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Sammanfattning 

Bakgrund: Barnhälsovårdens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande med alla barn och deras familjer. Att bli förälder till ett 

prematurfött barn har i studier visat sig ha långtgående effekter på familjen. 

Krisreaktioner som stress, ångest och oro är vanliga hos föräldrarna. I takt 

med att fler barn som föds för tidigt överlever, förändras kraven på 

barnhälsovårdssjuksköterskorna och familjernas behov av insatser från 

barnhälsovården. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnhälsovårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att möta familjer med prematurfödda barn inom 

barnhälsovården. 

Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer 

med åtta barnhälsovårdssjuksköterskor. Data analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visar att barnhälsovårdssjuksköterskorna värdesätter 

tidigare yrkeserfarenhet och kunnighet i mötet med familjerna. Oavsett 

erfarenhet, var de i behov av och värdesatte kontinuerlig fortbildning. Möten 

med familjer i kris gjorde barnhälsovårdssjuksköterskorna osäkra eftersom 

de saknade formell utbildning kring sådana samtal. 

Barnhälsovårdssjuksköterskorna arbetar familjefokuserat och anpassar 

barnhälsovårdens program efter barnets och familjens behov. 

Utgångspunkten var barnets hälsa snarare än dess prematuritet. 

Barnhälsovårdssjuksköterskorna framhöll att tidig kontakt med familjen 

stärkte den kommande relationen.  

Slutsats: Barnhälsovårdssjuksköterskorna är i behov av kontinuerlig 

fortbildning samt utbildning i hur man möter en familj i kris. Genom att 

arbeta familjefokuserat, stöttar de familjerna till en fungerande vardag och att 



 

se det friska hos barnet. Tidig kontakt med familjen främjar relationen 

mellan dem och barnhälsovårdssjuksköterskorna. Få studier är gjorda där 

barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter beskrivs, vilket motiverar nyttan 

med studien.  

Nyckelord: barnhälsovårdssjuksköterska, erfarenheter, prematurfödda barn, 

familj, familjefokuserad omvårdnad  



 

Abstract 

Background: Primary child health care offer health support and promotion 

to all families. Studies have shown that the birth of a premature child has 

long-term effects on the family. Stress reactions such as worrying and 

anxiety were common with the parents. Improved survival rates in premature 

children therefore create new demands on primary child health care nurses 

and the support families need from the primary child health care.  

Aim: The aim of this study was to describe primary health care nurses’ 

experiences of meeting families with premature children in a primary child 

health care context. 

Method: Qualitative research design with inductive approach. 

Semistructured interviews with eight primary child health care nurses. Data 

was analysed with qualitative content analysis. 

Results: The result implies that the nurses value professional experience and 

knowledge. Regardless of work life experience, all nurses requested further 

training. Meeting families with traumatic experiences, made the nurses 

insecure since they lacked formal training in dealing with such situations. 

The nurses applied family-centered care to all meetings with the families, 

adapting the child health care program to the needs of the child and its 

family. Health rather than conditions related to the prematurity was the 

center of attention. The nurses agreed that meeting the families at an early 

stage was imperative to building their forthcoming relationship. 

Conclusion: The nurses need further professional knowledge and as well as 

training in how to respond to a family crisis. By applying family-centered 

care to all families, the nurses give families support in day-to-day life and 

promote child health. Early connection between nurses and families boosts 



 

their relationship. Research into primary child health care nurses’ 

experiences is limited which motivates this study’s relevance. 

Keywords: primary child health care nurses, experiences, premature child, 

family, family-centered care  

 

  



 

Tack 

Vi vill rikta ett varmt tack till de BHV-sjuksköterskor som deltog i studien 

och delade med sig av sina erfarenheter. Er glädje och engagemang har 

inspirerat oss under arbetets gång. Vi vill även tacka vår handledare Carina, 

som väglett och stöttat oss under hela processen. 

 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 

2 Bakgrund 2 

2.1 Barnhälsovårdens uppdrag 2 

2.1.1 Familjecentraler 3 

2.1.2 Sjuksköterskans ansvar och kompetens inom BHV 4 

2.2 Prematurfödda barn 5 

2.2.1 Vanliga komplikationer hos prematurfödda barn 6 

2.2.2 Vårdprogram för så kallade ”riskbarn” 7 

2.3 Att bli förälder till ett prematurfött barn 8 

3 Teoretisk referensram 11 

4 Problemformulering 12 

5 Syfte 13 

6 Metod 13 

6.1 Design 13 

6.2 Urval 14 

6.3 Datainsamlingsmetod 15 

6.4 Dataanalys 16 

6.5 Forskningsetiska överväganden 17 

7 Resultat 18 

7.1 BHV-sjuksköterskans syn på yrkeserfarenhet och kompetens 19 

7.1.1 Betydelsen av yrkeserfarenhet 19 

7.1.2 BHV-sjuksköterskans syn på utbildning och fortbildning 20 

7.1.3 Att vara påläst och förberedd 22 

7.2 Att se det friska – BHV-sjuksköterskans syn på sitt uppdrag 23 

7.2.1 ”En frizon från sjukvård” 23 

7.2.2 BHV-sjuksköterskans samordnande roll 25 

7.2.3 Att ge familjen ett positivt stöd 26 

7.2.4 Att arbeta på familjecentral 27 

7.3 Att arbeta familjefokuserat 28 

7.3.1 Betydelsen av tidig kontakt med familjen 28 

7.3.2 Att möta familjens unika behov 29 

7.3.3 Att möta en familj i kris 32 

8 Metoddiskussion 33 

8.1 Design 33 

8.2 Urval 34 

8.3 Datainsamlingsmetod 34 

8.4 Dataanalys 35 

8.5 Förförståelse 36 

8.6 Forskningsetiska överväganden 37 

9 Resultatdiskussion 37 

10 Slutsats och klinisk implikation 44 



 

11 Referenser 47 

 

Bilagor 

Bilaga A, Informationsbrev om deltagande i studien 

Bilaga B, Samtyckesformulär 

Bilaga C, Intervjuguide 

Bilaga D, Exempel på analysprocessen 

Bilaga E, Etisk egengranskning 

Bilaga F, Tabell över resultatets kategorier och underkategorier 

 

 



 

1(56) 

 

1 Inledning 

Enligt Socialstyrelsen föddes 7048 prematura barn i Sverige 2016. 

Neonatalvården har genomgått en snabb och framgångsrik utveckling och 

allt fler för tidigt födda och sjuka nyfödda barn överlever efter förlossningen. 

På sikt kan detta innebära andra krav på hälso- och sjukvård samt skola och 

barnomsorg. 

Inom barnhälsovården möter BHV-sjuksköterskan alla de friska, fullgångna 

barnen och fokus ligger på tillväxt, utveckling och friskvård. De familjer som 

har prematurfödda barn, har redan erfarenhet av slutenvården och har kanske 

varit inlagda på neonatalavdelning med sitt barn i flera månader. Föräldrarna 

kan ha sett sitt barn återupplivas, få livsuppehållande behandling och utsättas 

för olika ingrepp och undersökningar. Många föräldrar kan också ha haft 

svårt att knyta an till sitt barn på grund av rädslan att mista dem. För de 

familjerna kan det vara svårt att se det friska hos sitt barn. Här möter BHV-

sjuksköterskorna andra behov av stöd än hos familjer med fullgångna barn. 

Författarnas erfarenheter från neonatalvården, akutsjukvården, barnakuten 

och primärvården tyder på att de här familjerna söker vård ofta, är mer 

oroliga för sina barns hälsa och utveckling än de fullgångna barnens familjer. 

De söker stöd och råd både via telefon och kanske till och med genom 

nattliga besök på barnakuten. Efter hemgång kan de få känslan av att 

sjukvården släppt dem vind för våg och att barnhälsovården inte kan relatera 

till deras barn och familjens upplevelser. 
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2 Bakgrund 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar ett barn som för tidigt född 

(prematurfödd, prematur) om barnet föds innan fullgången graviditetsvecka 

37 (World Health Organization (WHO), 2018). År 2016 föddes 121 511 barn 

i Sverige och av dem föddes 5,6 procent före vecka 37 (Socialstyrelsen, 

2018). Enligt Socialstyrelsen (2014a) har andelen barn som fötts prematurt 

varit relativt konstant de senaste decennierna.  

Komplikationer i samband med för tidigt födda spädbarn är globalt sett den 

främsta orsaken till dödsfall bland barn under 5 år (WHO, 2018). I Sverige 

har neonatal- och spädbarnsdödligheten minskat, dock är det första året i 

livet fortfarande en sårbar period. Antalet dödsfall hos barn under det första 

levnadsåret är högre än dödsfall hos barn som är mellan ett till femton års 

ålder (Wettergren, Blennow, Hjern, Söder & Ludvigsson, 2016).  

Chansen för överlevnad till 1 års ålder för extremprematurer (födda före 28:e 

graviditetsveckan) är i dag 70 procent i Sverige. Detta gör att Sverige är ett 

av de länder där chansen för att klara sitt första år i livet är störst i världen för 

de allra minsta barnen (Socialstyrelsen, 2014a). 

 

2.1 Barnhälsovårdens uppdrag 

Sverige har sedan 1937 haft en frivillig, kostnadsfri och generell mödra- och 

barnhälsovård (Socialstyrelsen, 2014b). Landstingen i Sverige ansvarar för 

finansiering, organisation och utförande av hälso- och sjukvård, vilket 

innefattar barnhälsovården (BHV) (Wettergren et al., 2016). I enlighet med 

Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovården (2014b) riktar sig BHV till 

barn och deras familjer från födseln tills barnet börjar förskoleklass. BHV 

arbetar idag övervägande med hälsofrämjande och förebyggande uppgifter. 
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Verksamhetschefen ansvarar för att verksamheten fungerar väl, har hög 

patientsäkerhet, god vårdkvalitet och är kostnadseffektiv. Samordning och 

samverkan med andra verksamheter för patienternas bästa är också en viktig 

uppgift för verksamhetschefen (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 

2016a). 

BHV:s målsättning är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala 

hälsa för barn samt bidra till en jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn 

i Sverige (Socialstyrelsen 2014b; Rikshandboken i Barnhälsovård, 2019). 

Målet kan härledas till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30), “1§ Målet 

med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största 

behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. 2§ Hälso- och 

sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.” (HSL 2017:30). 

Barnhälsovården erbjuder insatser till alla barn och deras föräldrar, som till 

exempel syftar till att stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap. BHV 

kan även ge individuellt utformad hjälp till barn och deras föräldrar vid 

speciella behov (Socialstyrelsen, 2014b). Barnkonventionen, Förenta 

Nationernas (FN) konvention om mänskliga rättigheter för barn (2009), 

också är vägledande för arbetet inom barnhälsovården. Barnkonventionen 

består av 54 artiklar och utgörs av fyra huvudartiklar: alla barn har samma 

rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör 

barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att 

uttrycka sin mening och få den respekterad (UNICEF, 2009). 

 

2.1.1 Familjecentraler 

Allt eftersom barnhälsovårdens uppdrag blivit mer inriktat på förebyggande 

arbete och folkhälsa, har arbetssättet kommit att ändras, enligt 

Rikshandboken i Barnhälsovård (2014). Numera finns ungefär 200 



 

4(56) 

 

familjecentraler (FC) i Sverige, där mödravård, barnhälsovård, öppen 

förskola och socialtjänst med flera verksamheter ryms under samma tak. 

Förutom barnmorskor och barnhälsovårdssjuksköterskor (BHV-

sjuksköterskor) kan en FC vara arbetsplats för bland annat psykolog, 

fritidsledare, förskollärare, läkare och familjerådgivare. Den ska fungera som 

en lättillgänglig mötesplats för alla familjer oberoende av etnicitet, 

ekonomiska förutsättningar eller kultur. FC ska också syfta till att stärka 

familjens sociala nätverk och erbjuda stöd och delaktighet (Rikshandboken i 

Barnhälsovården, 2014). 

Då de olika professionerna har olika huvudmän, krävs att teamarbetet ger 

samarbetsvinster. Närheten skapar snabba kontaktvägar och personliga 

nätverk även för de anställda. Arbetet kan också fördelas direkt till den som 

är mest kompetent i en fråga. Samverkanstid, handledning och fortbildning är 

gemensamt på enheten för att stärka samarbetet (Rikshandboken i 

Barnhälsovården, 2014). 

