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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva BVC-sköterskors upplevelse av telefonrådgivning. Studien 

genomfördes som en semistrukturerad intervjustudie och hade deskriptiv design. Tio BVC-

sköterskor inom primärvården intervjuades. Materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet visade att telefonrådgivning inom BVC krävde vissa egenskaper 

av BVC-sköterskan för att kunna ge god omvårdnad och exempel på detta var god 

kommunikationsförmåga, ett öppet sinne och lång erfarenhet. Vidare beskrev BVC-

sköterskorna att de via telefonen försökte ge råd och information till föräldrarna för att skapa 

möjligheter för föräldrarna att själva ta ansvar och fatta beslut. BVC-sköterskan fanns som en 

resurs när det uppkom frågor och problem. Genom att god relation och god kännedom fanns 

mellan föräldrarna och BVC-sköterskan, upplevde respondenterna att bedömningen via 

telefonen underlättades. Problem med telefonrådgivningen beskrevs av deltagarna och det 

kunde röra bristande kommunikationsförmåga och svårigheter hos föräldrar att konkretisera 

problemet via telefonen. BVC-sköterskorna beskrev att de styrde sitt eget arbete och de 

beskrev att de hade möjlighet att boka in besök på mottagningen när problem uppkom vilket 

ökade tryggheten hos BVC-sköterskan.   

 

Slutsatsen är att BVC-sköterskorna upplevde sitt arbete med telefonrådgivning som en extra 

funktion och ett hjälpmedel i arbetet på BVC. Att använda telefonen i arbetet ökade BVC-

sköterskans möjlighet att stötta föräldrar. 
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Abstract 

The purpose of this study was to describe the child health nurses' experiences of telephone 

advice nursing. The study was conducted as a semi-structured interview and had descriptive 

design. Ten child health nurses in primary care were interviewed. The material was analysed 

using qualitative content analysis. The results showed that advice nursing through telephone 

in child health care demanded certain characteristics of child health nurses to provide good 

care and example of this was good communication skills, an open mind and great experience. 

Further described child health nurses that they by the phone tried to give advice and 

information to parents to create opportunities for parents to take responsibility and make their 

own decisions. Child health nurse was present as a resource when questions and problems 

aroused. By good relationship and good understanding existed between the parents and child 

health nurse, respondent’s felt that the assessment over the phone was facilitated. Problems 

with telephone advice were described and it could concern a lack of communication skills and 

difficulties with parents to concretize the problem over the phone. Child health nurses 

described how they ran their own work and they stated that they were able to schedule visits 

to the clinic when problems arose which increased the security of the child health nurse. 

 

The conclusion is that child health nurses perceived their work with telephone advice nursing 

as an optional feature and a tool in the work on the child health care. To use the phone at work 

increased child health nurse's ability to support parents. 

 

Keywords: Child health care, Primary Nurse, Telephone advice nursing. 
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Introduktion 

I dagens samhälle har telefonen blivit ett viktigt redskap inom hälso- och sjukvården. 

Primärvårdens telefonverksamhet har växt fram under 1970-talet och har under de senaste 

decennierna ökat kraftigt (Leppänen 2002). Telefonrådgivning handlar om att ge professionell 

omvårdnad genom att identifiera, bedöma, och ge råd kring individens reaktioner på aktuella 

eller potentiella hälsoproblem. Sjukvårdsrådgivning via telefon har till stor del ersatt det 

fysiska mötet och detta gör att behovet av sjuksköterskor som kan göra adekvat bedömning 

via telefonen växer. Bedömning av akut vårdbehov är det centrala vid telefonrådgivning. 

Telefonrådgivning innebär även att ge råd, stöd och undervisning av egenvård till individer. 

Sjuksköterskan skall även hänvisa till lämplig vårdnivå, bistå med hälso- och 

sjukvårdsinformation och samordna vård- och omsorgsresurser. Mål för hälso- och 

sjukvårdsrådgivning utifrån ett patientperspektiv kan ses som att öka tillgänglighet, stödja 

egenvård, öka trygghet och hjälpa patienten till rätt vårdinstans (Wahlberg & Wredling 1999, 

Wahlberg 2007).   

