examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om du 

önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 
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Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 

kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt muntliga 

samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för examensarbetet eller 

handledaren, kontaktuppgifter finns nedan.  

Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter eller 

resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i examensarbetet. Allt 

material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med 

gällande lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna handlingar 

som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med 

offentlighetsprincipen. 

Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, fältanteckningar 

eller annat), kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat och godkänt. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 

deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 och 

22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas 

i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av 

uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare [kontaktuppgifter nedan] i 

dessa fall. 

Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter 

kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har också 

alltid rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till Datainspektionen, 

som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet 

Kurs: Examensarbete med inriktning mot hälso- sjukvård för barn och ungdomar 15 hp 

VABAR17h 

Författare: Amanda Ollila, Mail: Amandaollila7@hotmail.com, Mobil: 0735958494 

Författare: Marie Bäckström, Mail: marie-backstrom@hotmail.com, Mobil: 0707673767 

Handledare: Stefan Nilsson, Mail: Stefan.nilsson.4@gu.se 

Samtycke om deltagande 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

mailto:AmandaOllila7@hotmail.com
mailto:stefan.nilsson.4@gu.se
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3.  

Analysschema 

Koder Ihopsatta 

koder 

Subkategori Kategori Huvudkategori 

- Att ha en 

känsla av oro  

- Att känna 

rädsla för att 

göra fel 

- Att vara 

osäker innan 

första mötet 

- Att vara 

osäker i 

bemötandet 

A.Osäkerhet 1.Att sakna verktyg 1+5: En diskrepans 

upplevs mellan 

kompetensutveckling 

och ökad frekvens av 

psykisk ohälsa. 

För ett 

professionellt 

bemötande och 

omhändertagande 

av föräldrar med 

psykisk ohälsa 

har inre 

utveckling och 

yttre 

tvärprofessionellt 

stöd en 

betydande roll. 

- Att ha en god 

kontakt med 

föräldrarna 

- Att ha en god 

personkemi 

- Att ha en god 

relation till 

föräldrarna  

B.God relation 2.Att skapa en god 

omvårdnadsrelation  
2+3+4: Förutsättningar 

för god omvårdnad 

upplevs ofta beroende 

av professions- 

övergripande 

samverkan. 

 

- Att ha respekt 

för psykiska 

diagnoser 

- Att vara 

försiktig i 

bemötandet 

- Att vara mer 

uppmärksam i 

mötet 

C.Bemötande 2.Att skapa en god 

omvårdnadsrelation  
2+3+4: Förutsättningar 

för god omvårdnad 

upplevs ofta beroende 

av professions- 

övergripande 

samverkan. 

 

- Att ha en 
felaktig bild 

innan mötet  

- Att ha 

bristfällig 

förkunskap om 

föräldrarna 

- Att ha brist i 

kunskap och 

utbildning om 

psykisk ohälsa  

D.Kunskapsbrist 1.Att sakna verktyg 1+5: En diskrepans 

upplevs mellan 

kompetensutveckling 

och ökad frekvens av 

psykisk ohälsa. 
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- Att vara tydlig 

och ha struktur i 

mötet 

- Att det är 

positivt att vara 

förberedd 

- Att det är 

tidskrävande 

E.Förbered 3.Att arbeta tvär- 

professionellt  
2+3+4: Förutsättningar 

för god omvårdnad 

upplevs ofta beroende 

av professions- 

övergripande 

samverkan. 

 

- Att se till 

situationen och 

inte diagnosen 

- Att de är vilka 

föräldrar som 

helst 

- Att det är en 

positiv 

utmaning 

F.Se bortom 4.Att ha ett 

professionellt 

förhållningssätt 

2+3+4: Förutsättningar 

för god omvårdnad 

upplevs ofta beroende 

av professions-

övergripande 

samverkan. 

 

- Att vara 

sjuksköterska i 

mötet 

- Att vara 

känslomässigt 

utsatt som 

sjuksköterska 

G.Utsatthet 5. Att vara 

barnsjuksköterska i 

mötet 

5: Sjuksköterskans 

känslomässiga utsatthet 

i mötet med föräldrar 

med psykisk ohälsa. 

 

- Att stötta 

varandra i 

personalgruppen 

- Att samverkan 

fungerar 

runtomkring 

H.Samverkan 3.Att arbeta tvär- 

professionellt  
2+3+4: Förutsättningar 

för god omvårdnad 

upplevs ofta beroende 

av professions- 

övergripande 

samverkan. 

 

- Att de är 

viktigt att stötta 

föräldrarna 

- Att möta 

oroliga föräldrar 

I.Stötta 

föräldrarna 

2.Att skapa en god 

omvårdnadsrelation  
2+3+4: Förutsättningar 

för god omvårdnad 

upplevs ofta beroende 

av professions- 

övergripande 

samverkan. 

 

- Att känna att 

det finns höga 

krav 

- Att psykisk 

ohälsa blir 

vanligare 

J.Ökade krav 5.Att uppleva 

behov av mer 

utbildning 

1+5: En diskrepans 

upplevs mellan 

kompetensutveckling 

och ökad frekvens av 

psykisk ohälsa. 
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Tre övergripande kategorier med Subkategorier: 
 

* En diskrepans upplevs mellan kompetensutveckling och ökad frekvens av 

psykisk ohälsa. 

- Att sakna verktyg 

- Att uppleva behov av mer utbildning 

 

* Förutsättningar för god omvårdnad upplevs ofta beroende av 

professionsövergripande samverkan. 

- Att skapa en god omvårdnadsrelation 

- Att arbeta tvär- professionellt 

- Att ha ett professionellt förhållningssätt 

 

*Barnsjuksköterskans känslomässiga utsatthet i mötet med föräldrar med psykisk 

ohälsa  

– Att vara barnsjuksköterska i mötet  

 

Smälter samman kategorierna till en huvudkategori: 

* För ett professionellt bemötande och omhändertagande av föräldrar med 

psykisk ohälsa har inre utveckling och yttre tvärprofessionellt stöd en betydande 

roll.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Att ha mer koll 

på mamman än 

pappan 

- Att man 

bedömer 

föräldrarna 

K.Bedöma 

föräldrarna 

5.Att uppleva 

behov av mer 

utbildning 

1+5: En diskrepans 

upplevs mellan 

kompetensutveckling 

och ökad frekvens av 

psykisk ohälsa. 

 



 

 

 

 7 
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