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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Studier visar att regnbågsfamiljer ibland upplever sig bemötta med heteronormativa

värderingar inom barn- och mödrahälsovården. Antaganden görs att föräldrapar ska vara

olikkönade istället för samkönade. Transföräldrar upplever att de behövt utbilda vårdpersonal.

Hur specialistutbildade sjuksköterskor inom barnhälsovården erfar möten med regnbågsföräldrar

är dock sparsamt studerat.

Syfte: Syftet i föreliggande examensarbete är att studera specialistutbildade sjuksköterskors

erfarenheter av att bemöta regnbågsföräldrar, när de söker vård för sitt barn.

Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design där nio specialistutbildade

sjuksköterskor inom barnhälsovården deltog. Individuella intervjuer genomfördes, spelades in,

transkriberades ordagrant och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Innehållsanalysen av specialistutbildade sjuksköterskors erfarenheter inom

barnhälsovården av att bemöta regnbågsfamiljer resulterade i fem kategorier: Regnbågsfamiljer

är mer sårbara; Ett otydligt journalsystem och attityder från regnbågsföräldrar skapar osäkerhet;

Bemötande av regnbågsfamiljer kräver kompetens; Det sker en ökad acceptans och tolerans

gentemot regnbågsfamiljer; Det sker en ökad medvetenhet om värdet av inkluderande vårdmiljö

inom barnhälsovården. Specialistutbildande sjuksköterskor inom barnhälsovården upplever att de

bemöter regnbågsföräldrar likadant som andra föräldrar men att det ändå förekommer skillnader

som kan skapa osäkerhet, exempelvis vid dokumentation.

Slutsats: Specialistutbildade sjuksköterskor inom barnhälsovården förmedlade att möten med

regnbågsfamiljer i grunden inte skiljer sig gentemot möten med andra familjer. Dock framkom

att det används strategier för att få familjerna att känna sig mer välkomna, exempelvis genom att

visa viss extra omsorg.
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ABSTRACT

Background: Lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) parents sometimes experience

heteronormative values within the child- and maternal health care. Assumptions are made that

parental couples will be of different sex instead of same sex. Transgender parents experience that

they have to educate health personnel. Still, how specialist trained nurses within child health care

experience meeting with LGBT-families is understudied.

Aim: The aim of this study it to explore the experiences among specialist trained nurses within

the child health care when it comes to meeting LGBT-parents seeking heath care for their

children.

Method: This was a qualitative interview study with a descriptive design including nine

specialist trained nurses within the child health care. Individual interviews were conducted,

recorded, transcribed verbatim and analyzed through a qualitative content analysis.

Result: The content analysis of the study generated five categories: LGBT-families are more

vulnerable; Un unclear documentation-system and attitudes from LGBT-parents create

insecurity; Approach of LGBT-families requires competence; There has been an increased

acceptance and tolerance to LGBT-families; There has been an increased awareness about the

value of an including health environment within child health care. Specialist trained nurses in

child health care experience that they approach LGBT-parents in the same way as other parents,

but that it can be differences that can create insecurity, for example about documentation.

Conclusion: Specialist trained nurses within the child health care expressed that there are no

differences in the meeting with LGBT-families and other families. Still, strategies to make the

families feel more welcomed, for example by showing extra care, were used.
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BAKGRUND

Detta examensarbete skrivs inom ramen för vårdvetenskap. Vårdvetenskap består av fyra

centrala begrepp: människa, hälsa, miljö och omvårdnad (Eriksson & Bergbom, 2017).

Begreppet människa syftar till individen med kropp och själ som är tätt sammanlänkade.

Människan ska ses utifrån ett helhetsperspektiv och ingenting bör uteslutas. Begreppet hälsa

innefattas av hur individen själv uppfattar sitt mående och sin tillvaro, vilka medel som erfordras

för att uppleva hälsa och vad individen själv kan göra. Omvårdnad/vård kan ha olika innebörder

beroende på sammanhang. Begreppet omvårdnad syftar bland annat till att bejaka individens

integritet och kunskap om patientens perspektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).

Begreppet miljö syftar både till den fysiska och den psykosociala miljön (Ylikangas, 2017).

Bemötande, tillsammans med människa och hälsa, kommer vara centrala begrepp i detta

examensarbete om specialistutbildade sjuksköterskors erfarenheter inom barnhälsovården (BHV)

av att bemöta regnbågsföräldrar när dessa söker vård för sitt barn. Begreppet regnbågsföräldrar

innebär kortfattat att föräldrar väljer att bilda familj utanför heterosexuell tvåsamhetsnorm

(Malmqvist, 2019). Begreppet regnbågsföräldrar kommer förklaras ytterligare på sidan åtta.

Personcentrerad vård och bemötande

Personcentrerad vård är ett begrepp som vuxit fram över tid. Det är ett etiskt förhållningssätt som

syftar till att synliggöra hela personen med vetskap att varje person är unik. Förhållningssättet

handlar om att personens alla behov, både fysiska, psykiska, andliga, existentiella och sociala,

ska tillgodoses i lika hög utsträckning. Förhållningssättet innebär att personens upplevelser och

tolkning av sin hälsa eller sjukdom ska bekräftas och bemötas med respekt och ha samma

giltighet som professionens bedömningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Bemötande är

dock ett svårdefinierat begrepp då det kan bero på situation, förväntningar och vilken person det

gäller (Fossum, 2013). Innebörden av ett bra bemötande är olika för olika individer (Weiner-

Thordarson, 2014). Begreppet bemötande inom vården kan handla om hur vi tar emot en patient,

vår ögonkontakt, hur vi hälsar på varandra och fysisk positionering till patient och anhöriga.

Patienter kan uppleva ett vårdbesök undermåligt relaterat till ett dåligt bemötande. Ofta påverkas

bemötandet av de involverades människosyn och de erfarenheter personen bär med sig.
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Vårdpersonal kan exempelvis bemöta män och kvinnor olika eller de med eller utan

högskoleutbildning (Fossum, 2013).

Barnhälsovårdens uppdrag och målsättning

Enligt FN:s barnkonvention har varje barn rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och

sjukvård samt rehabilitering (Rikshandboken, 2018). BHV arbetar utifrån FN:s konvention om

barns rättigheter och har som mål att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos

barn och tidigt identifiera samt initiera åtgärder om problem uppkommit i barnets utveckling,

hälsa och uppväxtmiljö. BHV är en viktig del i folkhälsoarbetet och målet är att stärka barns

utveckling och trygghet regionalt och nationellt genom att erbjuda ett nationellt program till alla

barnfamiljer i landet. BHV har kontakt och samverkar med många av samhällets olika instanser

och myndigheter, exempelvis mödrahälsovården, skolan och socialtjänsten. Alla åtaganden inom

BHV ska bedrivas med barnet i fokus som sker via partnerskap mellan barnet, föräldern och

professionen. Insatser som att aktivera föräldrar i deras föräldraskap och att ge individuell hjälp

för att optimera god hälsa är en viktig del i barnhälsoarbetet. Det är BHV-sjuksköterskan som

ansvarar och samordnar det löpande barnhälsoarbetet på BHV-mottagningen. BHV-

sjuksköterskan har tätast kontakt med barnet och föräldrarna och arbetet ska utföras enligt

aktuella lagar, myndigheters riktlinjer och rekommendationer. Då det under det senaste decenniet

blivit vanligare att bilda familj utanför heterosexuell tvåsamhet är det viktigt att hälso- och

vårdpersonal har kunskap om regnbågsföräldrar och deras barn (Malmqvist, 2019). BHV-

sjuksköterskan ska genom kontinuerligt lärande upprätthålla sin yrkeskompetens och har

personligt ansvar för det. Sjuksköterskor som arbetar inom BHV ska ha goda kunskaper om

barns utveckling samt vilka psykosociala faktorer som kan påverka barns hälsa och ohälsa. De

bör därför inneha specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska eller med inriktning

hälso- och sjukvård till barn och ungdomar (Almqvist-Tangen, Hedman, Nygren, & Olsson

Kristiansson, 2019).

Specialistutbildade sjuksköterskor inom barnhälsovården

Såväl distriktssköterskor som barnsjuksköterskor kan arbeta inom BHV (Almqvist-Tangen et al.,

2019). Enligt kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska med

specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska, ska professionen arbeta för att främja
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människors hälsa genom hela livet och förebygga sjukdom. Distriktssköterskan ska förstå

familjens resurser i ett hälsofrämjande perspektiv samt den sociala kontextens betydelse för god

hälsa och byggas på ett etiskt, holistiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).

En specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och

ungdomar har både barn, ungdomar samt deras familjer som specialistområde. Sjuksköterskan

ska uppmärksamma barnet och familjens resurser och identifiera olikheter beträffande uppväxt

och livsvillkor (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Både den specialistutbildade

distriktssköterskan och den specialistutbildade barnsjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008; Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Båda

yrkeskategorierna ska följa hälso- och sjukvårdslagen som framhåller målet om god hälsa och en

vård på lika villkor (SFS 2017:30).

Vård på lika villkor

Vård på lika villkor står skrivet i både hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och i

patientlagen (SFS 2014:821). När det gäller barn som har behov av sjukvård är det alltid barnets

bästa som ska beaktas och den med störst behov till sjukvård har företräde (SFS 2014:821).

Sjukvårdens mål är god hälsa och jämlik vård i hela landet (SFS 2017:30). Jämlik vård innebär

att alla medborgare har rätt till samma vård och ett likvärdigt bemötande oavsett faktorer som

ålder, kön, sexuell läggning, bostadsort och religiös tillhörighet (Socialstyrelsen, 2011). Det finns

sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. En av dem är sexuell

läggning. Mörkertalet av de som upplevt diskriminering är stort då långt ifrån allt anmäls. Ett

stort antal av de som anmäler beskriver att det är flera enskilda händelser som föranlett

upplevelsen av att känna sig diskriminerad (Diskrimineringsombudsmannen, 2019). Till exempel

har homosexuella och bisexuella personer undvikit att söka vård efter tidigare negativa

erfarenheter. Besvärande möten behöver inte vara medvetet diskriminerande utan kan vara

omedvetna handlingar från sjukvårdspersonalen. Strukturer inom arbetsplatsen kan vara grunden

till att det är svårt att arbeta utifrån ett jämlikt förhållningssätt, trots att viljan finns. Den svenska

vården har utsatt människor för exempelvis tvångssteriliseringar och ofrivilliga aborter och så

sent som 1940 kunde någon bli inlagd på psykiatrisk klinik för homosexualitet

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2016) råder högre förekomst av

missbruk, ångestproblematik och depressioner i samkönade relationer. Vidare är suicid och bruk
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av psykofarmaka också vanligare. Par i samkönade relationer befinner sig i en minoritetsposition

och löper högre risk att hamna i psykosociala stressituationer som till exempel diskriminering

utgör. Dessa stressfaktorer kan påverka individens psykiska välmående och livsvillkor.

Regnbågsföräldrar

De senaste decennierna har det blivit allt vanligare att bilda familj utanför heterosexuell

tvåsamhetsnorm. Det kan till exempel röra sig om homosexuella, bisexuella, transpersoner eller

personer med andra queera uttryck, en grupp som ibland benämns som hbtq-personer. Ofta kallas

dessa familjer för regnbågsfamiljer och föräldern för regnbågsförälder.

Sedan 2005 har kvinnor som lever i en samkönad relation i Sverige tillgång till insemination och

in vitro-fertilisering (IVF), även så kallad provrörsbefruktning, på svenska vårdinrättningar. Den

förälder som inte bär barnet har även den ett juridiskt ansvar som förälder efter att ha godkänt

fertilitetsbehandlingen via donerad sperma (Malmqvist, 2019). Det händer även att kvinnor åker

till utländska kliniker för att bli gravida, exempelvis till Danmark. När den assisterade

befruktningen sker utomlands räknas endast den biologiska mamman som förälder. Partnern får

då ansöka om närståendeadoption vilket kan vara tidskrävande (Malmqvist & Wurm, 2017). Två

män kan bli föräldrar genom en värdmamma eller surrogatmamma utomlands.

Surrogatmoderskap är inte tillåtet på svenska fertilitetskliniker och paren åker därför utomlands

(Malmqvist, 2019).

En transperson är någon vars könsidentitet eller könsuttryck inte överensstämmer med det kön

som registrerats vid födseln. En transman kan till exempel ha äggstockar och en transkvinna

testiklar. Dessa har således möjlighet att bli biologiska föräldrar. Sedan 2013 har transpersoner

samma möjlighet till fertilitetsbehandling som andra som önskar bli föräldrar (Malmqvist, 2019).

En som identifierar sig som queer motsätter sig att definieras enligt rådande normer gällande kön

eller sexualitet. En queerpersons väg mot föräldraskap påverkas precis som alla andra

regnbågsföräldrar av vilka reproduktiva förutsättningar personen eller partnern har (Malmqvist,

2019).

I regnbågsfamilj kan fler än två föräldrar förekomma. Två kvinnor i parrelation kan exempelvis

gå samman med en man för heminsemination. Det kan därför förekomma att regnbågsbarnet har
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tre eller kanske till och med fyra föräldrar om donatorn vill vara delaktig och har en partner.

Barnet kan dock bara ha två juridiska föräldrar (Malmqvist & Wurm 2017).

Akronymen hbtq

Akronymen hbtq är omdiskuterad. Bland annat på grund av bokstävernas följdordning där

homosexualitet kan uppfattas som viktigare än andra uttryck. Det finns även kritik för att

sexualitet och könsidentitet sätts under samma begrepp och att vissa uttryck exkluderas,

exempelvis intergender. På engelska används ofta akronymen LGBT- lesbian, gay, bisexual and

transgender (Lundberg, Malmqvist & Wurm, 2017). I denna studie kommer LGBT och andra

engelska akronymer som förekommer i de studier som presenteras översättas till hbtq då

deltagarna i de studier som används omfattas av vad begreppet hbtq innebär på svenska.

Regnbågsföräldrars erfarenheter av bemötande inom förlossnings- och barnhälsovården

Malmqvist och Zetterqvist-Nelson (2013) har intervjuat samkönade kvinnor som gemensamt

blivit föräldrar i Sverige angående deras upplevelser av sjukvården före, under och efter

förlossningen. I helhet var deltagarna tillfreds med vården men många uppfattade att

heteronormativa värderingar rådde på enheter och hos personal, exempelvis att den icke födande

modern blivit åsidosatt efter förlossningen trots kännedom om partnerskap och att det stod

förutbestämt “mamma” och “pappa” på sängarna på neonatalavdelningen. Liknande erfarenheter

beskrivs i en australiensisk studie där hbtq-föräldrar fick beskriva upplevelser från

barnhälsovården. En deltagare berättade att hon korrigerat när det förväntats vara två olikkönade

föräldrar och skrivit mamma två istället för pappa. En annan beskrev hur den var trött på att

utbilda vårdpersonal om transfrågor och att det oftast saknades energi till det (Wardrop,

Freeman, Zappia, Watkins & Shields, 2012). I en svensk studie undersöktes hbtq-föräldrars

upplevelser av mödravården. Många beskrev okunskap hos personal gällande hbtq-personer som

skulle bli eller hade blivit föräldrar. Exempelvis hade en gravid transman vid en

undervisningssammankomst med andra föräldrar fått förklara för den som höll i sammankomsten

hur dennes graviditet varit möjlig (Klittmark, Garzón, Andersson & Wells, 2018). Vissa

transmän har fått sin bröstvävnad bortopererad, andra har den kvar vilket möjliggör amning. I en

studie med deltagare från Nordamerika, Europa och Australien undersöktes erfarenheter av

amning hos transmän som varit gravida. En beskrev hur sjuksköterskan efter förlossningen



10

använt rätt pronomen obehindrat och pratat om pappas bröst i relation till amningen, något som

deltagaren uppskattat. Deltagare beskrev ambivalens inför valet att ta bort bröstvävnad då det

omöjliggör amning av ett barn (MacDonald, et al., 2016).

Föräldrars erfarenheter av svenska BHV

Anderson och medförfattare (2017) har studerat hbtq-föräldrars erfarenheter av svenska BHV.

Inkludering av båda föräldrarna uppskattades och att de bekräftades som en familj. Ibland

upplevdes att BHV-sjuksköterskorna brast kunskapsmässigt gällande hur en hbtq-familj kunde se

ut och att den bok BHV gav ut inte var riktad till dem som familj. En deltagare beskrev positivt

hur BHV-sjuksköterskan hade ändrat termer i de förtryckta broschyrerna som de fått. En annan

förälder hade uppskattat att även hon erbjöds genomgå screeningtestet mot depression, något

som annars bara den födande föräldern brukar erbjudas. Barimani och medförfattare (2017) har

också undersökt föräldrars upplevelser av BHV fast hos olikkönade par. Föräldragrupperna var

uppskattade med erfarna BHV-sjuksköterskor som kunde stimulera till goda diskussioner.