 

Barnavårdscentralen  

Barnavårdscentraler (BVC) i Sverige erbjuder alla familjer kostnadsfri hälsovård för alla barn 

i åldern 0-6 år. Råd och stöd via telefonen till föräldrar är viktiga inslag inom barnhälsovården 

(Magnusson et al. 2009, Socialstyrelsen 2009). Barnhälsovårdscentralen ska prioritera hög 

tillgänglighet och kontinuitet i kontakten med barnfamiljerna. BVC-mottagningen bör erbjuda 

generösa telefontider och BVC-sköterskan ska kunna nås per telefon varje vardag samt 

erbjuda planerade eller oplanerade besökstider utifrån barnfamiljernas behov (Magnusson et 

al. 2009, Rikshandboken 2010). Barnfamiljerna ska även erbjudas, förutom det generella 

programmet med hälsoövervakning, individuella kontakter med BVC-sköterskan för stöd och 

rådgivning utifrån familjernas behov (Magnusson et al. 2009, Rikshandboken 2010) 

 

Barnhälsovården har enligt Socialstyrelsen (2009) som huvudmål att minska dödlighet, 

sjuklighet och handikapp hos blivande och nyblivna mödrar och deras barn. Den ska främja 

barns hälsa, trygghet och utveckling. Den har även som uppgift att minska skadlig påfrestning 

för föräldrar och barn, att stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och därigenom 

skapa förutsättningar för en allsidig utveckling hos barn. Genom att stödja föräldrar i aktivt 

föräldraskap och att uppmärksamma barns och föräldrars behov av insatser kan barns fysiska 

och psykiska ohälsa förebyggas (Sundelin & Håkansson 2000, Börjesson et.al 2004, Hallberg 
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et al. 2005, Socialstyrelsen 2009). Barnhälsovården är en frivillig verksamhet, trots detta är 

uppslutningen enligt tidigare studier nära hundra procent av alla barnfamiljer i Sverige 

(Jansson et al. 1998, Arborelius & Bremberg 2003, Fägerskiöld et.al 2003). Föräldrar 

kontaktar BVC både när det gäller mindre och större problem, även de föräldrar som annars är 

svåra att nå av vården tar hjälp av BVC (Sundelin et al. 2000). Barnhälsovården bör arbeta 

med att skapa förutsättningar för föräldrar att utvecklas och stärka dem i deras föräldraskap 

(SOU 1997:161). 

 

Nyckelpersonen på barnavårdscentralen är sjuksköterskan eftersom det är hon/han som till 

största delen sköter arbetet på BVC (Rikshandboken 2010). Sjuksköterskor som arbetar inom 

BVC skall ha utbildning som distriktssköterska eller barnsjuksköterska (Magnusson et al. 

2009). BVC-sjuksköterskan arbetar utifrån en hälsopedagogisk helhetssyn och stödjer aktivt 

föräldrarna och stärker deras tilltro till sin egen kompetens och problemlösningsförmåga 

(Rikshandboken 2010).  

 

Distriktssköterskans yrkesområde 

Distriktssköterskan skall arbeta patientcentrerat för att kunna stödja och stärka individen och 

familjen. Hon/han bör skapa relationer som stödjer patientens autonomi och delaktighet. 

Vidare ska hon/han bemöta individen och dennes familj med närvaro, lyhördhet, ärlighet och 

bekräftelse. Arbetet som distriktssköterska innebär även att stödja patientens delaktighet i 

vården och ge patienten möjlighet att utveckla sin egenvårdsförmåga genom information, råd 

och undervisning via telefon (Distriktsköterskeföreningen 2008). Detta beskrivs även i Hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763) som anger att vården ska vara av god kvalité, vara 

lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och främja 

goda relationer mellan patienten och sjukvårdspersonalen. 

