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Abstrakt 
 

Bakgrund: Barnhälsovården växte fram under 1900-talet med primärt fokus på att 

förebygga plötslig spädbarnsdöd men har i dag övergått till att framförallt arbeta 

promotivt i samråd med familjen genom att stärka deras egna resurser. Alla familjer har 

olika behov som skall tillgodoses av barnhälsovårdens sjuksköterskor. Tidigare 

forskning har visat att föräldrar är i behov av bekräftelse, att barnhälsovårdens 

sjuksköterskor har stort inflytande på dem och att barnhälsovårdens sjuksköterskor 

upplever stora krav på sig i den rollen.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa föräldrars erfarenheter av kontakten med 

barnhälsovårdens sjuksköterskor.  

Metod: En induktiv kvalitativ ansats användes som metod. Datainsamlingen 

genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer och tio föräldrar deltog i 

studien. En kvalitativ manifest innehållsanalys användes som analysmetod. 

Resultat: Resultatet beskrevs i tre huvudkategorier. “Relationen med barnhälsovårdens 

sjuksköterska” beskrev hur förtroende, sjuksköterskans förhållningssätt och vikten av 

kontinuitet i kontakten påverkade relationen med barnhälsovårdssjuksköterskan. 

“Föräldrars behov” beskrev deras tillfredsställelse över tillgängligheten och de råd och 

stöd som gavs och hur de togs emot. “Upplevelsen av barnhälsovårdsprogrammet” 

belyste första mötet i form av hembesök och bedömningarna som gjordes över barnets 

utveckling och tillväxt på barnhälsovården. 

Slutsats: Barnhälsovården har en viktig funktion i att hjälpa föräldrar att känna trygghet 

med barnets hälsa och utveckling samt att öka tilltron till föräldrarnas egna förmågor. 

Detta genom att barnhälsovårdens sjuksköterskor är lyhörda inför föräldrars önskemål. 
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Abstract                                                  

Background: Child Health Services (CHS) emerged in the 20th century with a primary 

focus on preventing Sudden Infant Death Syndrome. Today CHS has changed it´s 

approach and now works in a promotive way with family consultation as a tool to 

strengthen their own resources. All families have different needs in the meeting with 

 the child health care nurses. Previous research showed that parents were in need of 

confirmation and that Child Health Care-nurses (CHC) had great influences on them. 

CHC-nurses experienced great demands on themselves in that role.                          

Aim: The aim of the study was to shed light on parents' experiences of contact with the 

CHC-nurses.                                                                                                                 

Method: An inductive , qualitative approach was used as a method. Data collection was 

performed using semi-structured interviews and ten parents participated in the study. A 

qualitative manifest content analysis was used for dataanalysis.                                         

Results: The results were described in three main categories. “The relationship with the 

CHC-nurse” described how trust, nurses' attitudes and the importance of continuity in 

the contact affected the relationship with the CHC-nurse. “Parents need” described 

their satisfaction with the availability and the advice and support given and how they 

were received . “The experience of the CHC-program” highlighted the first meeting in 

the form of home visits and assessments made of the child's development and growth in 

child health care.                                                                                                   

Conclusion: The CHC-nurse has an important role in helping parents to feel confident 

with the child´s health and development to increase the confidence in the parents´ own 

abilities. This is possible if the CHC-nurse is responsive to parents´wishes.                   

Keywords: Child health care center, experiences, parents 
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Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ulla Peterson för hennes enorma 
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personalen på öppna förskolan för att vi fick tillåtelse att göra intervjuerna i deras lokal. 

Tack även till alla föräldrar som ställde upp och deltog, utan dem hade studien inte varit 

möjlig att genomföra. 
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1 Inledning 
 

Sverige, med sin barnhälsovård (BHV), framhålls i andra länder som ett land där barn 

kan växa, utvecklas och prioriteras på ett sätt som inte förekommer så ofta i andra delar 

av världen. Den svenska BHV anses även vara unik då den lyckas nå ut till nästan alla 

familjer och barn upp till förskoleåldern. BHV växte fram under 1900-talet, då 

grundlades principen att BHV skulle vara frivillig, kostnadsfri och till för alla. Detta är 

principer som idag fortfarande står kvar oförändrade. En tydlig utveckling i dagens 

BHV gällande målsättningen kan dock ses. BHV har gått i från att vara en 

kontrollerande och övervakande enhet till en stödjande och hälsobefrämjande 

verksamhet (Blair, Stewart-Brown, Hjern & Bremberg, 2013). BHV-sjuksköterskor har 

en viktig funktion i att  främja hälsan hos både barn och föräldrar. Vården på BHV bör 

bedrivas genom delaktighet hos föräldrarna och öka deras tilltro till sin egen förmåga 

(Berglund, Fassih, Holmqvist, Nygren &Thor, 2015). I denna studie kommer författarna 

att undersöka vilka erfarenheter som föräldrar har av BHV för att kunna identifiera 

potentiella förbättringsområden.  

 

2 Bakgrund 

2.1  Barnhälsovårdens historia                                                                          

I början av 1900-talet fanns det en framstående barnläkare vid namn Morits Blumenthal 

som uppmanade de borgerliga kvinnorna i Stockholm att ge sig ut till de fattiga 

mödrarna i samhället för att förse dem med mat och ge råd om amning, uppfödning och 

hygien. Detta för att främst förebygga plötslig spädbarnsdöd. Det blev starten för de 

svenska “Mjölkdropparna”. Mjölkdropparna spred sig över landet och gjorde,  med sina 

knappa resurser, det de kunde för nyblivna mödrar. Deras arbete var en viktig insats för 

att minska spädbarnsdödligheten i landet, vilket resulterade i att riksdagen på 1930-talet 

beslutade om att införa allmän BHV i hela landet (Blair et al., 2013). 

 

2.2  BHV:s hälsobefrämjande och förebyggande verksamhet 

Dagens BHV strävar efter ett hälsobefrämjande och förebyggande arbetssätt. Detta 

innebär att främja barns hälsa och utveckling, arbeta för deras hälsa och välbefinnande 

samt förebygga sjukdomar (Blair et al., 2013). Hälsofrämjande arbete kan utföras på 
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både individ- och samhällsnivå. På individnivå kan detta arbete innebära hjälp till 

livsstilsförändringar och på samhällsnivå innebär det att främja folkhälsan genom 

samarbete med olika institutioner såsom skolor, arbetsplatser och andra sociala 

grupperingar. På BHV sker arbetet på samhällsnivå genom att följa det nationella BHV-

programet som riktar sig till alla barn upp till 5,5 år medan det på individnivå sker 

genom att vården anpassas till familjen, beroende på hur deras behov är 

(Socialstyrelsen, 2014). BHV-sjuksköterskan arbetar ständigt hälsofrämjande genom 

samtal med föräldrar om amning, matintroduktion, kost, tandhälsa och barnsäkerhet 

som anpassas efter barnets ålder (Rikshandboken för barnhälsovård, 2015). 

 

2.3 Det nationella programmet för barnhälsovården 

 
Det nationella BHV-programmet utgår från Rikshandboken för barnhälsovård (u.å.) och 

innebär en hälsoövervakning som grundas i Socialstyrelsens riktlinjer (2004). BHV-

programmet syftar till att följa barns hälsa, utveckling och livsvillkor. 

Rekommendationerna från Rikshandboken är att barns tillväxt och utveckling ska följas 

med vissa tidsintervall med tätare besök under första halvåret. Detta för att ge en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen vilket är målet för all hälso- och sjukvård 

(SFS 1982:142). Barnhälsovårdens läkare rekommenderas att göra rutinmässiga 

somatiska hälsoundersökningar av barnet vid fyra veckor, sex månader, tolv månaders 

ålder och vid två och ett halvt års ålder. Hembesök är alltid önskvärt som ett första möte 

med BHV-sjuksköterskan och rekommenderas även då barnet är åtta månader.  

 

Enligt Magnusson, Lagerberg och Sundelin (2011) skapar hembesöket bättre 

förutsättningar för att bygga upp en förtroendefull relation jämfört med den som skapas 

i mottagningsmiljön. Även de råd och stöd som ges till familjen kan bättre anpassas 

efter de förutsättningar som finns i familjens hemmiljö.Vid alla besök gör BHV-

sjuksköterskan en psykomotorisk utvecklingsbedömning relaterat till barnets ålder där 

hon tittar på språk, kontakt, beteende och samspelet med föräldrarna, eventuella syskon 

och andra vuxna. Genom att samma BHV-sjuksköterska har regelbunden kontakt med 

familjen ökar förutsättningarna att kunna följa de psykiska och sociala 

familjeförhållandena, vilken miljö barnet befinner sig i och vilka levnadsvanor som är 

knutna till familjen. Allt detta är viktigt för att BHV-sjuksköterskan ska kunna ge gott 

stöd i föräldraskapet. Stödet kan ges både individuellt eller gemensamt genom till 

exempel föräldragrupper. Barn och deras familjer har olika behov av stöd från BHV och 
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det är BHV-sjuksköterskans uppgift att kunna tillgodose dessa. Beroende på vilka 

behov familjen har behöver BHV kunna rikta extra insatser till de familjer som behöver 

mest stöd. Detta kan ske genom flera hembesök, uppföljande hälsoundersökningar eller 

remiss till annan vårdgivare vid behov (Rikshandboken för barnhälsovård, u.å.). 