Papporna berättade att de ofta känt sig exkluderade och önskade därför separata grupper för dem.

Den icke-födande föräldern

Dahl och Malterud (2015) har studerat samkönade kvinnliga föräldrapar som uppsöker mödra-

och förlossningsvården i Norge. De icke-födande mödrarna berättade att små handlingar kunde

hjälpa dem att känna sig erkända som föräldrar, exempelvis att personalen tog dem i hand vid

ankomst. Deltagarna hade upplevt de förberedande föräldragrupperna positiva, många gånger

hade barnmorskorna korrigerat sig när de använt ordet pappa. Många deltagare kände sig dock

annorlunda. Till exempel berättade en icke-födande mor att hon gärna hade velat prova amma

barnet men väntade tills familjen kom hem så att ingen på förlossningsenheten skulle se och

uppfatta dem som konstiga. Deltagare i en amerikansk studie om icke-födande mödrar berättade

att de kände sig udda hela vägen mot föräldraskap och även efter födseln. Samtliga av de 24

deltagande hade tankar relaterat till att de saknade biologiska band till barnen. Det kunde

exempelvis handla om anknytning, juridiska rättigheter eller om relationsuppbrott under

graviditet (Wojnar & Katzenmeyer, 2013). Cherguit och medförfattare (2012) har gjort en studie

om samkönade kvinnor som uppsöker mödra- och förlossningsvården i England. Efter

förlossningen hade en icke-födande mamma uppskattat om personalen frågat om hon önskade
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klippa barnets navelsträng, vilket hon ansåg skulle ha bekräftat henne som partner och förälder.

På fertilitetskliniker som varit explicit välkomnande till samkönade par upplevde de icke-

födande föräldrarna att de blivit inkluderade väl i processen och fått god kontakt med personalen.

Regnbågsföräldrars väg till föräldraskap

Deltagare i en amerikansk studie sa att det underlättat att gå till fertilitetskliniker som öppet visat

sig positiva för föräldraskap utanför den heterosexuella normen. Detta har gjort att den icke-

födande mamman känt sig mer inkluderad. Öppenhet angående sexualitet och partnerskap ansågs

vara en nödvändighet i familjelivet men det hade varit mer känsligt under resan mot föräldraskap

(Bergstrom- Lynch, 2012). I en svensk studie med samkönade kvinnor som vid fertilitetsklinik

genomgått assisterad befruktning berättade en deltagare att hon känt sig tvungen att informera

personalen om sina rättigheter (Rozental & Malmqvist, 2015). En amerikansk studie om

transmäns tankar visade att transmän blivit nekade utredning på fertilitetskliniker på grund av att

den som önskade bli gravid var trans (Hoffkling, Obedin-Maliver & Sevelius, 2017). Liknande

upplevelser hade deltagande i Charter och medförfattares (2018) studie gällande gravida

transmän i Australien. Många hade nekats insemination hos fertilitetskliniker och därför valt

heminsemination. Flera beskrev nedstämdhet och en önskan att dölja sig för allmänheten under

graviditet av psykiska men även säkerhetsmässiga skäl. Många upplevde ensamhet och saknade

identifikation i exempelvis graviditetsbroschyrer. Flera deltagare ansåg även att det saknades

specifik expertis om gravida transmän (Charter, Ussher, Perz & Robinson, 2018).

Regnbågsföräldrars tankar om föräldraskap

I en amerikansk studie om transföräldrar uttrycktes brist på litteratur om dem och deras familjer.

De hade endast sett nya skrifter om homosexuella föräldrapar. Många var bekymrade över

transfobi och hur det kunde påverka barnens framtid (Haines, Ajayi & Boyd, 2014). Även

deltagare i Pynes och medförfattares (2015) studie om transföräldrar ansåg att transfobi var ett

problem. Nästan alla 433 (både föräldrar och icke-föräldrar) hade någon gång fått höra att det

inte var normalt att vara trans. Flera transpersoner önskar få biologiska barn men har fått sina

reproduktionsorgan bortopererade. Det finns även de som aktivt valt att inte spara sina könsceller

vid en könskorrigering. Den erfarenheten delar en deltagare med sig av i en australiensisk studie

(von Doussa, Power & Riggs, 2015). I en svensk studie om samkönade kvinnor som gemensamt
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fått barn berättade deltagare att de kunde vara oroliga för barnets framtid - om de skulle bli

retade för deras familjekonstellation (Appelgren - Engström, Häggström‐Nordin, Borneskog &

Almqvist, (2019).

Vårdpersonals tankar och erfarenheter av bemötande av regnbågsföräldrar eller hbtq-

personer

I en norsk studie angående elva barnmorskors erfarenheter av att möta samkönade kvinnliga

föräldrapar, före, under och efter förlossning framkom att det var svårare för dem att involvera

den icke-födande mamman efter förlossningen än en pappa. De uttryckte även att de ibland blev

stressade vid undervisningstillfällen i grupp med blandade par då de aktivt försökte tänka på

språket och det fanns en oro att de samkönade paren inte kände sig bekväma. Att vara kreativa

gällande dokumentation och språk ansågs vara viktigt (Dahl-Spidsberg & Sørlie, 2011). En

australiensisk studie visade att verktyg för dokumentation försvårades av att mamma och pappa

ofta utgjorde enda svarsalternativ. Vad gällde religion, politisk tillhörighet och profession fanns

det ingen kunskapsmässig skillnad gällande hbtq-frågor (Bennet, et al., 2016). Att använda

öppna frågor och ett könsneutralt språk ansågs nödvändigt, exempelvis partner (Chapman,

Watkins, Zappia, Nicol & Shields, 2010). I Manzer, O'Sullivan och Doucet (2018) studie

gällande kanadensiska sjuksköterskors kunskap om hbtq-frågor beskrev en deltagare att

nervositeten för att inte använda rätt terminologi kunde bli en potentiell barriär mellan patient

och sjuksköterska. Deltagarna hoppades på framtida evidensbaserade guider för att förbättra

vården för målgruppen och medgav att det fanns en kunskapslucka i inkluderande terminologi

hos professionen. Detta visade sig tydligt i Carabez och medförfattares (2015) studie angående

amerikanska sjuksköterskors bruk av inkluderande termer gällande genus. De flesta deltagare

hade svårt att definiera och ge exempel på vad en genusinkluderande term kunde vara,

exempelvis trans.

Teoretisk referensram

Travelbees teori är en interaktionsteori som bygger på medlidande, empati och sympati samt att

sjuksköterskan har ett holistiskt förhållningssätt som inger hopp (Logan, Tierney & Pelletier,

2018). Travelbees teori utgår från mellanmänskliga relationer, grunden för sjuksköterskans

profession. Den mellanmänskliga teorin har sju grundbultar: Lidandet och olika grader av
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lidande, personens egen definition av meningsfullhet, omvårdnad som ska leda till känsla av

meningsfullhet, hopp av olika innebörd, exempelvis framtidstankar, kommunikation,

egenvård/terapi för att kunna arbeta för god omvårdnad på ett strukturerat sätt, ha ett

intellektuellt förhållningssätt gentemot patientens situation. Travelbee delar upp begreppet hälsa

mellan subjektiv och objektiv hälsa. Den subjektiva hälsan innebär vad personen själv upplever

är en god hälsa psykiskt, emotionellt och spirituellt. Objektiv hälsa är frånvaro av någon märkbar

sjukdom (Nursing theory, 2016a). Interaktionen mellan sjuksköterska och patient är det som

förklarar vad omvårdnad är och interaktion är avgörande för hur patientens tillstånd påverkas.

Bemötande och kommunikation är essentiellt i mötet mellan patient och sjuksköterska

(Kirkevold, 2000). Relationen mellan patient och sjuksköterska delas upp i fem faser: det

ursprungliga mötet, att kunna se personen, empati, sympati och ömsesidig förståelse (Nursing

theory, 2016b). Travelbees teori utgår från att varje människa är unik, något som är centralt för

förhållningssättet personcentrerad vård.

På BHV är det barnet som är patienten men barnets vård påverkas av interaktionen och

kommunikationen sjuksköterska och förälder emellan. Travelbees omvårdnadsteori ska därför

användas som redskap för reflektion och diskussion av studiens resultat utifrån människa, hälsa,

kommunikation och bemötande.

