
Beteckning:________________ 

 

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 

 

BVC-sjuksköterskans arbete –  

att alltid utgå från  

barnets bästa 

 
Anna Andersson 

November 2009 

Examensarbete 15 hp avancerad nivå 

Vårdvetenskap 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning Distriktssköterska 75 hp 

Examinator: Birgitta Fläckman 

Handledare: Bernice Skytt 



Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att beskriva hur BVC-sjuksköterskor upplevde sitt arbete gällande för-

äldrastöd, vad arbetet innebar samt vilka tankar BVC-sjuksköterskan hade kring utveckling av 

föräldrastödet. Studien hade en beskrivande design där tio BVC-sjuksköterskor från olika 

hälsocentraler i Mellansverige blev intervjuade. Det insamlade materialet blev transkriberat 

och analyserat med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenterades i temat att se 

till barnets bästa, kategorier samt underkategorier. I kategorin förutsättningar och förhåll-

ningssätt beskrev BVC-sjuksköterskorna hur de utgick från barnet, skapade förtroende, var 

tillgänglig, var förberedd och var förstående. BVC-sjuksköterskorna menade att i föräldrastö-

dets innehåll ingick att identifiera behov och göra bedömningar stödja och råda, att skydda 

barn, samarbeta och samordna samt att ge ut information. Positiva upplevelser som BVC-

sjuksköterskorna nämnde var att få kontakt med föräldrar och barn, att få positiv feedback, 

arbetssituationen samt känsla av meningsfullhet. Svåra situationer i arbetet var att möta barn 

som for illa, föräldrar som var svåra att nå, brister i anknytningen mellan mor och barn, då 

anmälningar behövde göras, sjukdom eller dödsfall, personliga hinder samt bristande resurser. 

Förbättringsområden som BVC-sjuksköterskorna nämnde handlade om innehållet i föräldra-

stödet, resurser att hjälpa samt egen personlig utveckling av kunskapsområdet. 
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Abstract 

The aim of the study was to describe how child health care nurses (CHCN) experienced their 

work with regard to give support to parents, the content of the work as well as their thoughts 

concerning developing the support to parents. The study had a descriptive design where ten 

CHCN from different healthcarecentres in the central part of Sweden were interviewed. The 

collected material was transcribed and analyzed using qualitative content analysis. The result 

was presented under the theme to do what is the best for the child, categories and subcatego-

ries. In the category conditions and attitudes the CHCN described how they viewed the situa-

tion from the child´s point of view, created a confidence, were available, prepared and under-

standing. The CHCN addressed that the content of the parental support was to identify and 

make assessments, support parents and give advice, protect the child, cooperate and coordi-

nate and give out information. Positive experiences the CHCN mentioned was to connect with 

the parents and children, to get positive feedback, the job situation and the feeling of mea-

ningfulness. Difficult situations in their work was to meet children that were abused, parents 

who were hard to reach, insufficient attachment between mother and child, when reports 

needed to be made, illness or death, personal obstacles and lack of resources. Improvement 

areas identified by the CHCN were related to the nature of the parental support provided, 

resources as well as the level of personal education. 
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Introduktion 

Barnavårdscentralens utveckling 

I England uppkom i slutet av 1800-talet idén om ett förebyggande arbete där föräldrar gavs 

upplysning, råd och hjälp i syfte att minska spädbarnsdödligheten i landet. Arbetet spred sig 

till Frankrike och sedan till Sverige och barnläkaren Maurits Blumenthal i Stockholm introdu-

cerade år 1897 ”Mjölkdroppen”. Verksamheten riktade sig till utsatta mödrar som var fattiga, 

nödställda och ensamma och gick ut på att ge råd angående barnavård och barnauppfödning 

(Davidsson, 1986). År 1937 startades mödra- och barnhälsovård och en uppbyggnad av bar-

navårdscentraler (BVC) skedde i hela landet (Jansson, 2000). I början av 1900-talet kämpade 

befolkningen mot fattigdom, arbetslöshet, dåliga bostäder, undernäring, infektioner och hög 

barnadödlighet. Samhälleliga insatser sattes in för att förbättra hälsan bland befolkningen 

samt deras livsvillkor. Det främsta arbetet i BVC-verksamheten handlade då om att få barn att 

överleva (Sjölander & Stenhammar, 1991). Utvecklingen hade från 1940-talet och fram till 

idag inneburit ett införande av rådgivning, upplysning, vaccinationer, hälsokontroller och för-

äldrautbildning m.m. (Jansson, 2000). Målsättningen med barnhälsovården var att minska 

dödlighet, sjuklighet och handikapp hos barn, minska skadlig påfrestning för föräldrar och 

barn samt stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och därmed skapa goda möjlighe-

ter för barnet att utvecklas (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007; Davidsson, 1998; Hage-

lin, 1998). Studier visade att barnhälsovården (BHV) syftar till att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande (Collberg, Gunnarsson, Johansson, Köhler, Magnusson, Petersson, et al. 2007) 

med bland annat vaccinationer, hälsoupplysning, föräldrautbildning (Davidsson, 1998; Jans-

son, Petersson & Udén, 2001; Hagelin, 1998), bedömning av barnets utveckling (Baggens, 

2001) samt rådgivning angående barnets hälsa (Jansson, 2000). Enligt uppgifter från Statistis-

ka Centralbyrån (2007) och Socialstyrelsen (2009) har det visat sig att antalet barn som dör 

under första levnadsåret har minskat (figur 1) sedan många år tillbaka och fortsätter och 

minska. 

 

Figur 1. Spädbarnsdödligheten efter kön 1900-2007 per 1 000 levande födda 
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En studie har visat att det föräldrastöd som sker i form av enskilda möten med föräldrar eller 

föräldragrupper är det centrala i arbetet i kombination med ett samarbete mellan sjuksköters-

ka, läkare, psykolog och socialtjänst (Collberg et al., 2007). Studier har visat att barnavårds-

verksamheten når ut till nästan alla nyblivna föräldrar (Golsäter, Enskär, Lingfors & Siden-

vall, 2009; Hwang & Wickberg, 2001; Jansson, Isacsson & Nyberg, 1998; Davidsson, 1998) 

och det förebyggande arbetet som utförs visade sig vara uppskattat och accepterat av alla so-

ciala grupper i samhället även de som var särskilt utsatta som t.ex. familjer med invandrar-

bakgrund, psykisk sjukdom eller missbruk (Hwang & Wickberg, 2001). I en studie framkom 

det att allteftersom sjuksköterskan träffar föräldrarna kontinuerligt under barnets första år ökar 

förtroendet men samtidigt kan det innebära att sjuksköterskorna kommer för nära och föräld-

rarna kan känna sig hindrade att prata öppet om personliga problem (Golsäter, Enskär, Ling-

fors & Sidenvall, 2009). En utveckling av arbetet med föräldrar och barn har resulterat i ska-

pandet av familjecentraler där olika yrkesgrupper som barnmorskor, distriktssköterskor, soci-

onomer och förskolelärare har slagit sig samman. Det finns idag över hundra familjecentraler 

i Sverige och orsaken till att de startade för ca 10 år sedan var en ökad oro för barnen och de-

ras framtid samt för att göra vardagen bättre för föräldrar och barn (Bing, 2005). I Medicinska 

Forskningsrådets (MFR) skrift om barnhälsovårdens betydelse för barns hälsa, har en utred-

ning gällande föräldrautbildningen kommit fram till att mödra- och barnhälsovården är av 

betydelse för barns hälsa (MFR, 1999). Hwang och Wickberg (2001) tog upp detta i en av 

sina rapporter och belyste de tre förhållningssätten individriktat stöd till föräldrar, att förbätt-

ra anknytningsprocessen samt kunskapsbaserad verksamhet enligt MFR skrift. Det framkom 

bland annat att personal inom mödra- och barnhälsovård var eniga när det gällde vilka famil-

jer som var i behov av hjälp gällande psykisk ohälsa. Problem som de stötte på handlade om 

rutiner gällande remittering och samordning till annan verksamhet då ett sådant behov upp-

stod. Arbetet med t.ex. föräldragrupper eller möten som sker individuellt mellan föräldrar och 

sköterska har visat sig ofta vara oklart definierat och det saknas metoder när det gäller exem-

pelvis tidig upptäckt samt för stöd när det gäller psykisk ohälsa (Hwang & Wickberg, 2001). 

 

Sociala och kulturella skillnader bland föräldrar och dess konsekvenser 

Förutsättningarna för barnhälsovården att hantera och uppnå målen med barnhälsovården såg 

olika ut i landet, beroende på bl.a. en hög arbetsbelastning samt tidsbrist. Det har framkommit 

att BVC-sjuksköterskan möter barn från olika sociala grupper. Skillnader i barns hälsa har 

ökat och ohälsa hos barn har kopplats samman med faktorer i uppväxtmiljön (Sjölander & 

Stenhammar, 1991). Golsäter et al (2009) menade i sin studie att många föräldrar idag känner 
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att både tid och rum gällande deras personliga utveckling är begränsad. I en annan studie av 

Jansson et al (2001) framkom det att BVC-sjuksköterskan arbetade med familjer som har so-

ciala och ekonomiska problem. Det visade sig att många föräldrar har valt att utbilda sig först 

och åldern på förstföderskor hade därför stigit. I ytterligare en studie har det framkommit att 

sjuksköterskor möter många föräldrar som känner sig osäkra och att de har svårt att lita på sin 

egen förmåga. BVC-sjuksköterskorna menade att föräldrars kontakt till barnet har blivit mer 

fokuserat på hälsovård än på att det ska vara något naturligt. När det gällde det första mötet 

med familjen upplevde BVC-sjuksköterskorna att det var svårt att lära känna dem samt att 

skapa en så god kontakt som möjligt redan från början. Det framkom att det var viktigt att 

skapa en bra grund i den framtida relationen med föräldrarna. Sjuksköterskorna upplevde att 

vid mötet med föräldrar från andra kulturer var det lätt att begå misstag (Jansson et al. 2001).  

 

Studier visar att faktorer som fattigdom och unga föräldrar ökade risken att barnet ska skadas. 