 

Barnhälsovård och telefonrådgivning 

Att bli förälder är en utmanande uppgift för många och många familjer värdesätter att få råd 

och stöd från BVC (Polaschek & Polaschek 2007). Uppväxtförhållanden för barn påverkas av 

föräldrarnas kompetens och förmåga att skapa harmoni och trygghet för barn. Samhället har 

en viktig uppgift i att ge föräldrar stöd i sin föräldraroll.  Fler spädbarnsfamiljer söker idag 

hjälp för att de upplever svårigheter med att vara förälder (SOU 1997:161, 

Barnombudsmannen 2007). Enligt Polaschek och Polaschek (2007) som studerat 
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telefonsamtal till barnavårdscentraler i Nya Zeeland handlade 30 % av telefonsamtalen om 

sjukdom. Sjuttio procent av samtalen var av mer ospecifik karaktär och kunde handla om 

barnets beteende och om frågor som berörde föräldraskapet.  

 

I dagens samhälle är den unga generationen mer benägen att flytta från sin hemort och många 

mor- och farföräldrar är fortfarande yrkesverksamma när de får barnbarn vilket minskar 

möjligheten för mor- och farföräldrar att umgås och ta hand om sina barn och barnbarn (SOU 

1997:161). Även om de flesta småbarnsföräldrar har god kontakt med sina mor-och 

farföräldrar känner sig idag många vilsna i vardagen (Barnombudsmannen 2007). Holmström 

och Dall´Alba (2002) beskriver att sjuksköterskor inom telefonrådgivning på hälsocentraler 

upplevde att många unga föräldrar ringde om allmän barnhälsovård för att de inte hade någon 

annan att vända sig till. Stöd i föräldraskapets olika faser kan och bör i hög grad ges genom 

samhällets försorg. BVC-sköterskan blir ett substitut och tillgång när stöd från mor- och 

farföräldrar inte finns tillgängligt (Barnombudsmannen 2007, Jansson et al. 1998). Studier 

visar på att föräldrar har ett stort intresse i barnhälsovård särskilt när barnen är väldigt små 

och att de är villiga att ta emot hjälp (Häggman-Laitila 2002, Eronen et.al 2010). BVC-

sköterskan har en nyckelposition när det gäller att stötta föräldrar (Börjesson et al. 2004, 

Fägerskiöld et.al 2003).  

 

Fägerskiöld et.al (2001) beskriver att mammor till nyfödda barn ansåg att BVC-sköterskans 

tillgänglighet via telefon var mycket högt värderad. Det upplevdes som viktigt att ha någon att 

vända sig till för stöd eller råd när behov fanns. Vidare beskrivs att mödrarna uppskattade 

vänlighet, att få råd, information och att det fanns kontinuitet i kontakten med BVC-

sköterskan. En bra sköterska beskrevs i studien av mödrarna som någon som var vänlig, hade 

kompetens och som visade sitt stöd. En studie av Jansson et al. (1998) där författarna har 

studerat vad mödrar och BVC-sköterskor ansåg vara god barnhälsovård, visade att mödrars 

upplevelse av god barnhälsovård innebar bland annat att BVC-sköterskan hade god 

tillgänglighet via telefon och geografisk närhet, detta var oberoende av mödrarnas sociala 

bakgrund, hur många barn de hade eller var de bodde. Både BVC-sköterskor och mödrarna 

framhöll att det var särskilt viktigt med tillgänglighet när mor- och farföräldrar saknades i 

närheten. Att kunna ge social stöd och att bekräfta föräldrarna var viktigt enligt mödrar med 

sämre socialt nätverk (Jansson et al. 1998., Fägerskiöld et al. 2003). 
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Telefonrådgivning av BVC-sköterskan skapar möjligheter för föräldrar att ge sina barn god 

vård och kan stärka deras tilltro till deras egen förmåga att ta hand om sitt barn. 