Problemformulering

Studier visar att regnbågsföräldrar som sökt vård för sitt barn, upplevt att de blivit

heteronormativt bemötta av vårdpersonal. Till exempel har den icke-födande föräldern känt sig

åsidosatt och blivit behandlad som en "vän". Regnbågsföräldrar har uttryckt att de känt sig udda

och annorlunda hela vägen mot föräldraskap och även efter födseln. Vidare har det uttryckts att

det råder okunskap bland vårdpersonal gällande regnbågsfamiljer. Exempelvis har föräldrar

berättat att de är trötta på att utbilda vårdpersonal om transfrågor. Hur BHV-sjuksköterskor erfar

att möta regnbågsföräldrar på ett personcentrerat sätt, så att ovanstående undviks, är sparsamt

studerat.
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Syfte

Syftet i föreliggande examensarbete är att studera BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att

bemöta regnbågsföräldrar, när de söker vård för sitt barn.

METOD

Design

Studien är en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design och induktiv ansats. Kvalitativa

studier är fördelaktigt när det gäller att få en djupare förståelse för människors olika erfarenheter.

Då just erfarenheter ska undersökas anses metoden lämplig för denna studie (Kristensson, 2014).

Kvalitativa studier som inte kan kategoriseras in i någon annan specifik design sammanfaller ofta

under benämningen deskriptiv design (Polit & Beck, 2017).

Urval

För denna studie genomfördes ett lämplighetsurval vilket för denna studie innebar att begränsa

det geografiska området till BHV-mottagningar inom Uppsala kommun. För kvalitativa studier

är lämplighetsurval egentligen inte är ett förstahandsval då det finns risk för ett mindre

variationsrikt material (Polit & Beck, 2017) men på grund av tidsmässiga och praktiska aspekter

sågs ändå lämplighetsurval som den mest tillämpbara urvalsmetoden. Rekrytering av deltagare

och intervjuer ägde rum under augusti och september 2019. Inklusionskriterier till studien var

distrikts- eller barnsjuksköterskor inom barnhälsovården som har tagit hand om barn med

regnbågsföräldrar där en av föräldrarna var biologisk förälder till barnet. Vid ett lågt

studiedeltagande på ca fem personer finns risk för ett begränsat och mindre variationsrikt

material för att kunna genomföra en god innehållsanalys. Vid semistrukturerade intervjuer är ca

20 intervjuer ett riktmärke att sträva efter (Danielsson, 2017b). Totalt nio intervjuer genomfördes

då detta var en mindre studie med begränsad tid för datainsamling. För bakgrundsinformation om

informanternas ålder, kön, specialistutbildning och antal yrkesår inom BHV, se tabell 1.
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Tabell 1: Bakgrundsfakta om studiedeltagarna

Ålder

Intervall

Genomsnitt

År

31–68

52,5

Könsidentitet

Man

Kvinna

Antal

1

8

Specialistutbildning

Distriktssköterska

Barnsjuksköterska

Antal

9

0

Antal år inom BHV

Intervall

Genomsnitt

År

2,5–32

15,4

Datainsamlingsmetod

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio BHV-sjuksköterskor från fem BHV-

mottagningar i Uppsala kommun inom Region Uppsala. Vid intervjuerna användes en frågeguide

som författarna själva utformat, se bilaga 1. En provintervju genomfördes för att bedöma om

frågorna var relevanta för att besvara syftet samt kontrollera att den beräknade tidsåtgången var

rimlig, vilket den ansågs vara efter provintervjun, vilken tog 12 minuter. Författarna fick även

möjlighet att testa intervjuteknik samt kontrollera den tekniska utrustningen vilket är viktigt

enligt Danielsson (2017a). Frågeguiden behölls i sitt ursprungliga format och provintervjun kom

att analyseras och dess resultat att ingå i studien. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor.

Därefter ombads deltagarna själva berätta om ett eller flera möten med regnbågsföräldrar och

regnbågsfamiljer, så de med egna ord fick möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Följdfrågor

ställdes utifrån respektive deltagares berättelse, för förtydligande när så behövdes. Resterande

frågor i frågeguiden rörde deltagarnas utbildning inom ämnet hbtq, erfarenheter gällande

bemötande av regnbågsfamiljer, fördomar gällande hbtq samt behov av förbättringsområden.

Alla frågor i frågeguiden ställdes till samtliga deltagare.
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Tillvägagångssätt

Ansökan om genomförande av studien skickades till enheten för forskning, utveckling och

utbildning (FoUU-enheten) inom Nära vård och hälsa. Efter godkännande från FoUU-enheten

skickades förfrågan ut via mail till verksamhetschefer för tio vårdcentraler i Uppsala kommun

inom Region Uppsala med en förfrågan om att få genomföra studien på deras respektive

vårdcentral. Godkännande från FoUU-enheten samt informationsbrev, se bilaga 2, om studien

bifogades i respektive mail till verksamhetscheferna.

Efter första utskick tackade en verksamhetschef nej till deltagande för dennes BHV-mottagning

medan fyra accepterade förfrågan om deltagande vid de vårdcentraler dessa var verksamma. I

nästa steg tillfrågades BHV-sjuksköterskor vid dessa vårdcentraler om deltagande i studien. Av

dessa tackade BHV-sjuksköterskor från två mottagningar ja till deltagande, medan BHV-

sjuksköterskor vid de andra två vårdcentralerna avböjde deltagande. Fem av de tio

verksamhetschefer som tillfrågades vid första utskicket svarade ej på förfrågan utan påminnelse

via mail skickades. Vid påminnelsen accepterade tre verksamhetschefer förfrågan. BHV-

sjuksköterskor tackade ja till deltagande från samtliga dessa tre mottagningar. Förfrågan om

deltagande till BHV-sjuksköterskorna tillkom antingen direkt via författarna eller via respektive

verksamhetschef beroende på hur verksamhetschefen önskade att informationen tillhandahölls.

Godkännande för studien samt informationsbrev bifogades antingen via mail eller gavs i

samband med intervjun till de berörda BHV-sjuksköterskorna. Vid samtliga intervjutillfällen

kontrollerade författarna att deltagarna var införstådda med studiens syfte samt att de uppfyllde

inklusionskriterierna. Informerat samtycke gavs muntligt för att studiedeltagarna säkert skulle ha

fått informationen och fått betänketid för sitt deltagande. Vidare underströks vid intervjutillfället

att deltagande var frivilligt och att deltagande när som helst kunde avbrytas utan att skäl behövde

anges.

Intervjutider bokades enligt önskemål från deltagande BHV-sjuksköterska. Sju intervjuer

genomfördes under deltagarnas arbetstid på respektive arbetsplats och två intervjuer

genomfördes efter arbetstid på en plats enligt deltagarens önskemål. Intervjuerna spelades in på



17

mobiltelefon och varierade i tid (12–34 minuter). Alla intervjuer genomfördes individuellt, i

enrum med informanten. Intervjuerna kodades med en bokstav från A-I.

Bearbetning och dataanalys

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant av författarna direkt efter varje genomförd

intervju. Dataanalys genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Danielsson

(2017b). Materialet lästes igenom upprepade gånger av båda författarna för att få en god

förståelse och uppfattning om innehållet. Materialet fördes därefter in i en tabell enligt den kod

(A-I) respektive intervju hade tilldelats. Intervjuerna lästes igenom ytterligare och delar som var

relevanta för syftet markerades för att särskiljas som enskilda meningsbärande enheter. Då

huvuddelen av dessa enheter var korta skedde ingen kondensering utan de meningsbärande

enheterna sammanfattades och komprimerades istället direkt till koder. Koderna klipptes ut och

sorterades ihop i olika subkategorier utefter innebörd. Subkategorier som kunde relateras till

varandra lades därefter samman till en kategori, se exempel i tabell 2. Diskussion och reflektion

fördes fortlöpande mellan författarna för att få en tydlig struktur och en förståelse av materialet.

Som avslutning identifierades citat som kom att stärka resultatet.

Tabell 2: Exempel på analysprocessen

Meningsbärande

enhet

Kod Subkategori Kategori

Vår EPDS-screening

och allt sådant, vem

riktar man den till och

hur, ja såna här frågor

är det lite som snurrar

Osäkerhet hur man

ska göra gällande

EPDS

Svårigheter i

journalsystem och

screening

Ett otydligt

journalsystem och

attityder från

regnbågsföräldrar

skapar och osäkerhet

Många har psykisk

ohälsa och det är

vanligare bland dem

[hbtq-personer].