 

2.1.2 Sjuksköterskans ansvar och kompetens inom BHV 

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska eller med 

inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom är ett krav för att arbeta 

som sjuksköterska inom barnhälsovården (Rikshandboken i Barnhälsovård, 

2019; Socialstyrelsen, 2014b). Barnhälsovårdsarbetet styrs av flertalet 

nationella lagar och föreskrifter såsom hälso- och sjukvårdslagen (HSL 

2017:30), socialtjänstlagen (2018:1369), patientsäkerhetslagen (2010:659) 

samt flera författningar från Socialstyrelsen. BHV-sjuksköterskan arbetar 

även utifrån International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 

sjuksköterskor (Distriktssköterskeföreningen, 2019). 

Det är sjuksköterskan inom barnhälsovården som har omvårdnadsansvaret 

för barnet och dess familj. BHV-sjuksköterskan organiserar arbetet på 
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mottagningen och erbjuder alla inskrivna barn de hälsobesök, vaccinationer 

och den hälsovägledning som ingår i det nationella 

barnhälsovårdsprogrammet. Utifrån barnets och familjens behov anpassas 

programmet vad gäller besöksfrekvens, stöd, föräldragrupper och insatser 

(Rikshandboken i Barnhälsovården, 2018). Den centrala uppgiften för BHV-

sjuksköterskan är att självständigt utföra hälsoundersökningar, vaccinera, ge 

råd och stöd angående barnets hälsa samt psykiska, sociala och fysiska 

utveckling till både familjen och personal inom barnomsorgen. Enligt 

Magnusson et al. (2016a) är BHV-sjuksköterskan den som vanligen 

kontaktas på BHV. Genom tät och nära kontakt får hen goda kunskaper om 

respektive familjs levnadsvillkor, hälsorisker samt de problem som skulle 

kunna uppstå i familjen (Magnusson et al., 2016a).  

I enlighet med den etiska koden för sjuksköterskor ingår det i 

sjuksköterskans omvårdnadsansvar att tillse att arbetet bygger på vetenskap 

och beprövad erfarenhet samt en humanistisk människosyn (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Dokumentationen sker i barnets journal, som 

följer barnet under tiden inom barnhälsovården. Då barnet börjar 

förskoleklass överlämnas journalen till berörd sjuksköterska i 

skolhälsovården (Magnusson et al., 2016a). 

 

2.2 Prematurfödda barn 

Prematuritet registreras som en diagnos enligt International Classification of 

Diseases version 10 (ICD-10), detta trots att det i sig inte är en sjukdom att 

vara född för tidigt (Fellman & Norman, 2015).  

För barn födda efter 32 graviditetsveckor är oftast efterförloppet 

okomplicerat med dagens neonatalvård. För de extremt prematurfödda 
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barnen är vårdtiden ofta lång med många komplikationer (Fellman & 

Norman, 2015). 

Prematura förlossningar kan i vissa fall förklaras av sjukdomar hos mamman, 

oftast hypertoni, men även njurinsufficiens, cervix- eller placentainsufficiens 

kan vara en utlösande faktor. Flerbörd är en annan vanlig orsak samt 

tonårsgraviditet och tillväxthämning hos fostret (Fellman & Norman, 2015). 

 

2.2.1 Vanliga komplikationer hos prematurfödda barn 

Prematuriteten i sig är idag inte ett så stort hot mot barnets liv som det varit 

tidigare (Svenska neonatalföreningen, 2015). De senaste decennierna har 

vården av de för tidigt födda förbättrats både vad gäller det obstetriska 

omhändertagandet och en allt mer utvecklad neonatalintensivvård (Fellman 

& Norman, 2015).  

Fellman och Norman (2015) beskriver att de vanligaste komplikationerna för 

prematurfödda barn är asfyxi (pulslöshet) vid födelsen, andningsbesvär 

relaterat till omogna lungor, kardiovaskulära problem, svårigheter att reglera 

kroppstemperaturen samt vätskeavdunstning genom den omogna huden. Den 

omogna hjärnan med sköra kärl och känslighet för tryckförändringar, leder 

till att de här barnen oftare drabbas av hjärnblödningar och skador i den vita 

hjärnsubstansen. Prematurfödda barn får också fler läkemedel än fullgångna 

barn, då de lättare drabbas av exempelvis sepsis och ofta behandlas med 

syrgas under långa perioder (Fellman & Norman, 2015). 

Enligt Socialstyrelsen (2014a) ska man betänka att ett barn med en 

födelsevikt på 700 g, född i vecka 24, förväntas femdubbla sin vikt under 

vårdtiden på ungefär 3,5 månad. Inte bara längd, vikt och huvudomfång, utan 
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även alla inre organ ska utvecklas utanför mammas mage och kräver ett 

optimalt näringsintag (Socialstyrelsen, 2014a). 

De allra minsta barnen kan oftast inte tillgodogöra sig tillräckligt med näring 

per os, utan måste få parenteral nutrition helt eller delvis. Då de blivit mer 

stabila, kan mat tillföras genom ventrikelsond och sedermera amning eller 

tillmatning på flaska. Supplement av näring tillsätts bröstmjölken eller 

genom prematurformula. Hos extremt prematurfödda barn är mag-

tarmkanalen så omogen att den riskerar att skadas om tillmatningen ökas för 

snabbt (Fellman & Norman, 2015). 

Några av de vanligaste bestående följderna av prematuritet är följande: 

Neurologiska skador som cerebral pares, utvecklingshämning samt syn- och 

hörselskador. Kognitiva problem som läs- och skrivsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter, gestaltningsproblem samt problem med minne 

och logisk slutledningsförmåga. De barn som haft lungsjukdom under 

nyföddhetsperioden, har oftare luftvägsinfektioner under sina första 

levnadsår (Fellman & Norman, 2015). 

 

2.2.2 Vårdprogram för så kallade ”riskbarn” 

I och med att antalet barn som för tidigt i högre grad överlever sitt första 

levnadsår, ökar också antalet barn som kräver habilitering och annan vård 

(Stjernqvist & Hellström-Westas, 2015). 

Svenska Neonatalföreningen (2015), en del av svenska barnläkarföreningen, 

har utarbetat ett nationellt uppföljningsprogram för de nyfödda som av olika 

anledningar löper ökad risk för framtida funktionsnedsättning. Det är barn 

som är för tidigt födda och/eller har haft andra sjukdomar som krävt 

neonatalvård. Det kan till exempel vara hjärnblödning, svår infektion, asfyxi 
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eller låg födelsevikt (Svenska neonatalföreningen, 2015). Alla barn som fötts 

före graviditetsvecka 28+0 (samt övriga prematurfödda barn som har någon 

eller några av de andra sjukdomarna) omfattas också av programmet. Det 

består av extra kontroller som görs på sjukhuset vid 2 års korrigerad ålder 

(beräknat utifrån när barnet skulle ha fötts) samt vid 5 års ålder. Riskbarnen 

följs upp för att tidigt upptäcka till exempel kognitiva störningar, synskador 

eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism. Kontrollerna 

utförs av barnläkare, barnsjuksköterska, psykolog och sjukgymnast. Vid 

misstänkta avvikelser följs barnen upp av specialistläkare, exempelvis 

barnneurolog. Alla resultat redovisas i svenska kvalitetsregistret för 

neonatalvård, SNQ (Svenska neonatalföreningen, 2015). 

EXPRESS-studien (EXPRESS group, 2018) genomfördes mellan 1 april 

2004 och 31 mars 2007 och omfattar alla barn födda före vecka 27 i Sverige. 

Av dessa barn överlevde 70 procent till 1 års ålder. Enligt studien hade 88,8 

procent av 2,5 åringar som fötts före vecka 27 normal eller lätt nedsatt 

kognition, för de fullgångna barnen i kontrollgruppen är siffran 99,5 procent. 

Av de för tidigt födda hade 20 procent måttlig till svår utvecklingsförsening, 

jämfört med 2,8 procent av de fullgångna barnen. Av de prematurfödda 

barnen bedömdes 73 procent som helt friska jämfört med 97 procent av 

kontrollgruppen. Vid 6,5 års ålder (den studien pågår fortfarande) hade 

andelen friska prematurfödda barn minskat, då de med stigande ålder 

uppvisat fler avvikelser som inte synts när de var 2,5 år (EXPRESS group, 

2018). 

 

2.3 Att bli förälder till ett prematurfött barn 

Jackson och Hedberg Nykvist (2013) beskriver att få barn är en upplevelse 

som förändrar livet för familjen samt övrig släkt. De flesta går igenom denna 
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fas med stor glädje och inte allt för stora bekymmer. Alla familjer upplever 

känslor som oro, otillräcklighet och rädslor för att något ska vara fel med 

barnet. För familjer med prematurfödda barn blir omställningen större och 

det tillkommer problem som specifikt drabbar dessa de sköraste nyfödda. Till 

en början kan föräldrarna ha svårt att ta barnet till sig, då de är rädda att det 

inte ska överleva. För att familjen ska kunna bygga en relation till barnet, 

krävs att personalen på neonatalavdelningen stöder familjen och får dem att 

känna att de är de viktigaste och mest kompetenta människorna runt barnet 

(Jackson & Hedberg Nykvist, 2013). 

Mammor till prematurfödda barn som upplevt svår stress under 

perinatalperioden, har i studier visat sig vara mer kontrollerande och mindre 

inkännande än de fullgångna barnens mammor. Vid 18 månaders ålder har 

prematurfödda barn visat sig ha ett annorlunda beteende när de interagerar 

med andra, vilket kunnat härledas till mammornas stress. Stressen tycks 

alltså ha långtgående inflytande på hur mammor och barn interagerar 

(Olshtain-Mann & Auslander, 2008).  

Jackson och Hedberg Nykvist (2013) menar att barnet och dess familj varit 

med om en mängd procedurer, ingrepp och kanske livshotande tillbud under 

vårdtiden. Familjen har upplevt att barnet varit kopplat till olika 

medicinteknisk utrustning, kanske har det varit intuberat och legat i 

ventilator. Många prematurfödda barn vårdas i kuvös och föräldrarna kan på 

grund av dessa olika faktorer uppleva att de inte kan nå och knyta an till sitt 

barn.  

I en brittisk studie av Harvey och Pattison (2013) uppvisade pappor som 

bevittnat återupplivningssituationer i samband med sitt barns födelse, 

symtom på post-traumatisk stress efteråt. De hade försökt förtränga det 

obehagliga de sett och ingen hade frågat efter deras upplevelser under 
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barnets vårdtid. Dessa känslor kunde sedan komma tillbaka flera månader 

senare, ibland i samband med en ny graviditet (Harvey & Pattison, 2013). 

Örtenstrand (2015) betonar vikten av väldokumenterade 

vårdplaneringssamtal inför familjens hemgång från neonatalvården. 

Familjen, läkare, kurator och barnsjuksköterskor deltar i samtalen. Familjen 

ska känna sig viktiga och delaktiga och det är betydelsefullt att de inte får 

motstridig information och råd från personalen. På många håll i Sverige finns 

numera neonatala hemsjukvårdsteam som möjliggör för familjer att lämna 

sjukhuset tidigare, trots att barnets har behov av medicinskt stöd som 

exempelvis sondmatning eller syrgasbehandling. Hemsjukvården har också i 

uppgift att övergången från slutenvården till barnhälsovården blir så trygg 

som möjligt för familjen (Örtenstrand, 2015). 

Brandon et al. (2011) jämförde känslomässiga reaktioner som stress, oro och 

ångest hos mammor till prematurfödda barn och mammor till fullgångna 

barn. Studien visar att mammor till prematurfödda barn uppvisade fler tecken 

på stress, oro och ångest i jämförelse med mammor till fullgångna barn. 

Mammorna till prematurfödda barn upplevde också att de inte var förberedda 

att bli förälder, då graviditeten inte blev fullgången (Brandon et al., 2011).  

Olshtain-Mann och Auslanders (2008) studie implicerar att föräldrar till 

prematura barn behöver stöd så länge som ett år efter förlossningen. 

Osäkerhet och känslan av att vara sämre på att ta hand om barnet än vad 

vårdpersonalen var, gjorde att framförallt mammorna kände sig mer oroliga 

och inkompetenta i sitt föräldraskap. Efter två månader hemma, fanns 

otryggheten fortfarande kvar och ny stress hade tillkommit. Mammorna 

kände också skuldkänslor över att de inte kunnat bära barnet graviditeten ut. 

Forskning kring pappors upplevelser är fortfarande begränsad, men tyder på 

att de inte bär stressen med sig lika länge eftersom de i regel återgår till 
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arbetslivet och mamman är den som vårdar barnet hemma (Olshtain-Mann & 

Auslander, 2008). 

 

3 Teoretisk referensram 

Författarna använder sig i denna studie av familjefokuserad omvårdnad som 

teoretisk referensram, i enlighet med barnhälsovårdens arbetssätt. Begreppet 

implementerades i Sverige på 1990-talet och används som strategi inom 

vårdvetenskapen för att sätta familjen som enhet i fokus (Benzein, Hagberg 

& Saveman, 2017).  