Sjuksköterskor har en viktig roll i samhället med att utbilda föräldrar. Vid fungerande 

telefonrådgivning kan antalet fysiska vårdbesök minska och därmed är det även 

kostnadseffektivt (Light et.al 2005, Marklund et al. 2007, Beaulieu & Humphreys 2008). En 

annan viktig aspekt är att det går att undvika det känslomässiga traumat som ett barn kan 

uppleva av ett vårdbesök. Genom att erbjuda föräldrar rådgivning via telefon ges de möjlighet 

att vårda sina barn i hemmet (Light et al. 2005). Enligt studie av Keatinge (2006) har 

australienska föräldrar angett att de föredrar att vända sig till BVC när de söker information 

om barnets generella hälsa och de såg BVC-sköterskan som någon som var trovärdig och 

pålitlig. I studien framgick även att föräldrar föredrog att få information om sitt barn och 

barnets tillstånd genom person till person, till exempel via telefon i motsats till tryckt broschyr 

eller via tidningar. Enligt Light et al. (2005) handlar många av telefonsamtalen till 

rådgivningssköterskor på callcenter om barn och kunde lösas av att föräldrarna fick råd om 

egenvård. Detta stärks även av Monaghan, Clifford och McDonald (2003) där 49 % av 

samtalen till call-center i Storbritannien gällde utslag och feber hos barn som kunde lösas 

genom att föräldrarna fick egenvårdsråd av sjuksköterskan.  

 

Kommunikationens betydelse vid telefonrådgivning 

Inom all vård spelar kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal en viktig del för att 

patienten ska uppfatta vården som adekvat (Wahlberg 2007). Kommunikation kan definieras 

som ett utbyte av meningsfulla tecken mellan två eller flera parter. De grundläggande 

elementen för kommunikation är att den sker mellan två personer och de tecken (miner, gester 

osv.) som utväxlas mellan dem (Eide & Eide 1997). Omvårdnadskommunikation kan ses som 

en processorienterad modell, där relationen mellan parterna i kommunikationen spelar stor 

roll. Kommunikationen speglas av den ömsesidiga upplevelsen av varandra och av känslor, 

attityder och värderingar i situationen. Icke-verbal kommunikation kan ses som ett utbyte av 

signaler på annat sätt än genom ord, som till exempel ansiktsuttryck och rörelser. Icke-verbala 

och verbala signaler sänds från båda parter i kommunikationsprocessen och budskapen tolkas 

genom det personliga perceptionsfönstret (Eide & Eide 1997).  

Icke verbal-kommunikation har en stor betydelse inom omvårdnad (Pettinari & Jessopp 

2001). Vid telefonrådgivning är avsaknaden icke verbal kommunikation ett hinder. 

Beslutsfattandet och förhållandet till patienten påverkas av avsaknaden av icke verbal 
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kommunikation. Att inte kunna se tecken på sjukdom gör att sjuksköterskan måste göra en 

bedömning av trovärdigheten i det patienten uppger och det blir mycket viktigt att få fram den 

information som krävs för att göra rätt beslut. Sjuksköterskorna utvecklar färdigheter för att 

ersätta den visuella aspekten och upplever att inom vissa områden krävs det mer detaljerad 

utfrågning som annars ansikte – mot ansikte kunnat observeras. De måste även vara lyhörda 

till bakgrundsljud, som då föräldrar ringer om sina barn eftersom det kan ge viktig 

information för att göra en adekvat bedömning (Pettinari & Jessopp 2001). Enligt Wahlberg 

et.al (2003) var en faktor som sköterskor inom rådgivning uppgav som särskilt svårt var när 

en anhörig ringer för annan part. I nästan hälften av alla samtal som kom till 

sjukvårdsrådgivningen var det en anhörig som ringde, och av dessa samtal var det 67 % som 

rörde barn och en tredjedel av dessa gällde barn under 10 år (Wahlberg 1999). 

Sjuksköterskans sätt att ställa frågor till uppringaren har stor betydelse för hur viktig 

information hon/han får från uppringaren och detta avgör vilka råd som sjuksköterskan ger 

(Monaghan et al. 2003).  