Man kollar som

vanligt hur de mår

och gör ingen skillnad

Utsatthet Regnbågsfamiljer är

mer sårbara.
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN

Vid kvalitativa studier är det viktigt att deltagarnas säkerhet och välbefinnande garanteras

(Kjellström, 2017). En riskanalys genomfördes innan studien genomfördes för att minimera

eventuella risker för deltagarna, såsom emotionell och social risk. En emotionell risk skulle

kunna vara att deltagare känner sig osäkra eller upplever obehag gällande ämnet eller

intervjusituationen (Kjellström, 2017). Genom ett tryggt bemötande försökte författarna

minimera att sådana känslor uppstod. En social risk skulle kunna handla om att en person blir

ifrågasatt och därmed löper risk att skada sin relation till andra (Kjellström, 2017). Deltagarna

erbjöds därför själva att välja tid och plats för intervjun. Författarna kontrollerade att deltagarna

var införstådda med studiens syfte samt att information om deras deltagande, inklusive

intervjumaterial, behandlades konfidentiellt. Därmed skedde ett muntligt samtycke till

deltagande. Då BHV-sjuksköterskorna fått kontaktuppgifter till författarna gavs betänketid. I

informationsbrevet upplystes även att deltagande kunde avbrytas när som helst. För att

säkerställa konfidentialiteten redovisas materialet på ett sätt som gör att det inte kan härledas till

en specifik individ (Kjellström, 2017). Därför gavs studiedeltagarna och arbetsplatserna koder

istället för reella namn.

RESULTAT

Som svar på syftet gällande BHV-sjuksköterskors erfarenheter att bemöta regnbågsföräldrar när

dessa söker vård för sitt barn, återfanns i resultatet fem kategorier och sex subkategorier.

Regnbågsfamiljer är mer sårbara; Ett otydligt journalsystem och attityder från regnbågsföräldrar

skapar och osäkerhet; Bemötande av regnbågsfamiljer kräver kompetens; Det sker en ökad

acceptans och tolerans gentemot regnbågsfamiljer; Det sker en ökad medvetenhet om värdet av

inkluderande vårdmiljö inom BHV. BHV-sjuksköterskor upplever att de bemöter

regnbågsföräldrar likadant som andra föräldrar men att det ändå förekommer skillnader som kan

skapa osäkerhet, exempelvis journalsystem. Se tabell 3 för översikt kategorier och subkategorier.

Resultatet presenteras under varje kategori och kommer styrkas med olika citat.
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Tabell 3. Översikt över BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta regnbågsföräldrar som

söker vård för sitt barn.

Kategori Subkategori

Regnbågsfamiljer är mer sårbara Utsatthet

Extra omsorg

Ett otydligt journalsystem och attityder från

regnbågsföräldrar skapar osäkerhet

Svårigheter i journalsystem och screening

Känsla av attityder från

regnbågsföräldrar

Bemötande av regnbågsfamiljer kräver

kompetens

Det sker en ökad acceptans och tolerans

gentemot regnbågsfamiljer

Ingen skillnad mellan regnbågsfamiljer och

andra familjer

Samhället har förändrats gällande hbtq

Det sker en ökad medvetenhet om

värdet av inkluderande vårdmiljö inom

BHV

Regnbågsfamiljer är mer sårbara

Utsatthet

Deltagare uppgav tankar om att regnbågsföräldrar skulle vara extra utsatta och därmed löpa

högre risk för psykisk ohälsa, hot och större press från samhället.

”…jag vet att många [regnbågsföräldrar]kan ha psykisk ohälsa, att det är lite

vanligare bland dem...det här med identitet och samhällsnormer, att man bryter

mot dem...”(I).
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Deltagare förmedlade en tendens att regnbågsföräldrar ibland upplevdes nervösa inför besöket på

BHV och reflekterade över att det kunde finnas en rädsla att berätta om sin läggning.

”Man tänker ju också att de[regnbågsföräldrar] kanske blir lite mer utsatta i

samhället, så att det blir lite ökad press, det har jag inte pratat med dem om men

jag kan tänka mig att man kanske känner blickarna på sig, att ska de klara det här

nu…”(A).

Extra omsorg

Några deltagare beskrev att de ibland kunde vara extra mån i mötet med regnbågsföräldrar

genom att ställa extra frågor för att säkerställa deras välmående.

”Jag har varit väldigt mån om att de [regnbågsföräldrar] hela tiden ska känna sig

accepterade och välkomna...jag kanske har frågat dem lite extra hur de mår och

så...den skillnaden jag har gjort och där det är en mamma och en pappa har jag

kanske ställt frågan till båda. Både den som har fött barnet och den som inte fött

barnet”(A).

Ett otydligt journalsystem och attityder från regnbågsföräldrar skapar osäkerhet

Svårigheter i journalsystem och screening

En osäkerhet framkom gällande dokumentation och EPDS-screening när det kom till

regnbågsföräldrar och att det hade underlättat om screeningen sedan tidigare varit riktad till båda

vårdnadshavarna. Osäkerheten grundade sig i frågan vem av vårdnadshavarna screeningen

riktades till då det var ett samkönat par. Andra svårigheter berörde journalsystemet där deltagare

upplevde att de förutbestämda mallarna var riktade till den födande mamman.

”…vår EPDS-screening och allt sådant här. Vem riktar man den till och hur? Ja,

sådana där frågor är lite som snurrar…är också mycket hur våra mallar är

uppbyggda, det är mycket frågor som är just till den födande kvinnan…”(A).

En deltagare berättade att hon för enkelhetens skull gav ut formuläret för EPDS-screening till

båda föräldrarna då båda var kvinnor.
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”Och sedan kan jag tycka att det här med EPDS som vi har, den postnatala

depressionsscreeningen...det finns ju ingen där för pappan...jag brukar dela ut till

båda föräldrarna om det är två mammor, för de är ju båda tjejer”(F).

Trots att dokumentationsverktyget med vårdnadshavare ett och två istället för mamma och pappa

hade förenklat journalföringen enligt vissa deltagare så fanns fortfarande oklarheter.

"Vi har liksom inte lärt oss vem som är vem egentligen. Det brukar bli att ettan är

mamman och tvåan är pappan, ett lesbiskt par...då tänker jag spontant ettan som den

födande, den som burit barnet...men hur gör man då när det är två pappor och hur

gör man om det är en adopterad?"(I).

Känsla av attityder från regnbågsföräldrar

Några deltagare berättade att de känt sig lite utsatta i mötet med regnbågsföräldrar, exempelvis

fått en känsla av att komma och störa.

”Hon var väldigt, kom inte hit, prata inte med mig. Jag kände mig ungefär som jag

kom dit och störde. Att jag liksom kom och tittade på någonting…Att jag var nyfiken

helt enkelt. Men så var det ju inte”(F).

”Det känns som de [regnbågsföräldrar] ibland har en attityd som att de ibland tror

att man [BHV-sjuksköterskan] ska bete sig annorlunda mot dem...det kanske bara är

en känsla jag har”(H).

Det fanns en hög medvetenhet i mötet. Deltagare uppgav att de brukade tänka extra i dessa

möten för att inte säga fel. En strategi för att undgå detta var att regnbågsföräldrarna alltid fick

presentera sig och berätta vem de var.

”Jag har alltid som strategi att personerna får presentera sig, vem är det du har med

dig, brukar jag fråga om jag inte har träffat dem förut”(G).

Bemötande av regnbågsfamiljer kräver kompetens

De flesta ansåg sig uppdaterade, framförallt med kunskap inhämtad på fritiden, exempelvis

genom vänskapsrelationer och media.
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"Det har ju varit väldigt mycket program på tv om transpersoner på svt play om

könsidentiteter och att bilda familj och så, kanske inte just om att få barn men det

har varit mycket intressanta program tycker jag"(G).

Deltagare hade olika erfarenheter gällande utbildning och kunskap inom hbtq. De flesta hade inte

fått någon specifik utbildning på arbetsplatsen. Några uppgav att de fått utbildning på temadagar

för länge sedan. De flesta uppgav att de kände sig säkra i att möta regnbågsfamiljer trots brist på

utbildning och fortbildning gällande hbtq-frågor.

”Ja, vi har ju haft några sådana här tema [som handlar om hbtq], men nu är det

längesedan faktiskt”(C).

”Jag har ingen specifik kunskap från själva sjuksköterskeutbildningen, utan jag har

mer en allmänbildning”(I).

Alla deltagare ansåg att det var viktigt att vara uppdaterad kunskapsmässigt inom hbtq för att öka

medvetenhet inom kåren. Det ansågs viktigt med fortbildning för att öka medvetenheten och

även utbildning efterfrågades.

”Vi behöver bli uppdaterade hela tiden för det händer nya saker hela tiden, så man

hänger om man säger så"(B).

”…ju mer man träffar familjer och sådär så lär man sig ju saker hela tiden så man

blir ju också säkrare i det, när man får vara med ett tag också. Fast visst,

information behövs ju alltid för att hålla ämnet igång”(E).