Benzein, Hagberg och Saveman (2017a) menar att en familj kan beskrivas på 

olika sätt och att kärnfamiljen, eller de som delar hushåll, inte längre är den 

självklara familjebildningen. Inom familjefokuserad omvårdnad definieras 

familjen som de personer som har känslomässiga band mellan sig. Familjen 

utgörs således av en självdefinierad grupp av personer som känner sig som 

en familj (Benzein et al., 2017a).  

Familjefokuserad omvårdnad utgörs av två varianter; familjerelaterad 

omvårdnad och familjecentrerad omvårdnad. Enligt Benzein et al. (2017a) 

bör dessa varianter ses som varandras komplement inom omvårdnaden och 

tillsammans benämnas familjefokuserad omvårdnad. Familjerelaterad 

omvårdnad innebär att patienten eller familjen sätts i centrum vid sjukdom 

eller ohälsa, vilket är vanligt förekommande vid personcentrerad vård då 

patienten ses i sin helhet innefattande familj, arbete och livsvärld (Ekman & 

Norberg, 2013). Benzein, Hagberg och Saveman (2017b) skriver att 

familjecentrerad omvårdnad grundar sig i ett systemiskt förhållningssätt och 

fokuserar på interaktioner, relationer, sammanhang, funktioner och mönster. 

På detta sätt förskjuts fokus från individ till grupp. Familjen ses som ett 
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system av individer som påverkar varandra och en helhet som tillsammans 

utgör något mer än de enskilda delarna (Benzein et al., 2017b).   

Benzein, Hagberg och Saveman (2017c) menar att familjefokuserad 

omvårdnad ställer nya krav på sjuksköterskans förhållningssätt. Inför ett 

möte tar sjuksköterskan och familjen med sig sina styrkor och resurser för att 

bilda ett partnerskap. Björk, Darcy, Jenholt Nolbris och Hedman Ahlström 

(2017) menar att när ett barn i en familj drabbas av en sjukdom, har barnet 

behov att få vara nära sin familj. Viktiga personer för det sjuka barnet är 

föräldrarna, men även barnets syskon. Det är en fördel om hela familjen 

under barnets sjukdomstid kan delta i vård och behandling samt få adekvat 

information. Dessa faktorer betonas även av Socialstyrelsen (2014b). 

Föräldrarnas känslomässiga behov ska uppmärksammas samt stöd vad gäller 

anknytning mellan barn och föräldrar. Detta är avgörande inte bara för 

barnets utveckling och framtida hälsa utan även för föräldrarnas trygghet i 

sitt föräldraskap (Socialstyrelsen, 2014b). 

 

4 Problemformulering 

I takt med att fler barn som föds för tidigt överlever och kan få kvarstående 

vårdbehov, förändras kraven på familjerna, hälso- och sjukvårdspersonal och 

samt samhället.  

Barnhälsovårdens uppdrag är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och 

sociala hälsa genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Utifrån 

födelsestatistiken möter varje barnhälsovårdssjuksköterska förhållandevis få 

prematurfödda barn inom varje barnhälsovårdsområde. Detta kan medföra att 

barnhälsovårdssjuksköterskan känner sig osäker på hur hen ska bemöta 

familjer med prematurfödda barn.  
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Att bli förälder är en omvälvande händelse, när barnet föds för tidigt väcks 

tankar, funderingar och oro. Många föräldrar har inte hunnit förbereda sig 

när barnet föds för tidigt och upplevelserna i samband med barnets födelse 

har visat sig påverka familjerna negativt i form av ökad stress och ångest. 

Detta har visat sig få långtgående konsekvenser för familjens mående och 

barnets utveckling. Tidigare studier visar att föräldrarna känt sig otillräckliga 

och inkompetenta i sitt föräldraskap samt att de hade velat ha mer stöd under 

barnets första levnadsår.  

Föräldrarnas påvisade behov av stöd innebär att 

barnhälsovårdssjuksköterskan ska kunna värdera och förebygga hälsorisker 

och problem som skulle kunna uppstå i familjen. Det finns begränsad 

forskning kring barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att möta 

familjer med prematurfödda barn inom barnhälsovården, vilket motiverar till 

och gör denna studie relevant. 

 

5 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva barnhälsovårdssköterskors erfarenheter av 

att möta familjer med prematurfödda barn inom barnhälsovården. 

 

6 Metod 

6.1 Design 

Författarna valde en kvalitativ ansats då den anses lämplig för att förklara 

och beskriva olika individers upplevelser av ett fenomen (Polit & Beck, 

2017). Vidare valdes intervjuer med öppna frågor som datainsamlingsmetod 

då en sådan metod lämpar sig väl för att få en detaljerad förståelse av det 
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upplevda fenomenet (Henricson & Billhult, 2017). Data analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2017), där författarna utifrån textens innehåll sökte mönster och 

meningsbärande enheter. 

 

6.2 Urval 

I enlighet med Polit och Beck (2017) använde författarna sig av ett 

strategiskt urval, vilket inom den kvalitativa forskningen bidrar till en ökad 

variation av deltagarna i studien utifrån valda inklusionskriterier. 

Inklusionskriterier för deltagarna i studien var legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska eller med 

inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Sjuksköterskan 

skulle arbeta inom barnhälsovården i en region i södra Sverige samt varit 

yrkesverksam inom BHV under minst 1 års tid. Variation söktes utifrån 

geografiskt område, för att få deltagare som arbetar i tätort respektive 

glesbygd. Författarna önskade även undvika att få flera deltagare som 

arbetade på samma arbetsplats samt variation i deltagarnas 

specialistutbildning och deras arbetslivserfarenhet. 

Författarna kontaktade verksamhetschefen för barnhälsovården inom den 

aktuella regionen för att informera om studien samt att erhålla godkännande 

för att genomföra intervjuer med sjuksköterskor inom verksamheten. 

Regionen där studien genomfördes har implementerat konceptet 

familjecentral inom sin verksamhet. Samtliga sjuksköterskor inom regionens 

barnhälsovård erhöll informationsbrev, se bilaga (Bilaga A). Författarna tog 

sedan telefonkontakt med 14 sjuksköterskor på olika arbetsplatser inom 

verksamheten för att efterhöra om det fanns intresse att delta i studien och 

boka in intervjuer utifrån tidigare beskrivna inklusionskriterier. Två 

sjuksköterskor exkluderades efter telefonkontakten, då deras 



 

15(56) 

 

arbetslivserfarenhet inom BHV var kortare än ett år. En sjuksköterska 

tackade nej till att medverka i studien. Tre sjuksköterskor hade inte möjlighet 

att genomföra intervju inom tidsramen för kursen och exkluderades således. 

Sjuksköterskorna som ville medverka i intervjustudien informerades både 

muntligt och skriftligt om studiens upplägg, syftet med studien samt att 

deltagandet i studien var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Samtliga 

deltagare fick fylla i ett samtyckesformulär, se bilaga (Bilaga B) i samband 

med intervjutillfället. 

I studien har åtta sjuksköterskor inom BHV deltagit. Fem av deltagarna var 

distriktssköterskor, två var barnsjuksköterskor och en deltagare hade båda 

specialistutbildningarna. Samtliga var kvinnor och hade en 

arbetslivserfarenhet inom BHV mellan 3 till 19 år. 

 

6.3 Datainsamlingsmetod 

Innan intervjuerna påbörjades utformade författarna en semistrukturerad 

intervjuguide, se bilaga (Bilaga C), som bestod av ett antal förutbestämda 

frågor utifrån studiens syfte. Intervjuguiden bestod av öppna frågor, vilket 

ökar förutsättningen för deltagarna att med egna ord få prata fritt om sina 

erfarenheter (Polit & Beck, 2017). Intervjuguiden användes som ett stöd för 

författarna under intervjun och utifrån deltagarnas svar ställde författarna 

sedan följdfrågor för att få mer detaljerade svar. Frågor som kunde besvaras 

med ett eller två ord undveks (Polit & Beck, 2017). För att säkerställa att 

intervjuguiden kunde besvara studiens syfte genomfördes en provintervju, 

denna inkluderades sedan i studien. 

Intervjuerna genomfördes i en lugn och ostörd miljö på deltagarnas 

arbetsplatser, vilket Danielson (2017) betonas som en förutsättning för att 

deltagaren ska känna trygghet och intervjun ska bli innehållsrik. Båda 
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författarna deltog vid samtliga intervjutillfällen och växlade i rollen som 

intervjuare och observatör. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av 

författarna och syftet med studien. Deltagarna fick även möjlighet att ställa 

frågor. Intervjuerna varade mellan 13-24 minuter. Samtliga åtta intervjuer 

spelades in och transkriberades ordagrant i anslutning till intervjun, vilket är 

att föredra i jämförelse med att anteckna under intervjun då bias kan uppstå 

av forskarens egna tolkning eller minne (Polit & Beck, 2017). 

 

6.4 Dataanalys 

Författarna har använt sig av en manifest kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats för att analysera det insamlade datamaterialet. Kvalitativ 

innehållsanalys är lämplig vid studier som bygger på att granska och tolka 

olika texter (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2017). Det manifesta 

innehållet är det textnära, uppenbara innehållet och uttrycks på en 

beskrivande nivå i form av kategorier. En induktiv analys av materialet 

används för att söka mönster i texterna som är baserade på andra människors 

berättelser och upplevelser (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant, vilket innebar att varje ord 

eller paus noterades i texten. I samband med transkriberingen lyssnades 

intervjuerna igenom flera gånger och materialet avidentifierades. Författarna 

läste sedan textmaterialet flera gånger var för sig, för att få en förståelse av 

textens innehåll. Författarna har sedan tillsammans reflekterat över texternas 

innehåll och i varje intervjutext plockat ut meningsbärande enheter som var 

relevanta utifrån studiens syfte. Genom diskussion och reflektion har 

författarna sedan tillsammans kondenserat meningsenheterna, för att 

säkerställa att det centrala innehållet i texten bevaras och att inget väsentligt 

försvinner (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). De kondenserade 
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meningsenheterna erhöll därefter en kod, som kort beskriver innehållet samt 

sätter en etikett på meningsenheten utifrån kontexten och studiens syfte. 

Författarna jämförde kodernas likheter och skillnader och sammanförde 

koder med liknande innehåll till underkategorier som sedan bildade tre 

huvudkategorier. Exempel på författarnas dataanalys av det insamlade 

materialet kan ses i bilaga (Bilaga D). 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har haft en fortlöpande etisk reflektion genom hela 

forskningsprocessen. Viljan att få fram material får inte påverka deltagarnas 

integritet och välbefinnande (Sandman & Kjellström, 2018; Vetenskapsrådet, 

2017). Författarna har under studien utgått från fyra etiska huvudprinciper 

som finns utarbetade vid medicinsk forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). I enlighet med informationskravet erhöll deltagarna 

i studien ett skriftligt informationsbrev (Bilaga A) om studiens syfte och 

genomförande. Deltagarna erhöll även muntlig information av författarna i 

samband med intervjun samt fick möjlighet att ställa frågor. Informerat 

samtycke tar tillvara individens rätt till självbestämmande (Sandman & 

Kjellström, 2018). Beslutet att delta i en studie fattas efter att ha fått ta del av 

information om och eventuella konsekvenser av ett deltagande. Att 

deltagarna medverkar frivilligt och närsomhelst kan avböja deltagande utan 

att ange orsak innefattas också av autonomiprincipen (Sandman & 

Kjellström, 2018). Deltagare som valde att medverka i studien fick lämna sitt 

samtycke muntligt och skriftligt (Bilaga B). I informationsbrevet framgick att 

uppgifter insamlade om enskilda personer endast fick användas till 

forskningsändamål, i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

För att följa konfidentialitetskravet och skydda deltagarnas integritet, 

avidentifierades intervjumaterialet och därmed kunde ingen enskild deltagare 
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identifieras i resultatet. För att inte äventyra deltagarnas anonymitet i 

utelämnade författarna i vilken region studien genomfördes. 

Intervjumaterialet förvarades inlåst och endast studiens författare hade 

tillgång till materialet. Deltagarna fick information om att ljudinspelningarna 

och textmaterialet skulle destrueras efter studiens genomförande. 