 

Teoretisk referensram 

Enligt omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem är målet med omvårdnad till största del att i det 

längsta främja patientens egenvårdskapacitet vilket samstämmer med beskrivning av BVC-

sköterskans arbetsuppgift (Orem 2001, Distriktssköterskeföreningen 2008). Dorothea Orem 

beskriver egenvårdskapacitet som en inlärd förmåga att möta de kontinuerliga behoven av 

vård. Egenvårdskapaciteten varierar med ålder, hälsotillstånd, kunskap, utbildning, 

livserfarenhet, kulturmönster och resurser. Den innefattar även kunskap, motivation som är 

nödvändiga för individen att kunna tolka sina egenvårdsbehov och att kunna planera den vård 

som behövs. Egenvårdskapaciteten utvecklas spontant i utförandet av egenvård i vardagen 

men utvecklas även genom instruktioner av andra. Teorin beskriver egenvårdsbegränsningar 

som sätter hinder för att kunna utföra egenvård. Dessa begränsningar finns beskrivet i tre 

olika slag som begränsad kunskap, begränsad förmåga att göra bedömningar och fatta beslut 

samt begränsad förmåga att utföra handlingar. Orem beskriver att sjuksköterskor använder sig 

av fem allmänna typer av hjälpmetoder för att kunna hjälpa den hjälpsökande att få ökad 

förmåga att utföra sin egenvård. Dessa fem typer beskrivs som; att handla eller utföra för en 

annan person, vägleda en annan person, stödja en annan person, skapa en utvecklande miljö 

samt att undervisa en annan person (Orem 2001). Arbetet med telefonrådgivning innebär att 

ge råd, stöd och undervisning till egenvård för att främja egenvårdskapaciteten, detta 
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överrenstämmer med de hjälpmetoder som Dorothea Orem beskriver att sjuksköterskan kan 

använda (Wahlberg 2007, Orem 2001). 

 

Problemformulering 

Föräldrar som vänder sig till BVC via telefon med frågor som rör deras barn ställer höga krav 

på BVC-sköterskans kommunikationsförmåga, förmåga att inhämta information samt att göra 

en adekvat bedömning utifrån detta. BVC-sköterskan har en viktig uppgift i att ge stöd, råd 

och trygghet till föräldrar. Telefonen är ett verktyg som kan användas för att stötta föräldrar. 

Tidigare studier som rör telefonrådgivning är fokuserat på rådgivning som rör sjuksköterskors 

telefonrådgivning på callcenter (1177). BVC-sköterskor använder telefonen i sitt arbete, dels 

genom att ge föräldrar råd och stöd, att vara föräldrarnas första kontakt och förmedlare till 

andra instanser och genom att ringa till familjen när ett barn har fötts. Socialstyrelsen (2009) 

och Rikshandboken (2010) betonar vikten av god tillgänglighet inom barnhälsovården och 

genom att erbjuda telefonrådgivning på BVC kan tillgängligheten till BVC öka. Författaren 

till föreliggande studien önskar att genom att studera BVC-sköterskornas upplevelser bidra 

med att få ökad förståelse för betydelsen av telefonrådgivning på BVC. Eventuella upplevda 

problem och möjligheter är viktigt att visa för att kunna ge förslag på förbättringar/ ändringar 

eller för att bevara organisationen som den är. 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva BVC-sköterskors upplevelse av att arbeta med 

telefonrådgivning på BVC. 

Metod 

Design 

Studien hade en kvalitativ ansats med deskriptiv design. Deskriptiv design anses användbar 

när syftet är att beskriva vanligt förekommande upplevelser som deltagarna ställs inför 

dagligdags (Polit & Beck 2008). 

Urval och undersökningsgrupp 

I föreliggande studie har deltagarna samlats in via ett tillgänglighetsurval (Polit & Beck 

2008). Inklusionskriteriet för deltagandet var legitimerad sjuksköterska med 

distriktssköterskeutbildning och att hon/han var verksam inom BVC.  
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Undersökningsgruppen bestod av totalt tio deltagare och dessa tjänstgjorde inom tre olika län 

i Sverige. Nio av dessa deltagare var kvinnor och en deltagare var man. Totalt tillfrågades 

arton distriktssköterskor, fem tackade nej till att delta i studien via e-post och tre 

distriktssköterskor som tackat ja fick senare förhinder och kunde inte delta. 