 

 

2.4 BHV-sjuksköterskans ansvarsområde 
 

På BHV arbetar distriktssköterskor och sjuksköterskor med specialistutbildning inom 

barn och ungdomar. De har som uppgift att se hela familjen och att uppmuntra och 

stärka föräldrarna till att hitta egna resurser som de kan använda sig av i sin omsorg om 

barnet. Detta är grunden i arbetet inom BHV och uppnås genom att BHV-

sjuksköterskan är lyhörd och kan lyfta och stödja positiva egenskaper hos familjen. I 

mötet med familjen är delaktighet och inflytande centralt, och BHV bidrar till att stärka 

självförtroende i föräldraskapet genom att familjen får den information de behöver för 

att kunna fatta beslut som rör barnet. BHV-sjuksköterskan har också en uppgift i att 

förmedla kunskap till föräldrarna om barn och deras behov, men också i att 

uppmärksamma, stödja och hjälpa föräldrar som har svårigheter i relationen till sitt barn 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

Enligt Myors, Schmied och White (2012) upplevde BHV-sjuksköterskor i Australien att 

de hade ett viktigt arbete som de uppskattade. De uppgav att de trodde att deras arbete 

med barn skulle kunna ha en positiv påverkan på barnens framtida sociala och 

emotionella hälsa. Det framkom dock i studien att BHV-sjuksköterskornas syn på 

föräldrarna skilde sig åt. En grupp BHV-sjuksköterskor såg på föräldrarna som 

okunniga och i behov av experthjälp, medan den andra gruppen hade ett mer sympatiskt 

förhållningssätt och såg föräldrarna som en resurs och som en samarbetspartner. Den 

första gruppen uppgav också att de inte var intresserade av att arbeta tillsammans med 

föräldrarna utan tyckte att deras roll som BHV-sjuksköterska skulle ligga i att vara 

expert. Det framkom också i studien att BHV-sjuksköterskorna kände sig stressade av 

tiden som avsatts för besöken. De visste aldrig vilka frågor som skulle dyka upp 

förutom de planerade undersökningarna, och de upplevde att föräldrarna förväntade sig 

att alla frågor skulle hinna lyftas och lösas innan besökstiden var slut. Detta kunde få 

dem att ibland känna sig otillräckliga. 

Resultatet från en tidigare genomförd svensk studie visade att BHV-sjuksköterskor 

trodde att mödrar framförallt förväntade sig stöd, råd och bedömning av barnens tillväxt 
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och utveckling från barnhälsovården. BHV-sjuksköterskorna ansåg att det var 

nödvändigt att kunna skapa en relation med mamman för att kunna interagera och ge det 

stöd som hon behövde. Denna relation kunde dock försvåras om mamman hade stark 

integritet, om hon mådde psykiskt dåligt, hade en mental utvecklingsstörning eller om 

det fanns sociala missförhållanden i familjen (Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2000). 

 

 

2.5 Föräldrarnas behov av stöd från BHV 
 

Nyblivna mödrar beskrev att de hade ett stort behov av att få vetskap om vad som var 

normalt i frågor som gällde barnafödsel, moderskap, barnutveckling och relationer till 

pappan. De hade också ett behov av bekräftelse från BHV-sjuksköterskan på att de 

gjorde rätt när de tog hand om sitt lilla barn. I sin nya situation som nybliven mamma 

sökte de respekt och förståelse för sin situation och  uppskattade när BHV-

sjuksköterskan tog deras oro på allvar, även om det handlade om, enligt dem, triviala 

saker (Hjälmhult & Lomborg, 2012). 

 

En annan studie visade att föräldrar värderade att kunna vara öppna och ärliga mot sin 

BHV-sjuksköterska för att kunna bygga ett förtroendefullt förhållande. De uppskattade 

möjligheten att diskutera privata problem med en utomstående som hade mycket 

kunskap, antingen enskilt eller i grupp (Rautio, 2012). Fägerskiöld (2006) menade att 

pappors upplevelser av BHV-sjuksköterskan var svår att få en rättvis bild av då deras 

besöksfrekvens var väldigt varierad. De pappor som varit delaktiga vid besöken menade 

dock att BHV-sjuksköterskan oftast vände sig mot mamman vid funderingar angående 

utveckling, men även vid andra frågor gällande barnet. Trots allt tyckte papporna att 

besöken på BHV ingav en känsla av säkerhet över att barnen följde sin utveckling, men 

menade att de saknade stöd från BHV-sjuksköterskan i hur de kunde stötta mamman 

under första tiden som nybliven förälder. I en studie gjord på föräldrars upplevelse av 

interaktionen mellan BHV-sjuksköterskan och familjen då modern drabbats av 

förlossningsdepression framkom att föräldrarna hade stort behov av kontinuitet i mötet 

på BHV. De önskade att möta samma BHV-sjuksköterska som vågade fråga hur de 

mådde psykiskt vilket ofta fallerade vid ett byte av BHV-sjuksköterska. Detta 

resulterade i att föräldrarna upplevde ett sämre bemötande på BHV (Tammentie, 

Paavilainen, Tarkka och Åstedt-Kurki, 2009). Arborelius och Bremberg, (2003) menade 

att BHV-sjuksköterskan har ett stort inflytande på hur föräldrarna själva upplever sin 
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föräldraroll. De föräldrar som upplevde ett bra stöd kände sig stolta och duktiga genom 

att BHV-sjuksköterskan lyssnade på dem och bekräftade deras förmåga att lita på sina 

egna omdömen. De föräldrar som upplevde ett sämre stöd i föräldrarollen beskrev att de 

kände sig tvingade att anamma BHV-sjuksköterskans råd kring hur de skulle ta hand om 

sina barn. Det kunde till exempel avse tider för matning och vilken typ av mat de skulle 

ge sina barn. Trots att de inte kände sig bekväma med råden så följde de dem ändå för 

att få bekräftelse i föräldrarollen. 

Magnusson, Lagerberg och Sundelins studie (2011) visade att föräldrar ansåg att BHV-

sjuksköterskan ingav stort förtroende. Föräldrarna upplevde att BHV-sjuksköterskan var 

mer kompetent att kunna svara på frågor och ge bra stöd när det gällde små barn upp till 

5,5 års ålder än vad distriktssköterskan som arbetade på hälsocentralen var. BHV-

sjuksköterskan med sin kompetens upplevdes därför vara en viktig person för 

föräldrarna och deras barn. Behovet av stöd från BHV har ändrats över tid och i familjer 

med flera riskfaktorer som arbetslöshet, isolering och dålig socioekonomisk standard 

anses behovet vara som störst. De svåra frågorna gäller ofta sociala och psykiska 

problem hos såväl vuxna som barn (Magnusson et .al, 2012). Dock upplever inte alla 

familjer, som objektivt sett har det bra, sin situation som optimal. Lagerberg (2008) 

beskrev i sin studie ett samband mellan hög utbildningsnivå och hög stressnivå hos 

föräldrar vilket gav dem en känsla av begränsning i föräldrarollen. Dagens BHV har 

därför en viktig uppgift i att uppmärksamma alla föräldrars behov av att bli sedda, 

bekräftade och lyssnade på. Ett sätt för BHV-sjuksköterskan att utgå från föräldrarnas 

behov kan vara att efterfråga vad föräldrarna tycker är viktigt för dem att prata om. På 

så sätt kan BHV-sjuksköterskan undvika att ge goda råd som inte är efterfrågade 

(Rikshandboken, 2015). 

2.6 Teoretisk referensram 

Travelbees omvårdnadsteori beskrivs som en interaktionsteori och innebär att det 

grundläggande för god vård består av kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

(Kirkevold, 2000). På BHV är det föräldrarna och barnen som tillsammans står för 

begreppet patient då föräldrarna företräder barnen och är de som ger dem den omsorg 

som de behöver. Kommunikation mellan BHV-sjuksköterska och förälder blir därför 

viktig för att kunna bygga upp en bra vårdrelation. BHV-sjuksköterskans uppgift är att 

kartlägga hur föräldrarna upplever och uppfattar deras situation samt att ha en öppen 

och god kommunikation för att skapa en äkta mellanmänsklig relation (Travelbee, 



  
 

6 

2006). För att denna mellanmänskliga relation ska kunna uppstå behövs ett första möte i 

ett öppet klimat där personernas identiteter får lov att växa fram samt en upplevelse av 

sympati, empati och ömsesidighet. Genom en god relation till föräldrarna kan BHV-

sjuksköterskan hjälpa och guida föräldrarna till att hitta sina inre resurser som ger dem 

möjligheter att nå sina mål i föräldraskapet. Den mellanmänskliga relationen kan enligt 

Travelbee (2006) bara uppstå mellan personer och inte via roller. Det är därför av vikt 

att BHV-sjuksköterskan och föräldrarna ser varandra som unika individer.  

Den mellanmänskliga relationen etableras genom en interaktionsprocess. Denna process 

beskriver Travelbee (2006) som en kedja bestående av flera faser. Den första fasen 

består av det första mötet där förälder och BHV-sjuksköterska förhåller sig till 

varandra utifrån vilka förväntningar och stereotypa uppfattningar de har. När de fått ett 

första intryck av varandra och börjat se varandra som personer börjar deras identiteter 

framträda och uppfattas. Först då kan de börja etablera en relation baserad på denna 

första kontakt. Empati behövs för att förstå det psykologiska tillstånd som en annan 

människa befinner sig i och är något som kan upplevas i enskilda situationer. En BHV-

sjuksköterska kan förhålla sig till en och samma förälder i flera situationer men bara 

uppleva empati någon gång emellanåt. Empatisk förståelse menar Travelbee (2006) är 

en medveten intellektuell process som inte är beroende på om man tycker om en annan 

person eller inte. När en förälder visat BHV-sjuksköterskan sitt förtroende genom att 

vara personlig och öppen blir besvikelsen desto större om BHV-sjuksköterskan skulle 

företa sig något som får förtroendet att brista. Sympati anses vara resultatet av den 

empatiska processen och är en attityd eller inställning som BHV-sjuksköterskan 

förmedlar till föräldern. I många situationer kan BHV-sjuksköterskans sympati och stöd 

göra föräldern bättre rustad i att hantera sin situation. Sista fasen i etablerandet av en 

mellanmänsklig relation är förståelsen mellan förälder och BHV-sjuksköterska. Här har 

BHV-sjuksköterskan visat att hon har en förståelse för förälderns situation samt att hon 

är villig att hjälpa denne. Detta förutsätter dock att BHV-sjuksköterskan har de 

kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utföra de omvårdnadsåtgärder och 

den hjälp som föräldern och dess barn behöver. De omvårdnadsåtgärder som utförs 

visar föräldern att BHV-sjuksköterskan går att lita på, vilket bidrar till att föräldern 

känner stort förtroende för denne.  
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3 Problemformulering 

Tidigare studier har beskrivit föräldrars behov av stöd från BHV-sjuksköterskan. Stödet 

som ges kan hjälpa nyblivna föräldrar att känna sig tryggare i sin föräldraroll och skapa 

gynnsamma förhållande som bidrar till att barnet ska kunna utvecklas och ges 

förutsättning för god hälsa. BHV-sjuksköterskor har upplevt höga förväntningar från 

föräldrar och har ibland tvivlat på sin tillräcklighet. Då BHV-verksamheten hela tiden 

utvecklas är det viktigt att ny forskning inom området finns. Under studien 

uppmärksammades att ny forskning var svår att finna. Det kan därför vara av vikt att 

beskriva föräldrars erfarenheter av kontakten med BHV för att identifiera eventuella 

brister, eller framhäva goda exempel.  