Återkoppling till deltagarna sker genom att de får en kopia av studien. Inför 

studien genomförde författarna och handledare en etisk egengranskning 

(Bilaga E). Beslut togs om att en ansökan till Etikkommitté Sydost ej var 

nödvändig. Enligt Helsingforsdeklarationen, som fokuserar kring medicinsk 

forskning, ska all forskning granskas av oberoende personer (World Medical 

Association, 2018). Risk och vinst för samhälle och individ samt behovet av 

ny forskning ska alltid vara i balans, således bör forskaren genomföra en så 

kallad riskanalys innan datainsamlingen påbörjas (Sandman & Kjellström, 

2018). Riskerna ska övervägas utifrån empirisk grund och inte bygga på 

antaganden (Kjellström, 2017). Utifrån detta övervägde författarna riskerna 

mot nyttan under genomförandet av studien. 

 

7 Resultat 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i tre kategorier: BHV-

sjuksköterskans syn på yrkeserfarenhet och kompetens, Att se det friska - 

BHV-sjuksköterskans syn på sitt uppdrag samt Att arbeta familjefokuserat. 

Kategorier med tillhörande underkategorier kan ses i bilaga (Bilaga F). 

Resultatet presenteras i kategorier och underkategorier i löpande text. Citat 

från intervjuerna, numrerade från 1-8, används för att illustrera resultatet.  
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7.1 BHV-sjuksköterskans syn på yrkeserfarenhet och kompetens 

7.1.1 Betydelsen av yrkeserfarenhet 

Att ha arbetat på barnklinik och/eller på neonatalavdelning tidigare, beskrevs 

som en avgörande yrkeserfarenhet när man tjänstgör på BHV. De BHV-

sjuksköterskorna som hade sådan yrkeserfarenhet, hade varje dag nytta av de 

kunskaper de tagit med sig från arbetet med sjuka barn. Det bidrog också till 

minskad oro och till och med trygghet i mötet med familjer med 

prematurfödda barn. 

“Det är ju en fördel att ha jobbat med sjuka barn, så jag 

ser ju vad, vilket som inte funkar” (2). 

“Eftersom jag har arbetat ett antal år inne på neo, så har 

jag ju den biten med mig” (4). 

De BHV-sjuksköterskor som arbetat en kortare tid inom barnhälsovården och 

som inte hade erfarenhet från barnsjukvård, upplevde att detta som en 

nackdel i mötet med familjerna. Det gjorde BHV-sjuksköterskorna osäkra 

och de beskrev att de varit väldigt nervösa, känt bävan och varit osäkra inför 

första besöket med familjen. De relaterade detta till att föräldrarna var så väl 

informerade, att de skulle kunna uppleva BHV-sjuksköterskan som mindre 

vetande. 

“Hon var trygg i sig själv och hade mycket kunskap och de 

får ju mycket kunskap med sig från neo. Det gör mig 

osäker i min roll, för det kan komma frågor som jag inte är 

beredd på och ibland känns de som att föräldrarna vet mer 

än oss, de är väldigt bra rustade” (7). 

“Jag kände en bävan, för hur det skulle vara. Han var ju 

så mycket för tidigt född” (1). 
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Flera av deltagarna beskrev att de fått ett annat lugn inför att möta familjer 

med prematurfödda barn när de arbetat som BHV-sjuksköterska under en tid. 

De var mer ödmjuka inför familjen samt tydliga och ärliga med att de kanske 

inte kunde svara på vissa frågor. Då kunde de be att få återkomma till 

familjen efter konsultation med en kollega eller barnläkare.  

“Jag är trygg i att prata med föräldrarna det kommer 

kanske nu då när man jobbat ett lite längre tag, för i 

början tyckte jag det var jobbigt. Jag har avdramatiserat 

det, kanske” (7). 

 

7.1.2 BHV-sjuksköterskans syn på utbildning och fortbildning 

De BHV-sjuksköterskor som börjat arbeta inom barnhälsovården direkt efter 

att ha avslutat distriktssköterskeutbildningen, upplevde att de inte fått 

tillräcklig utbildning i barn och ungdomars hälsa och ohälsa. Det framkom 

att de fått läsa mycket fakta på egen hand både under och efter utbildningen. 

“På distriktssköterskeutbildningen är det ju inte mycket 

barn generellt, utan man får ju verkligen läsa sig till 

mycket… Jag hade gärna haft mer om det i min 

utbildning” (7). 

Att vidareutveckla sin kompetens kring barns utveckling och i barnmedicin 

kunde mötas av hinder från arbetsgivaren.  

“Tyvärr är det ju inte så positivt att man vill gå egna 

utbildningar, utan det är regionens egna de tycker att vi 

ska gå” (7). 

Flera av deltagarna var positiva till att de nyligen haft en fortbildningsdag 

med föreläsningar av personal från en neonatalavdelning. Utifrån den 
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erfarenheten önskade de någon form av nätverk med en resursperson från 

barnkliniken, detta för att öppna för ytterligare kompetenshöjning samt 

möjlighet till att diskutera patientfall.  

“Att ha något nätverk och kunna diskutera, hade också 

varit givande tänker jag. Man behöver ju inte alltid gå en 

kurs, utan man kan få förståelse och så…” (7). 

Möjlighet att hospitera på neonatalavdelningen framkom också som ett 

önskemål hos deltagarna. Flera BHV-sjuksköterskor upplevde att de hade 

begränsad inblick i vad familjerna varit med om under vårdtiden på 

sjukhuset. Det gjorde att de hade svårt att relatera till familjens tidigare 

upplevelser. Även BHV-sjuksköterskor med erfarenhet från arbete på 

barnklinik och/eller neonatalavdelning, framhöll att det kunde vara lärorikt 

med hospitering och få uppdatering inom neonatalvården. 

“Att göra studiebesök där ibland och åka och hälsa på där 

kan ju vara nyttigt kan jag tycka, för att man ska kunna ha 

förståelse för deras tid där inne” (4). 

“Det var ju första gången jag var på neo och så och ja, 

med alla apparater och grejer och så. Så det var ovant, 

alltså situationen, jag har inte varit med om det förut” (3). 

Familjecentralerna erbjuder sina BHV-sjuksköterskor regelbunden 

handledning. I dessa forum finns utrymme att diskutera patientfall med andra 

BHV-sjuksköterskor och andra professioner, såsom psykolog och socionom. 

De BHV-sjuksköterskor som inte arbetat så länge inom barnhälsovården 

beskrev att andras yrkeserfarenheter var en oerhört viktig tillgång. Det 

framkom även att många av BHV-sjuksköterskorna använde sig av 

Rikshandboken för BHV som ett stöd och resurs i det dagliga arbetet. 
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“När vi har handledning, då är vi ju, blandade. Många 

som har lång erfarenhet och andra som inte har så mycket. 

Men då kan man ju dela med sig. Vad man har varit med 

om och vad man har sett vad barnet har kunnat få för 

hjälp” (6). 

Flera av deltagarna påtalade att de upplevde sig ha bristande kompetens i att 

bemöta familjer i kris. De önskade att de haft en utarbetad modell för att 

möta de familjer som var chockade och ledsna.  

“Nu pratar vi om prematura det går fint för, men det finns 

ju barn som det inte går så bra för. Eller familjer som har 

det jobbigt utifrån, att de har ett barn som har svåra 

behov. Då hade jag velat gå nån samtals... det svåra 

samtalet eller något mer. Kanske mer bemötande, 

stöttande” (1). 

 

7.1.3 Att vara påläst och förberedd 

Att möta familjer med prematurfödda barn krävde att man var påläst, detta 

var deltagarna eniga om. De ville känna sig kunniga, det gav trygghet. De 

barn som vårdats på neonatalavdelningen kunde BHV-sjuksköterskorna läsa 

om i omvårdnadsepikrisen från sjukhuset, innan de träffade familjen första 

gången.  

“När det är för tidigt födda barn, kan vi ju läsa på lite i 

journalen, om man vet att man ska ha hand om dem. Ibland 

får vi ju också en omvårdnadsepikris av neo” (4). 

Att vara väl förberedd innan mötet med familjen gav BHV-sjuksköterskorna 

en känsla av att de var kunniga. Dessa förberedelser var dock inte specifika 

för de barn som vårdats på neonatalavdelning, utan var något som de också 
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gjorde med andra familjer inför det första besöket. Då läste BHV-

sjuksköterskan om familjen i förlossningsvårdens anteckningar. De BHV-

sjuksköterskor som tidigare arbetat med barnsjukvård, nyttjade den 

yrkeserfarenheten i de här situationerna, då det gav inblick i hur familjen 

kunde ha haft det.  

“Förbereder mig väl tänker jag, precis som jag gör med 

när jag möter alla andra familjer. Att man läser på, vad är 

det med just det här barnet, som vad har det för behov, hur 

ser det ut, har de varit i hemsjukvården. Det förbereder 

man ju alltid, på samma sätt” (5). 

I vissa fall fanns det möjlighet för BHV-sjuksköterskan att besöka familjen 

på neonatalavdelningen. Under besöket kunde hon få inblick i familjens 

situation, barnets mående och behov. Det var extra viktigt för de BHV-

sjuksköterskor som inte arbetat på neonatalavdelning tidigare. Deltagarna i 

studien framhöll att de upplevde att familjen tyckte det var positivt att träffa 

den BHV-sjuksköterska de sedan skulle komma att möta inom 

barnhälsovården.  

“Men det var ju mer att de skulle få ett ansikte, och veta 

vem de skulle träffa sedan i barnhälsovården” (3). 

 

7.2 Att se det friska – BHV-sjuksköterskans syn på sitt uppdrag 

7.2.1 ”En frizon från sjukvård” 

Det rådde enighet bland deltagarna att BHV:s uppgift är att se det friska och 

normala hos alla barn, oavsett gestationsålder. Det utförs inga medicinska 

kontroller och det sker ingen provtagning i barnhälsovården. 
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“BHV är liksom en frizon från sjukvård, här är det 

friskvård, här ser vi det friska” (2). 

“För BHV ska ju ändå va det normala än mot vad 

sjukvården är. Inget jag ska kolla, ta prover eller en massa 

sådant” (8). 

“Han (pappan) undrade om jag skulle kolla 

syresättningen... jag sa att ‘men nu är ni liksom släppta 

och det behövs inte…’ och det accepterade han... får 

bemöta det, tänker jag och prata kring det. För vi ska ju 

följa det friska, men det är ju inte lätt” (7). 

BHV-sjuksköterskorna framhöll att oavsett vilken start barnet och familjen 

haft, följer barnhälsovården sitt bas-program, vilket kan anpassas efter barnet 

och familjens behov. Detta ger en trygghet, både för familjerna och för BHV-

sjuksköterskorna. 

“Jag försöker ändå stå för det, att alla barn får ju det utav 

oss, det ingår i det normala livet att gå till 

barnhälsovården” (1). 

De barn som fötts med särskilda behov eller diagnoser följs upp enligt 

sjukvårdens riskbarnsprogram. BHV-sjuksköterskorna var generellt trygga 

med att de frågorna som rör sjukvården tas upp vid de besöken och att 

familjerna får adekvat stöd från de team som finns på sjukhuset. 

“De har ett gott stöd inifrån sjukhuset, man följer ju sina 

standardsystem som man följer upp alla de här barnen. 

Och de är i goda, trygga händer där.” (1). 

“Om man ganska nyligen har jobbat på sjukhuset så har 

man ju liksom en tendens till att se mer det sjuka än det 
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friska, att man inte släpper det och ser det friska, som ju är 

vår uppgift då” (5). 

 

7.2.2 BHV-sjuksköterskans samordnande roll 

Flera BHV-sjuksköterskor uppfattade att de hade en roll som samordnare för 

familjer vars barn hade ökade behov av uppföljning och specialistvård. De 

kunde exempelvis kontrollera att remisser skickats korrekt eller se till att 

olika sjukhusbesök bokades på samma dag för att familjen skulle slippa ta 

ledigt och åka iväg vid flera olika tillfällen. 

“Oftast har de ju många kontakter, jag hoppas det finns 

någon samordning ibland för dom familjerna, som hjälper 

dem lite då, att hålla i det. Sen kanske man är lite, ja, inte 

försvarsadvokat, men försöker se till om det blir tokigt 

någonstans, att man får hjälpa till där, om de blivit 

missade någonstans” (6). 

Samtidigt kunde det handla om att familjen hade besök på BHV och på 

exempelvis barnmottagningen samma vecka, då valde BHV-sjuksköterskan 

ofta att ändra familjens besök till barnhälsovården till ett annat datum. Detta 

gjordes ofta för att minska påfrestningen på familjen och barnet; de behöver 

inte väga och mäta barnet vid två tillfällen samma vecka.  

“Sedan har de rätt mycket andra besök, de här familjerna 

ibland, så man försöker ändå ta lite hänsyn till att man är 

rätt så följsam. För de har rätt mycket sjukhusbesök” (4). 