Misshandel (Hjelm, Ringbäck-Weitoft & Andersson, 2001) att vara ensamstående förälder 

(Olds, Henderson, Kitzman, Eckenrode, Cole & Tatelbaum, 1998), våld inom familjen, dro-

ger, dåliga kostvanor samt bristande förmåga att vara en förebild som förälder ökade risken 

för bristande kognitiv utveckling hos barnet (Kearney, York & Deatrick, 2000; Olds et al., 

1998). När det gällde anknytning mellan mamma och barn visade studier att mödrar som hade 

ett bristande stöd under graviditeten och tidigt i föräldraskapet hade en ökad risk för depres-

sion vilket i sin tur ledde till en ökad känsla av en osäker och en försämrad anknytning till 

barnet (Meredith & Noller, 2003; Wickberg & Hwang, 1997). Dessa mödrar ansåg sig själva 

vara mer avvisande, ignorerande och aggressiva mot sitt barn än icke deprimerade (Meredith 

& Noller, 2003). Studier har visat att användandet av ett EPDS (Edinburgh Postnatal Depres-

sion Scale) formulär är ett bra hjälpmedel när det gäller att upptäcka depression hos mamman 

i samband med förlossning (Matthey, 2008; Massoudi, Wickberg & Hwang, 2007; Wickberg 

& Hwang, 1997). Formuläret innehåller frågor om mammans känslor, oro, skuld, depression 

och tankar om att skada sig själv. Det har visat sig att det är viktigt att tidigt upptäcka dessa 

känslor så att behandlig kan sättas in (Wickberg & Hwang, 1997). Studier gällande bristande 

anknytning mellan mor och barn har visat sig resultera i bland annat ökade problem gällande 

barnets kostvanor (Hagekull, Bohlin & Rydell, 1997) samt ”failure to thrive”, det vill säga 

dålig tillväxt hos barnet (Ward, Lee & Lipper, 2000; Coolbear & Benoit, 1999). 
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Samhällets ansvar för föräldrar och barn- BVC-sjuksköterskans roll 

I en studie menade Ervér och Fahlström 2001 att samhället har som skyldighet att stödja för-

äldrar i deras föräldraskap vilket innebar att stärka det friska och normala samt att upptäcka 

ohälsa och sjukdom i tid. BVC-sjuksköterskan hade som funktion att stödja det friska och 

stärka föräldrarnas i deras roll (Ervér & Fahlström, 2001). Folkhälsoarbetet har inneburit att 

skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för befolkningen (Socialstyrelsen, 2005; 

Davidsson, 1998) och har grundat sig på elva målområden. Fem av dessa handlade om lev-

nadsvanor som påverkade hälsan och som individen själv kunde styra över, de övriga var fak-

torer i omgivningen som inverkade på hälsan (Socialstyrelsen, 2005). Ett av målen fokuserar 

på befolkningens trygga och goda uppväxtvillkor vilket har inneburit att tidigt främja alla 

barns och deras föräldrars hälsa samt att tidigt kunna nå barn och familjer som behöver utökat 

stöd (Collberg et al., 2007). Förenta Nationernas (FN) arbete med barns rättigheter har visat 

sig handla om barnens rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda, få skydd mot diskrimi-

nering, att få uttrycka sin åsikt, att bli respekterade (Hammarberg, 2006) samt att förbättra 

barnens levnadsförhållanden (Davidsson, 1998). Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som 

belyser barns rättigheter (Hammarberg, 2006) samt samhällets ansvar att se till att dessa rät-

tigheter tillgodoses (Hammarberg, 2006; Sjölander & Stenhammar, 1991).  

 

Föräldrarnas möjligheter att vara föräldrar berodde på de stöd samhället erbjuder i form av 

sociala och ekonomiska villkor, förändringar i samhället påverkar familjen och därmed bar-

nets utveckling (Davidsson, 1998). Hälsovården har uppmuntrats att arbeta med familjer för 

att minska hälsorisker samt förebygga hälsoproblem (Tyler & Horner, 2008). En studie inom 

barnhälsovården har visat att sjuksköterskan med hjälp av hälsosamtal kan få en djupare in-

blick och ökad förståelse för familjens hälsa och livsstil som t.ex. kost och motion samt att det 

ger en möjlighet att förstärka det förebyggande hälsoarbetet (Golsäter et al, 2009). Att få för-

äldrar att bryta ett eventuellt negativt hälsobeteende genom att t.ex. förklara att rökning på-

verkar barnet, har enligt studier visat sig vara effektfullt om målet är förändring av hälsobete-

ende (Erickson, Gerstle & Feldstein, 2005; Olds et al., 1998). Det är dock inte alla familjer 

om önskar samtal angående sin hälsa och en möjlig orsak till det har visat sig vara att sjuskö-

terskan ger för mycket råd i ett tidigt stadium (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008). Watson 

och Wilkinsons 2001 studie visar att BVC-sjuksköterskan kunde få en bild över hur barnet 

mådde, om mamman var tillräckligt utvilad eller om det uppstått problem i relationen mellan 

föräldrarna. Sjuksköterskans roll var att stödja och hjälpa föräldrarna i deras föräldraskap. Det 

var genom observation och skapandet av tillit som sjuksköterskan hade möjlighet ge det stöd 
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som föräldrarna behövde (Watson & Wilkinson, 2001). I en rapport angående föräldrastöd 

framkom betydelsen av att sjuksköterskan skapade en tidig kontakt med nyblivna föräldrar 

eftersom det hade betydelse på längre sikt (Socialstyrelsen, 2005) och studier visar att me-

ningen med det första mötet var att skapa förutsättningar för ett bra samarbete och en förtro-

endefull kontakt mellan familjer och BVC-sjuksköterskor (Jack, DiCenso & Lohfeld, 2004; 

Lynn-McHale, 2000; Sjölander & Stenhammar, 1991). I en studie upplevde föräldrar BVC 

som en plats där de lyssnade, var trevliga, svarade på frågor, informerade om barns beteende 

samt att de bemötte föräldrar med respekt (Ervér & Fahlström, 2001). Samtidigt visade en 

annan studie att sjuksköterskor inom barnhälsovård upplevde att tiden inte räckte till samt att 

minskade resurser hindrade deras arbete (Golsäter et al. 2009). Föräldrastödet har syftat till att 

förbättra relationen mellan barn och föräldrar. Tidiga insatser under uppväxten har visat sig 

skapa en möjlighet att förebygga psykisk ohälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). De tidiga 

insatserna kunde även förebygga att t.ex. malnutrition uppstår eller leda till minskade olycks-

fall och akutbesök (Jansson, 2000; Olds et al., 1998) samt barnmisshandel och försummelse 

(Olds et al., 1998). Det har framkommit i studier att vi i Sverige har en unik mödra- och barn-

hälsovård i förhållandet till övriga länder (Collberg et al, 2007; Sjölander & Stenhammar, 

1991) som har resulterat i låg spädbarnsdödlighet och låg sjuklighet (Sjölander & Stenham-

mar, 1991) och det har visat sig finnas starka skäl att behålla och vidareutveckla det tidiga 

föräldrastödet (Collberg et al., 2007). 

 

Problemformulering 

Det finns svenska studier som beskriver innehållet i BVC-sjuksköterskans arbetat med föräld-

rastöd (Hagelin et al. 2007; Jansson et al., 2001; Jansson, 2000) samt deras upplevelser gäl-

lande det arbetet (Golsäter et al., 2009; Jansson et al., 2001) . BVC- sjuksköterskan har en 

viktig funktion att tidigt kunna erbjuda stöd till föräldrar och även nå de föräldrar som är i 

större behov av stöd. Med anledning av detta anser författaren att det vore intressant att belysa 

BVC-sjuksköterskans arbete med föräldrastöd, deras upplevelser samt om de har några tankar 

gällande utveckling av föräldrastöd från ett lokalt perspektiv. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur BVC- sjuksköterskan upplevde sitt arbete med föräld-

rastöd, vad arbetet innebar samt vilka tankar sjuksköterskan hade kring utveckling av föräld-

rastödet. 
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Frågeställningar  

Hur upplever BVC-sjuksköterskan sitt arbete med stöd till föräldrar? 

Vad innebär BVC-sjuksköterskans arbete med föräldrastöd? 

Vilka tankar har BVC-sjuksköterskan kring utveckling av föräldrastödet? 

 

Metod 

Design 

En kvalitativ studie med beskrivande design som enligt Polit & Beck (2008) innebär att be-

skriva personers upplevelser och erfarenheter för att sedan skapa en förståelse för deras situa-

tion. 

 

Urval 

I en kvalitativ studie är det centrala att få ut den största möjliga informationen från ett få antal 

personer som ingår i studien (Polit & Beck, 2008). Författaren hade som mål att de BVC-

sjuksköterskorna som ingick i studien representerade olika åldrar, hade olika lång arbetslivs-

erfarenhet inom BVC samt var deltids eller heltidsarbetande, ett urval som enligt Polit & Beck 

(2008) beskrivs som Maximum Variation Sampling. Av 23 tillfrågade BVC-sjuksköterskor 

tackade tio ja. Tio BVC-sjuksköterskor rekryterades via olika hälsocentraler i Mellansverige. 

Samtliga deltagare var kvinnor vilkas ålder varierade mellan 38 och 64 år, Md (median) 56,5 

år och som hade arbetat inom BVC mellan 3 och 29 år, Md 10 år. Samtliga distriktssköterskor 

hade sjuksköterskeutbildning med vidareutbildning till distriktssjuksköterska, två av deltagar-

na hade dessutom en vidareutbildning inom barn och en hade gått en kurs i handledning samt 

Motiverande samtal. Sex av distriktssköterskorna arbetade enbart på en barnavårdscentral, två 

arbetade både på BVC och på en hälsocentral och två distriktssköterskor arbetade på varsin 

Familjecentral. Efter att intervjuerna blivit bearbetade fanns en hel del text kvar som berättade 

en del om hur verkligheten ser ut för föräldrar idag. De föräldragrupper som BVC-

sköterskorna möter i sitt arbete är alltifrån väletablerade familjer med bra utbildning och ett 

utvecklat socialt nätverk till tonårsföräldrar, ensamstående, invandrare, missbrukande föräld-

rar där det kan finnas stora brister i trygghet och stöd runtomkring. De tretton tillfrågade som 

tackade nej till att delta eller valdes bort var kvinnor i åldrarna 41-65, Md: 55 år och de hade 

arbetat inom BVC mellan 2-25 år, Md: 12. 
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Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna genomfördes av författaren under våren 2009 och skedde med hjälp av en inter-

vjuguide innehållande semistrukturerade intervjufrågor som konstruerades av författaren. Frå-

gorna berörde BVC-sjuksköterskans arbete med stöd till föräldrar och handlade bl.a. om deras 

utbildning, deras ålder, arbetslivserfarenhet, vilka förutsättningar de hade, hur samarbetet med 

annan personal såg ut samt utveckling av arbetet samt följdfrågor som t.ex. Vill du berätta 

mer? Kan du utveckla? På vilket sätt? Intervjuerna som spelades in på band pågick mellan 20- 

45 minuter och skrevs ut ordagrant av författaren.  