Distriktssköterskorna var mellan trettiotre och sextiofyra år och hade yrkeserfarenhet som 

distriktssköterska inom BVC mellan två till arton år. Hälften av deltagarna arbetade enbart på 

BVC och de andra fem deltagarna varierade mellan att arbeta på BVC och inne på 

mottagningen på hälsocentralen, där arbetet på BVC var mellan femtio till åttio procent. En 

deltagare var anställd på en privat hälsocentral de övriga arbetade inom landstinget. 

Telefontiderna varierade på de olika hälsocentralerna. För beskrivning av deltagare och 

variation i telefontid, presenteras dessa i en tabell. Kön har avsiktligt uteslutits i tabellen då 

risken för att röja konfidentialiteten var hög, se tabell 1. 

 

Tabell 1, beskrivning av deltagare 

Ålder Yrkes- 

verksamma 

år som DSK 

Antal år på BVC Tätort/Landsbygd Telefontillgänglighet 

54 15 11 Tätort Telefontid: 8.30-9.30 

Telesvar övrig tid 

38 5 3 Landsbygd Telesvar 8.00-16.00 

60 18 18 Landsbygd Telesvar 8.00-16.00 

33 3,5 2 Tätort Telefontid: 8.15-9.00  

Telesvar övrig tid 

54 25 10 Landsbygd Telefontid: 8.00-9.00  

Telesvar övrig tid 

44 12 8 Tätort Telesvar 8.00-16.00 

56 17 14 Tätort Telefontid: 8.00-9.00 

53 16 14 Tätort Telefontid: 8.15-9.00  

Telesvar övrig tid 

64 23 23 Tätort Telesvar: 8.00-16.00 

43 11 11 Landsbygd Telefontid: 8.15-9.00  

Telesvar övrig tid 

 

Datainsamling 

Datainsamling har skett via semistrukturerade intervjuer. Denna metod har använts för att 

fånga deltagarnas upplevelser av telefonrådgivning på BVC och för att deltagarna ska få tala 

fritt och berätta med egna ord om sin upplevelse av det aktuella forskningsområdet (Polit & 

Beck 2008, Kvale & Brinkman 2009).  
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En intervjuguide har använts som hjälp för att täcka de områden och frågor som belyser syftet 

med studien. Intervjuguiden omarbetades efter den första intervjun tillsammans med 

handledaren då upplevelsen efter den första intervjun var att intervjun blev väldigt kortfattad 

och att deltagaren hade svårt att svara på de frågor som ingick i intervjuguiden. Frågorna 

breddades och mera allmänna frågor om arbetet på BVC lades till för att få deltagarna att 

prata mer fritt. Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor som ålder, antal verksamma år som 

distriktssköterska på BVC, verksamhetens telefontillgänglighet samt om deltagaren arbetar 

endast på BVC eller varierar med mottagning på hälsocentral. Resten av intervjuguiden 

bestod av öppna frågor med tillhörande följdfrågor. Exempel på intervjufrågor; Hur ser du på 

ditt arbete när föräldrar kontaktar dig via telefon? Kan du berätta om ett ”bra” samtal du 

haft? Vad gjorde det till ett ”bra” samtal? Vad upplever du som hindrande i rådgivningen? 

Följdfrågor som användes var: Vad gjorde du då, hur kände du, förtydliga, berätta mera, ge 

exempel. Ordningsföljden för frågorna varierade under de olika intervjuerna beroende på hur 

deltagarna svarade. 