BHV-sjuksköterskorna framhöll att flera familjer som hade många 

sjukhusbesök ändå ville komma till barnhälsovården, men att de då enades 

med BHV-sjuksköterskan att exempelvis välja bort vägningen vid det 

besöket.  
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“Om barnen går på barnkliniken så ska det ändå upprättas 

en BHV-journal och det ska vara en journaltabell som görs 

på BHV och alla barn ska få den, även om vi kanske ibland 

kan tycka att det blir lite tårta på tårta” (6). 

 

7.2.3 Att ge familjen ett positivt stöd 

Generellt uppfattade BHV-sjuksköterskorna att familjerna tyckte det var 

positivt att komma till BHV. De betonade att BHV arbetar med att stötta i 

föräldraskapet och få vardagen att fungera för alla familjer. Om en familj 

behövde ytterligare stöd, finns det resurser att tillgå på familjecentralen. 

“Jag tror de kan tycka det är rätt så skönt... här ser man 

till det friska och hur barnet växer och hur det går och 

samma med utvecklingen. Att det blir positivt, men också 

att man kan stödja upp om det är någonting, jamen, de 

behöver… extra stöd med. Så jag upplever att det är 

positivt att komma hit, att de tycker det” (3). 

Genom att bekräfta och berömma föräldrarnas omsorg om barnet och låta sig 

imponeras av barnets utveckling, kunde BHV-sjuksköterskan hjälpa familjen 

att se det som var positivt. 

“Så får man hjälpa kanske hjälpa till lite, också, säga att 

‘kolla nu ler han tillbaka, alltså det är ju fantastiskt!’ När 

han sitter själv och hela resan, ni vet, som jag tittar om i 

utveckling, så får man ju berömma och imponeras, låta sig 

imponeras och tala om att man är imponerad” (1). 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att de ofta fick hjälpa föräldrarna att se att 

deras barn faktiskt växte och utvecklades, sin tuffa start till trots. Utifrån att 

de fötts för tidigt, behövde barnet ibland mer tid på sig att uppnå vissa 
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färdigheter. Vid utvecklingsbedömningen kunde BHV-sjuksköterskan 

normalisera det som avvek genom att påtala att barnet fötts för tidigt och att 

en viss färdighet kanske skulle uppnås först vid nästa kontroll.  

“Ibland får man vara extra tydlig att vad duktig, den gör 

precis som den ska vid den åldern eller så. Vara lite mer 

tydlig med vad det är man tittar efter. Och bekräfta att de 

gör rätt” (8). 

 

7.2.4 Att arbeta på familjecentral 

På familjecentralen kan BHV-sjuksköterskan remittera familjen vidare till 

exempelvis psykolog eller boka ett möte med socionom. De kan också 

konsultera andra i ett patientfall. BHV-sjuksköterskorna uppgav att närheten 

till andra professioner på familjecentralen är en tillgång och resurs som 

underlättar arbetet och är ett stöd för BHV. Om en familj hade specifika 

frågor eller var oroliga fanns det möjlighet för BHV-sjuksköterskan att boka 

in ett extra läkarbesök.  

“Nu har vi ju förmån att ha en familjecentral” (6). 

“Vi tar ju alltid hjälp av andra professioner också, när 

man har det” (2). 

På sjukhuset behöll familjerna sina tidigare kontakter med exempelvis 

sjukgymnast, dietist eller kurator. BHV-sjuksköterskorna har även möjlighet 

att konsultera eller remittera vidare till dessa samt andra professioner på 

sjukhuset. 

“Ibland har de ju stöd med sig redan från neotiden, fast 

ibland får de inte träffa psykolog där innan, utan det är 

nog mest kurator på neo kanske. Ibland funderar man på 
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om de kanske skulle haft lite mer stöd redan därifrån. Men 

vi har ju så vi kan erbjuda här” (4). 

I de fall BHV-sjuksköterskan såg brister i anknytningen mellan föräldrar och 

barn, tog de också hjälp av öppna förskolan, som en första åtgärd. Där kunde 

familjerna gå på babymassage för att stärka banden till barnet och lära sig 

läsa dess signaler. 

“Vi tar ju hjälp med ifall vi ser...antingen psykolog eller att 

man träffar dem tätare och ser om det bara var tillfälligt 

eller så, spädbarnsmassage eller så där och försöka få dem 

se sitt barn” (8). 

 

7.3 Att arbeta familjefokuserat 

7.3.1 Betydelsen av tidig kontakt med familjen 

De flesta av BHV-sjuksköterskorna hade varit med om att skapa en tidig 

kontakt med familjerna som fått prematurfödda barn. Flera av deltagarna 

hade besökt familjer redan på neonatalavdelningen eller gjort hembesök 

tillsammans med hemsjukvårdsteamet. BHV-sjuksköterskorna uppgav att 

dessa tidiga möten med familjen var positiva och stärkte relationen. Dock 

framkom att det ibland fanns svårigheter att samordna besöken. Att göra ett 

första hembesök istället för att mötas på mottagningen, upplevdes också 

positivt av BHV-sjuksköterskorna. 

“Bra när man får åka in och hälsa på dem på neo eller i 

hemsjukvården” (8) 

“Överlag, känner jag att man dels får bättre uppfattning 

om familjen och hur de har det hemma och man kommer 



 

29(56) 

 

ihåg bättre när man träffar dem i hemmiljö. Och det är ju 

lättare för dem med” (3). 

BHV-sjuksköterskorna framhöll att hemsjukvårdsteamet gav föräldrarna en 

bra grund att stå på när de kom hem efter vård på neonatalavdelningen.  

“Tack vare hemsjukvården, så får de ju börja stå på egna 

ben hemma. Så de kanske har en annan uppfattning, för de 

får ju verkligen vara med i den här resan, hurdant det är 

hemma. Oftast tycker jag de (föräldrarna) känns ganska 

trygga när vi väl kommer in. Och det är ju tack vare, tror 

jag, hemsjukvården” (6). 

 

7.3.2 Att möta familjens unika behov 

Ibland känner BHV-sjuksköterskorna familjen redan, då de träffat äldre 

syskon. Förtroende och tillit var ledord när BHV-sjuksköterskorna beskrev 

relationerna med “sina” familjer. De framhöll vikten av att lära känna 

varandra tidigt, för att sedan bygga upp relationen över tid. BHV-

sjuksköterskan följer barnets och familjens utveckling fram till barnet börjar 

förskoleklass. 

“De har ju utvecklats och jag har ju hängt med och barnet 

har utvecklats jättemycket. Jag tror att vi har en tillit till 

varandra, på båda håll. Man litar på varandra och vill 

hjälpa varandra” (1). 

En del familjer upplevdes mer oroliga och de behövde ytterligare stöd av 

sjuksköterskan på BHV. Det kunde handla om att barnet varit skört och 

infektionskänsligt och familjen oroade sig för att det skulle smittas om de 

träffade anhöriga och vänner. BHV-sjuksköterskan hjälpte då familjen att 

undvika att bli isolerade genom att stötta och bekräfta dem.  
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“Man vågade inte ta ut honom, vågade inte slappna av och 

man vågade inte träffa vänner och bekanta och fick inte 

träffa familjen och allt utifrån det här med smittrisk. 

Försöka få till det, så det blir att man vågar. Det är klart 

man är jätterädd, men man måste ju någon gång släppa 

och våga, när det är dags” (1). 

BHV-sjuksköterskorna försökte underlätta för och uppmuntra hela familjen 

att delta i de tidiga besöken på BHV. I de flesta fall kom en förälder själv till 

mottagningen allteftersom barnet växte. De flesta deltagarna var också eniga 

om att frågorna som familjer med prematurfödda barn hade inte skiljde sig så 

mycket från andra familjers. BHV-sjuksköterskorna uppgav att allt stöd via 

BHV anpassas efter familjernas förutsättningar och barnets behov; alla 

möten blir olika. Antalet besök kan ökas om familjen behöver extra stöd eller 

är oroliga. De flesta familjer med prematurfödda barn som deltagarna stött 

på, hade kommit på tätare kontroller efter de skrivits ut från 

neonatalavdelningen.  

“Hur ofta jag träffar dem ser väldigt olika ut, ett barn som 

växer bra och mår bra och allting ser bra ut, då träffas 

man inte lika ofta. Har de legat på neo och haft 

hemsjukvård och är väldigt prematura, då träffas man nog 

lite mer skulle jag nog säga. Jag försöker ju lyssna in varje 

förälder, det är så individuellt” (5). 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att de ofta fick frångå sin plan för det 

aktuella besöket för att fokusera på de frågor som kom upp just den dagen. 

Att vara lyhörd och ha ett öppet sinne samt att lyssna in framkom som 

viktiga redskap för att bemöta familjerna.  

“Att man bemöter dem där de är, utgår från dem. Ingen 

familj är ju lik den andra” (8). 
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BHV-sjuksköterskorna framhöll att de har en viktig uppgift i att stötta 

familjerna att lita på sin egen kompetens. De skulle känna att det var de som 

var experter på just sitt barn, och att BHV-sjuksköterskan fanns som ett 

bollplank och stöttning för familjen. Eftersom de kände sitt barn bäst, var de 

också dess trygghet.  

“Föräldrarna är ju väldigt pålästa. De vet ju lite hur de 

ska jobba med barnen och se det friska i det… Det tar ju ju 

lite tid innan de tänker att ‘aha, nu ska vi tänka själva’. Så 

där får man ju hjälpa dem lite: ‘nu är det ni som skapar 

trygghet runt barnet’” (2). 

Hur familjerna reagerade på att få ett prematurfött barn, var beroende av 

familjernas tidigare personliga erfarenheter, det var deltagarna eniga om. 

BHV-sjuksköterskorna framhöll att om familjen hade barn sedan innan, 

kunde detta ge dem styrka. 

“Med särskilda behov och svårigheter, så då är det väl 

klart att då blir det väl fler frågor. Men sen upplever jag 

också att det är kopplat kanske till hur föräldrarna är som 

person och vad de har för kunskapsnivå och såna saker” 

(3). 

“Väldigt personligt (hur man reagerar på att få ett för 

tidigt fött barn), är min erfarenhet, vad man är för person 

innan, vad man har för personlighet och vad man har med 

sig i sin ryggsäck också. Och kanske om det är första eller 

andra barnet, tänker jag också kan ha stor betydelse” (5). 
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7.3.3 Att möta en familj i kris 

Flera BHV-sjuksköterskor uppgav att det var påfrestande för dem att möta en 

familj i kris. Situationen kunde kännas svår och komplicerad. En del familjer 

var ledsna, då det inte blivit som de tänkt sig. De hade inte fått uppleva hela 

graviditeten och var dåligt förberedda på sin nya roll. Det kunde prägla dem 

lång tid efteråt och påverkade relationen med BHV-sjuksköterskan på flera 

sätt. 

“Ibland kommer det ju i fatt dem då efter ett tag, när de 

kommit hem. Men det kanske beror också lite på hur 

extremt för tidigt född man är såklart och vilka 

komplikationer det har varit kanske” (4). 

Det framkom att BHV-sjuksköterskorna ibland kunde känna att familjen 

hade bristande tillit till barnhälsovården och deras arbete, eftersom de 

jämförde med sjukvårdens rutiner, kontroller och arbetssätt.  

“Det finns nog en del som inte helt litar på oss heller, att vi 

kan vår sak. Och det kan man väl märka att en del, som är 

jätteoroliga, kan visa att de... på sjukhuset gjorde de så 

och så” (5).  

Flera av BHV-sjuksköterskorna uppgav att en del familjer hade svårt att 

släppa sitt kontrollbehov kring barnet och ta det till sig. Att barnet vårdats på 

neonatalavdelning och varit uppkopplat till flera apparater och i vissa fall 

varit svårt sjukt, var en påfrestande situation för familjen. Deltagarna 

uppfattade att anknytningen i vissa fall påverkades av detta. Dock kunde 

tiden på neonatalavdelningen också vara positiv för många familjer.  

“En fantastisk resa och jag förstår inte hur de har orkat, 

att alltid vara så påpassade, hela tiden inne på sjukhus, 

med och larm och oro, och det gick ju upp och ner” (1). 



 

33(56) 

 

“Jag tänker att många kanske får en väldigt bra 

anknytning just för att de får den här första tiden också. 

När man vårdats på neo, får de ju en väldigt nära start, 

även om allting kan vara mycket kaotiskt och de har varit 

uppkopplade och det är jobbigt, så får de ju också väldigt 

mycket till sig där. Många upplever nog att det är väldigt 

positivt också tänker jag” (5). 