 

Tillvägagångssätt 

Informationsbrev, skriftig förfrågan gällande intervjustudien samt intervjufrågor skickades av 

författaren till fyra verksamhetschefer som ansvarade för en, fyra, fem respektive sju hälso-

centraler. Samtliga verksamhetschefer godkände att studien kunde genomföras. Författaren 

bad om uppgifter gällande samtliga BVC-sjuksköterskor som tillhörde respektive hälsocentral 

med uppgifter om deras ålder, arbetslivserfarenhet samt i vilken omfattning de arbetade. För-

fattaren skickade förfrågan till de BVC-sjuksköterskor som stämde överens med urvalet Max-

imum Variation Sampling och ringde sedan upp de berörda och frågade om de var intressera-

de av att delta i studien. Om någon av sköterskorna i samband med studien valde att inte delta 

i studien, valde författaren en ny deltagare som hade liknande egenskaper. Om en sjukskö-

terska med lång erfarenhet tackade nej valdes en ny sjuksköterska med liknande lång erfaren-

het. Författaren fortsatte att inkludera deltagare tills att tio fanns med. Samtliga tillfrågade 

försäkrades om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta studien när de ville 

utan att motivera varför. De blev innan intervjun informerade både skriftligt och muntligt om 

syftet med studien, att intervjuresultatet behandlades konfidentiellt och kunde inte härledas till 

de enskilda deltagarna. Samtliga intervjuer skedde på BVC. Första intervjun var en testinter-

vju som författaren tillsammans med handledaren lyssnade igenom. Denna testintervju har 

ingått i studien och inga korrigeringar av intervjuguiden gjordes efter intervjun. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Texten lästes igenom flera gånger för att skapa en förståelse för vad som sägs för att därefter 

plocka ur meningsbärande enheter ut texten, få fram koder, subkategorier och kategorier. För-

fattaren har i grupp diskuterat meningsbärande enheter, koder, subkategorier och kategorier. 

Exempel på hur analysen gick till visas i tabell 1. Författaren analyserade därefter texten så att 
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skillnader och likheter kunde identifieras. En del i analysprocessen innebar att få fram ord, 

meningar och stycken med samma innehåll för att sedan kunna blida kategorier och teman 

(Graneheim & Lundman, 2004). När författaren sökte efter ett tema lästes texten igenom yt-

terligare för att upptäcka bakomliggande information som var återkommande i texten. 

 

Tabell 1. Exempel på hur analysen gick till. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Deltagandet i studien var frivillig och deltagarna hade rätt att avbryta sitt deltagande när de 

önskat utan att motivera varför.  Tillstånd inhämtades från verksamhetschef som ansvarade 

för respektive hälsocentral. Informationsbrev, PM samt intervjufrågor skickades till verksam-

hetschef. Om deltagare önskade att komma i kontakt med författaren för att få svar på eventu-

ella frågor fanns det möjlighet till detta via telefon eller e-post. Intervjufrågorna riktade sig till 

BVC-sköterskor och etisk ansökan skedde därför inte. Frågorna formulerades så att de inte 

berör känsliga områden som kunde verka stötande. Författaren var medveten om att intervju-

personerna inte var i en beroendeställning. Men deras personliga åsikter kom fram i intervjun 

och författaren var medveten om att det kunde vara känsligt. Det var endast författaren som 

hade kännedom om deltagarnas identitet. Författaren hade tillsammans med handledaren till-

gång till de utskrivna intervjuerna. Inspelade och transkriberade intervjuer förvarades inlåsta. 

Materialet kommer att destrueras när uppsatsen har blivit godkänd. 

  

 

 

 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

… man ska känna att henne ha ja 

förtroende för det tycker ja abso-

lut ä viktigast… då kommer man 

långt 

Man ska känna att 

henne har jag förtro-

ende för det tycker jag 

är viktigast 

Skapa förtroende Skapa förtroen-

de 

Förutsättning och 

förhållningssätt 

och sen tackla de då de ä många 

föräldrar som kommer å ä oroliga 

å så där… det är svårt. 

Och tackla många 

föräldrar som kommer 

å är oroliga…det är 

svårt. 

Svårt att tackla 

många oroliga 

föräldrar 

Föräldrar som är 

svåra att nå 

Svåra situationer 

å …fanns kanske t.ex. en dag-

verksamhet här i xxx för föräldrar 

som har…speciella behov så att 

säga stöd i sin föräldraroll…att 

man inte behöver vänta till att det 

går överstyr så att säga 

Fanns det en dagverk-

samhet i xxx för 

föräldar med speciella 

behov, stöd i föräldra-

rollen. 

Önskar dagverk-

samhet för föräld-

rar med speciella 

behov. 

Innehåll Förbättringsområden 
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Resultat   

Tema– Att se till barnets bästa 

I analysen har ett tema framkommit. Att se till barnets bästa beskrev hur sjuksköterskorna i 

sitt arbete alltid utgår från barnets synvinkel. De uttryckte att det träffade många barn som 

saknade en trygg tillvaro och att de var mån om att alltid skydda barnet genom att tillgodose 

barnets rättigheter enligt Barnkonventionen. I mötet med föräldrarna var sjuksköterskorna 

observanta på eventuella brister och problem som kunde vara skadligt för barnet och att de 

tidigt erbjöd stöd och hjälp till föräldrar som behövde.  

  

Resultatet har analyserats vidare och resulterat i de fem kategorierna förutsättningar och för-

hållningssätt, föräldrastödets innehåll, positiva upplevelser, svåra situationer samt förbätt-

ringsområden samt 24 subkategorier som presenteras i tabell 2. Dessa kategorier svarar på 

frågeställningarna Vad innebär BVC-sjuksköterskans arbete med föräldrastöd? Hur upplever 

BVC-sjuksköterskan sitt arbete med stöd till föräldrar? samt Vilka tankar har BVC-

sjuksköterskan kring utveckling av föräldrastödet? som författaren tidigare har beskrivit. 

BVC-sjuksköterskorna kommer att beskrivas som sjuksköterskor i resultatet. Kategorierna 

beskrivs med text som sedan styrks med citat från intervjuerna.  

Tabell 2. Presentation av tema, kategorier och subkategorier 

 

Tema Kategorier Subkategorier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att se till bar-

nets bästa 

Förutsättning och 

förhållningssätt 
Utgår från barnet  

Skapar förtroende  

Vara tillgänglig  

Vara förberedd  

Har förståelse 

Föräldrastödets 

innehåll 

 

Identifiera behov och göra bedömningar 

Stödja och råda  

Att skydda barn  

Samarbete och samordning  

Information 

Positiva upplevelser 

 
Kontakt med föräldrar och barn  

Att få positiv feedback 

Arbetssituationen  

Meningsfullhet 

Svåra situationer 

 
Barn som far illa  

Föräldrar som är svåra att nå  

När det brister i anknytningen  

Då anmälan behövs göra 

Sjukdom eller dödsfall  

Personliga hinder  

Bristande resurser 

Förbättringsområden Innehåll  

Resurser  

Kunskap 
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Förutsättning och förhållningssätt 

Denna kategori innehåller fem subkategorier som handlade om att sjuksköterskorna i sitt arbe-

te utgår från barnet, skapar förtroende, vara tillgänglig, vara förberedd och har förståelse.  

 

Utgår från barnet 

I arbetet med att ge stöd till föräldrar nämnde sjuksköterskorna att de alltid utgår från barnets 

behov samt att de såg från barnets perspektiv. Det handlade om att de ställde frågor om barnet 

samt att de följde deras utveckling etc. Sjuksköterskorna nämnde att de ser varje barn som en 

egen individ med egna tankar och möjligheter att utvecklas. De tog ansvar för barnets bästa 

och var observanta på eventuella tillfällen då barn behöver hjälp att göra sig hörda. De mena-

de att barns rättigheter ska vara en röd tråd i arbetet och att det var viktigt att arbeta enligt 

Barnkonventionens riktlinjer. Det framkom i intervjuerna att sjuksköterskorna integrerade 

barnkonventionens riktlinjer i arbetet genom att diskutera grundprinciperna samt att de för-

sökte koppla samman dem med barn som de möter i sitt arbete. Att vara ärlig mot föräldrarna 

var ett förhållningssätt som sjuksköterskorna menade var viktigt för att skapa en bra relation 

till föräldrarna. Vid tillfällen då sjuksköterskan märkte att det brast i kontakten mellan föräld-

rarna och barnet utgick de från vad som är det bästa för barnet. 