 

Vi vill med denna studie belysa föräldrars erfarenheter av kontakten med 

barnhälsovårdens sjuksköterskor. 

 

 

4 Syfte 
 
Syftet med studien var att belysa föräldrars erfarenheter av kontakten med 

barnhälsovårdens sjuksköterskor. 

 

 

5 Metod 
 
5.1 Design 

 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ induktiv ansats. Kvalitativ forskning handlar 

om att försöka förstå för att sedan beskriva ett fenomens innebörd (Widerberg, 2002). 

Den kvalitativa ansatsen präglas av ett induktivt tänkande som fokuserar på att beskriva, 

tolka och skapa mening och förståelse i det människan har upplevt. Det bygger på ett 

förutsättningslöst förhållningssätt där forskaren försöker möta varje situation som om 

det vore en ny samt strävar efter att förstå varje unik situation som en helhet (Forsberg 

& Wengström, 2013).  
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5.2 Urval 

 
I en kvalitativ studie är målsättningen med den urvalsstrategi som väljs att hitta 

föräldrar som har mycket att berätta om det område som ska beskrivas (Forsberg, 

Wengström, 2013). I denna studie valdes ett strategiskt urval, vilket innebar att föräldrar 

som hade mycket att berätta om ämnet valdes utifrån särskilda kriterier. 

Inklusionskriterier i denna studie var mammor eller pappor som hade en pågående 

relation med BHV. De skulle ha minst ett barn mellan tio månader och 5,5 år som 

regelbundet besökt BHV enligt deras nationella program. Då ingen tolk fanns tillgänglig 

vid intervjuerna var ytterligare ett inklusionsskriterium att föräldrarna talade och förstod 

svenska. Anledningen till att det minsta barnet skulle vara minst tio månader var för att 

föräldrarna skulle ha hunnit få en god bild av BHV för att kunna svara mer nyanserat på 

våra frågor. 

 

Undersökningsgruppen bestod av nio mammor och en pappa  med barn i åldrarna 

mellan tio månader och nio år. Informanterna var i åldrarna 26-37 år, medelåldern var 

29 år och alla var sammanboende med barnens andra förälder. En av informanterna 

hade tre barn, två  hade ett barn och resterande  hade två barn.  Alla hade minst ett barn 

mellan tio månader och fyra år och gick regelbundet hos BHV. Föräldrarna tillhörde 

minst fem olika BHV-mottagningar i sydöstra Sverige. 

 

5.3 Datainsamling   

 
Datainsamling genomfördes våren 2016 med hjälp av tio enskilda semistrukturerade 

intervjuer på en öppen förskola i södra Sverige. Denna form av intervjuer är fria i sin 

natur på det sätt att intervjuaren ges tillåtelse att vara flexibel när det gäller hur frågorna 

formuleras och i vilken ordning man ställer sina frågor. Ämnesområden ska dock vara 

förutbestämda för att det ska finnas en enhetlighet i datainsamlingen. (Forsberg & 

Wengström, 2013). Författarna var på öppna förskolan under två dagar och tog kontakt 

med de föräldrar som var där. Efter att författarna presenterat sig och lämnat muntlig 

och skriftlig information (Bilaga 1) om studien så tillfrågades föräldrarna om de ville 

delta i studien. Intervjuerna genomfördes sedan direkt på plats efter att muntligt 

samtycke givits av föräldrana. Då ingen särskild lokal fanns att tillgå,  gjordes 

intervjuerna i en avskild del på öppna förskolan, ofta med föräldrarnas barn närvarande. 
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Personalen på öppna förskolan var hjälpsamma med att försöka hålla platsen ostörd 

under alla intervjuerna som tog mellan 15-35 min att genomföra. 

 

 

Tio av elva tillfrågade föräldrar deltog i studien, en förälder föll bort på grund av 

inklusionskriterierna ej uppfylldes. Intervjuerna utfördes sedan av båda författarna i ett 

rum där deras barn lekte men inga andra föräldrar närvarande.  

 

Verksamhetschefen för BHV ansåg inte att hennes samtycke till studien behövdes efter 

att ha fått skriftlig information om genomförandet och syfte (Bilaga 2). 

Verksamhetschefen tyckte dock att studien var intressant och önskade ta del av det 

färdiga resultatet. Rektor och personal på öppna förskolan fick muntlig information från 

författarna om studiens syfte. Personalen gav sedan sitt muntliga samtycke till att 

föräldrarna tillfrågades och intervjuades i deras lokaler. 

  

En intervjuguide användes (Bilaga 3) som stöd för att säkerställa att alla ämnesområden 

täcktes. Frågeställningarna var ett antal öppna frågor gällande hur de upplevt och erfarit 

bemötande och stöd från barnhälsovårdens sjuksköterskor. Alla intervjuer började med 

frågor om ålder, kön, antal barn och civilstatus. Därefter fortsatte intervjun med frågan 

 “Vad har du för erfarenheter från barnhälsovården? Fler frågor ställdes sedan utifrån 

frågeformuläret, beroende på vad svaret på första frågan blev. Frågorna fördjupades och 

förtydligades med följdfrågor så som: Kan du ge något exempel? Hur menar du? Hur 

upplevde du det? Intervjuerna spelades in på författarnas mobiltelefoner efter 

godkännande från föräldrarna. Dessa transkriberas ordagrannt för att sedan raderas. 

 

5.4 Dataanalys 

 
För att analysera data valdes en kvalitativ manifest innehållsanalys till studien 

(Graneheim och Lundman, 2004) Denna metod innebär att insamlat materialet granskas 

för att mönster, likheter och skillnader ska kunna urskiljas. Dessa mönster bildar sedan 

grunden till de olika kategorier och underkategorier som skapas i resultatet. Med 

manifest metod menas att forskarna endast ser till vad informanterna sagt, det vill säga 

det manifesta. Inga egna eller djupare tolkningar av deras berättelser görs. 
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Den transkriberade texten lästes enskilt flera gånger och sedan gemensamt av 

författarna för att få en helhetsbild av materialet. Meningsenheter som motsvarade syftet 

markerades tillsammans av författarna för att samstämmighet skulle ses och att valda 

meningsenheter svarade till syftet. Varje meningsenhet kodades sedan med ett nummer 

för att författarna skulle kunna spåra materialet tillbaka till rätt intervju.  Den fortsatta 

analysprocessen genomfördes också gemensamt av författarna för att säkerställa att de 

var överens samt fastställa eventuella frågetecken i transkriberad text. 

Meningsenheter togs ut som svarade på syftet i studien varav flertalet uttryckte samma 

betydelse och sattes in i en tabell. Graneheim och Lundman (2004) rekommenderar att 

omgivande text tas med så sammanhanget kvarstår. De meningsbärande enheterna 

kondenserades med syfte att korta ned texten men ändå behålla hela innehållet. De 

kondenserade meningsenheterna kodades vilket enligt Graneheim och Ludman (2004) 

kan ses som en etikett för dem. Författarna genomförde kodningsförfarandet var för sig 

för att se om samstämmighet mellan dem förelåg och gick sedan vidare med att granska 

dem gemensamt. För att säkerställa att den kondenserade texten verkligen lyftes till en 

abstraherad nivå kontrollerades koderna flera gånger.  Koder med liknande innehåll 

fördes sedan samman till underkategorier och kategorier. En första genomgång av 

koderna resulterade i tolv preliminära underkategorier och två preliminära kategorier. 

Innehållet i koder, underkategorier och kategorier kontrollerades och jämfördes 

upprepade gånger för att försäkra att analysen av datamaterialet blivit korrekt. Slutligen 

resulterade analysen i sju underkategorier och tre kategorier. Författarna har gått tillbaka 

flertalet gånger för att se om kategorierna stämde överens med meningsenheterna så att 

inget centralt innehåll försvunnit i analysprocessen. 
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

text 

Kod Under- 

kategori 

Kategori 

Det var ju hemma 

och det var jättebra, 

hon (BHV-

sjuksköterskan) var 

lugn och 

sansad…man kände 

sig trygg i det. Det 

var bra att hon kom 

hem. 

Det kändes 

tryggt med 

hembesök. Hon 

(BHV-ssk) var 

lugn. 

Första mötet Hembesök Erfarenheten 

av BHV-

programmet 

Även om de har de 

här mammasamtalen 

så tycker jag det 

känns som om bvc är 

mer till för 

barnen…för mig 

faller det inte 

naturligt att prata om 

mig när vi är där, sen 

vet jag inte vad det 

beror på, om det är 

mej, det är min 

känsla. 

Det känns inte 

naturligt att 

prata om sig 

själv på 

besöken, bhv är 

till för barnen. 

Mammasamtal 

kändes 

onaturligt. 

Förtroende Relationen 

med BHV-

sjuksköterskan 

Det var aldrig nån 

stressad situation att 

nu måste vi sluta, 

utan det var väldigt 

lugnt. 

Det var lugnt 

och stressfritt 

vid BHV 

besöken. 

Gott om tid. Tillgänglighet Föräldrars 

behov 

Vi har haft väldigt 

mycket stöd av våran 

bhv-ssk som vi 

har…jag har ringt 

henne några gånger 

utan att jag bokat tid 

och frågat 

frågor…hon har varit 

väldigt stöttande mot 

mig. 

Haft mycket 

stöd av bhv-

sköterskan, hon 

har varit 

väldigt 

stöttande 

Stöd från bhv-

sköterskan 

Råd och stöd Föräldrars 

behov 
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6. Forskningsetiska överväganden 

 
Forskning inom omvårdnad är en nödvändighet för att generera ny kunskap som kan 

leda till att området utvecklas. Kunskap som baseras på god forskning kan anses vara 

precis och säker till skillnad från “vardagskunskap” som är osäker och vag enligt 

Arlebrink (2013).  