 

Tillvägagångssätt 

Två verksamhetschefer i ett län i Mellansverige kontaktades via telefon och syftet med 

studien presenterades. Verksamhetscheferna ansåg att studien kunde genomföras. Skriftlig 

information angående studien skickades tillsammans med ansökan till verksamhetscheferna 

men i detta läge blev ansökan avslagen. Ny kontakt togs då med verksamhetschef för ett annat 

område i ett län i Mellansverige och efter skriftlig och muntlig information godkändes 

genomförandet studien. Problem med att rekrytera deltagare till studien uppstod då endast ett 

område var tillgängligt. Författaren till studien kontaktade då ytterligare två 

verksamhetschefer, en från privat verksamhet samt en ansvarig för ett annat län och fick 

godkänt att genomföra studien. Nio deltagare av de totalt tio kommer från dessa tre områden, 

en av deltagarna har inkluderats genom personlig kontakt och tillhör ytterligare ett annat län. 

 

Efter att verksamhetscheferna gett skriftligt tillstånd till författaren att bedriva studien på 

hälsocentralerna kontaktades nio vårdenhetschefer via telefon. Av dessa bad författaren av 

studien e-postadress över personal anställda på enhetens BVC-mottagning. Via e-post 

kontaktades tio BVC-sköterskor från nio olika hälsocentraler där syftet med studien framgick. 

Information om att allt material kommer att behandlas konfidentiellt, att deltagandet är 

frivilligt och de när som helst kan avbryta sitt deltagande ingick i brevet. De BVC-sköterskor 

som inte ville delta i studien ombads att meddela detta via e-post och dessa blev inte 
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kontaktade. Fyra av de tillfrågade tackade nej till studien via e-post. Författaren till studien 

kontaktade då ytterligare fyra BVC-sköterskor. En vecka efter att e-post skickats kontaktade 

författaren BVC-sköterskorna återigen via e-post där BVC-sköterskorna ombads att uppge ett 

telefonnummer som de kunde kontaktas via. De tillfrågades även att fylla i bifogad bilaga 

angående informerat samtycke om att delta i studien. Författaren kontaktade sedan de 

tilltänkta tio deltagarna via telefon och de fick välja tid och plats för intervjun. Tre av de 

tilltänkta deltagarna fick senare förhinder och kunde inte delta i studien. Författaren 

kontaktade då ytterligare fyra BVC-sköterskor varav tre önskade att delta i studien. 

Sammanlagt kontaktades arton BVC-sköterskor. Samtliga intervjuer genomfördes våren 2012 

på deltagarnas arbetsplats. Intervjun genomfördes av författaren till studien och den spelades 

in på band. Intervjuerna tog mellan 20-55 minuter vardera att genomföra. Allt material har 

förvarats inlåst. 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys för att analysera materialet har använts enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Intervjuerna spelades in på ljudfil och transkriberades ordagrant av 

författaren själv. Det insamlade materialet har sedan lästs grundligt och upprepade gånger för 

att få en känsla för helheten. Ord och meningar med samma innehåll och som svarade på 

syftet har att delats in i meningsbärande enheter. Det väsentliga/kärnan från de 

meningsbärande enheterna kondenserades sedan och texten förkortades och blev mer 

lätthanterlig. Det kondenserande materialet har sedan kodats, där koden beskriver innehållet i 

enheterna. Koderna har sedan grupperats i subkategorier där koder som delat likheter hamnar 

i samma subkategori och sedan delas in i kategorier utifrån likheter. Kategorierna speglar det 

centrala som framkommit i studien (Graneheim & Lundman 2004). Dataanalysen 

diskuterades i handledningsgrupp ett flertal gånger. För exempel på analysprocessen se tabell 

2. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenheter Kondenserad 

text 

Kod  Subkategori Kategori 

”Jag försökte ge 

lite råd och sen så 

får dom ju komma 

på lite själv….vi 

bollar ju, så att 

man liksom bollar 

fram och tillbaka 

Ger råd och bollar 

fram och tillbaka 

så att de kan 

komma på lite 

själva 

Möjlighet för 

föräldrarna att 

vara delaktiga 

Att göra föräldrar 

delaktiga  

 

BVC-sköterskans 

strategier för att 

ge god 

omvårdnad via 

telefon 

 