Det sker en ökad acceptans och tolerans gentemot regnbågsfamiljer

Ingen skillnad mellan regnbågsfamiljer och andra familjer

Deltagare uttryckte att acceptansen gentemot regnbågsföräldrar har ökat och att det inom BHV

märks att hbtq har normaliserats. Det finns inga skillnader mellan regnbågsfamiljer och andra

familjer. Vidare pratade deltagarna om föräldraskap och att det inom BHV alltid är barnet som

står i fokus. Samtliga deltagare nämnde att partner eller vårdnadshavare användes istället för

mamma och pappa.
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”…det tänker jag i alla möten. Ja men att man använder typ partner. Att inte säga, ja

men är pappan hemma…ja att man inte använder orden mamma och pappa utan

partner tills man vet”(I).

Genomgående berättade deltagare att de inom BHV möter föräldrar och deras barn och att

föräldrarnas sexuella läggning då saknar betydelse. Bemötandet, öppenhet, lyhördhet, respekt

och kommunikation ansåg deltagare var viktigt.

”I dagens samhälle så tycker jag inte att det är så konstigt, man ser ju dem som vilka

föräldrar som helst. Nej jag tycker inte att man på något vis särbehandlar dem, vi

följer ju ett barnhälsovårdsprogram och det är ju det som vi säger till alla”(E).

Samhället har förändrats gällande hbtq

Samhället har förändrats genom att hbtq har normaliserats och att det inte är ett lika stort

stigma i dag som tidigare. Acceptansen har lett till att hbtq-personer kan vara öppna om

sina relationer.

"Vi har ju fått en helt annan acceptans i samhället. Att våga vara förälder, att våga

visa i väntrummet att man är förälder fast man är en annorlunda familj. Och när blir

man en vanlig familj? När ser man sig själv som icke annorlunda? Acceptansen har

ju ändrat sig, för de flesta i alla fall. Men inte alla, en del tycker ju det är

jättesnuskigt, med transpersoner framför allt "(G).

Det sker en ökad medvetenhet om värdet av inkluderande vårdmiljö inom BHV

Deltagare berättar att de medvetet försökt förändra miljön på mottagningarna för att få en mer

öppen, inkluderande och välkomnande atmosfär. Detta genom att lyfta fram och visa böcker om

olika familjer och genom att lägga fram information.

”Vi har ju lite här ute i vårt väntrum till exempel, vi har pratat med bibliotekarien

och tagit in lite böcker, och vi har regnbågsflaggan, ja men vi har lite sådär

inbjudande”(B).
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”Nej men den är nog ganska bra och vi har kört ett tema här under våren, eller ända

sedan i höstas kanske, med att vi lånade böcker på biblioteket till barnen så att vi har

olika familjer och visar”(H).

Flera uppgav att det fanns förbättringsbehov på deras mottagning, exempelvis att tidningarna i

väntrummen hade en heteronormativ klang som inte stämde överens med en öppen och

välkomnande mottagning.

” Det är fortfarande väldigt mycket som riktar sig till mammor. Och nu är det ju två

mammor. Men det är liksom väldigt kvinnligt inriktat. Ibland skulle man önska att

det vore lite mer könsneutralt faktisk. Tidningarna till exempel...om man nu tänker

att man får transpersoner, då är det ju inte riktigt bra med det bara. Nu pratar vi ju

inte om surrogatpappor eller surrogatföräldrar. Men där är det också inte bra

faktiskt. Man skulle kunna göra mer..."(G).

”Det kan väl vara vissa tidningar som inte har i ett väntrum att göra”(D).

DISKUSSION

Resultatet mynnade ut i fem kategorier; Regnbågsfamiljer är mer sårbara; Ett otydligt

journalsystem och attityder från regnbågsföräldrar skapar och osäkerhet; Bemötande av

regnbågsfamiljer kräver kompetens; Det sker en ökad acceptans och tolerans gentemot

regnbågsfamiljer; Det sker en ökad medvetenhet om värdet av inkluderande vårdmiljö inom

BHV. Genomgående i intervjuerna framför BHV-sjuksköterskorna att det inte föreligger några

skillnader i mötet mellan regnbågsfamiljer och andra familjer men att det ibland känns som att

det visst finns det, exempelvis genom upplevd attityd från föräldrarna. Även att BHV-

sjuksköterskorna är på ett annat sätt i mötet med regnbågsfamiljer genom extra visad omsorg.

Några uttrycker att det ibland föreligger svårigheter i dokumentationen, exempelvis gällande

EPDS-screeningen. BHV-sjuksköterskor förmedlar att det är viktigt med fortbildning för att

känna sig uppdaterad vilket vidare kan leda till ett bättre bemötande. Det flesta har förvärvat sin

kunskap inom hbtq på fritiden.
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Resultatdiskussion

Viktigast resultatet i denna studie är att BHV-sjuksköterskor erfar att det inte är någon skillnad

mellan regnbågsföräldrar och andra föräldrar. De lyfter att de i grunden bemöter alla föräldrar

likadant. Detta sätt att bemöta är förenligt med hälso- och sjukvårdslagen som säger att målet är

en vård på lika villkor, att alla har rätt till god hälsa och jämlik vård (SFS 2017:30). Vidare

reflekterar BHV-sjuksköterskor att regnbågsföräldrar kan vara en utsatt grupp i samhället och att

de därför kan visa regnbågsföräldrar extra omsorg i dessa möten. Denna reflektion stämmer väl

överens med Socialstyrelsens rapport (2016) där det står att par inom samkönade äktenskap har

högre förekomst av ångestproblematik, depression och missbruk än personer i olikkönade

äktenskap. Att BHV-sjuksköterskorna i grunden bemöter alla lika men ändå olika rättfärdigas av

hälso- och sjukvårdslagen som säger att den som har det största behovet ska ges företräde till

vård (SFS 2017:30). Således lika men ändå olika vård.

Ett annat viktigt resultat i denna studie är att uppbyggnaden av journalsystemet och attityder hos

regnbågsföräldrar kan skapa osäkerhet hos BHV-sjuksköterskor och därmed påverka

bemötandet. Trots att journalsystemet har utvecklats, exempelvis genom att vårdnadshavare ett

och två används istället för mamma och pappa, verkar deltagarna inte tycka att systemet med

dess färdiga mallar är helt självklart. Det blir också tydligt när en studiedeltagare berättar att hen

har som strategi att dela ut EPDS-formuläret till den icke-födande modern i ett samkönat par för

att även hon är kvinna. Med detta som bakgrund framkommer en önskan om förtydligande av

journalsystemet, samt om depressionsscreeningen med EPDS-formuläret. Detta lyfts även i

studien av Dahl-Spidsberg och Sørlie (2011) där det framkommer att kreativitet gällande

dokumentation och språk är viktigt.

I denna studie om BHV-sjuksköterskors erfarenheter görs få reflektioner om den icke-födande

föräldern. En deltagare berättar att den hade funderingar över att så mycket är kopplat till den

födande kvinnan, även här lyftes EPDS-formuläret. I en studie av Anderson och medförfattare

(2017) berättade en icke-födande förälder i ett samkönat kvinnligt par hur hon uppskattat att även

hon fick depressionsscreeningsformuläret. Det kan alltså uppskattas av den icke-födande

föräldern att få EPDS-formuläret men det delas inte ut till alla. Studier visar att även fäder kan
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drabbas av depression både under graviditet och postpartum och att olika faktorer kan spela in så

som ekonomisk status eller sociala nätverk (Nath et al., 2016; Da Costa, et al., 2015; Eddy, Poll

& Whiting, 2019). Barnets språkutveckling kan även påverkas om en förälder eller båda

föräldrarna är deprimerade (Fredriksen, von Soest, Smith & Moe, 2018). Därför kan det vara

relevant att båda föräldrarna får genomgå depressionsscreening på BHV, oavsett könstillhörighet

eller sexuell läggning. Det skulle även underlätta för BHV-sjuksköterskorna och andra

regnbågsfamiljer om EPDS-screeningen utfördes konsekvent till alla föräldrar. Under studiens

gång har riktlinjer angående uppmärksammande av den icke-födande föräldrarens välmående

förändrats. Detta är inget som någon av studiedeltagarna tagit upp under intervjuerna så det är

oklart om de är medvetna om de nya riktlinjerna. Den nyblivna icke-födande föräldern ska

numera erbjudas ett enskilt föräldrasamtal när barnet är mellan 3–5 månader (Bergström, 2019).