 

När människor studeras i forskning är det viktigt att forskningen görs på ett moraliskt 

och godtagbart sätt. Annars finns risken att de människor som ingår i studien kan skadas 

eller få sin integritet kränkt. I svensk lag finns det därför bestämmelser om etikprövning 

vid forskning som rör människor. Denna lag syftar till att skydda och respektera den 

enskilda människan vid forskning (SFS 2003:460).  

 

Författarna till studien har genom sitt föräldraskap egna erfarenheter av BHV vilket ger 

dem en förförståelse i ämnet. Enligt Malterud (2014) är förförståelse alla tidigare 

erfarenheter, perspektiv och känslor som forskare tar med sig in i studier. Detta är 

författarna medvetna om vilket har diskuterats under studiens gång för att undvika att 

förförståelsen ska färga av sig i studien 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det fyra grundläggande krav för att forskning ska 

vara etiskt godtagbar. Dessa fyra krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialietskravet och nyttjandekravet. I föreliggande studie fick alla informanter 

information om syftet med studien och dess konfidentialitet (bilaga 3). Med detta 

förklarade författarna att material endast hanterades av författarna själva samt 

redovisades så att inga enskilda personer kunde identifieras i studien. Deltagandet i 

studien var helt frivilligt och fick när som helst avbrytas. Informanterna fick sedan ge 

sitt muntliga samtycke till att medverka i studien. 

 

Studien har genomgått en granskning av författarna enligt Etikkomittén Sydosts 

“Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt eller 

motsvarande inför rådgivande etisk granskning”(bilaga 5). Granskningen visade att 

ytterligare etikprövning inte krävdes. Sannolikheten att någon deltagare skulle komma 

till skada ansågs som liten. Uppgifterna och informationen författarna tagit del av har 

endast använts i denna studie och inte för något annat ändamål. Allt insamlat material 

kommer efter studiens genomförande att makuleras. Genom att belysa föräldrars 
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erfarenheter av kontakten med BHV:s sjuksköterskor anser författarna att det kan ge 

värdefull information till sjuksköterskor som arbetar på BHV och ge uppmuntran till 

självreflektion för hur arbetet bedrivs. Författarnas förhoppning är att BHV-

sjuksköterskor finner delar av värde att ta med sig från studiens resultat.  

 

7.1 Relationen med BHV-sjuksköterskan 

 
7.1.1 BHV-sjuksköterskans förhållningssätt                                                                                                                     
 

 De flesta föräldrar erfor att BHV-sjuksköterskan var duktig på att bemöta dem som 

föräldrar,  samtidigt som de behöll sitt fokus på barnen. De tyckte att BHV-

sjuksköterskan gav ett lugnt intryck och att det nästan alltid fanns tid för frågor och 

tankar som dök upp.  

 

Flera föräldrar uttryckte att de hade haft en bra relation till BHV-sjuksköterskan och en 

bra dialog där de kunde prata om allt som rörde barnet. Föräldrarna tyckte det var 

viktigt att sjuksköterskan lyssnade på vad de hade att säga om sitt barn, att de fick ha 

sina egna teorier om vad som var bäst för sitt barn samt att oro som de hade togs på 

allvar.  

 

“Tyckte det var skönt att det inte var så ”gå-påigt” eller 

“pekpinnar”... utan de stöttade mig i min filosofi om vad som var 

bäst för mitt barn.”(nr 5) 

 

Relationen mellan sjuksköterskan på BHV och föräldern visade sig till viss del vara 

beroende av om föräldrarna var förstagångsförälder eller om de kom med andra eller 

tredje barnet. Flergångsföräldrar beskrev en ökad trygghet i sig själva och en ökad 

förmåga att ta till sig besöken efter andra barnet, de ansåg även att de med andra barnet 

hade en bättre dialog med BHV-sjuksköterskan. Däremot var förstagångsföräldrar mer 

oroliga och ansåg att de tog till sig det BHV-sjuksköterskan sa på ett annat sätt även om 

hon hade stöttat dem i deras filosofi om vad som känts bäst för deras barn. 

 

”Men andra barnet visste jag ju mer vad som kändes bra för mig 

och barnet o då är de lättare att vara ärlig och bestämd gentemot 

sköterskan…” (nr 10) 
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7.1.2 Förtroende       

                                                               

BHV-sjuksköterskan ingav respekt och förtroende då föräldrar upplevde att hon 

uppmärksammade saker utan att de behövde påminna henne. Föräldrarna upplevde även 

förtroende för BHV-sjuksköterskan då hon tog tag i problem som dök upp och även 

uppföljningen av dessa utan att de behövde påminna henne. Detta gjorde föräldrarna 

nöjda och de upplevde relationen som god och tillitsfull. Någon förälder säger också att 

relationen och förtroendet för BHV-sjuksköterskan underlättades om personkemin 

mellan dem stämde. 

 

“Sen är det ju alltid beroende på personkemi,...vissa har man ju 

lätt för att prata med och få förtroende för…”(nr 4) 

 

De flesta föräldrar kände också förtroende för sjuksköterskan när det gällde frågor som 

rörde barnet. Andra föräldrar menade att det var svårt att alltid vara uppriktig vid sina 

besök när de visste att sjuksköterskan inte delade deras uppfattning. I dessa fall valde 

föräldrarna att inte berätta allt av rädsla för att sjuksköterskan skulle ha gett dem dåligt 

samvete eller ha fått dem att känna sig obekväma. När samtalen på BHV gällde 

föräldern själv tyckte några föräldrar att det fanns en viss brist på förtroende då de 

antingen inte valde att berätta om sig själva för att det inte föll sig naturligt eller så 

gjorde de det men fick inte den hjälp som de behövde. 

 

“Även om de har de här mammasamtalen så tycker jag det känns 

som om bvc (BHV) är mer till för barnen…för mig faller det inte 

naturligt att prata om mig när vi är där, sen vet jag inte vad det 

beror på, om det är mej, att det är min känsla.”(nr 3) 

 

 

 

 

7.1.3 Kontinuitet 

 

Många av föräldrarna hade gått hos samma BHV-sjuksköterska under hela tiden som 

barnet varit inskrivet där. De berättade att det kändes tryggt och skönt både för sin egen 

skull och för barnets skull att det var samma person som de fick träffa under hela bebis- 

och förskoletiden. 
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Flera föräldrar trodde att det var lättare för BHV-sjuksköterskan att få en rättvis bild av 

barnen om de träffats tidigare då barnen inte var lika blyga. En förälder berättar om sitt 

barns tre-års besök. På besöket hade sjuksköterskan, som då var okänd för barnet, velat 

göra ett språktest med hjälp av bilder. Föräldern säger att flickan blev blyg och inte ville 

prata, trots att hon i vanliga fall hade ett gott ordförråd. Detta gjorde föräldern stressad 

och orolig även fast sjuksköterskan inte gjorde någon stor sak av det. Hon trodde att det 

hade varit lättare för flickan att visa vad hon kunde om hon fått komma till sin vanliga 

BHV-sjuksköterska som hon kände. 

 

Några av föräldrarna berättade att de fått byta sjuksköterska på BHV på grund av att de 

flyttat. Det var lite varierande hur bytet av sjuksköterska upplevdes. Någon sa att bytet 

inte hade påverkat varken barnet eller föräldern medan någon upplevde att det fick 

negativa konsekvenser i relationen mellan föräldern och sjuksköterskan samt mellan 

barnet och BHV-sjuksköterskan. Någon förälder kände sig också orolig för att 

information om barnets hälsa skulle gå förlorad mellan de olika enheterna . 

 

”Jag sa, kan inte jag få gå kvar här…men det kändes ju bra sen 

efter första besöket. Men jag kände ju att hon visste hela 

storyn…och helt plötsligt byta och så ska dom läsa sig till det. Det 

kändes lite så där men det gick jättebra ändå” (nr 2) 

 

7.2 Föräldrarnas behov 

 
7.2.1 Tillgänglighet 

 

Föräldrar uppskattade  tillgängligheten på BHV. De värdesatte de inplanerade och 

regelbundna besöken samt det öppna klimatet som tillät extra telefonsamtal utanför de 

tidsangivna telefontiderna. 

 

De tillfällen då föräldrarna varit i behov av extra besök eller varit tveksamma hade 

BHV-sjuksköterskan varit disponibel och uttryckt att det är bättre att komma en gång 

extra.  Tillgängligheten skapade lugn och trygghet hos föräldrarna och de fick en ökad 

känsla av stöd.  En stor samstämmighet fanns hos föräldrarna gällande hur de upplevde 

det att få kontakt med BHV. Samtliga ansåg att BHV-sjuksköterskorna var snabba på att 
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ringa upp när de sökte dem. Tiderna upplevdes lätta att få och besöken som lugna och 

utan stress. Även de föräldrarna som inte haft så stort behov av extra besök har funnit en 

trygghet i deras existens och att de fanns där när behov uppstått. 

 

“Jag tror ofta att hon (BHV-sjuksköterskan) drog över alltså att 

vi satt kvar längre och pratade om allt möjligt...det var aldrig 

nån stressad situation att nu måste vi sluta, utan det var väldigt 

lugnt”(1) 

 

Ett fåtal informanter upplevde dock en viss tidsbrist eller att sjuksköterskan verkade ge 

uttryck för att det var ont om tid när de var på besöken. Tidsbrist ledde till att 

föräldrarna inte kände att det fanns utrymme att ställa de frågor och funderingar som de 

velat 

 

 

7.2.2 Råd och stöd 

 

Informanterna beskrev att de fått komma till BHV så ofta de behövt vilket hade 

inneburit en känsla av bra stöd.  Råd och stöd upplevdes även i och med att den normala 

utvecklingen följdes och att de fick bekräftelse i att allt var bra. I speciella fall där råden 

frångick sjuksköterskans kompetens remitterades barnen vidare till specialist vilket 

uppskattades. Även föräldrar som ansåg att de inte behövt något särskilt stöd från 

sjuksköterskan uttryckte tacksamhet över att de fått kontrollera att allt följt det normala 

på kurvor och att barnet utvecklats som förväntat. 