Insikten om att den traumatiska första tiden kan komma ifatt familjen efteråt, 

gjorde att BHV-sjuksköterskorna var extra observanta på familjerna och 

följde deras mående. Rädslan för att barnet ska bli sjukt igen eller ryckas 

ifrån familjen kan finnas kvar även sedan de kommit hem. Uppföljningar på 

sjukhuset och kommande ingrepp kan också påverka familjens mående under 

en lång tid framöver.  

“Försöka liksom stötta föräldrarna, se att de mår bra i sin 

roll som föräldrar. Chocken kan ju komma långt efteråt” 

(8). 

 

8 Metoddiskussion 

8.1 Design 

Utifrån studiens syfte valde författarna kvalitativ ansats som design. Att 

använda sig av intervjuer ger innehållsrika och djupa svar och ger författarna 

möjlighet att ställa följdfrågor, vilket inte är möjligt vid kvantitativ ansats 

med enkätstudie (Billhult, 2017). Författarnas val stöds av Henricson och 

Billhult (2017) då intervjuer ger deltagarna en möjlighet att med egna ord 

uttrycka sina uppfattningar och erfarenheter. Området är sedan tidigare 

sparsamt beforskat, vilket också kan vara anledning att genomföra en studie 
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med kvalitativ ansats (Henricson, 2017). Studiens metod kommer att 

diskuteras utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet, som 

är centrala begrepp för att mäta tillförligheten i en studie med kvalitativ 

ansats (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

8.2 Urval 

Genom att göra ett strategiskt urval erhölls deltagare med olika erfarenheter, 

vilket gav variationsrika berättelser och beskrivningar av fenomenet som 

undersöktes (Henricson & Billhult, 2017; Polit & Beck, 2017). Författarna 

utgick från de tidigare beskrivna inkluderingskriterna och tog telefonkontakt 

med BHV-sjuksköterskorna. På så vis tillgodosågs variation vad gällde 

yrkeserfarenhet inom BHV, geografiskt arbetsområde samt de olika 

specialistutbildningarna. Detta gav ökad trovärdighet i urvalet (Graneheim & 

Lundman, 2004). En svaghet i urvalet kan vara att samtliga deltagare var 

kvinnor, vilket dock var svårt att påverka, då inga manliga sjuksköterskor 

arbetar inom regionens BHV. Det påverkar sannolikt inte överförbarheten, då 

det troligen är mest kvinnor som arbetar inom BHV nationellt. Författarna i 

föreliggande studie är medvetna om att överförbarheten till storstadsregioner 

eller mindre tätbefolkade områden kan påverkas utifrån närheten till 

regionvård samt storleken på barnhälsovårdens upptagningsområde. I den 

aktuella regionen har verksamheten utvecklats efter konceptet med FC, vilket 

även påverkar överförbarheten till regioner som har andra arbetssätt 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

8.3 Datainsamlingsmetod 

Författarna valde en datainsamlingsmetod som ansågs svara på studiens 

syfte, vilket ökar tillförlitligheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). 
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En provintervju utfördes för att utvärdera intervjuguiden och se att frågorna 

som ställdes svarade på studiens syfte. Provintervjun inkluderas i studien, då 

författarna inte gjorde några ändringar i intervjuguiden efter att den 

genomförts. Detta ökar datainsamlingens trovärdighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Genom att använda intervjuguiden som stöd under 

intervjuerna fick samtliga deltagare liknande frågor, vilket Graneheim och 

Lundman (2004) menar ökar studiens pålitlighet. 

Författarna valde att genomföra samtliga åtta intervjuer tillsammans och 

kunde komplettera med följdfrågor till deltagaren för att få så fylliga och 

innehållsrika intervjuer som möjligt. Författarna upplevde att deltagarna 

visade stort engagemang för studiens syfte, bjöd in till dialog och bidrog med 

riklig information. Detta syns i det omfattande resultatet och är en styrka i 

studien. Datainsamlingens tillförlitlighet ökar eftersom intervjuerna håller en 

jämn kvalitet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 

Författarna har inte genomfört någon intervjustudie tidigare, vilket kan ses 

som en svaghet i studien. Allt eftersom datainsamlingen pågick kände sig 

författarna mer bekväma i rollen som intervjuare. Intervjuerna genomfördes 

på deltagarnas arbetsplatser, vilket de själva haft önskemål om. Författarna 

upplevde att detta förenklade deltagande i studien, då det inverkade mindre 

på deltagarnas arbete ute i verksamheten och gjorde att de kunde avsätta tid 

för intervjun. 

 

8.4 Dataanalys 

I föreliggande studie har författarna genomfört dataanalysen gemensamt 

vilket ger studien ökad pålitlighet. Författarna har plockat ut meningsbärande 

enheter, kondenserat texten och satt koder på textens innehåll från 

textmaterialet. Under analysprocessen har författarna fört en kontinuerlig 

diskussion och reflekterat gemensamt (Polit & Beck, 2017).  Trovärdigheten 

ökar i och med dessa diskussioner författarna emellan, då avsikten varit att 
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skapa meningsenheter som inte varit varken för breda eller för smala 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analysprocessens förfarande illustreras i 

tabell (Bilaga D). Författarnas handledare har genomgående följt 

analysprocessen, vilket kan ses som en triangulering av materialet (Polit & 

Beck, 2017). Detta förfarande ökar studiens trovärdighet (Henricson, 2017).  

Författarna upplevde svårigheter då vissa koder kunde passa in i en eller flera 

kategorier. Genom att reflektera över och återgå till de transkriberade 

intervjuerna och de meningsbärande enheterna kunde författarna få fram 

kategorier som skiljde sig åt. Resultatets tillförlighet ökar som en följd av 

dessa reflektioner författarna emellan. (Graneheim & Lundman, 2004; 

Lundman & Hällgren-Granheim, 2017).  

Författarna presenterade studiens resultat i löpande text med illustrerande 

citat från deltagarna, vilket ökar studiens trovärdighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

8.5 Förförståelse 

Författarna i föreliggande studie har olika yrkeserfarenhet och kunskaper 

sedan tidigare, vilket även givit olika förförståelse (Priebe & Landström, 

2017). En studies pålitlighet påverkas genom författarnas medvetenhet kring 

sin egen förförståelse (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Utifrån 

detta ansåg författarna att det var av vikt att genomföra datainsamling och 

dataanalys gemensamt. Under intervjuerna bidrog författarnas respektive 

erfarenheter till att olika synsätt respekterades samt att relevanta följdfrågor 

ställdes. Förförståelsen öppnade för möjligheter att upptäcka ny kunskap och 

få en djupare förståelse (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Författarna 

har under planeringen och genomförandet av studien haft en öppen dialog för 

att ta del av varandras förförståelse och minimera eventuell påverkan på 
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resultatet. Detta bidrar till ökad trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet av 

studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

8.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna genomförde tillsammans med handledaren en etisk 

egengranskning innan studien påbörjades. Genom att göra en riskanalys 

övervägde författarna riskerna mot nyttan med studien. Risker som framkom 

var att deltagarna skulle behöva gå ifrån verksamheten för att delta i studien 

samt att deras personuppgifter skulle exponeras. Genom att intervjuerna 

genomfördes på deltagarnas arbetsplatser var inverkan på verksamheten 

minimal. Författarna upplevde att deltagarna var positiva att delta i studien 

och det var inga svårigheter att boka tid för intervju. I enlighet med 

informationskravet och samtyckeskravet erhöll deltagarna både muntlig och 

skriftlig information inför studien (Vetenskapsrådet, 2017). Författarna 

betonade inför intervjuerna att deras deltagande i studien var frivilligt och 

kunde avbrytas när som helst, utan att ange orsak. Under studiens gång är det 

ingen av deltagarna som valt att avbryta sin medverkan, detta kan tolkas som 

att deltagarna känt sig trygga med sitt deltagande i studien.  

För att minimera risken för att deltagarnas personuppgifter skulle exponeras, 

avidentifierade författarna varje intervju. Resultatet i studien kan på så sätt 

inte härledas till någon av deltagarna. Dock kan deltagarna som intervjuats 

känna igen sig då de läser studien. 

 

9 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva barnhälsovårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att möta familjer med prematurfödda barn inom 

barnhälsovården.  
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Resultatet visar att BHV-sjuksköterskorna värdesätter yrkeserfarenhet och 

kunnighet i mötet med familjerna och de ansåg sig vara i behov av 

kontinuerlig fortbildning. BHV-sjuksköterskan anpassar barnhälsovårdens 

program efter familjens behov och framhöll att tidig kontakt stärkte den 

kommande relationen. I mötet med en familj i kris, var BHV-

sjuksköterskorna ibland osäkra och önskade de hade varit bättre rustade att 

möta de familjerna.  

Genomgående visar föreliggande studies resultat att BHV-sjuksköterskorna 

arbetar familjefokuserat, utifrån familjen i dess sammanhang och efter deras 

specifika behov. Barnets födelse har påverkat individerna i familjen på olika 

sätt, genom en lång vårdtid och att de blivit vana vid att vara på sjukhus. De 

kanske har haft svårt att se en framtid då de får komma hem och börja ett 

“vanligt” liv och behöver stöd att hitta fungerande rutiner i vardagen. 

Trots att det gav en ökad frihet att vara hemma, beskriver Lundqvist, Weis 

och Sivberg (2019) att familjer med för tidigt födda barn är noggranna med 

att bibehålla de rutiner de lärt sig på sjukhuset även när de kommit hem. 

Mammorna kunde känna sig som världens mest ensamma människa, då hon 

tyckte sig vara den enda som kunde ta hand om barnet. Papporna upplevde 

att de inte haft så mycket tid att knyta an till barnet och därför kände sig 

osäkra på hur det skulle bli hemma. De var lättade över att ha familjen 

samlad igen, hemsjukvården gav dem en möjlighet att slippa från sjukhuset 

tidigare (Lundqvist et al., 2019). Att få praktisk hjälp och stöd från familj och 

vänner i kombination med individuell professionell uppföljning har visat sig 

vara viktigt för mammans förmåga att hantera övergången mellan 

sjukhusvistelsen och hemgången från neonatalvården (Breivold, Hjaelmhult, 

Sjöström-Strand och Kristensson Hallström, 2019). Stödet via BHV i 

föreliggande studie gick till stor del ut på att bekräfta föräldrarna i deras roll 

som barnets främsta trygghet. Familjen är de som känner barnet bäst och de 

styrkor och resurser som familjen besitter lyftes fram av BHV-
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sjuksköterskorna. Här blev deras arbetssätt tydligt familjerelaterat genom att 

BHV-sjuksköterskan satte barnets och föräldrarnas samspel i fokus (Benzein 

et al., 2017a). 

  

BHV-sjuksköterskorna i studien vittnade om att många familjer lever i en 

pågående kris långt efter de kommit hem från sjukhuset. Chocken över vad 

de varit med om kunde komma efteråt och familjen kunde då komma att 

behöva hjälp på BHV. Att möta en familj där barnet fått kvarstående behov 

av vård och stöd, upplevde flertalet BHV-sjuksköterskor som svårt och 

krävande. Lundqvist et al (2019) fastslog också att det finns behov av riktat 

stöd till dessa familjer utifrån deras individuella behov och erfarenheter för 

att stötta föräldraskapet och familjens välbefinnande. Det framgår att detta 

kräver kontinuerlig fortbildning och stöd till BHV-sjuksköterskorna. 

Treyvaud, Lee, Doyle och Anderson (2014) visade att föräldrar till extremt 

prematurfödda barn upplevde måttlig till svår ångest 7 år efter barnet fötts. 

De uppvisade också fler tecken på depression, stress i sitt föräldraskap samt 

generellt högre grad av dysfunktionellt familjeliv. Komplikationerna vid 

barnets födelse hade således en långtgående, negativ påverkan på familjen 

som system. Detta implicerar att familjerna behöver extra stöd för att barnet 

ska få en optimal uppväxtmiljö, eftersom det har en ökad risk för framtida 

neuropsykiatriska funktionsvariationer relaterat till prematuriteten (Treyvaud 

et al., 2014). Att kunna hantera dessa samtal och stötta under en svår tid, 

framhölls som ett område där BHV-sjuksköterskorna hade önskat ökad 

kompetens. Att tidigt se och identifiera symtom på stress hos familjerna och 

hur detta kan komma att påverka barnets uppväxtmiljö, torde vara en viktig 

del av BHV-sjuksköterskornas familjerelaterade synsätt. 