När det gäller EPDS så är skalan validerad i Sverige för både nyblivna mödrar och nyblivna

fäder. Det som dock verkar skilja mellan mödrar och fäder är att utfallet av testet hos fäder

verkar beröra mer oro och stress och inte uttalad depression. Av den anledningen är det osäkert

om EPDS är lämplig i andra fall än vid egentlig depression (Wickberg, 2016). I Dahl och

Malterunds studie (2015) beskrev en icke-födande moder hur hon velat prova på amning men

inte prövat förrän de kommit hem från förlossningen då de inte velat uppfattas som konstiga. Det

kan alltså framkomma frågeställningar som skiljer sig från frågeställningar som olikkönade

föräldrapar kan ha. Wojnar och Katzenmeyer (2013) skriver om olika frågeställningar den icke-

födande modern kan ha, så som anknytning och juridiska rättigheter. Med det i åtanke kan det

därför vara extra viktigt för den icke-födande föräldern att känna sig inkluderad och att BHV-

sjuksköterskan får den att känna sig delaktig.

Deltagare i studien berättade att det ibland käns som om regnbågsföräldrar förväntar sig att bli

bemötta med en viss attityd, att mötet ska vara på ett visst sätt. Under intervjuerna framkommer

att deltagarna har olika strategier för att tillse ett bra bemötande gentemot regnbågsföräldrar. En

sådan strategi är att alltid låta föräldrarna presentera sig själva och berätta vem de har med

sig. Ett gott bemötande kan betyda olika saker för olika individer (Weiner-Thordarson, 2014)

och det kan tänkas försvåra en BHV-sjuksköterskas mål om ett gott bemötande vid varje enskilt

möte. Vårdpersonals attityder gentemot hbtq-personer kan påverkas av olika faktorer,
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exempelvis religiösa uppfattningar och politiska åsikter (Bennet et al., 2016; Chapman et al.,

2010). Som Fors (2017) skriver skulle det kunna vara problematiskt om personen själv inte

känner efter utan har fått lära sig hur ett bemötande bör vara mot en specifik grupp. Bemötande

handlar inte bara om att ta emot en patient utan subtila uttryck såsom ögonkontakt och

positionering kan vara avgörande för hur någon uppfattar ett möte. Bemötandet påverkas av våra

erfarenheter och vår människosyn (Fossum, 2013). Om politisk tillhörighet och religion kan

påverka synen på hbtq-personer och familjebildning kan utbildning bidra till att patient eller

familj uppfattar mötet som gott och är det bra nog i sådana fall? Fossum (2013) skriver att

känslan av ett gott bemötande kan påverkas av personens förväntningar på mötet. Någon kanske

uppfattar mötet på ett mer negativt sätt då denne får något bekräftat och varit med om samma

erfarenhet tidigare. Med utgångspunkt från att patienter inte ska behöva vara informationspelare,

vilket ibland förekommer (Wardrop et al., 2012) borde det vara relevant med utbildning

inom hbtq-frågor på BHV för ett bättre bemötande då begrepp och processer kan förtydligas.

BHV-sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt med kunskap och utbildning och att

samhällsförändringar har bidragit till att fördomar mot hbtq-personer minskat, både i samhället

och inom BHV. Dock framkom det under intervjuerna att de flesta av deltagarna hade förvärvat

sin kunskap inom hbtq från annat håll än arbetsplatsen, exempelvis från Sveriges television,

vilket kan ses som anmärkningsvärt. Utifrån detta ses ett behov av mer kunskap och ökad

fortbildning på arbetsplatsen. RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,

transpersoners och queeras rättigheter) erbjuder hbtq-certifiering för verksamheter som beställer

tjänsten, bland annat hos barnhälsovården. Certifieringen innebär att personal får ökad kunskap

om hbtq-personers livsvillkor (RFSL, 2016). Dock finns det skeptiker för implementering av

speciell hbtq-kompetens. Kritiker menar att det finns en risk att det skapar exotifiering och

objektifiering av gruppen. Att de så kallade vanliga människorna behöver särskild kompetens för

att bemöta den marginaliserade gruppen. En annan fara med speciell kompetens är att personal

kan lära sig att säga rätt och vilka attityder som är korrekta, inte att personen själv känner det

(Fors, 2017). En av deltagarna i denna studie uttryckte att regnbågsflaggan kan vara

ett statement, men reflekterade samtidigt över att det fanns en risk att hbtq-personer pekas ut som

grupp istället för att de bemöts som enskilda individer.
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Flera studiedeltagare berättade att tidningsutbudet och informationen vid BHV-mottagningarnas

väntrum fortfarande var uppdelade utifrån att föräldrar kommer dit som mamma och pappa.

Tidningarna kunde vara stereotypt manliga eller vara tydligt riktade till mamman. Deltagare såg

det som problematiskt och att förbättringsarbeten där kunde vara angeläget. Några deltagare

berättade att de aktivt tagit in relevant litteratur då de haft temaveckor. Samtliga deltagare

berättade att de använde sig av pronomenet partner eller vårdnadshavare, något som enligt flera

studier är viktigt för ett inkluderande bemötande (Anderson, et al., 2015; Cherguit, et al., 2012).

Pronomenet partner inkluderar alla föräldrar och om BHV-sjuksköterskorna systematiskt

använder sig av begreppet när de inte känner till den andra föräldern minskar risk för

heteronormativ retorik och exkludering - en strategi för inkludering. Det är intressant att många

deltagare ansåg att det fanns behov av förändring på mottagningarna men att det var få som gjort

något för att få till en sådan förändring.

BHV-sjuksköterskor i denna studie berättade att de försöker anpassa sitt arbete efter varje enskilt

möte och att de strävar efter att bemöta familjerna på ett sätt som de hoppas familjerna kommer

uppfatta som välkomnande. De ansåg att kommunikation var viktigt och då pratade de

framförallt om den verbala kommunikationen så som att använda pronomenet partner. Samtliga

deltagare var legitimerade sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska.

I distriktssköterskans kompetensbeskrivning står det att hen ska förstå familjens resurser i ett

hälsofrämjande perspektiv samt den sociala kontextens betydelse för god hälsa och byggas på ett

etiskt, holistiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Kompetensbeskrivningen

innefattar således vårdvetenskapens centrala begrepp hälsa och människa där helhetsperspektiv

och subjektiv upplevelse av hälsa har stor betydelse. En av Travelbees utgångspunkter är det

holistiska förhållningssättet (Logan, Tierney & Pelletier, 2018). Mänskliga relationer och

kommunikation dem emellan är essentiellt enligt omvårdnadsteorin och interaktion mellan

sjuksköterska och patient är avgörande för patientens omvårdnad (Kirkevold, 2000). De

reflektioner som BHV-sjuksköterskor gjorde i studien gällande att anpassa arbetet utefter den

person de mötte, samt vikten av att bemöta familjer på ett välkomnande sätt följer Travelbees

synsätt att varje människa är unik. Vidare gjorde BHV-sjuksköterskor reflektioner om vikten av

att regnbågsföräldrar ska känna sig inkluderade och att de ibland behöver visas extra omsorg.



29

Detta visar på förståelse för ett anpassat bemötande och förståelse för att interaktionen i ett möte

kan påverkar föräldrars mående och hälsa. Travelbees omvårdnadsteori med holism och

kommunikation som två grundbultar inom dess teori återspeglas i BHV-sjuksköterskornas

reflektioner om bemötande av regnbågsfamiljer inom BHV.

Metoddiskussion

Inom kvalitativ forskning bör en kvalitetsbedömning genomföras för att bedöma den

vetenskapliga trovärdigheten. Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är tre begrepp som

används för att beskriva olika aspekter gällande trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004).

Metoddiskussionen kommer därför presenteras utifrån dessa begrepp.