 

Somliga föräldrar hade önskat och upplevt att de erhållit konkreta råd och tips medan 

andra tyckte det hade varit för mycket normalisering från sjuksköterskan och att de 

saknat de specifika råden om hur de kunde gå vidare med ett bekymmer angående 

barnet. 

 

”Då har man väl kanske känt att…allt man säger är normalt och 

när man verkligen behövt stöd …man kanske hade velat att nån 

sagt, nu gör vi så här!.. lite mer handgripliga råd…att dom inte 

behöver känna att dom ska vara snälla eller till lags…utan att det 

är bättre att va ärlig och…hårdare...” (nr 8) 
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När föräldrarna haft funderingar kring amning har de upplevt stödet helt prestigelöst och 

utan krav på hur det borde vara. Detta gällde både de föräldrar som önskade amma men 

där det inte fungerade problemfritt och de som hade bekymmer med amningen och 

valde att inte fortsätta. Sjuksköterskan berömde och bekräftade deras tankar och 

önskemål och stödet upplevdes inte pådrivande utan stöttande i föräldrarnas egen 

filosofi om vad som skulle vara bäst för deras barn. 

 

Samtliga föräldrar upplevde att de kunde få råd och stöd även i telefon via 

sjuksköterskan och att det i bland upplevdes som ännu bättre då sjuksköterskan gav 

sken om att det fanns gott om tid. En oenighet uppmärksammades hos informanterna då 

det gällde i vilka fall de vände sig till BHV. Några valde att kontakta BHVför stöd eller 

rådgivning då barnen blev sjuka, framförallt då gällande mindre barn, medan för andra 

föll de sig mer naturligt att vända sig till andra vårdgivare så som 1177. 

 

7.3 Erfarenheter av barnhälsovårdsprogrammet 

 
7.3.1 Det första hembesöket 

 

Alla föräldrar beskrev att det första mötet de haft med BHV:s sjuksköterskor var vid ett 

hembesök. De flesta föräldrar som hade mer än ett barn sa också att hembesök endast 

hade erbjudits till det förstfödda barnet, men att detta inte kändes konstigt på något sätt. 

Flera föräldrar uttryckte att när det andra barnet föddes så var de mer trygga i att gå till 

BHV:s mottagning till skillnad från med det första barnet då de var mer osäkra som 

föräldrar och inte vågade gå ut lika fort. 

Endast en förälder uppgav att hen hellre hade kommit till mottagningen för ett första 

möte. Det kändes stressande att en främmande människa skulle komma in i hens hem. 

som att de kom hem för att se hur de hade det hemma. En annan förälder kände sig lite 

osäker på vad syftet med hembesöket var, men var efteråt jättenöjd med att 

sjuksköterskan kommit hem. 

 

”Lite osäker kände man ju sig när de skulle komma hem, o hur 

ser det ut här, är de bra föräldrar de här...men man märkte ju att 

det inte alls var meningen när de kom…” (nr 7) 
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De flesta föräldrar upplevde hembesöket som någonting mycket positivt och såg det 

som en bra service. Sjuksköterskorna hade kommit hem till dem inom kort tid efter 

förlossningen och de flesta tyckte att det var skönt att de inte behövde ge sig i väg till 

BHV med en liten bebis. 

 

“..Kändes skönt eftersom det blev en lugnare miljö och min man 

var hemma också..men för min del hade det inte gjort nåt om vi 

hade gått i väg..allt löser sig” (nr 6) 

 

Föräldrarna beskrev hembesöket med ord som trevligt och tryggt i en lugn miljö. 

Sjuksköterskorna som kom på hembesöken upplevdes som tillmötesgående, lugna och 

sansade. De var professionella i bemötandet av barnet samt hade barnet i fokus. 

Sjuksköterskorna gjorde att föräldrarna kände sig trygga och bekräftade i sina 

föräldraroller genom att bland annat kontrollera att barnet gick upp i vikt. 

 

7.3.2 Bedömning av barnets utveckling och tillväxt                                                         

När föräldrarna tillfrågades om erfarenheter de haft i kontakten med BHV sa flertalet att 

de inte hade något särskilt att anmärka eller klaga på. Dock visade det sig att föräldrarna 

ändå varit mån om att få komma och göra sina vägningar och mätningar på BHV. Det är 

också de förväntningar och tankar de säger sig ha haft på BHV under graviditeten. 

När tillväxten eller utvecklingen ej följt det normala hade flertalet föräldrar upplevt att 

sjuksköterskan givit lugnande besked och inte gjort någon stor sak av det. De få som 

haft negativa erfarenheter menade att sjuksköterskan kunde bli stressad om inte barnet 

samarbetade vid bedömningarna. Föräldrarna märkte också att det fanns tydliga 

riktlinjer om hur barnet borde ha ökat i vikt eller vad barnet borde kunna vid olika 

åldrar, vilket upplevdes som stressande om deras barn inte nått dit. Föräldrarna hade då 

önskat att sjuksköterskan kunde se mer till barnets allmäntillstånd i stället för att 

fokusera på kurvan. De flesta föräldrar hade inga direkta förväntningar på BHV, de 

visste heller inte så mycket mer än att barnen skulle vägas och mätas på besöken. Några 

föräldrar hade ändå läst på om vad som skulle göras på de inplanerade besöken. 

 Framförallt med andra barnet visste de av erfarenhet hur det brukade gå till och de blev 

då lite undrande om det inte gjordes precis så som det stod i BHV-programmet, men 

utan att egentligen känna någon särskild oro. Någon förälder beskrev att de fick berätta 
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själva öppet om senaste utvecklingen hos sitt barn i stället för att sjuksköterskan skulle 

bocka av någon slags checklista på barnens utveckling vilket upplevdes positivt av 

föräldrarna. 

 

”...hon har inte frågat massa konkreta saker som, har hon börjat 

gå?, kan hon sitta? utan mer har du sett nån utveckling...sen 

förra gången vi träffades?... typ...och så har jag fått berätta 

mer…det kändes väldigt bra att jag fick berätta att hon börjat 

gå” (9) 

 

Flertalet av informanterna beskrev besöken på BHV som “kontrollerna” och upplevde 

även att det var något som skulle bedömas om det var godkänt eller ej. Framförallt 

tillväxtkurvan nämnde flera informanter som ett slags kvitto på att barnet mådde bra. 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion                                                                                                                                                                     

 I studien valdes att använda en kvalitativ ansats eftersom den metoden bäst skulle 

kunna ge svar på studiens syfte, som var att fånga upp föräldrarnas egna erfarenheter av 

kontakten med BHV. Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan en kvalitativ och 

induktiv ansats ge ett resultat som går på djupet. Metoden valdes redan vid studiens start 

och ansågs av författarna vara rimlig för studiens syfte. Från början hade författarna 

tänkt belysa föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av stöd från BHV-sjuksköterskan 

under barnets första år. Skriftligt material som lämnats ut till verksamhetschef samt 

föräldrar har därför detta syfte nedskrivet. Författarna valde att inkludera barn upp till 

5,5 år efter första intervjun då den föräldern hade mycket att berätta om båda sina barn i 

olika åldrar. Alla föräldrar blev informerade om denna ändring. Efter att materialet 

samlats in togs också beslutet att enbart fokusera på föräldrarnas erfarenheter och 

“upplevelser” togs då bort från det ursprungliga syftet. Författarna ansåg att 

förändringen var liten och att detta inte hade någon betydelse för informanter, 

verksamhetschef eller studiens resultat. 

För att nå ut till informanter som hade så mycket som möjligt att berätta om ämnet 

valdes ett strategiskt urval. Därav valdes föräldrar som hade en pågående relation med 

någon av BHV:s sjuksköterskor att inkluderas i studien. För att föräldrarna skulle vara 
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väl insatta i BHV:s arbete sattes som urvalskriterium att de skulle ha ett barn som var 

minst tio månader och att de skulle ha följt BHV:s nationella program. Vid den åldern 

ansåg författarna att informanterna haft tillräckligt mycket kontakt med BHV för att 

kunna ge informativ och rättvis information gällande studiens syfte. Författarna vände 

sig till den öppna förskolan för att kunna tillfråga föräldrar att delta i studien. Denna 

plats valdes av bekvämlighetsskäl då den riktar sig till barn 0-5 år och deras föräldrar. 

Alla föräldrar på plats kunde därför tillfrågas. Endast en förälder föll bort på grund av 

urvalskrioterier och kunde ej delta i studien. En viss oro fanns bland författarna att den 

geografiska spridningen bland föräldrarna skulle bli för liten. Trots att föräldrarna 

tillfrågades på en enda öppen förskola tillhörde de minst fem olika BHV. Vilken BHV 

som barnen tillhörde var ingenting som författarna frågade om, men som ändå framkom 

som bifynd under vissa intervjuer. Författarna har ändå valt att presentera fyndet då det 

är av intresse att det finns en viss variation inom urvalet. Enligt Kristensson (2014) kan 

ett mer varierat urval ge större variationer i den information som informanterna ger och 

som studien efterlyser. Det skulle också kunna ge studien ökad tillförlitlighet. Av denna 

anledning inhämtade författarna också viss bakgrundsinformation om deltagarna innan 

intervjuerna startade. Denna bakgrundsinformation bestod av kön, ålder, civilstatus och 

antal barn. 

 

I studien fanns det en viss variation i urvalet, både i hur lång erfarenhet av BHV 

informanterna hade, samt spridningen av vilket BHV föräldrarna tillhörde. Den 

geografiska spridningen är dock ändå begränsad om man ser det ur ett större perspektiv 

då alla BHV tillhörde samma landsting i Sverige. Endast en pappa deltog i studien 

vilket också skulle kunna ses som en svaghet då gruppen av informanter eventuellt inte 

speglar hur verkligheten på BHV ser ut. 