 

”Jag tänker mycket på det här om barnkonventionen då… det tycker jag är viktigt…[Att ni 

utgår därifrån?]..ja det ska va en röd tråd…barns rättigheter”. (I 7) 

 

”… om jag ser att här brister det här verkar det inte fungera då måste jag så att säga föra 

barnets talan gentemot föräldern och säga att jag upplever att ditt barn inte… mår bra när du 

tar så där i barnet..-” hur känns det för dig” ” å att man hänvisar alltså till barnets.. perspek-

tiv...” (I 3) 

 

Skapar förtroende 

Det framkom i intervjuerna att det var viktigt att tidigt bygga upp ett förtroende hos föräldrar-

na för att kunna skapa en god framtida kontakt till föräldrarna och barnet. De menade att då 

föräldrarna kände förtroende för sin sjuksköterska var det lättare för föräldrarna att även kun-

na prata om svåra saker som berör barnet eller sin föräldraroll. Sjuksköterskorna menade att 

ett bra förtroende uppnåddes genom att visa att de respekterade föräldrarnas och barnens be-

hov och åsikter. I mötet med föräldrar och barn kom sjuksköterskan dem väldigt nära och det 

framkom att sjuksköterskan kände en respekt för det.  
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”Jag tror att det viktigt att man fungerar bra… tillsammans… så att föräldrarna känner det… 

och att man respekterar dom liksom det ä viktigt… tror ja… att dom kan känna sig trygg med 

att gå hit å så.” (I 2) 

 

Sjuksköterskorna poängterade hur vikigt det var att erbjuda alla föräldrarna ett stöd i sitt för-

äldraskap. Eftersom de mötte föräldrar med olika socialt närverk kunde sjuksköterskorna i 

egenskap som vuxen person med både arbets- och livserfarenhet inge en trygghet. Sjukskö-

terskorna menade att det framförallt var mammor som kom till barnavårdscentralen (BVC) 

med sina barn och en majoritet av föräldrarna var mödrar som var hemma med sina barn un-

der barnets fösta levnadsår. Sjuksköterskorna poängterade att de vände sig till båda föräldrar-

na för att ge föräldrastöd genom att de bjöd in både mamman och pappan till varje möte. I sitt 

arbete med att ge föräldrastöd menade sjuksköterskorna att det handlade om att vara närva-

rande och ta sig tid att lyssna på föräldrarna vid varje möte för att på så sätt bygga upp en 

trygg och bra relation till familjen. Ytterligare ett sätt att skapa förtroende handlade om tid. 

Sjuksköterskorna menade att föräldrarna ska kunna komma till BVC utan att känna att tiden 

är begränsad under den stunden de är där med sina barn. Föräldrarna kunde vara stressade 

innan de väl kom till BVC men då de väl var där skulle de känna att sjuksköterskan tog sig tid 

för dem. Sjuksköterskorna menade att föräldrarna och barnen inte alltid tydligt uttryckte sina 

behov eller om eventuella problem hade uppstått. Sjuksköterskorna menade att de måste vara 

observanta och uppmärksamma på små signaler från föräldrar och barn. 

 

” …men de gäller ju också att skapa ett förtroende så att säga hos föräldern för man öppnar 

sig ju inte fö nån som man inte känner förtroende för…” (I 6)  

 

Vara tillgänglig 

När det handlade om att vara tillgänglig framkom det att tiden hade stor betydelse. Sjukskö-

terskorna anpassade den beroende på vilket behov föräldrarna hade och de hade samtidigt 

möjlighet att kunna avsätta mer tid vid tillfällen då föräldrarna behövde det. Ett förhållnings-

sätt som sjuksköterskorna använde sig av var att vara tillgänglig för föräldrarna. Sjuksköters-

korna ansåg att det var viktigt för föräldrarna att de kände sig bekväm i mötet antingen via 

telefon eller på BVC, vilket gav föräldrarna en möjlighet att kunna prata om vad som helst. 

Första tiden efter barnets födelse erbjöd sjuksköterskorna täta möten mellan föräldrar och 

sjuksköterska. Föräldrarna fick i början komma ofta till BVC för att se att barnet utvecklades 

som det skulle. Det var återigen föräldrarnas behov som styrde hur ofta de önskade komma. 
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Sjuksköterskorna menade att föräldrarna fick möjlighet att fråga dem om vad som helst ge-

nom att de erbjöd en kontinuerlig kontakt under BVC-tiden. 

 

”Att dom känner att dom kan ringa när man vill och fråga om vad som helst”. (I 8) 

 

”Ja tror att det är viktigt att man signalerar att man finns där och att det inte ä nå konstigt att 

man kommer med sina funderingar och så där och inga frågor liksom är… dumma och så 

heller”. (I 2) 

 

Vara förberedd 

Med hjälp av dokumentation och journalföring menade sjuksköterskorna att de fick möjlighet 

att förbereda sig inför varje möte med föräldrar och barn. För att kunna ge föräldrarna stöd 

menade sjuksköterskorna att det var viktigt att vara förberedd inför varje möte. Det kunde 

innebära att dels vara påläst och insatt i familjens situation men även att vara personligt upp-

daterad i form av kunskap. 

 

”…sen att man uppdaterar sig då på nyheter… så mycke det går… och vad som ja..vad som 

gäller och så där ren fakta då…”. (I 2) 

 

Har förståelse 

Det visade sig att sjuksköterskorna hade kontakt med föräldrar och barn i samhället från olika 

samhällsklasser med olika behov. De beskrev att de anpassade sitt arbete utifrån de olika fa-

miljernas behov. Att förutsättningarna kunde se olika ut för föräldrarna menade sjuksköters-

korna var vanligt förekommande. Det framkom att samhället ser annorlunda ut idag med mor 

och farföräldrar som arbetar själva, jämfört med tidigare generationer då mor- och farföräldrar 

fanns i närheten och då var ett extra stöd till föräldrarna. Sjuksköterskorna menade att det var 

viktigt att skapa en nära kontakt med föräldrarna samt att ha en förståelse för deras situation. 

Det kunde vara föräldrar som inte har en trygg relation till varandra eller hade andra sociala 

problem där sjuksköterskorna kunde fungera som ett stöd. Sjuksköterskorna menade att för att 

få en förståelse för föräldrarnas situation var det viktigt att de etablerade en nära kontakt samt 

visade ett engagemang för den enskilda familjen. 

 

”Att nånstans i samtalet komma fram till vad finns det i den här familjen, har dom ett bra 

kontaktnät, är dom uppbackad eller behöver vi stötta på nåt sett? det är jätteviktigt.” (I 9) 
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”Det är ju mycke prat om mat å sömn…barn som inte vill äta och inte vill sova det är det ju 

ofta, såna saker…men sen är det ju också när barnet blir lite större att det…eh…trots, mm, 

såna problem…det kan vara problem i parrelationen hos föräldrarna…å det kan också vara 

andra soc..det kan vara socioekonomiska problem”. (I 5) 

 

Föräldrastödets innehåll 

Innehållet i föräldrastödet beskrivs i fem subkategorier som handlar om att identifiera behov 

och göra bedömningar, stödja och råda, att skydda barnet, samarbeta samt ge information 

 

Identifiera behov och göra bedömningar  

Sjuksköterskorna menade att arbeta med föräldrastöd var att arbeta förebyggande. De var 

uppmärksamma på eventuella tecken på att föräldrarna inte klarade av sin föräldraroll och vid 

dessa tillfällen gav de ytterligare stöd så att situationen inte skulle bli ohållbar för föräldern. 

 

”… när man vet att det är det brister i omsorgen man ser på barnet det kanske inte växer som 

det ska å förälderna har inte ett så bra sätt att umgås med sitt barn under den korta tiden dom 

är här på BVC då blir jag lite fundersam hur fungerar det hemma…” (I 3) 

 

I arbetet med föräldrastöd utgick sjuksköterskorna från tydliga riktlinjer vid varje enskilt 

möte. Det handlade då om att strukturerat följa ett basprogram innehållande bland annat bar-

nets vaccinationer och tillväxtbedömningar. När det gäller anknytningen mellan mor och barn 

menade sjuksköterskorna att de var observanta på det redan vid första mötet och därefter un-

der hela tiden då föräldrarna och barnet kommer till BVC. De var uppmärksamma på om bar-

net hade någon som svarade på deras behov, om mamman reagerade då barnet skrek för att på 

så vis visa önskemål om uppmärksamhet och trygghet. I intervjuerna framkom det att sjuk-

sköterskorna erbjöd fler kontakter och snabbare hembesök till föräldrar som de ansåg hade ett 

ökat behov. De beskrev att se såg varje förälder som en individ och utgick därefter från de 

förutsättningar som de hade. För att tidigt upptäcka tecken på depression hos mamman i sam-

band med barnets födelse använde sjuksköterskorna ett formulär innehållande frågor som be-

rörde mammans välmående efter förlossningen. 

 

”… när det gått sex till åtta veckor så tar vi fram en enkät då så får hon kryssa i frågor som vi 

har som en bas i samtalet… och där kommer de ju fram mycke om hur mamman mår… den 

här heter EPDS… ”(I 4) 
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Stödja och råda 

Sjuksköterskorna menade att de bland annat gav föräldrarna råd och stöd i samband med 

hembesök, i enskilda möten med föräldrarna samt genom telefonrådgivning. Det kunde hand-

la om att ge stöd i samband med första hembesöket, att de informerade om amning, samtalade 

om livsstil, frågade föräldrarna om hur vardagen fungerade eller gällande föräldrarnas och 

barnets välbefinnande. Sjuksköterskorna menade att det var många föräldrar som hade ett 

stort behov av stöd i sin föräldraroll och det framkom i intervjuerna att de träffade föräldrar 

med missbruk, depression eller de som hade varit med om en svår förlossning och att de gav 

extra stöd till dessa föräldrar. Sjuksköterskorna menade att det var viktigt att ge föräldrarna 

möjlighet att prata om hur de mådde, hur vardagen fungerade samt hur det fungerar med bar-

net.  

 

”… viktigt det här med hembesöket… att man försöker att skapa en fin relation en kon-

takt…”(I 7) 

 

Samtal som berörde levnadsvanor skedde kontinuerligt vid varje möte med föräldrar och barn. 

Sjuksköterskorna menade att även om inte samtalen resulterade i livsstilsförändringar kunde 

det ändå väcka en del tankar hos dem. Det framkom att de informerade föräldrarna om att det 

var viktigt att vara goda förebilder för sina barn. Sjuksköterskorna ville göra föräldrarna med-

vetna om hur viktiga de var för sitt barn. De ville uppmuntra och stärka föräldrarna in i rollen 

som förälder så att de kände sig trygg och kunde lita på sin egen förmåga och våga fatta egna 

beslut.  

 

”Vi ska ju uppmuntra och berömma föräldrarna så att dom växer i sitt föräldraskap.” (I 5) 

 

Att skydda barnet 

I mötet med föräldrarna var sjuksköterskorna observanta och uppmärksammade hur kontakten 

mellan föräldern och barnet var. Om det förekom brister i omvårdnaden av barnet så gav sjuk-

sköterskorna råd hur föräldern ska göra istället. 