 

BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av att möta familjer med prematurfödda 

barn, pekade på tydliga fördelar med att träffa familjen tidigt, antingen på 

neonatalavdelningen eller tillsammans med hemsjukvården. Voie, Tunby och 
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Strømsvik (2018) lyfter att sjuksköterskorna på neonatalavdelningen fann det 

positivt att BHV-sjuksköterskor hospiterade eller träffade familjer på 

neonatalavdelningen. Sjukhuspersonalen upplevde det betydelsefullt att 

BHV-sjuksköterskorna fick ta del av atmosfären och situationen familjen 

befunnit sig i (Voie et al., 2018). Jackson och Hedberg Nykvist (2013) 

betonar också vikten av att BHV-sjuksköterskan har ett inledande möte och 

samtal med familjen under vårdtiden på neonatalavdelningen. Många 

föräldrar upplever att de inte har haft det primära ansvaret för barnet, utan att 

det tagits hand om av andra (Jackson & Hedberg Nykvist, 2013). Även i 

Stinelli et al. (2016) framkom att mammor till för tidigt födda barn upplevde 

att deras föräldraroll och anknytning till barnet påverkades negativt då de 

inte kunde hålla sitt barn samt att vårdpersonalen på neonatalavdelningen 

skötte omvårdnaden kring barnet (Stinelli et al., 2016). Att involvera hela 

familjen i omsorgen av barnet under vårdtiden och att ge noggrann 

information innan hemgång från sjukhuset, gav positiva effekter såsom 

minskad stress hos familjen (Aydon, Hauck, Murdoch, Siu & Sharp, 2018). 

BHV-sjuksköterskorna beskrev familjerna som väl rustade inför hemgången, 

dels med det de hade lärt sig på neonatalavdelningen och det stöd de fått av 

hemsjukvården efter de kommit hem. Genom ett tidigt möte med familjen 

kunde BHV-sjuksköterskan ge dem möjlighet att få ett ansikte på den de 

skulle möta på BHV, samtidigt som hon fick inblick i familjens situation. Det 

var en början på deras kommande relation och målet var att ta tillvara 

kompetens och resurser hos samtliga. Genom ett familjecentrerat arbetssätt, 

skapas en relation baserad på partnerskap och delaktighet utifrån familjen 

som enhet. Ömsesidig tillit och förtroende utvecklas mellan BHV-

sjuksköterskan och familjen (Benzein et al., 2017c). 

 

Att normalisera barnets utveckling var en naturlig del av stödet som BHV-

sjuksköterskorna gav familjerna. BHV-sjuksköterskan uppmuntrade och 

bekräftade barnet inför föräldrarna och betonade de färdigheter som barnet 
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hade utvecklat. Faktorer som stöttade nyblivna föräldrar i deras roll, visade 

Barmani, Vikström, Rosander, Forslund Frykedahl och Berlin (2017) var 

bland annat att de kunde känna att det var naturligt att inte kunna allt från 

början. Föräldraskapet skulle kännas som en naturlig del av livet då man fick 

ta allt som det kom (Barmani et al., 2017). En studie av holländska föräldrars 

erfarenheter (van der Pal, Alpay, van Steenbrugge & Detmar, 2014) visade 

att de undvek barnhälsovården eftersom de uppfattade att vårdpersonalen där 

inte hade någon erfarenhet av prematurfödda barn. Föräldrarna tyckte 

vårdpersonalen saknade kunskaper kring exempelvis korrigerad ålder och de 

fick själva påpeka fel som gjordes i tillväxtbedömningen. De upplevde också 

att vårdpersonalen inte förstod vad som stod i barnets journal (van der Pal et 

al., 2014). De BHV-sjuksköterskor som intervjuats i föreliggande studie var 

noga med förberedelser inför mötet med familjerna. De läste på i 

omvårdnadsepikrisen från neonatalavdelningen och frågade erfarna kollegor 

om råd om det var något som var oklart. Vikten av detta stöds också av 

Barmani et al. (2017) som visade att föräldrar upplevde det meningsfullt att 

se barnet växa och utvecklas. Att lära känna sitt barn underlättade i deras nya 

roll, medan orealistiska bilder av en “rosig” tillvaro försvårade och det ledde 

till känslor som ensamhet, handfallenhet samt stress inför att vara ansvarig 

för ett litet barn (Barmani et al., 2017). BHV-sjuksköterskorna beskrev 

föräldrarna generellt som väldigt pålästa och att hennes roll var att fungera 

som ett bollplank för familjen, enligt ett familjecentrerat arbetssätt. De kunde 

på så vis stötta familjerna att se det friska hos barnet. 

 

I de fall då barnet hade uppföljande kontroller och besök på sjukhuset utifrån 

riskbarnsprogrammet, var BHV-sjuksköterskorna trygga med att det rent 

medicinska sköttes från sjukvårdens sida. Deras uppdrag var hälsovård och 

de pratade inte med familjerna om till exempel provtagning, katetrar och 

sondmatning. De berättade för familjerna att de fick vända sig till sjukvården 

om de hade specifika frågor kring sådana saker. Enligt van der Pal et al. 
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(2014) sa en del familjer helt upp vissa vårdkontakter på grund av att de inte 

orkade med alla besök. De spenderade mycket tid i telefon för att försöka 

kontakta olika vårdgivare. Några familjer avbröt kontakten med 

barnhälsovården och gick bara dit när barnet skulle vaccineras (van der Pal et 

al., 2014).  

Detta var dock en uppfattning som deltagarna i föreliggande studie inte 

delade. BHV-sjuksköterskorna uppgav att familjerna gärna kom till BHV för 

att de uppfattade det som positivt att det bara var längd och vikt som skulle 

tas. De framhöll även närheten till familjecentralen, där många familjer 

stannade kvar i samband med besöket på BHV för att träffa andra familjer på 

öppna förskolans aktiviteter. I de fall barnen hade kvarstående vårdbehov 

eller medicinering, sköttes detta av föräldrarna och BHV-sjuksköterskan 

diskuterade inte det med familjen. 

 

I kontakten med de prematurfödda barnen och deras familjer, gav BHV-

sjuksköterskorna exempel på hur de ofta antagit en roll som samordnare. 

Familjerna hade många besök och kontakter kvar inom sjukvården, vilket 

påverkade dem genom att ta mycket tid och kraft.  

I studien av van der Pal et al. (2014) antog de holländska föräldrarna en roll 

som “care managers”. De upplevde att kommunikationen mellan 

barnhälsovården och sjukvården brast, vilket resulterade i att familjerna gick 

miste om viktig information. De fick motstridig information och denna typ 

av problem följde familjerna ända till barnen hunnit börja skolan. De hade 

önskat ett riktat och specifikt stöd till prematurfödda barn och deras familjer 

och såg positivt på att sådana mottagningar fanns på vissa orter (van der Pal 

et al., 2014). Barmani et al. (2017) visade också att välfungerande 

föräldragrupper, där man mötte andra i samma situation, stärkte nyblivna 

föräldrar. 

På BHV är det BHV-sjuksköterskans uppgift att vara omvårdnadsansvarig 

för barnet och dess familj och sköter därför de löpande kontakterna. Genom 
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att arbeta familjecentrerat kan BHV-sjuksköterskan anpassa BHV:s 

basprogram efter familjens behov, exempelvis öka antalet besök på 

mottagningen eller erbjuda stöd på familjecentralen och se till att familjen 

kan delta i föräldragrupp (Rikshandboken i Barnhälsovård, 2014).   

 

De BHV-sjuksköterskor som intervjuats i den här studien värdesatte 

yrkeserfarenhet som trygghet och resurs i det dagliga arbetet med familjerna. 

Särskilt viktigt var det när familjerna hade särskilda behov och det krävdes 

att ytterligare professioner kopplades in. BHV-sjuksköterskorna som tidigare 

arbetat med barnsjukvård hade nytta av dessa erfarenheter varje dag och var 

tacksamma för dem. Enligt BHV-sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska 

hen ha goda kunskaper om barns utveckling, hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande åtgärder samt sjukdomar hos barn och de 

psykosociala faktorernas betydelse (Rikshandboken i Barnhälsovård, 2019). 

De BHV-sjuksköterskor som saknade tidigare yrkeserfarenhet inom 

barnsjukvården och hade utbildat sig till distriktssköterskor, uttryckte att de 

saknade djupare kunskap om exempelvis bemötande, barnmedicin och barns 

utveckling. Även av BHV-sjuksköterskor med tidigare yrkeserfarenhet inom 

barnsjukvård uppgav att de ville ha kontinuerlig fortbildning. Magnusson et 

al. (2016b) menar att det inom varje barnhälsovårdsområde föds relativt få 

prematurfödda barn, vilket kan bidra till att BHV-sjuksköterskan kan känna 

osäkerhet inför mötet med familjerna. Med tanke på att fler barn som föds för 

tidigt överlever (Fellman & Norman, 2015), ställs ökade krav på BHV-

sjuksköterskornas kompetens. Barmani et al.  (2017) visade att det 

underlättar för nyblivna föräldrar att gå in i sin nya roll om de möts av ett 

tillåtande samtalsklimat i barnhälsovården. Studien betonar vikten av att 

BHV-sjuksköterskorna reflekterar över sin yrkeserfarenhet och 

professionella förhållningssätt. En tillåtande dialog där föräldrarna hade 

möjlighet att diskutera sina humörsvängningar, ångest, oro och bristande 
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självförtroende, hjälpte dem i övergången in i föräldraskapet (Barmani et al., 

2017). 

I enlighet med Distriktssköterskeföreningens kompetensbeskrivning (2019) 

bör verksamheten därför uppmärksamma medarbetarnas önskemål om och 

behov av uppdaterad kunskap. Även Magnusson et al. (2016a) framhåller att 

verksamhetschefen ska erbjuda utbildningsinsatser för att upprätthålla och 

utveckla personalens kompetens. Det kan ses som ytterligare ett krav på 

verksamheten för att kunna säkerställa god vårdkvalitet, hög patientsäkerhet 

samt kostnadseffektivitet (Magnusson et al., 2016a). Således torde det vara 

relevant med en kontinuerlig fortbildning till alla BHV-sjuksköterskor för att 

möta kommande behov av riktade och särskilda insatser samt vaksamhet 

kring prematurfödda barn och deras familjer. 

 

10 Slutsats och klinisk implikation 

Föreliggande studie visar att flera BHV-sjuksköterskor till stor del bygger sin 

kompetens på tidigare yrkeserfarenhet från barnsjukvården och 

barnhälsovården. De mindre erfarna BHV-sjuksköterskorna upplevde att 

deras kompetens inte var tillräcklig och de önskade utrymme att komplettera 

sin utbildning utanför verksamheten. Även de erfarna BHV-sjuksköterskorna 

ansåg att de behövde uppföljning genom till exempel hospitering och besök 

på neonatalavdelning. Samtliga deltagare uppgav att de saknade kompetens 

kring krishantering och svåra samtal. Det finns således behov att utveckla 

BHV-sjuksköterskans kompetens kring familjer med prematurfödda barn.  

BHV-sjuksköterskorna framhöll tidig kontakt som avgörande för den 

framtida relationen med familjen. Verksamheten borde därför tillse att tid 

avsätts så BHV-sjuksköterskan kan besöka familjerna medan de är inskrivna 

på neonatalavdelningen. 
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BHV-sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och arbetar familjefokuserat, 

vilket innebär att vård, samordning och stöd anpassas till varje unik familj. 

Barnets och föräldrarnas respektive behov tas i beaktande, likväl familjen 

som helhet. Genom ett utbyte av kunskaper och erfarenheter bygger familjen 

och BHV-sjuksköterskan upp en tillitsfull relation som med sin kontinuitet är 

unik inom svensk primärvård.  

BHV-sjuksköterskorna kunde stötta föräldrarna i att se det friska hos barnet. 

Genom att vara positiv, lyhörd och bekräfta familjerna, kunde BHV-

sjuksköterskorna lyfta familjens styrkor. Familjen kunde på så vis komma att 

lita på sina förmågor. BHV-sjuksköterskorna såg det som en förmån att 

också kunna använda sig av FC:s resurser. 

 

Föreliggande studie implicerar att kompletterande forskning behövs kring 

familjers erfarenheter av att komma till BHV med ett prematurfött barn. Hur 

upplever familjerna bemötandet och stödet från BHV? På vilket sätt kan FC 

komplettera det stöd familjen behöver relaterat till deras och barnets speciella 

behov? 

Flera av deltagarna nämnde andra svårt sjuka barn och möten med dem och 

deras familjer på BHV. Det kunde vara barn som hade kontakt med 

habiliteringen och som hade livslånga funktionsvariationer. Vidare studier 

kring erfarenheter av möten mellan dessa familjer och BHV-

sjuksköterskorna skulle kunna fördjupa bilden av hur det är att möta svårt 

sjuka barn inom barnhälsovården. Hur ser BHV-sjuksköterskan på att möta 

dem, kanske samordna deras vårdkontakter samt i förlängningen lämna över 

ansvaret till skola och barnomsorg? 