 

Vid val av datainsamlingsmetod bestämde författarna redan vid studiens början att den 

skulle bestå av semistrukturerade intervjuer. Denna typ av metod valdes för att undvika 

att intervjuerna skulle kännas stela och att de skulle kännas mer naturliga och löpa som 

ett samtal. I semistrukturerade intervjuer är det också lättare att följa informanternas 

tankegång då ordningen på frågorna kan ändras för att anpassas utifrån hur intervjun 

fortskrider. En svaghet med semistrukturerade intervjuer kan vara att flexibiliteten i 

frågornas utformning och ordningsföljd skulle kunna leda till att de uppfattas olika av 

informanterna (Forsberg och Wengström, 2013).  
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Ingen av författarna hade någon tidigare vana av att intervjua och deltog därför 

tillsammans under intervjuerna genom att ställa öppna frågor och följdfrågor. Alla 

intervjuer spelades in med en inspelningsfunktion på en privat mobiltelefon. Detta för 

att underlätta den kommande transkriberingen. Under intervjuerna fanns ingen särskild 

lokal att tillgå men genomfördes i en avskild del på öppna förskolan. Då föräldrarna var 

där tillsammans med sina barn var dessa ofta närvarande under intervjuerna. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att intervjuerna genomförs i en miljö där 

störande moment såsom telefonsamtal eller personer minimeras, vilket personalen på 

plats hjälpte till med. Det faktum att flera intervjuer genomfördes samma dag,bristen på 

enskild lokal samt att informanternas barn var närvarande i vissa fall under intervjun 

skulle kunna vara en svaghet för studien. Detta diskuterade författarna även innan 

intervjuerna genomfördes, men ansågs ändå vara en nödvändighet för att få ihop 

tillräckligt många informanter under en begränsad tid. Detta är ändå dock något som 

måste tas med i beräkning när studiens trovärdighet diskuteras. Enligt Polit och Beck 

(2012) skulle studiens trovärdighet även kunna påverkas av att författarna inte hade 

någon tidigare erfarenhet av att intervjua. För att ha ökat trovärdigheten skulle en eller 

flera pilotintervjuer kunna ha gjorts i förväg för att se om frågorna till intervjuerna gav 

uttömmande svar och gav svar på syftet, vilket inte har gjorts i denna studie. Ett annat 

sätt att öka en studies trovärdighet kan vara att använda sig av en förutbestämd 

intervjuguide, vilket författarna har gjort (Granheim & Lundman, 2004).  

 

Flertalet föräldrar uttryckte vid intervjun att de inte hade något att klaga på vid första 

frågan om vad de hade för erfarenheter av BHV. Varför de svarade så på första frågan 

vet inte författarna, men en teori är att informanterna av någon anledning trodde att 

författarna ville ha negativ information, trots information om studiens syftet. Detta kan 

troligtvis bero på författarnas ovana att intervjua. Vid genomgång av intervjuguiden 

anser författarna att frågorna är öppna, att de inte är vinklade för att fånga upp 

föräldrarnas negativa synpunkter. 

 

 I resultatet framkom att flera föräldrar kallade BHV-besöken för “kontrollerna”. Utifrån 

intervjuguiden (bilaga 3) ställde författarna en fråga som handlade om just 

rutinkontroller på BHV. Detta kan mycket väl ha färgat av sig på föräldrarna, och deras 

svar i intervjuerna. Författarna har i efterhand diskuterat att begreppet hälsoövervakning 
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kunde ha varit mer korrekt att använda då det är det begrepp som används av BHV:s 

rikshandbok i det nationella BHV-programet (2015). Enligt Socialstyrelsen (2014) ska 

den moderna BHV sträva efter att inte jobba utifrån begrepp som kontroll eller 

övervakning vilket anses som förlegade metoder inom BHV.  

 

De inspelade intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades ordagrant 

med undantag för namn och annan information som skulle kunna härleda till vem 

informanten var. Ljudfilerna förstördes efter att transkriberingen var färdig. 

 

Materialet analyserades sedan med en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt 

Granheim och Lundman (2004). Författarna gick tillsammans igenom materialet flera 

gånger innan de meningsbärande enheterna som svarade mot studiens syfte plockades 

ut. De meningsbärande enheterna kortades sedan ner till kondenserad text och slutligen 

till koder. Dessa koder delades in i sju underkategorier som sedan resulterade i tre 

huvudkategorier. Innehållet i koder, underkategorier och kategorier jämfördes och 

kontrollerades flera gånger av båda författarna för att säkerställa att materialet tolkats på 

rätt sätt, även kallat triangulering. För att stärka studiens trovärdighet har en tabell med 

exempel från dataanalysen presenterats för att läsare lättare ska kunna följa med i 

analysprocessen. Även citat från intervjuerna har använts för att både stärka de olika 

underkategorierna och visa på att författarna inte förvrängt materialet (Granheim & 

Lundman, 2004).  

 

Båda författarna hade personliga erfarenheter från BHV som föräldrar och där med 

också en förförståelse för ämnet. Dessa förförståelser diskuterades och lyftes av 

författarna under processens gång för att sedan i största mån läggas åt sidan för att inte 

färga av sig på resultatet. Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att reflektera över 

hur forskarens egen förförståelse påverkar på datainsamling och analys. I författarnas 

fall kan datainsamlingen ha påverkats genom att de i bland omedvetet nickat 

igenkännande under intervjuerna. Detta kan ha sänt signaler till föräldrarna om att 

fortsätta sitt berättande. Samtidigt skulle dessa omedvetna gester också kunnat resultera 

i att intervjuerna blev mer avslappnade och att informanterna vågade öppna upp sig och 

ge mer uttömmande svar. 
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Studien skulle antagligen kunna upprepas utifrån studiens beskrivna metod, dock skulle 

kanske inte resultatet bli exakt samma. Enligt Granheim och Lundman (2004) är det upp 

till författarna att göra en så pass grundlig beskrivning av studiens genomförande att 

överförbarhet möjliggörs. Det är dock upp till läsarna att avgöra om en studie är 

överförbar till andra grupper och sammanhang. Författarna har försökt underlätta denna 

uppgift genom att tydligt redogöra för läsarna vad syftet med studien var, hur 

informanter rekryterades, hur datainsamling genomfördes samt med vilken metod man 

analyserat insamlad data. 

Alla resultat som framkom i studien redovisades, oavsett om de var förenliga med 

författarnas personliga åsikter eller inte. Detta för att undvika risk för forskningsfusk. 

Enligt Vetenskapsrådet (2003) finns det en risk för att författare väljer att bara redovisa 

de delar av resultatet som gynnar deras egna intressen. I denna studie gjordes inga egna 

tolkningar eller förvrängningar av det som framkom i intervjuerna. Författarna strävade 

efter att återspegla innehållet i resultatet så sanningsenligt som möjligt.  

I studiens genomförande togs även hänsyn till informanternas integritet. Integritet 

beskrivs i litteraturen som rätten att få sin personliga egenart respekterad. Alla 

människor har rätt till ett privatliv och att kunna göra och tycka vad de vill utan att 

utomstående lägger sig i (Sandman & Kjellström, 2013). Författarnas vision var att 

ingen av informanterna skulle känna sig tvingade att delta i studien. De fick tydlig 

information om hur materialet från intervjun skulle behandlas och att det inte skulle gå 

att identifiera någon av dem i resultatet. Informanternas integritet har även respekterats 

då författarna inte frågade om deras namn eller vilken BHV de tillhörde, utan endast 

ålder, kön, antal barn samt civilstatus.   

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa föräldrars erfarenheter av kontakten med BHV:s 

sjuksköterskor. Det som framkom i resultatet var att de flesta föräldrar hade positiva 

erfarenheter från mötet med BHV. De flesta uppskattade att ha en god relation med 

BHV-sjuksköterskan samt det stöd som gavs både genom bekräftelse, normalisering och 

konkreta svar på frågor. Alla föräldrar kände sig trygga med att deras barn fick en 

kontinuerlig bedömning av hälsa och utveckling och flertalet var också nöjda med det 

hembesök som erbjöds i samband med det första barnets födelse. Författarna har för 

avsikt att i detta avsnitt lyfta fram och diskutera några viktiga delar ur resultatet med 

stöd i tidigare studier samt litteratur.  
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8.2.1 Relationen med BHV-sjuksköterskan 

 

Merparten av föräldrarna ansåg att de hade haft en god relation med BHV-

sjuksköterskan vilken bland annat påverkades av personkemin samt om de var första- 

eller flergångsföräldrar. Denna relation påverkades även av BHV-sjuksköterskans 

förhållningssätt. Föräldrarna berättade att de uppskattade när BHV-sjuksköterskan 

lyssnade på vad de hade för teorier om sitt barn och att de utifrån det kunde föra en 

dialog. De uppskattade också när de fick sin oro tagen på allvar. Även Hjälmhult & 

Lomborgs studie (2012) har visat att det är viktigt för föräldrar att få sin oro tagen på 

allvar även när det gäller små saker. Arborelius och Bremberg (2003) bekräftar i sin 

studie att föräldrar tyckte det var viktigt att bli lyssnade på, de tyckte inte om när BHV-

sjuksköterskan  instruerade dem  i hur de skulle ta hand  om sina barn, utan ville själva 

få bestämma vad som var bäst för deras barn, men gärna med bekräftelse från BHV-

sjuksköterskan. Även Rautio (2012) har visat att föräldrarna uppskattade att BHV-

sjuksköterskan respekterade familjens vilja. Detta gjorde att föräldrarnas tillit och 

förtroende för BHV-sjuksköterskan ökade. 

 

I resultatet framkom också att vissa föräldrar inte vågade eller ville berätta om hur de 

själva mådde för BHV-sjuksköterskan. Att kunna vara uppriktig och ärlig gentemot sin 

BHV-sjuksköterska är något som en tidigare studie visat att föräldrar värderar högt 

(Rautio, 2012). 

 

För att kunna bedöma barnens hälsa, utveckling och livsvillkor krävs det ibland att 

BHV-sjuksköterskans kliver innanför föräldrarnas personliga sfär och kan då få vetskap 

om saker som föräldrarna eventuellt inte berättat för någon annan. Det gäller att BHV-

sjuksköterskan är lyhörd för föräldrarnas integritet och var gränsen går för vad de 

faktiskt vill berätta eller anförtro sig om så att de inte känner sig kränkta eller angripna 

som person. Föräldrars åsikter ska därför alltid respekteras och inte förlöjligas 

(Sandman & Kjellström, 2013). 