 

”… då ska ju jag kunna vara där att kunna tala om att jag ser att ditt barn inte mår bra när 

du gör så har du provat att göra så här…” (I 3) 
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Sjuksköterskorna menade att de hade en viktig roll i att göra anmälningar då ett barn for illa. 

Om föräldrar påvisade brister i sitt föräldraskap och om sjuksköterskan bedömde att det be-

hövdes mer än bara lite råd och extra stöd så hade sjuksköterskan en skyldighet att anmäla 

detta till de sociala myndigheterna. Sjuksköterskorna arbetade alltid för barnets bästa och vid 

minsta misstanke att barnet skulle fara illa så gjordes en anmälan i syfte att förbättra situatio-

nen för barnet.  

 

”Man har ju anmälningsskyldighet om man misstänker att barnet mår illa på grund av att 

föräldrarna inte skött det som dom ska.” (I 8) 

 

Samarbete och samordning 

Sjuksköterskorna beskrev att de träffade psykologen regelbundet och att det var ett bra samar-

bete dem emellan. De förde diskussioner kring föräldrar och barn som de träffade och som de 

känner en oro inför när det handlade om anknytning eller föräldraskapet. 

 

”… sen har vi ju tillgång till psykolog… hon arbetar ju inte just är men hon kommer ju hit 

med jämna mellanrum å vi har ju ärenden så att säga… som vi tar upp då med våran… psy-

kolog…” (I 7) 

 

Sjuksköterskorna gav exempel på hur de samarbetade med andra grupper. Sjuksköterskorna 

erbjöd alla föräldrar att delta i föräldragrupper och de ansvarade för föräldragrupperna själva. 

BVC hade bland annat ett samarbete med civilförsvaret som informerade föräldrarna om 

barnsäkerhet. Det kunde ibland vara svårt för sjuksköterskorna att upptäcka eventuella förse-

ningar i barnets utveckling eller andra problem inom familjen som kunde skada barnet. Ett 

samarbete med förskolan såg sjuksköterskorna som en viktig resurs som kompletterade deras 

arbete på ett bra sätt eftersom personal på förskolan såg barnen oftare än vad BVC gjorde. 

 

”Vi ha ju samarbete med förskolan” (I 5) 

 

Ge ut information 

Vid varje enskilt möte med föräldrarna gavs information som syftade till att ge föräldrarna 

stöd i sitt föräldraskap. Undervisning och information gavs även i grupp och sjuksköterskorna 

erbjöd alla förstagångsföräldrar att delta i föräldragrupp där föräldrarna fick information om 

saker som berörde barnets utveckling och skötsel samt föräldraskapet i sig. 
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”Det kan ju va enkla frågor… sjukvård till uppfostran, mat eller sömn eller nånting.” (I 10) 

 

Positiva upplevelser 

Kategorin är uppdelad i de fyra subkategorierna kontakt med föräldrar och barn, att få positiv 

feedback, arbetssituationen samt meningsfullhet. 

 

Kontakt med föräldrar och barn 

Det första mötet med föräldrarna skedde oftast vid hembesöket. Sjuksköterskorna upplevde 

det första mötet som mycket värdefullt eftersom det gav en möjlighet att kunna se hur famil-

jen har det hemma. I intervjuerna framkom det att BVC-sjuksköterskorna upplevde lycka då 

en bra kontakt med föräldrarna etablerats och då föräldrarna tog till sig den informationen de 

fick. De ansåg att de hade en viktig roll att finnas till för föräldrarna samt att det kändes bety-

delsefullt att kunna hjälpa och stödja föräldrarna och att få en möjlighet att vara med och dela 

föräldrarnas glädje 

 

”Men det är ett härligt samspel med vuxna å när man kan få med sig föräldrarna att förstå 

ååå det är ju bättre än vilken drog som helst alltså man blir ju helt euforisk”. (I 3) 

 

De kände glädje att följa barnen och se deras utveckling under de första 5 åren som de gick på 

BVC. Sjuksköterskorna mötte barn som kunde vara avvaktande i början och de menade att det 

var viktigt att låta barnen känna sig duktiga. Att se hur stolta barnen blev när de fick beröm 

ansåg sjuksköterskorna var en positiv upplevelse. De berättade att de samlade föräldrar till-

sammans med barnen och diskuterade saker som berörde barnets utveckling och föräldraska-

pet vilket sjuksköterskorna upplevde som positivt. När det gällde att observera anknytningen 

mellan mor och barn menade sjuksköterskorna att det kändes betydelsefullt att under den för-

sta tiden se att samspelet mellan mor och barn fungerade. 

 

”Det är så otroligt viktigt den första tiden…första veckan, första 2 veckorna, 3, 4 veckor-

na…hur samspelet fungerar…” (I 10) 

 

Att få positiv feedback 

I mötet med föräldrarna upplevde sjuksköterskorna att arbetet med att undervisa och ge stöd 

uppskattades av föräldrarnas sida. Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna tog till sig råd 
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och stöd som de erbjöd och att de fick en bra kontakt med föräldrarna. De upplevde att de fick 

positiv feedback från föräldrarna då barnets utveckling och tillväxt följs kontinuerligt.  

 

”… dom är tacksamma att man följer utveckling och tillväxt att dom får råd å ja upplever att 

oftast tacksamma föräldrar…” (I 2) 

 

Arbetssituationen 

Sjuksköterskorna upplevde sin arbetssituation som mycket positiv och att de ansåg sig har 

goda förutsättningar för att kunna arbeta med både föräldrar och barn. De menade att de triv-

des med sitt arbete och att de kände sig lyckligt lottad att kunna arbetar under frihet genom att 

själv kunna styra mycket över sitt arbete. 

 

”Ja jag är ju jättelyckligt lottad som få arbeta med barn och föräldrar å jag tycker de de ä 

liksom det är ju mitt gebit, de har varit redan från början.” (I 3) 

 

När det handlade om vad som underlättar deras arbetssituation så nämnde sjuksköterskorna 

det stöd som de fick från sina kollegor samt andra enheter som de kommer in kontakt med i 

sitt arbete. De uppskattade möjligheten att de kunde vända sig till t.ex. psykolog och sina kol-

legor inom BVC för att diskutera eventuella olika ärenden. Sjuksköterskorna berättade att de 

förut fick avlastning från t.ex. dietist som informerade föräldrarna om kost, en resurs som inte 

längre finns att tillgå samt att de därför upplevde att de behöver vara kompetent inom många 

områden. Sjuksköterskorna menade att de i sitt arbete behövde vara pålästa för att på ett bra 

sätt kunna vägleda och stödja föräldrarna. Det framkom att då sjuksköterskorna behövde bli 

uppdaterade inom ett område blev de erbjudna detta via barnhälsovårdsenheten. När det hand-

lade om tiden så upplevde sjuksköterskorna att den räckte till eftersom de hade möjlighet att 

kunna styra över sitt arbete och inte kände någon press utifrån. Det var sällan som de kände 

sig stressade. Det framkom i intervjuerna att sjuksköterskorna såg fördelar med att kunna ar-

beta på en Familjecentral där mödravård, BVC, socialtjänst och öppen förskola var i samma 

lokaler. Sjuksköterskorna såg det som naturligt att samlas runt en öppen förskola och menade 

att det blev en bättre närhet och en möjlighet för föräldrarna att snabbare få hjälp. 

 

”Det är en klar fördel, jag har varit på familjecentral där dom sitter i samma lokaler..det blir 

en närhet på ett annat sätt, det är lite lika tufft att snabbt få hjälp,  man lär känna varann mer 

socialtjänsten och BVC-personalen.” (I 3) 
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Meningsfullhet 

Sjuksköterskorna poängterade att det som BVC erbjöd alla föräldrar var frivilligt. Det som 

intervjuerna visade var att en majoritet av alla föräldrar som kallas till BVC gick dit vilket 

innebar för sjuksköterskorna att det arbete som de utförde kändes meningsfullt och utvecklan-

de. Sjuksköterskorna menade att de arbetade i en verksamhet som uppskattas av många och 

att de på så sätt ser sig vara en efterfrågad resurs. 

 

… men man kommer ju till BVC det tycker jag är en stor förmån, hit kommer man, det är ing-

et hotfullt med BVC …utan nånstans har vi ryktet om oss om att vi är goodwill… (I 9) 

 

Svåra situationer 

Följande kategori kommer att beskrivas med sju subkategorier som handlar om barn som far  

illa, föräldrar som är svåra att nå, då anmälan behövs göras, sjukdom eller dödsfall, person-

liga hinder samt bristande resurser. 

 

Barn som far illa 

Situationer där barn for illa och utsattes för skada menade sjuksköterskorna var svårt att han-

tera. Det kunde handla om barn som blev utsatt för våld, barn som inte fick leka eller som inte 

fick de grundläggande behoven tillgodosedda. Sjuksköterskorna upplevde en oro för dessa 

barn och de tänkte ofta på hur de har det. 

 

”… misstankar om att barn far illa… de tycke ja ä svårt…” (I 1) 

 

Föräldrar som är svåra att nå 

Ytterligare en utmaning i arbetet menade sjuksköterskorna var att nå fram till föräldrarna. Det 

kunde handla om att sjuksköterskan uppmärksammat att barnet inte utvecklas som det skulle 

och att föräldrarna inte ville inse det. Det kunde dessutom vara föräldrar som brustit i omsor-

gen till sitt barn och därför behöver extra hjälp i sitt föräldraskap men inser inte det och avbö-

jer det stöd och den hjälp som erbjuds. 

 

”Å vissa föräldrar ser inte brister hos sina egna barn..utan dom liksom nä det är inget fel det 

går bra å dom kanske pratar dåligt en del barn å hänger inte med, det kan vara jobbigt…” (I 

8) 
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Sjuksköterskorna upplevde en utmaning att ge stöd till föräldrar från andra kulturer som inte 

kunde det svenska språket och såg det som en ökad arbetsbelastning. De menade att det var 

svårt att vara ett stöd då det uppstod brister i kommunikationen med föräldrarna att de inte 

riktigt förstod varandra. Även att stödja invandrare och flyktingar som kanske har varit med 

om traumatiska händelser i sitt hemland upplevde sjuksköterskorna som svårt. 