Giltighet

Utifrån studiens syfte att undersöka BHV-sjuksköterskors erfarenheter så genomfördes studien

med en kvalitativ design och semistrukturerade intervjuer där målet var att genomföra 8–10

intervjuer. Lämplighetsurval som urvalsmetod valdes för att få en begränsning utifrån ett

geografiskt område. Fokus för en kvalitativ innehållsanalys ligger i ett variationsrikt datamaterial

(Henricson & Billhult 2017) och kan således påverkas av urvalet. Utifrån detta kan urval och

antal intervjuer diskuteras. Det kan tänkas att ett strategiskt urval kunde ha gett ett mer

variationsrikt datamaterial som i sin tur lett till en bättre innehållsanalys. På grund av ett

begränsat tidsperspektiv gällande rekrytering så fanns dock inte utrymme för ytterligare

rekrytering, detta kan möjligen ses som en svaghet. Vidare så var frågeguiden uppbyggd av

flertalet öppna frågor, dock gav deltagarna i flera fall korta svar på frågorna. Trots att författarna

bad deltagarna vidareutveckla sina svar så gav det inte alltid mer uttömmande svar. Det gjorde

att de meningsbärande enheterna under analysprocessen blev korta och att steget till

kondensering föll bort och istället ersattes direkt av koder. Korta svar bidrog också till att

identifiering av relevanta citat för att stärka resultatet försvårades. Det gav en något ojämn

fördelning av citat från studiedeltagarna. Författarna hade inte heller på förhand formulerat

färdiga följdfrågor. Det kan därför tänkas att författarna missat att följa upp ett svar med en

relevant följdfråga. Även detta kan ha bidragit till att deltagarnas svar i sin helhet blev korta och

att citat blev svåra att identifiera. Det får ses som en svaghet. En styrka är att författarna

sammantaget gjorde bedömningen att deltagarna var öppna och ärliga i intervjusituationerna och
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gärna delade med sig av sina erfarenheter. Erfarenheterna bedömdes giltiga att ge svar åt

studiens syfte.

Tillförlitlighet

Ett problem som kan uppstå efter upprepade intervjutillfällen är att intervjuaren förändrar sitt sätt

att intervjua. Det innebär att formuleringar av frågor och följdfrågor kan förändras med tiden och

att alla studiedeltagare inte fått exakt samma frågor (Graneheim & Lundman, 2004). Då en färdig

och tydlig frågeguide med flertalet öppna frågor användes i denna studie får denna risk anses

liten. Om frågorna ställts i olika ordning och om någon formulering kan ha ändrats under det

begränsade antalet intervjuer som genomförts får detta istället ses som en möjlighet till ett mer

variationsrikt datamaterial som därmed stärker studiens tillförlitlighet. För att minska risken för

subjektiva tolkningar lästes alla intervjuer upprepade gånger av båda författarna. Vidare

diskuterade författarna intervjuerna och genomförde innehållsanalysen gemensamt, vilket är

viktigt enligt Graneheim och Lundman (2004) och stärker studiens tillförlitlighet.

Överförbarhet

För att en studie ska ha en god överförbarhet krävs att studiens tillvägagångssätt och urval ska

vara utförligt beskrivet (Graneheim & Lundman, 2004). Då författarna beskriver

tillvägagångssätt och urval möjliggör det för andra att genomföra liknande studier på samma sätt.

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att resultatet är utförligt presenterat för att

kunna jämföra med andra studier. Författarna anser att resultat framkommit men det finns risk

för subjektiva tolkningar av texterna och det kan ha påverkat resultatet.

Slutsats

I föreliggande arbete om BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta regnbågsföräldrar, när

de söker vård för sitt barn uppstod efter innehållsanalys av intervjumaterial fem huvudkategorier.

Regnbågsfamiljer är mer sårbara; Ett otydligt journalsystem och attityder från regnbågsföräldrar

skapar och osäkerhet; Bemötande av regnbågsfamiljer kräver kompetens; Det sker en ökad

acceptans och tolerans gentemot regnbågsfamiljer; Det sker en ökad medvetenhet om värdet av

inkluderande vårdmiljö inom BHV. BHV-sjuksköterskor upplever att de bemöter

regnbågsföräldrar likadant som andra föräldrar men att det ändå förekommer skillnader som kan
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skapa osäkerhet, exempelvis vid dokumentation. BHV-sjuksköterskor förmedlade att det i

grunden inte skiljer sig att ta hand om barn i regnbågsfamiljer gentemot andra familjer, de

försöker se alla utifrån att de är föräldrar som kommer till BHV med sina barn. Trots det så

framkom ändå att BHV-sjuksköterskor ibland känner sig osäkra och är rädda för att uttrycka sig

fel. För att tillse ett bra möte har de skapat strategier för att få familjerna att känna sig välkomna,

exempelvis genom att visa extra omsorg. Detta skiljer sig från möten med andra familjer.

Denna studies resultat skulle kunna användas för att belysa behovet av mer kunskap och

utbildning bland BHV-sjuksköterskor för ett bättre bemötande av regnbågsfamiljer eftersom

dessa familjer ökar i antal i samhället.
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Bilaga 1, frågeguide

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Semistrukturerad frågeguide
• Hur gammal är du?
• Vilken könsidentitet har du?
• Hur länge har du arbetat som distriktssköterska eller som barnsjuksköterska?
• Hur länge har du arbetat inom BHV?
• Berätta om ett möte med en regnbågsförälder/rar till ett barn ni har haft ansvar för inom

BHV? Var det något speciellt du tänkte på i mötet?
• Fanns det något du kunde gjort annorlunda? Vad i så fall?
• Har du upplevt något dilemma i mötet med regnbågsföräldrar? Vad i så fall? Eller ser du

att det skulle kunna finnas något dilemma i mötet med regnbågsfamiljer?
• Hur ofta möter du regnbågsfamiljer i arbetet?
• Hur ser du på din kunskap kring ämnet?
• Var har du förvärvat den kunskap du har (och vad är det)?
• Vilken kunskap skulle du önska ytterligare för ditt arbete med regnbågsföräldrar och

deras barn?
• Hur tänker du när du möter regnbågsföräldrar jämfört med när du möter olikkönade

föräldrapar?
• Har du i jobbet mött en transman som varit gravid och fått barn? Berätta! Om inte, hur

skulle du tänka dig att du upplever det? Rådgivning kring amningsstöd exempelvis.
• Hur upplever du det är att bemöta föräldern som inte burit barnet?
• Vad tycker du är viktigt att tänka på i bemötandet av regnbågsföräldrar?
• Anser du att något är extra viktigt att tänka på i bemötandet av regnbågsfamiljer? I så fall

vad?
• Upplever du att det finns fördomar om regnbågsfamiljer inom vården? Om ja, hur yttrar

det sig?
• Hur upplever du miljön på er mottagning angående hbtq-personer och regnbågsfamiljer?

Exempelvis gällande olika typer av information till föräldrar eller uppslag och broschyrer
i väntrummet.

• Vilka förbättringsområden ser du, och vilka förbättringsområden ser du angående
regnbågsfamiljer på er mottagning?

• Berätta om era föräldragrupper i förhållande till könsidentitet och föräldraskap?
• Hur diskuterar ni frågor gällande regnbågsfamiljer mellan er kollegor i arbetet? Pratar ni

om frågor gällande regnbågsfamiljer er kollegor emellan? Vilka frågor kan det handla om
i så fall?

• Är det något mer som du vill dela med dig av angående det vi samtalat om?
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Bilaga 2, informationsbrev till deltagare

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Förfrågan om deltagande i intervjustudie

Hej blivande kollegor! Vi heter Cecilia Stenhammar och Lina Blomberg och går
distriktssköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.

Specialistutbildade sjuksköterskor på BHV möter dagligen föräldrar och barn som tillhör en
variation med familjekonstellationer. Detta, då föräldrar som väljer att bilda familj utanför
heterosexuell tvåsamhet i allt större utsträckning visar för BHV-personal att tvåsamhetsnormen
inte gäller för dem och i allt större utsträckning även accepteras i samhället.

Vi söker dig som är DSK/BSSK och arbetar inom BHV och mött eller kontinuerligt möter barn
och hbtq-föräldrar som tillhör så kallade “regnbågsfamiljer”, där minst en av föräldrarna är
biologisk förälder till barnet. Detta, då vi planerar ett magisterarbete i vårdvetenskap.

Medverkan innebär att du under cirka 20-30 min blir intervjuad om dina arbetsrelaterade
erfarenheter av möten med regnbågsfamiljer. Deltagandet sker på en ostörd plats, antingen på din
arbetsplats eller om du föredrar något annat ställe och inte önskar att någon vet om ditt
deltagande. Intervjun kommer att spelas in och all information behandlas konfidentiellt. Inga
individer eller arbetsplatser kommer således att kunna identifieras i resultatet, utan detta
presenteras på gruppnivå. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta din
medverkan utan att ange skäl.

Dina erfarenheter är värdefulla och kan bidra till ökad kunskap inom ämnet HBTQ. Vi
välkomnar dig således att kontakta oss nedan via mail eller telefon.

Cecilia Stenhammar, leg sjuksköterska Lina Blomberg, leg sjuksköterska

Email: cecilia.stenhammar.2366@student.uu.se        Email: lina.blomberg.1180@student.uu.se

Tel: xxxx xxx xxx Tel: xxxx xxx xxx

Leif Eriksson, Lektor, Distriktssköterska

Email: leif.eriksson@pubcare.uu.se