 

Enligt Travelbee (2006) är en mellanmänsklig relation nödvändig att upprätta mellan 

förälder och BHV-sjuksköterska för att kunna få eller utföra god omvårdnad. För att nå 



  
 

25 

denna mellanmänskliga relation måste förälder och BHV-sjuksköterska gå igenom en 

interaktionsprocess som avslutas med ett stadie av förståelse mellan dem. Föräldern 

kommer först då kunna känna starkt förtroende för BHV-sjuksköterskan. 

I föreliggande studie uppgav de flesta föräldrar att de tyckte det var viktigt med 

kontinuitet och att få komma till samma BHV-sjuksköterska varje besök. De ansåg att 

det kändes tryggt både för dem själva och för deras barn. Även en tidigare studie har 

visat att föräldrar som fått byta BHV-sjuksköterska, ibland känt sig bortglömda. De har 

upplevt att deras eget mående negligerats när de fått träffa någon annan BHV-

sjuksköterska som de inte känt (Tammentie et.al, 2009). 

 

Att få träffa samma BHV-sköterska är även någonting som även Travelbees 

omvårdnadsterori stödjer (Travelbee, 2006). En relation mellan två människor tar tid att 

skapa och börjar med det första mötet och slutar i ömsesidig förståelse och förtroende. 

Författarna tror att utan ömsesidig förståelse och förtroende är det svårt för både 

föräldrar och BHV-sjuksköterskor att naturligt kunna prata om föräldrarnas känslor och 

mående. Det blir också svårare för BHV-sjuksköterskan att kunna läsa av föräldern och 

se var dennes gräns för integritet går. 

 

8.2.2 Föräldrars behov 

 

Behovet och erfarenheten av stöd belystes i studien i form av bekräftelse i föräldrarollen 

oavsett om det handlade om den normala utvecklingen eller specifik rådgivning 

angående problem. Även  Imhult och Lomborg (2012) menar att föräldrarna i sin nya 

föräldraroll söker efter respekt och förståelse. De vill i sin situation bli tagna på allvar 

oavsett vad det gäller. Även Rautio (2012) belyser föräldrarnas önskan om att bli tagna 

på allvar samt att sjuksköterskan ska ge stöd och visa sina gedigna kunskaper till dem. 

Föräldrarna beskriver i föreliggande studie stödet de fick då de ville amma men hade 

problem eller då de inte ville amma och valde att inte fortsätta.  BHV-sjuksköterskan 

intog då ett icke-paternalistiskt förhållningssätt, som innebar att hen respekterade 

föräldrarnas val för att de inte skulle känna sig tvungna att försöka inta en roll de inte 

ville (Sandman & Kjellström, 2013). Paternalism är något som används ofta inom 

vården och skulle i det här falet innebära att vårdpersonal skulle begränsa en förälderns 

självbestämmande genom att tvinga denne att genomföra något hen egentligen inte vill. 

Paternalism kräver att personen som blir tvingad har en självbestämmanderätt,  det vill 

säga kan och fattar beslut utifrån sina önskningar (Sandman & Kjellström, 2013). 
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BHV-sjuksköterskan kan ge stöd och bekräftelse åt föräldrarna genom att använda sig 

av empowerment. Empowerment bygger på en människosyn där alla människor har 

resurser och förmågor att precisera sina problem och utveckla strategier för att lösa dem. 

Genom empowerment har BHV-sjuksköterskan möjlighet att hjälpa föräldrarna att hitta 

tilltron till sin sina egna resurser (Sandman & Kjellström, 2013).   

   

Strategier i omvårdnaden bör finnas för hur BHV-sjuksköterskan kan hjälpa föräldrarna 

att utveckla sin egen förmåga och hantera situationen kring sitt barn. Föräldrarna 

behöver få utforska och reflektera över sitt sätt att tänka, för att kunna utvärdera nya och 

förändrade beteenden i sin egen takt (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). BHV-

sjuksköterskans uppgift vid empowerment är att handleda föräldrarna genom denna 

process och strukturera upp besöken på BHV. Hen behöver även ge information och 

uppmuntran till att söka kunskap och ge möjligheter till detta. Lyckas BHV-

sjuksköterskan hjälpa föräldrarna att hitta de verktyg som krävs, uppmuntras de till att 

få makt över sin situation. Föräldrar har en aktiv roll i sitt barns hälsa är en väsentlig del 

av BHV:s hälsofrämjande arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Att försöka ge 

råd och stöd kräver viss eftertanke av BHV-sjuksköterskan  då detta kan väcka olika 

känslor hos föräldrarna. Förutsättningarna för att kunna ge goda råd och stöd är att 

försäkra föräldrarna att det är av omtanke för barnet och dess familj (Rikshandboken, 

2015).  

 

Även Travelbee (2006) menar att det är viktigt att sjuksköterskan har en god 

kommunikation med patienten, i detta fall föräldern, där hen tar hänsyn till hur denne 

upplever och uppfattar sin situation. Det framgår utifrån föräldrarnas berättelser att de 

upplevt att BHV-sjuksköterskorna har försökt att visa denna hänsyn genom att ibland ge 

konkreta råd och i bland normalisera frågor kring beteende som rört barnens utveckling. 

 

Hur tiden disponerades visade sig i studien vara viktig vid besöken på BHV. Om tiden 

upplevdes som stressig kände föräldrarna att de inte hann fråga alla frågor som de tänkt. 

Dock kände flertalet att det alltid fanns möjlighet att ringa för att ställa kompletterande 

frågor och att BHV- sjuksköterskan då aldrig upplevdes stressad. Myors, Schmied och 

White (2012) visade i sin studie att  BHV-sjuksköterskorna  sällan eller aldrig kunde 

veta vilka bekymmer som skulle komma att tas upp av föräldern vid de planerade 

besöken. Om tiden var väl avsatt så var sjuksköterskorna mer positiva till teamarbete 
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med föräldrarna. Var tiden däremot pressad var sjuksköterskorna mer benägna att inta 

rollen av expert där de gav råd innan de lyssnat färdigt på förälderns oro (Myors, et.al, 

2012).  Flertalet föräldrar i föreliggande studie kände trygghet i normaliseradet då det 

gav en bekräftelse att det tillhörde det normala i utvecklingen. En förälder uttryckte 

dock att det var för mycket normalisering och att denne önskade mer konkreta och 

tydliga råd om hur de skulle gå tillväga med specifika problem. 

 

Att lägga samma vikt vid framtida generationers hälsa och välbefinnande som vid de nu 

levandes anses viktigt för en hållbar utveckling av BHV-verksamheten (Sandman & 

Kjellström, 2013). BHV:s uppgift är, sett ur en social dimension att säkerställa att barn 

får sina grundläggande behov tillfredställda och att de ges en god livskvalitet. Detta 

genom att BHV-sjuksköterskorna lyckas skapa goda relationer till föräldrarna med barn 

på BHV. För att skapa livskvalitet anser Sandman och Kjellström (2013) att det krävs 

en ekonomisk utveckling. I ett kortsiktigt perspektiv där tillräckligt med tid ej är avsatt 

vid BHV-besöken skapas stress hos BHV-sjuksköterskan. När BHV-sjuksköterskan 

upplevdes stressad valde  föräldrar i föreliggande studie att inte fråga om allt de hade 

velat. Enligt författarna påverkar detta troligtvis föräldrarnas tillit till BHV-

sjuksköterskan. Saknas tilliten dem emellan kan viktiga omvårdnadsåtgärder dröja, 

såsom att identifiera en eventuell förlossningsdepression hos en förälder. Detta kan 

skapa stora konsekvenser med onödigt lidande, inte bara för föräldern utan även för 

barnet och resterande familj. Troligtvis kommer även samhällskostnaderna öka, då en 

långt framskriden förlossningsdepression ofta kräver ett utökat och längre vårdbehov. 

Därför rekommenderas ett långsiktigt tänkande där mellanmänskliga relationer och 

handlingar prioriteras för att kunna skapa en hållbarhetsetik (Sandman & Kjellström, 

2008). 

 

8.2.3 Erfarenhet av BHV-programmet  
 

Sjuksköterskor som arbetar inom BHV har som uppgift att under flera år följa barns 

utveckling och stötta föräldrar så att barnets bästa kommer i centrum (Socialstyrelsen, 

2014). De flesta föräldrar tog upp hembesöket under intervjuerna som en del av 

erfarenheten med BHV och flertalet beskrev också att de var nöjda med det. Travelbee 

(2002) menar att det första mötet bör ske i ett öppet klimat som möjliggör framväxt av 

personernas identiteter. Travelbee menar också att upplevelser som sympati, empati och 
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ömsesidighet i detta första möte ger en bra grund för att kunna utveckla en god 

mellanmänsklig relation  

 

De flesta föräldrar hade inte fått hembesök i samband med det andra barnets födelse 

vilket de accepterade och de hade inga bekymmer med att i stället komma till BHV-

mottagningen. Det motiverades av föräldrarna med att de kände sig tryggare i sin 

föräldraroll med barn nummer två. Känslorna som beskrev upplevelsen av hembesöket 

var ord som tryggt och lugnt. Två av föräldrarna uttryckte oro och misstro inför 

hembesöket vilket även Rautio (2012) menar är vanligt då besöken ibland kunde 

associeras till de besök som Socialtjänsten gör för att granska hur barnet tas om hand i 

hemmet och huruvida föräldrarna är kompetenta. När väl hembesöket genomförts kände 

sig föräldrarna lugnade och tillfreds med situationen då de förstod dess syfte (Rautio, 

2012). Detta medgav även den ena föräldern i föreliggande studie efter att besöket 

genomförts. 