 

”… just nu så har vi faktiskt 16 olika nationaliteter…å de gör ju faktiskt att man har en…som 

jag upplever det…en ökad arbetsbelastning…” (I 7) 

 

När det brister i anknytningen 

När det gällde anknytning mellan mor och barn var det något som sjuksköterskorna var ob-

servanta på redan från första början. Innan anknytningen hade skett eller om det förekom bris-

ter i kontakten mellan mor och barn så menade sjuksköterskorna att det kunde kännas påfres-

tande för dem. 

 

”… ja tycker även att det är jobbigt när man ser att inte anknytningsprocessen ser ut att vara 

bra… man ser att de lilla barnet är oroligt å mamman ä orolig… men mamman förstår inte 

riktigt va de beror på…” (I 4) 

 

Då anmälan behövs göras 

Vid minsta misstanke om att ett barn befinner sig i en situation att de riskerar att skadas eller 

fara illa på något sätt menade sjuksköterskorna att de var skyldiga att anmäla det till de socia-

la myndigheterna. En sådan situation att dels se barnet ta skada och att samtidigt behöva göra 

en anmälan var en av många situationer som upplevdes som svåra. 

 

”…då man misstänker att ett barn far illa och att man får veta de här och att man ska göra en 

anmälan och hela det här är ju jobbigt…” (I 4) 

 

Sjukdom eller dödsfall 

Att föräldrar eller barn drabbades av sjukdom eller avlider upplevde sjuksköterskorna som 

svåra och tunga situationer. 

 

”…om man haft nåt barn som kanske ha gått bort å man ska ta kontakt med föräldern, de är 

jobbigt…”(I 8) 



20 

 

Personliga hinder 

Sjuksköterskorna upplevde att de periodvis kunde vara väldigt tungt belastade med många 

föräldrar som hade ett väldigt stort behov av stöd. Ibland stötte de på ärenden som var svåra 

och det förekom att de tog med sig situationer hem som de grubblade över, de uttryckte därför 

ett behov av att få ventilera sig innan arbetsdagen är över. Då arbetsbelastningen var hög kun-

de de känna att de inte hade möjlighet att hjälpa föräldrarna på bästa sätt. Sjuksköterskorna 

kunde då känna sig otillräckliga och frustrerade i dessa situationer. 

 

”… Sen kommer man alltid ha dåligt samvete att man inte har räckt till å man gjorde si å 

man gjorde så eller man gjorde inte si eller inte så…” (I 3) 

 

Bristande resurser 

När det gällde att samordna olika hjälpinsatser för barn och föräldrar upplevde sjuksköters-

korna att det ibland kunde vara svårt. De upplevde att det ibland kunde vara långa vägar till de 

olika instanserna och att det tog tid innan föräldrar och barn fick den hjälp som de behövde. I 

kontakten med Socialtjänsten så upplevde sjuksköterskorna att det förekom en envägskom-

munikation mellan dem. Sjuksköterskorna gör sina anmälningar dit men får inte reda på vil-

ken hjälp barnet fick efter det. Det fanns tillfällen som sjuksköterskorna kände att tiden inte 

räcker till och det framkom att arbetsbelastningen ökade eftersom arbetsuppgifterna blev fler. 

Avsaknad av ekonomiska resurser menade sjuksköterskorna har påverkat innehållet i föräld-

rastödet. De upplevde att de saknar material och hjälpmedel till föräldragrupperna samt att på 

en del BVC saknade de resurser att kunna bjuda föräldrarna på fika vilket upplevdes som trå-

kigt. 

 

”… föräldragrupper att vi inte riktigt har stöd för sånt det är ju tråkiga saker då…./ /… men 

att kunna bjuda på kaffe, såna saker men då säger man nej, det här har vi inte råd med, sånt 

där är så tråkigt…” (I 10) 
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Förbättringsområden 

Detta område beskrivs i tre subkategorier som handlar om innehåll, resurser och kunskap. 

 

Innehåll  

I intervjuerna framkom det positiva synpunkter angående familjecentraler. Kommentarerna 

kom både från sjuksköterskor på en BVC samt sjuksköterskor som arbetade på en familjecen-

tral. 

 

”Så att jobba mera… typ Familjecentral där man finns lokalitetsmässigt mera samlade så att 

man får en kunskap om varandra… det är det tror jag vore jätte bra.” (I 3) 

 

I intervjuerna framkom det ett förbättringsområde som handlade om ett förebyggande arbete i 

form av dagverksamhet som skulle kunna förhindra att stora problem uppstår i föräldraskapet. 

När det gällde föräldragrupper framkom det i intervjuerna att det fanns ett önskemål att ut-

veckla dem både när det gällde antalet tillfällen och att utöka tiden. Sjuksköterskorna menade 

att föräldrarna mötte utmaningar från samhället när det gäller materiella saker. De önskade att 

föräldrarna förde mer diskussioner i föräldragrupperna angående detta så att de tillsammans 

kunde stötta varandra att stå emot vad reklamen erbjöd. Det framkom i intervjuerna att det 

kunde vara svårt att nå alla föräldrar och barn, det fanns ett ökat behov när det gällde möjlig-

heten att kunna nå fram till de som verkligen skulle behöva ha hjälp. 

 

”Dom föräldrar som egentligen behöver bäst stöd dom håller sig oftast undan, det är lika i 

skolan, dom föräldrar man vill helst ska komma dom kommer inte, alla dom ordentliga dom 

kommer. Jag vet inte hur man ska nå dem riktigt.” (I 8) 

 

Resurser 

Sjuksköterskorna önskade att Socialtjänsten fick mer resurser till sin verksamhet. Det fram-

kom i intervjun att sjuksköterskorna önskade dels att socialtjänsten hade mer insatser att er-

bjuda och även att de arbetade på ett sådant sätt att eventuella allvarliga situationer kunde 

undvikas d.v.s. att de arbetade mer förebyggande. 

 

”… sen skulle jag önska också att det fanns mera insatser från socialtjänsten…” (I 6) 
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I intervjuerna framkom det att BVC vände sig till både mamman och pappan när det gällde att 

ge föräldrastöd. Sjuksköterskorna nämnde dock att männen var underrepresenterade i sam-

manhanget och de önskade mer resurser till pappor så att de kan föra diskussioner i pappa-

grupper. Läkaren hade regelbundet planerade mottagningsbesök med assistans från sjukskö-

terskan. På mottagningen gjordes allt från tillväxtbedömningar, vaccinationer till att svara på 

frågor som föräldrarna hade. Det var många barn och föräldrar som är inplanerade vid varje 

läkarbesök och tiden för varje barn upplevde sjuksköterskorna som begränsad. 

 

”Ja dels så skulle jag nog vilja att det fanns…mera…lite mera kanske…läkartid till barnet så 

att säga alltså mera tid vid varje läkarbesök.” (I 6) 

 

Kunskap  

I intervjuerna framkom att sjuksköterskorna kände ett behov av att själv få stöd för att kunna 

utföra sitt arbete samt att de önskade mer utbildning. Sjuksköterskorna mötte föräldrar från 

olika kulturer. Det framkom att de kände en bristande kunskap när det gällde att kunna bemö-

ta föräldrar från andra kulturer. 

 

”… man skulle vilja ha mer utbildning själv just i det här bemötandet… och sätta sig in i oli-

ka kulturer.” (I 7) 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva hur BVC-sjuksköterskor upplevde sitt arbete med föräld-

rastöd, vad det innebar samt vilka tankar BVC-sjuksköterskan hade kring utveckling av för-

äldrastödet. Resultatet presenterades i temat att se till barnets bästa, kategorier samt underka-

tegorier. I kategorin förutsättningar och förhållningssätt beskrev BVC-sjuksköterskorna hur 

de utgick från barnet, skapade förtroende, var tillgänglig, var förberedd och hade förståelse.  

BVC-sjuksköterskorna menade att i föräldrastödets innehåll ingick att identifiera behov och 

göra bedömningar stödja och råda, att skydda barn, samarbeta och samordna samt att ge ut 

information. Positiva upplevelser som BVC-sjuksköterskorna nämnde var att få kontakt med 

föräldrar och barn, att få positiv feedback, arbetssituationen samt känsla av meningsfullhet. 

Svåra situationer i arbetet var att möta barn som far illa, föräldrar som är svåra att nå, brister i 

anknytningen, då anmälningar behövde göras, sjukdom eller dödsfall, personliga hinder samt 
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bristande resurser. Förbättringsområden som BVC-sjuksköterskorna nämnde handlade om 

innehållet i föräldrastödet, resurser att hjälpa samt egen personlig utveckling av kunskapsom-

rådet. 

 

Resultatdiskussion 

Föreliggande studie visade att arbetet innebar för BVC-sjuksköterskan att utgå från barnet, 

vara förberedd, ge stöd och råd, göra bedömningar, skydda barnet, samarbete samt att ge ut 

information. I och med att BVC-verksamheten är frivillig för föräldrar att ta del av framkom 

det i resultatet att de allra flesta gick dit. Detta är vad tidigare artiklar och litteratur har påvisat 

inom det område (Golsäter et al, 2009; Hwang & Wickberg, 2001; Davidsson, 1998). Att 

redan vid första mötet börja med att skapa förtroende till föräldrarna menade BVC-

sjuksköterskorna i föreliggande studie var bland det viktigaste för ett bra fortsatt arbete. En 

omvårdnadsteori som fokuserar på att skapa en relation mellan sjuksköterska och patient 

handlar om interaktionsteori. Omvårdnad beskrivs som en process mellan en person som be-

höver hjälp och en person som kan hjälpa. Sjuksköterskan skapar en relation till patienten, är 

omtänksam, vårdar och lugnar oroade patienter (Meleis, 1991). Enligt Joyce Travelbees teori 

ses patienten inte som patient, utan en enskild individ med behov. Sjuksköterskan är empatisk 

och förmedlar kunskap i syfte att förebygga sjukdom, stödja patienten i att återfå hälsa eller 

att bibehålla högsta maximala nivå av hälsa. Kommunikation gör det möjligt för sjuksköters-

kan att skapa en nära relation till familjen och därigenom erbjuda hjälp (Marriner-Tomey, 

1989). 