Det tycks sannolikt att andelen barn som lever med medicinsk-teknisk 

utrustning (exempelvis syrgas, CPAP, PEG) i hemmet och har andra 

kvarstående vårdbehov kommer att öka. Framtidens sjukvård kommer 

troligen vara mer beroende av att anhöriga vårdar i hemmet, då vårdens 

resurser ska räcka till en växande befolkning. De kommer utgöra en 
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patientgrupp med många varierande behov som BHV-sjuksköterskorna 

kommer möta i allt större utsträckning. Sannolikt kommer detta också 

innebära en påverkan på familjernas behov av stöd under hela barnets 

uppväxt och skoltid. 
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Bilaga A 

Informationsbrev om deltagande i studien 

 

Till dig som tjänstgör som sjuksköterska inom barnhälsovården 

Som studerande vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i Kalmar, genomför vi en studie som 

syftar till att undersöka barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att 

möta familjer med prematurfödda barn inom barnhälsovården. Studien 

kommer att genomföras under hösten 2019. 

Vi kommer att intervjua cirka 10 sjuksköterskor inom barnhälsovården i 

XXX. Dina kontaktuppgifter har vi fått av din verksamhetschef som godkänt 

att vi genomför studien i din verksamhet. 

Vi vill bjuda in dig till en intervju för att dela dina erfarenheter av att möta 

familjer med prematurfödda barn. Intervjun sker på en plats som du väljer 

och tar ungefär 30 minuter. Den kommer att spelas in för att sedan skrivas ut 

och analyseras. 

Intervjuutskrifterna kommer att avidentifieras och resultatet kommer att 

presenteras så att det du berättar inte kan härledas till dig. Det insamlade 

materialet kommer att förvaras inlåst och hanteras konfidentiellt utan insyn 

för obehöriga. Ditt deltagande är frivilligt och du kommer att få lämna ett 

skriftligt samtycke. Du kan välja att avbryta din medverkan under studien 

närsomhelst utan att ange orsak. 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats på avancerad nivå vid 

Linnéuniversitetet under hösten 2019. 

Har du några frågor angående studien får du gärna kontakta oss. 

Kalmar 2019-09-05 

 

Hälsningar  

 

Cecilia Karlsson Åsa Strandberg  

ck222ta@student.lnu.se aisstrandberg@gmail.com 

 

Handledare:  Carina Persson, carina.persson@lnu.se 

mailto:ck222ta@student.lnu.se
mailto:aisstrandberg@gmail.com
mailto:carina.persson@lnu.se
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Bilaga B 

Samtyckesformulär 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien Att möta familjer 

med prematurfödda barn i barnhälsovården – en kvalitativ studie av 

barnhälsovårdsjuksköterskors erfarenheter. Jag har fått tillfälle att ställa 

frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

 

Jag samtycker till att den intervju jag deltar i spelas in, och att det som 

framkommer i intervjun sammanställs till en magisteruppsats vid 

Linnéuniversitetet. 

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när 

som helst kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

 

_______________________________ 

Underskrift av deltagaren 

 

 

_______________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

_______________________________ ___________________________ 

Underskrift av informationsgivare Underskrift av informationsgivare 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum Namnförtydligande, ort, datum 
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Bilaga C 

Intervjuguide – Att möta familjer med prematurfödda barn i 

barnhälsovården 

Att informera om innan intervjun påbörjas 

- Presentation av oss som genomför studien 

- Informera om intervjuns syfte 

- Samtyckesblankett, avidentifiering och konfidentialitet 

- Tidsram 20-30 minuter 

- Informera om att frågor kommer att ställas utifrån studiens syfte 

- Upplysa om att informanten kan avbryta intervjun om önskemål finns 

  

Frågor till intervju med sjuksköterskor inom barnhälsovården 

Bakgrundsfrågor: ålder, arbetslivserfarenhet, specialistutbildning DSK / 

barnsjuksköterska? 

 

1. Kan du berätta om dina erfarenheter inom BHV av att möta föräldrar till 

barn som fötts prematurt? 

- Kommer föräldrarna på besöken tillsammans, ensamma? Medföljande 

syskon, andra? 

- Vad tar de upp hos BHV? Vad skiljer dem från föräldrar/familjer med 

fullgångna barn? 

- Vad är det viktigaste du tagit med dig som erfarenhet från dessa möten? 

Vad brukar du ha för farhågor innan? 

 

2. Vilket stöd kan BHV erbjuda föräldrar till barn som fötts prematurt? 

Föräldragrupper, samordning med andra aktörer, ex psykolog/kurator? 
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- Upplever du att föräldrar till barn som fötts prematurt efterfrågar mer stöd 

än föräldrar till fullgångna barn? 

- Hur ser du på din kompetens i förhållande till de här föräldrarna? Skulle du 

vilja komplettera dina kunskaper? 

- Har föräldrarna liknande frågor? Har de olika funderingar sinsemellan? 

Olika behov av stöd, mamman/pappan/partner? Familjestöd, individuellt 

stöd? 

 

3. Vilka erfarenheter har du av att möta barn med kvarstående vårdbehov? 

Ex sondmatning, PEG, medicinsk-teknisk utrustning ex CPAP 

- Kan du berätta om en familj som du träffat? Hur berörde deras situation 

dig? Vad kände du då? Hur utvecklades er relation? Familjefokus. 

 

4. Hur upplever du att föräldrar till prematurfödda barn uppfattar 

inriktningen på stödet som BHV erbjuder? Matchar det deras förväntningar 

eller behov av stöd? 

- Upplever du att föräldrarna känner tillit till det stöd och den kompetens som 

BHV kan erbjuda? 

- Hur upplever du att dessa familjer ser på sitt barn i förhållande till 

barnhälsovårdens uppdrag? 

- Tycker du att familjerna reagerar på skillnaden mellan hälsovård och 

sjukvård? Kan de se det friska hos sina barn? 

 

Avslutning 

- Summering av frågor 

- Något att tillägga? 

- Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga D 

Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Jag har ju mina 

erfarenheter eftersom 

jag jobbat på neo och 

jobbat på barnkliniken. 
Jag har ju väldigt 

mycket med mig från 

barnkliniken, som jag 

har jättemycket nytta 

av tycker jag. 

Tidigare erfarenheter 

av att arbetat på neo 

och barnkliniken, som 

kommer till gagn. 

Arbete på 

barnklinik viktig 

yrkeserfarenhet 

Tidigare 

yrkeserfarenhet 

BHV-

sjuksköterskans 

syn på 

yrkeserfarenhet 

och kompetens 

Nu pratar vi om 

prematura det går fint 

för, men det finns ju 

barn som det inte går 

så bra för. Eller 

familjer som har det 

jobbigt utifrån, att de 
har ett barn som har 

svåra behov. Då hade 

jag velat gå nån 

samtals, det svåra 

samtalet eller något 

mer. Kanske mer 

bemötande, stöttande. 

När det inte går bra 

eller barn som har 

svåra behov hade 

vidareutbildning inom 

bemötande, stöttande 

samtal önskats. Stöttande samtal 

BHV-

sjuksköterskans 

syn på utbildning 

och fortbildning 

På dsk-utbildningen är 

det ju inte mycket barn 

generellt. Utan man får 

verkligen läsa sig till 

mycket... jag hade 

gärna haft mer om det i 

min utbildning. 

Jag hade gärna haft 

mer om barn i dsk-

utbildningen. 

DSK utbildningen 

ej tillräcklig 

BHV-

sjuksköterskans 

syn på utbildning 

och fortbildning 

När det är för tidigt 
födda barn, kan vi ju 

läsa på lite i journalen, 

om man vet att man 

ska ha hand om dem. 

Ibland får vi ju också 

en omvårdnadsepikris 

av neo. 

Kan läsa på i 

journalen, har ibland 

tillgång till 

omvårdnadsepikris 

från neo. 

Omvårdnadsepikris 

från neo 

Att vara påläst 

och förberedd 
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Vi står för det friska 

och vi följer upp och 

finns där och vi stöttar 

i en vardag för alla. 

Vi står för det friska 

och stöttar i en vardag 

för alla. Stå för det friska 

"En frizon från 

sjukvård" 

Att se det friska - 

BHV-

sjuksköterskans 

syn på sitt 
uppdrag 

Nu har vi ju förmån att 

ha en familjecentral 

där vi har en 

socionom, så hon finns 

ju som ett bollplank. 

Förmån att ha en 

familjecentral med 

flera olika 

professioner. 

Familjecentral 

med flera 

professioner 

Att arbeta på 

familjecentral 

Så får man hjälpa 

kanske hjälpa till lite, 

också, säga att kolla nu 

ler han tillbaka, alltså 

det är ju fantastiskt! 

När han sitter själv och 

hela resan, ni vet, som 

jag tittar om i 

utveckling, så får man 

ju berömma och 
imponeras, låta sig 

imponeras och tala om 

att man är imponerad. 

Hjälpa föräldrarna att 

se det positiva i 
utvecklingen. 

Berömma och låta sig 

imponeras. 

Berömma och 

imponeras 

Att ge familjen 

ett positivt stöd 

Sen har de rätt mycket 

andra besök, de här 

familjerna ibland, så 

man försöker ändå ta 

lite hänsyn till att man 

är rätt så följsam. För 

de har rätt mycket 

sjukhusbesök. 

De har många andra 

besök och det försöker 

vi ta hänsyn till. Samordna besök 

BHV-

sjuksköterskans 

samordnande roll 

Det var bra den gången 

jag hade varit inne och 

hälsat på dom och man 

kunde prata om det 
också. För det hade ju 

varit, så det var mycket 

det som var jobbigt. 

Men tanken var att 

etablera en kontakt 

med mamman där, så 

kunde man ju ändå 

försöka se vad han 

behövde. 

Etablera kontakt med 

familjen på neo, kan 

sedan prata om 

situationen som var 

under vårdtiden. 

Etablera kontakt 

tidigt. 

Betydelsen av 

tidig kontakt 

Att arbeta 

familjefokuserat 

Att man bemöter dem 

där de är, utgår från 
dem. Ingen familj är ju 

lik den andra. 

Utgår från familjen vid 
varje möte, alla 

familjer är olika. 

Bemöta familjens 

behov 

Att möta 
familjens unika 

behov 
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Jag tänker ändå att det 

är en kris, när man fått 

ett för tidigt fött barn. 
Man har ändå det med 

sig, och vill lyssna på 

dem och höra deras 

resa ändå. Så att man 

kan möte dem utifrån 

det. 

En kris att få ett för 

tidigt fött barn, att 

lyssna in och höra 

deras resa och möta 

familjen utifrån det. 

Möte med familj i 

kris 

Att möta en 

familj i kris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8(10) 

 

Bilaga E 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla 

personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller 

sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp 

på deltagarna (även sådant som inte avviker 

från rutinerna men som är ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt 

eller psykiskt påverka deltagarna (t.ex. 

behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan 

härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta 

grupper såsom barn, person med 

demenssjukdom eller psykisk funktions-

nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller 

studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid 

konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 

studiens genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data 

kan kopplas till fysisk person) och anmälas 

till registeransvarig person (PUL- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande 

risk-nytta samt anpassat till nivån på studien. 
X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs 

projektet så att deltagarna förstår dess syfte 

och uppläggning (inklusive vad som krävs av 

den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 

etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 

påverka beslut om medverkan klart framgår. 

X   
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(För studier med minderåriga krävs 

vårdnadshavares godkännande t ex vid 

enkäter i skolklasser.) 

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 

framgår tydligt i den skriftliga informationen 

till patient eller forskningsperson. Vidare 

framgår tydligt att deltagare när som helst 

och utan angivande av skäl kan avbryta 

försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av 

projektet och ansvariga för studien är 

namngivna (student och handledare) 

X   
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Bilaga F 

Tabell över resultatets kategorier och underkategorier 

 

Kategori Underkategorier 

7.1 BHV-sjuksköterskans syn på 

yrkeserfarenhet och kompetens 

7.1.1 Betydelsen av yrkeserfarenhet 

7.1.2 BHV-sjuksköterskans syn på utbildning och 

fortbildning 

7.1.3 Att vara påläst och förberedd 

7.2 Att se det friska - BHV-

sjuksköterskans syn på sitt uppdrag 

7.2.1 "En frizon från sjukvård" 

7.2.2 BHV-sjuksköterskans samordnande roll 

7.2.3 Att ge familjen ett positivt stöd 

7.2.4 Att arbeta på familjecentral 

7.3 Att arbeta på familjecentral 

7.3.1 Betydelsen av tidig kontakt med familjen 

7.3.2 Att möta familjens unika behov 

7.3.3 Att möta en familj i kris 

 