 

9. Slutsatser     

        
Relationen mellan BHV:s sjuksköterskor och föräldrar har visats vara av stor betydelse 

för utvecklingen av deras samarbete med familjen. BHV-sjuksköterskor behöver därför 

vara medvetna om att deras förhållningssätt, betydelsen av förtroende från föräldrarna 

samt föräldrarnas trygghet i att få träffa en och samma BHV-sjuksköterska är faktorer 

som påverkar hur relationen utvecklas. Majoriteten av föräldrarna som deltog i studien 

var nöjda med BHV:s verksamhet. De fann trygghet i att BHV-sjuksköterskan följde 

barnets utveckling och tillväxt samt att de alltid var välkomna med att ställa frågor eller 

att få boka in ett extra besök om de kände oro för något. BHV har en viktig funktion i 

att hjälpa föräldrar att känna trygghet med barnets hälsa och utveckling samt att öka 

tilltron till föräldrarnas egna förmågor. De flesta föräldrar kände också ett stort 

förtroende för sin BHV-sjuksköterska och uppskattade kontinuiteten med att få gå hos 

samma under hela den tid som barnet var inskrivet på BHV. Alla föräldrar önskade råd 

och stöd från BHV-sjuksköterskan även om de hade olika uppfattningar om hur de ville 

ha dessa. Detta visar på hur viktigt det är för BHV-sjuksköterskan att vara lyhörd inför 

föräldrars önskemål. 
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10. Kliniska implikationer 

 
Denna studie skulle kunna ge värdefull information till sjuksköterskor i Sverige som 

arbetar inom BHV då den belyser föräldrarnas erfarenheter av deras dagliga arbete. 

Studien skulle kunna göra BHV-sjuksköterskorna mer medvetna om hur deras 

förhållningssätt och arbetsmetoder uppfattas av föräldrarna. Studiens resultat har visat 

på att det är viktigt att BHV-sjuksköterskorna är öppna och lyhörda för att kunna läsa av 

hur föräldrarna vill ha sina behov tillgodosedda. Alla föräldrar är olika och verkar 

utifrån studiens resultat, värdesätta olika delar av det barnhälsovården erbjuder på olika 

sätt. Studien har också visat att ett bra första möte genom hembesök kunde ge föräldrar 

och BHV-sjuksköterskor goda förutsättningar att skapa en relation byggd på förtroende. 

En sådan relation skulle kunna underlätta för BHV-sjuksköterskan i hennes jobb med att 

stärka föräldrarnas tillit till deras egen förmåga och därmed också skapa gynnsamma 

förhållanden för barnen att kunna växa och utvecklas. Det är därför av vikt att BHV-

sjuksköterskor blir medvetna om hur viktig relationen är i deras arbete.  

 

11. Förslag till fortsatt forskning 

 
I studien framkom det att några få föräldrar kände sig obekväma med att ha det så 

kallade mammasamtalet när barnet var två månader gammal. En förälder undrade varför 

detta samtal inte skedde hos barnmorskan i samband med efterkontroll efter 

förlossningen. Hon ansåg att det hade känts mer naturligt att ha samtalet med 

barnmorskan, då hon var till för mamman medan BHV-sjuksköterskan var till för 

barnet. Det hade varit intressant att göra en studie som kunde belysa vilka faktorer som 

gör att vissa mammor känner så. Finns det nånting i BHV-sjuksköterskans 

förhållningssätt som påverkar eller är det bara en förutfattad mening hos föräldrarna att 

BHV-sjuksköterskan bara är till för barnet? Finns det i så fall någon intervention som 

skulle kunna underlätta för föräldrarna att våga prata om sina egna känslor med BHV-

sjuksköterskan. Författarna tror att någon form av gemensamt samtal med både 

barnmorskan och BHV-sjuksköterskan när barnet fötts skulle kunna göra övergången 

från Mödravården till BHV mer naturlig och ge grunden till en bra relation. Detta kunde 

vara av intresse att pröva och också utvärdera effekten av. 
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Bilaga I   

 

Inbjudan till deltagande i studie 

 

 

Hej 

Vi är 2 st sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot distriktssjuksköterska på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren 

kommer vi påbörja vår magisteruppsats vars syfte är att belysa föräldrars upplevelser 

och erfarenheter av stöd ifrån barnhälsovården under sitt barns första år. 

För att kunna genomföra denna uppsats behöver vi dig förälder som har barn mellan 10 

månader till fem år som regelbundet besöker eller har besökt barnhälsovården enligt 

barnhälsovårdsprogrammet. 

Vi kommer att intervjua dig och beräknar att intervjuerna kommer ta ca 30 min. Efter att 

du gett ditt muntliga samtycke har du när som helst rätt att avsluta ditt deltagande om du 

vill utan att förklara varför. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan kunna skrivas ner på papper. Det 

inspelade materialet kommer endast att hanteras av oss själva och efter avslutat arbete 

raderas helt.  

 

Med vänliga hälsningar 

Hanna F. Lang och Petra Dalin 

 

Har Du några frågor kontakta någon av nedanstående:  

Student: Hanna F.Lang  Leg. Sjuksköterska E-post: fried_h@hotmail.com  

 

Student: Petra Dalin Leg.Sjuksköterska E-post: petra_dahlin@hotmail.com  

 

Handledare: Ulla Peterson, Lektor, Linnéuniversitetet. E-post: ulla.peterson@lnu.se 
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Bilaga II 

 

Informationsbrev till verksamhetschefen  

 

Informationsbrev till verksamhetschefen angående studien ” Föräldrars erfarenheter och 

upplevelser av stödet från barnhälsovårdens sjuksköterskor.” Studien ska ge underlag 

till en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet i Kalmar och genomförs av två 

distriktssköterskestudenter; Hanna F. Lang och Petra Dahlin. Syftet med studien är att 

inom barnhälsovården belysa föräldrars erfarenheter och upplevelser av stöd från 

barnhälsovården. Socialstyrelsen beskriver i sin vägledning för barnhälsovården att de 

skall uppmärksamma barnet i dess familj och att ge stöd till föräldrar i deras 

föräldraskap. Relationen mellan professionella och föräldrar bör bygga påatt ändra 

fokus från kontroll eller övervakning till ett partnerskap där sjuksköterskan arbetar för 

att öka föräldrars delaktighet och tilltro till sin egen förmåga (Socialstyrelsen, 2014).  Vi 

önskar undersöka om föräldrar upplever att detta efterföljs och vilka erfarenheter de har 

för att kunna förbättra professionens arbete. Praktiskt genomförande: Data kommer att 

samlas in genom intervjuer med föräldrar till barn mellan 1-5 år. Intervjuerna kommer 

att ske på en öppen förskola och spelas in på band. Resultatet kommer att presenteras i 

form av en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet. Det inspelade materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och den som deltar i studien kommer inte att kunna identifieras 

i resultatet. Deltagande i studien är helt frivilligt och informanterna kan när som helst 

avbryta sitt deltagande utan att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa 

konsekvenser för dem. Härmed tillfrågas du om samtycke till att genomföra denna 

studie. Vi är tacksamma för svar via telefon eller mail. Vi skickar informationsbrevet 

för godkännande med underskrift via posten vid behov och bifogar frankerat kuvert. 

Härmed godkänner jag att studien genomförs.  

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Hanna F. Lang och Petra Dalin 

Underskrift:_______________________ Datum:__________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________________ 

 

 

 

Har Du några frågor kontakta någon av nedanstående:  

Student: Hanna F.Lang  Leg. Sjuksköterska E-post: fried_h@hotmail.com  

Student: Petra Dahlin Leg.Sjuksköterska E-post: petra_dahlin@hotmail.com  

Handledare: Ulla Peterson, Lektor, Linnéuniversitetet. E-post: ulla.peterson@lnu.se 
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Bilaga III 

Intervjuguide 

 

 Antal barn och deras ålder: 

 Kön på förälder och ålder: 

 Singel/Sambo/särbo/gift: 

 

 

 

 Vilka erfarenheter har du från barnhälsovården? 

 

 Hur upplevde du din första kontakt med BHV-sjuksköterskan? 

 Vilken typ av relation har du med BHV-sjuksköterskan och vad hade du 

förväntat dig? 

 

 Vad har du för erfarenheter av bemötandet från barnhälsovården? 

 

 Hur upplever du de rutinmässiga kontrollerna av ditt barns utveckling? 

 Om något avvikit från det normala, hur har du upplevt det? 

 

 Har du kunnat vara uppriktigt ärlig över dina känslor gentemot sjuksköterskan? 

 

 Hur upplever du att tiden är avsatt vid besöken på barnhälsovården? 

 Finns det utrymme till annat än den rutinmässiga undersökningen? 

 

 Har du använt dig av stöd via telefon från barnhälsovården förutom de planerade 

besöken och hur upplevde du det? 

 

 Är det något annat du kommit på under intervjun angående dina erfarenheter på 

barnhälsovården som du vill tillägga? 

 

Frågorna kommer att fördjupas såsom; -kan du ge något exempel på?, -Hur 

menar du? -Vad upplevde du som bra? osv. 
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Bilaga IV 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 
eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

 

 

Projekttitel: “Belysa föräldrars upplevelse och erfarenhet av stöd från barnhälsovårdens sjuksköterskor under barnets första år” 
 

 

Projektledare: __Hanna F.Lang och Petra Dalin 
 

 

Handledare: ____Ulla Persson 
 

   

Ja Tveksamt Nej 
 

 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att 

behandla personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  

X 

 

 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna (även sådant som ej avviker 
från rutinerna men som är ett led i forskningen)? 

  

X 
 

 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka forskningspersonerna (t.ex. 
behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i 
Etikprövningslagen 2003:460) 

  

X 

 

 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa (t.ex. 
blodprov eller PAD)? 

  

X 
 

 

                

  
                
 
5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa eller psykiskt 
handikappade liksom personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter som 
är direkt beroende av försöksledaren)? 

  

X 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på forskarnivå, kräva godkännande 
vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är uppfylld: 
 

  

Ja Tveksamt Nej 

6 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 (mörka inget men överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet 
ha vårdnadshavares godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X 
  

7 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 
  

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk person) är anmält till registeransvarig person 
på respektive förvaltning (PUL- ansvarig). 

 

X 
 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för forskningspersonernas säkerhet är namngivna 
(prefekt, verksamhetschef eller motsvarande). 

X 
  

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i förekommande fall även av 
handledare. 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
Ort och datum: 
Kalmar 3/2-2016 
………………………………………………………………………………………. 
Projektledare: 
Hanna F. Lang, Petra Dahlin 
………………………………………………………………………………………. 
namn 
Linnéuniversitetet Kalmar 
………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 
Underskrift projektledare: 
………………………………………………………………………………………. 
Handledare: 
Ulla Persson 
………………………………………………………………………………………. 
namn 
Linnéuniversitetet 
………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 

 

 

http://www.epn.se/