   

Enligt Blower och Morgan (2000) är sjuksköterskor medvetna om föräldrars förväntningar 

och delaktighet i vården. Studien visar att föräldrar och sjuksköterskor har olika förväntningar 

när det gäller föräldrars deltagande i vården av barnet och att det behövs en nära relation till 

föräldrarna för att kunna få reda på deras förväntningar (Blower & Morgan, 2000). Randell, 

Mitchell, Thompson, McCaughan och Dowding (2009) samt Fulbrook och Cows (1999) be-

tonade i sina artiklar hur viktigt det var att skapa en god kontakt med familjen och barnet för 

att få deras förtroende. I en Engelsk studie framkom det att i mötet med barn och förälder var 

det möjligt att få en bild över hur barnet mår, dess beteende, samspel mellan förälder och barn 

(Randell et al. 2009). Resultatet från Kitzman, Cole, Yoos och Olds (1997) studie menade att 

då det uppstod brister i kontakten med mamman kunde det leda till att arbetet med att hjälpa 

föräldrarna försvåras. I föreliggande studie framkom det att BVC-sjuksköterskan menade att 
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det är viktigt att föräldrarna kände ett förtroende för dem. Det stämde överens med tidigare 

studie inom området som visade att öppenhet samt skapandet av tillit gav mamman möjlighet 

att kunna samtala om sin psykiska hälsa (Vik, Aass, Willumsen & Hafting, 2009). För att 

BVC-sjuksköterskan skulle kunna göra bedömningar och att att upptäcka hur mammans psy-

kiska hälsa var efter förlossningen använde sig BVC-sjuksköterskan sig av ett EPDS formu-

lär, där mamman fick svara på frågor om sin psykiska hälsa. Syftet med EPDS var att tidigt 

upptäcka depression efter förlossning samt att sätta in stöd och hjälp tidigt. Tidigare studier 

visade att EPDS var användbart när det gällde att upptäcka depression hos nyblivna mödrar, 

att snabbt kunna erbjuda hjälp och stöd samt att stärka mödrarnas psykiska hälsa (Vik, Aass, 

Willumsen & Hafting, 2009; Matthey, 2008; Simons, Reynolds, Mannion & Morison 2002). 

Föreliggande studie visade att BVC-sjuksköterskorna menade att det var viktigt att arbeta 

efter vad som är det bästa för barnet och att alltid utgå från barnets perspektiv vilket stämmer 

överens med en tidigare studie av Tingberg, Bredlöv och Ygge (2008) som handlar om sjuk-

sköterskors upplevelser i mötet med barn som far illa och deras föräldrar, där sjuksköterskor-

na menade att de alltid fokuserar på barnet och ser till att barnet är i tryggt förvar. Samtidigt 

menar en studie av Redman och Fry 2000, att då sjuksköterskan kände att barnets rättigheter 

skulle skyddas uppstod konflikt mellan förälder, barn och sjuksköterska samt att förtroendet 

mellan förälder och sjuksköterskan riskerar att gå förlorat. 

 

Föreliggande studie visade att sjuksköterskan upplever sitt arbete som utmanande och utveck-

lande med både positiva upplevelser i att möta föräldrar och barn samt svåra situationer som 

att se barn som far illa eller föräldrar som inte förstår att de är i behov av hjälp. BVC-

sjuksköterskorna upplevde att många föräldrar saknar stöd från sina anhöriga. Mor- och far-

föräldrar arbetar själva och har inte samma möjlighet att vara ett stöd till sina barn och barn-

barn. I en studie av Griggs, Tan, Buchanan, Attar-Schwartz och Flouri (2009) var det däremot 

antalet mödrar som arbetar stort vilket innebar att mor- och farföräldrar har en stor och viktig 

roll i barnbarnens liv. Det framkom i föreliggande studie att BVC-sjuksköterskorna upplevde 

sitt arbete som meningsfullt. Att träffa föräldrar och barn upplevdes som värdefullt samt att de 

kände en glädje att följa barnet och se dem utvecklas under de första fem åren.  Dessutom 

visade det sig att BVC-sjuksköterskorna upplevde sin arbetssituation som positiv och kunde 

själv styra över sitt arbete samt att det var sällan som de kände sig stressade. Detta resultat 

stöds inte av Golsäter et al (2009) som i sin studie kom fram till att sjuksköterskor inom barn-

hälsovård upplevde att tiden inte räckte till. BVC-sjuksköterskorna upplevde att bristande 
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resurser var ett problem och såg utvecklingsmöjligheter i vissa områden. I Golsäters et al 

(2009) studie framkom det att bristande resurser hindrade sjuksköterskornas arbete. 

 

Metoddiskussion  

Syftet med studien har varit att beskriva hur BVC-sjuksköterskor upplevde sitt arbete med att 

ge stöd till föräldrar. Författaren har i resultatdelen sammanfattat intervjuerna och presenterat 

de enligt de kategorier och subkategorier som tidigare gjorts i innehållsanalysen. Varje sam-

manfattning styrktes med hjälp av ett citat från intervjuerna. Att använda sig av citat från tex-

ten ökar trovärdigheten av studien (Elo & Kyngäs, 2007). Polit och Beck (2008) beskriver att 

det är viktigt att intervjun sker i en miljö utan störande moment. Samtliga av intervjuerna 

skedde på respektive sjuksköterskas BVC, antingen i ett konferensrum eller inne i BVC-

sjuksköterskans rum. Vid ett tillfälle skedde intervjun i en lokal med dålig isolering i väggar-

na. Det var mycket skrik och höga ljud från barnen som lekte på öppna förskolan som låg 

intill, det gick även att höra det på bandinspelningen men det var inget som påverkade inter-

vjun negativt. Författaren hade under intervjuerna känslan av att frågorna var svåra att svara 

på, men svaren var dock långa och uttömmande. Kommentarer från BVC-sjuksköterskorna 

var att frågorna var många till antalet och som någon uttryckte det komplexa, svåra att svara 

på. Författaren anser dock att resultatet visar på att frågorna har gjort det möjligt att få svar på 

de frågeställningar som fanns. Författaren hade begränsad erfarenhet av att intervjua men sva-

ren och materialet som framkommit ur intervjuerna var rikt. 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är begrepp som berör resultatets och tolkningens 

trovärdighet. Det sätt som texten tolkats på kan skilja sig beroende på vilken som tolkade den 

( Elo & Kyngäs, 2007; Graneheim & Lundman, 2003). I handledningsgruppen har en över-

ensstämmelse eftersträvats vid analysarbetet. Kvalitativ innehållsanalys har som syfte att be-

skriva variationer (Granskär &Höglund-Nielsen, 2008). De som deltog i studien var kvinnor 

med olika lång erfarenhet och ur den synpunkten kan det vara av betydelse för resultatets gil-

tighet. I resultatet styrktes texten med hjälp av citat vilket enligt tidigare studier ökade giltig-

heten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008; Elo & Kyngäs, 2007). Varje citat hade ett num-

mer från respektive intervju. Författaren genomförde samtliga intervjuer, transkriberade dessa 

och fick därmed god kännedom om materialet. Handledning samt diskussion i grupp har re-

sulterat i ett tema, kategorier samt subkategorier. Att i handledningsgrupp föra diskussion 

angående koder och kategorier ökade enligt tidigare studier resultatets tillförlitlighet (Gran-

skär & Höglund-Nielsen, 2008; Elo & Kyngäs, 2007; Burnard, 1991; Sandelowski, 1998).  

Författaren har gjort en tydlig beskrivning av vilka som deltagit i studien, vilken metod som 
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användes till datainsamling samt analys vilket ger läsaren möjlighet att värdera överförbarhe-

ten. 

 

Allmän diskussion  

Föreliggande studie visade att BVC-sjuksköterskorna hade en svår och viktig uppgift när det 

handlar om att stödja föräldrar och deras barn. De uttryckte bland annat önskemål gällande 

läkartider, mer stöd från socialtjänst samt personlig kunskap. De var i övrigt nöjda och kände 

att de hade ett fantastiskt arbete. Förutom att de följde barns utveckling, gav råd till föräldrar 

angående t.ex. amning, sömn, mat, sjukdomar etc. var det allt mer vanligt att stödja föräldrar 

och barn med psykosociala problem och svårigheter. BVC-sjuksköterskorna arbetade paral-

lellt tillsammans med psykologer, läkare, förskolelärare, kuratorer och socialarbetare för att 

på bästa sätt kunna hjälpa de föräldrar som mår dåligt eller barn som inte utvecklas som det 

ska. Det var ett samarbete som i stort sett fungerade utan anmärkning men att det framkom att 

det alltid fanns förbättringsområden. Det framkom i resultatet många fördelar med att arbeta 

enligt konceptet familjecentral. Förslag på fortsatt studie kan vara att göra en jämförelse mel-

lan BVC och Familjecentral och se hur stödet skiljer sig åt, skiljer sig t.ex. väntetider till sam-

talsstöd? Resultatet visade en bristande feedback från socialtjänst när det handlar om anmäl-

ningar etc. vilket BVC-sjuksköterskorna upplevde som svårt. Författaren föreslår även en för-

djupning i hur samarbetet skulle kunna förbättras mellan socialtjänsten och BVC. BVC-

sjuksköterskorna utgår från barnkonventionen i sitt arbete och ser alltså barnets bästa som det 

centrala. Är det ett faktum att BVC-verksamheten är frivillig så länge barnet inte far illa på 

något vis? Den uppfattning som författaren fick var att BVC-sjuksköterskorna bygger upp ett 

förtroende till föräldrarna och om det finns misstanke om att barnet skulle fara illa riskerar 

förtroende att gå förlorat samt att hjälpen och stödet inte blir frivillig längre. BVC-

sjuksköterskorna upplevde sitt arbete som mycket givande och stimulerande men att de sam-

tidigt stöter på många svåra situationer med barn som far illa eller att stödja föräldrar som är 

svåra att nå. Resultatet visade att BVC-sjuksköterskorna menade att det fanns förbättringsom-

råden och saker som det saknade i sitt arbete. Ytterligare förslag på studier kan beröra dessa 

områden som t.ex. att utveckla innehållet i föräldrastödet, utveckla föräldragrupperna att arbe-

te mer förebyggande samt att erbjudas mer personlig utbildning.  

Slutsatsen är att BVC-sjuksköteskorna upplever att de fyller en viktig funktion när det gäller 

att ge stöd för föräldrar och deras barn, att de stöter på många svåra situationer i sitt arbete 

men att de samtidigt känner sig nöjda med sitt arbete.  

 



27 

 

Referenser 

Baggens, C. (2001). What they talk about: conversations between child health centre nurses

 and parents. Journal of Advanced Nursing, 36, 659-667. 

Benzein, E. G., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2008). Being appropriately unusual’: a 

 challenge for nurses in health-promoting conversations with families. Nursing 

 Inguiry, 15, 106-115. 

Bing, V. (2005). Föräldrastöd och samverkan. Familjecentralen i ett folkhälsoperspektiv.

  Växjö, Grafiska Punkten. Författaren och Förlagshuset Gothia. 

Blower, K., & Morgan, E. (2000). Great expectations? Parental participation in care. Journal

 of Child Health Care. 4, 60-65. 

Burnard, P. (1991). A method of analyzing interview transcripts in qualitative research. 

 Nurse Education Today. 11, 461-466. 

Collberg, P., Gunnarsson, E., Johansson, E., Köhler, M., Magnusson, M., Petersson, K.,

 Reuter, K., Segnestam, K., Toomingas, B., & Wettergren, B. (2007). Tidigt

 föräldrastöd en fördjupad beskrivning och analys av det tidiga föräldrastödet

 inom mödra- och barnhälsovården. Mödra- och barnhälsovården.  

Coolbear, J., & Benoit, D. (1999). Failure to thrive: Risk for clinical disturbance of 

 attachment? Infant Mental Health Journal, 20, 87-104. 

Davidsson, J. (1998). Primärvård- en vårdnivå. Holmbergs i Malmö, Studentlitteratur. 

Davidsson, J. (1986). Primärvård- hälso- och sjukvård i primärvårdens regi. Lund, 

 Studentlitteratur  

Elo, S., & Kyngäs, H. (2007). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced

 Nursing. 62, 107-115. 

Erickson, S., Gerstle, M., & Feldstein, S. (2005). Brief interventions and motivational 

 Interviewing. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 159, 1173-1180. 

Ervér, M-A., & Fahlström, G. (2001). ”Det är en pärs… det är jobbigt att ha barn, ändå är det 

 det bästa som finns”. Fokusgrupper om stöd i föräldraskap.  

 Vård i Norden, 3, 43-46. 

Fulbrook, P., & Cows, L. (1999). The role of the nurse in the paediatric out-patient

  department. Journal of Child Health Care, 3, 12-22. 

Golsäter, M., Enskär, K., Lingfors, H., & Sidenvall, B. (2009). Health counselling: parental-

 oriented health dialogue – an innovation for child health nurses. Journal of 

 Child Health Care.  13, 75-88. 



28 

 

Granskär, M., & Höglund-Nilsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och

 sjukvård. ss. 159-171. Lund, Studentlitteratur AB. 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

 concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness.  

 Nurse Education Today, 24, 105-112. 

Griggs, J., Tan, J-P., Buchanan, A., Attar-Schwartz, S., & Flouri, E. (2009). They´ve Always

 Been There for Me´: Grandparental Involvement and Child Well-Beeing.

 Children in Society. 23, 1-14. 

Hagekull, B., Bohlin, G., Rydell, A-M. (1997). Maternal Sensitivity, Infant Temperament, 

 and the Development of Early Feeding Problems. Infant Mental Health Journal.

 18, 92-106. 

Hagelin, E., Magnusson, M., & Sundelin, C. (2007). Barnhälsovård. Elanders. Falköping 

Hagelin, E. (1998). Barnhälsovårdsjournalen som kunskapskälla. En analys av fullständighet, 

 instruktionsenlighet och tillförlitlighet. Uppsala, Reoprintcentralen, HSC. 

Hammarberg, T. (2006). Mänskliga rättigheter - Konventionen om barns rättigheter. 

 Edita Nordstedts tryckeri AB, Stockholm 

Hjern, A., Ringbäck-Weitoft, G., & Andersson, R. (2001). Socio-democratic risk factors for

 home-type injuries in Swedish infants and toddlers. Acta Paediadr, 90, 61-68 

Hwang, P., & Wickberg, B. (2001). Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa. Statens 

 Folkhälsoinstitut. Stockholm, Repro och tryck: Graphium Nordstedts Tryckeri. 

Jack, S. M., Dicenso, A., & Lohfeld, L. (2004). A theory of maternal engagement with 

 public health nurses and family visitors. Journal of Advanced Nursing, 

 49, 182-190. 

Jansson, A-K. (2000). Sjuksköterskan I primärvården med särskilt fokus på barnhälsovård.  

Bulletin No 8. Akademisk Avhandling. Department of Nursing, Medical Facul-

ty, Lund University. Bloms i Lund Tryckeri AB. 

Jansson, A-K., Isacsson., & Nyberg P. (1998). Help seeking patterns among parents with a  

newborn Child. Public Health Nursing, 15, 319-328. 

Jansson, A-K., Petersson, K., & Udén, G. (2001). Nurses first encounters with parents of 

 newborn children- public health nurses’ views of a good meeting. Journal of

  Clinical Nursing, 10, 140-151. 

Kitzman, H.J., Cole, R., Yoos, L., & Olds, D. (1997). Challenges experienced by home 

 visitors: a qualitative study of program implementation. Journal of Community

 Psychology, 25, 95-109. 



29 

 

Kearney, M. H., York, R., & Deatrick, J. A. (2000). Effects of Home Visits to Vulnerable 

 Young Families. Journal of Nursing Scholarship, 32, 369-376.  

Kvale, S. (1997). Den Kvalitativa forskningsintervjun. Lund, Studentlitteratur. 

Lynn-McHale, D. J., & Deatrick, J. A. (2000). Trust Between Family and Health Care 

 Provider. Journal of Family Nursing, 6, 210-230. 

Marriner-Tomey, A. (1989). Nursing Theorists and their work (2ed). Missouri: The C.V.

 Mosby Company. 

Massoudi, P., Wickberg, B., & Hwang, P. (2007). Screening for postnatal depression in 

 Swedish child health care. Acta Paediatrica, 96, 897-901.  

Matthey, S. (2008). Using the Edinburgh postnatal depression scale to screen for anxiety

 disorders. Depression and Anxiety, 25, 926-931. 

Medicinska Forskningsrådet. (1999). Barnhälsovårdens betydelse för barns hälsa- en analys

 av möjligheter och begränsningar i ett framtidsperspektiv. Göteborg: Aralia/

 Elanders Graphic System AB. 

Meleis, A. I. (1991). Theoretical Nursing: Development & Progress (2ed). Philadelphia:

 Lippincott Williams & Wilkins. 

Meredith, P., & Noller, P. (2003). Attachment and Infant Difficultness in Postnatal 

 Depression. Journal of Family Issues. 24, 668-686. 

Olds, D., Henderson, C, Jr., Kitzman, H., Eckenrode, Cole, R., & Tatelbaum, R. (1998).

 The promise of home visitation: Results of two randomized trials. Journal of

 Community Psychology. 26, 1-21. 

Polit, D., & Beck, C. T. (2008). Nursing Research: Generatig and Assessing Evidence for

  Nursing Practice. (8ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Randell, R., Mithcell, N., Thompson, C., McCaughan, D., & Dowding, D. (2009). Supporting

 nurse decision making in primary care: exploring use of and attitude to decision 

 tools. Health Informatics Journal. 15, 5-16.                                                             

Redman, B.K., & Fry, S.T. (2000). Nurses’ Ethical Conflicts: What is really known about 

 them. Nursing Ethics, 7, 360-366. 

Sandelowski, M. (1998). Focus om Qualitative Methods. The Call to Experts in Qualitative

 Research. Researching in Nursing & Health. 21, 467-471. 

 Sjölander, C., & Stenhammar, A-M. (1991). Lika för alla eller åt var och en efter behov.

 Idéer, visioner, frågeställningar inför framtidens barnhälsovård. Älvsjö,

 Reoprint. 

 



30 

 

Socialstyrelsen Folkhälsorapport, 2009. Åtkomst juni 15, 2009, från  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-_200912671.pdf  

Socialstyrelsen Folkhälsorapport, 2005. Åtkomst oktober 14, 2009, från    

                      http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9967/2005-111-2_20051113.pdf  

Simons, J., Reynolds, J., Mannion, J., & Morison, L. (2002).    

                     How the health visitor can help when problems between parents add to postnatal       

                     stress. Journal of Advanced Nursing. 44, 400-411. 

Statens Folkhälsoinstitut. Åtkomst december 10, 2008, från  

http://www.fhi.se/sv/Om-oss/Folkhalsopolitikens-malomraden/3-Barns-och-ungas-uppvaxtvillkor/   

Statistiska Centralbyrån (2007). Åtkomst januari 22, 2009, från  

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____231100.aspx  

Tingberg, B., Bredlöv, B., Ygge, B-M. (200). Nurses’ experience in clinical encounters

 with children experiencing abuse and their parents. Journal of Clinical Nursing.

 17, 2718-2724. 

Tyler, D., & Horner S. (2008). Family-centered collaborative negotiation. A  

model for facilitating behavior change i primary care. Journal of the American 

Academy of Nurse Practitioners, 20, 194-203. 

Vik, K., Aass, I. M., Willumsen, A. B., & Hafting, M. (2009). ”It´s about focusing on the 

 mother´s mental health”: Screening for postnatal depression from the health 

 visitors´ perspective – a qualitative study.  Scandinavian Journal of Public 

 Health. 00, 1-7. 

Ward, M. J., Lee, S. S., & Lipper, E. G. (2000). Failure to thrive is associated with 

 disorganized infant-mother attachment and unresolved maternal attachment. 

 Infant Mental Health Journal.21, 428-442.  

Watson, N., & Wilkinson, C. (2001). Nursing in primary care, a handbook for 

students. Wales, Ebbw Vale, Creative Print & Design. 

Wickberg, B., & Hwang, C. P. (1997). Screening for postnatal depression in a population- 

 based Swedish sample. Acta Psychiatrica Scandinavica, 95, 62-66 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-_200912671.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9967/2005-111-2_20051113.pdf
http://www.fhi.se/sv/Om-oss/Folkhalsopolitikens-malomraden/3-Barns-och-ungas-uppvaxtvillkor/
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____231100.aspx