”Det gäller ju 

ibland att man hör 

det dom inte säger 

att man lyssnar 

bakom det är ju 

inte lätt alltså” 

Det gäller ibland 

att hör det dom 

inte säger, att 

lyssna bakom, det 

är inte så lätt  

Att kunna höra 

det som inte sägs  

Att använda sin 

intuition  

BVC-sköterskans 

resurser i 

telefonrådgivning 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då studien inte berör patienter har inte tillstånd från etiska kommittén sökts. Ansökan om 

tillstånd att genomföra studien från verksamhetschef har godkänts. Deltagarna har informerats 

muntligt och skriftligt om att deltagandet behandlas konfidentiellt och att det är frivilligt och 

när som helst kan avbrytas. En risk med att genomföra en intervju kan vara att deltagarna 

börjar fundera kring sin roll och får negativa tankar om sig själva eller sitt arbete. För att 

undvika detta har författaren under intervjun hållt sig till intervjuguiden som stöd för att rikta 

intervjun till det väsentliga som rör studiens syfte.  
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Resultat 

Resultatet av studien presenteras i löpande text och i en tabell. Analysen av intervjuerna 

resulterade i tre kategorier som består av: BVC-sköterskans resurser i telefonrådgivning, 

BVC-sköterskans strategier för att ge god omvårdnad via telefon och BVC-sköterskans 

upplevelse av faktorer som försvårar arbetet i telefonrådgivning. Under varje kategori 

redovisas de subkategorier som framkommit under analysarbetet. I presentationen av 

subkategorierna kommer citat från intervjuerna att presenteras för att tydliggöra resultatet. 

Resultatet kommer att presenteras i löpande text. För en beskrivning av kategorier och 

subkategorier, var god se tabell 3. 

 

Tabell 3. Kategorier och subkategorier som beskriver BVC-sköterskors upplevelse av 

att arbeta med telefonrådgivning på BVC. 

                   Kategori             Subkategori 

BVC-sköterskans resurser i 

telefonrådgivning 

- att använda kunskap och 

erfarenhet 

- att använda intuition 

- att använda andra professioner 

- att använda kommunikation 

BVC-sköterskans strategier för att ge 

god omvårdnad via telefon 

 

- att finnas till hands 

- att göra föräldrar delaktiga 

- att ge individuellt bemötande 

- att skapa relationer  

BVC-sköterskans upplevelse av 

faktorer som försvårar arbetet i 

telefonrådgivning 

- att göra bedömningar på annans 

beskrivning 

- kulturella skillnader 

- språkliga skillnader 

- att veta för mycket 

- att inte räcka till 

- föräldrar bidrar till problem 
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BVC-sköterskans resurser i telefonrådgivning 

Kategorin BVC-sköterskans resurser i telefonrådgivning utgörs av de fyra subkategorierna; 

att använda kunskap och erfarenhet, att använda intuition, att använda andra professioner 

och att använda kommunikation. Dessa subkategorier beskriver BVC-sköterskans upplevelser 

av vad hon har för resurser för att kunna ge god omvårdnad via telefon. 

 

Att använda kunskap och erfarenhet 

Respondenterna beskrev att arbetserfarenhet och livserfarenhet har stor betydelse för att 

kunna ge god omvårdnad vid mötet i telefon. Att ha erfarenhet och kunskap beskrevs som en 

trygghet i telefonrådgivningen. Samtliga respondenter beskrev att de upplevde att de hade god 

och lång erfarenhet som växt fram genom åren. Att själv vara förälder och att ha barn runt 

omkring sig gav deltagarna en känsla av kunskap och ökad förståelse. Respondenterna uppgav 

att det var viktigt att hålla sig ajour med nya rön för att kunna bemöta föräldrarnas frågor och 

funderingar. Förmågan att själv kunna söka information och att det finns lättillgänglig 

information underlättade arbetet i telefonrådgivning. Internet med sidor som 1177 och 

rikshandboken var några av informationskällorna som upplevdes som lättillgängliga och 

användbara vid telefonrådgivning. Respondenterna uppgav även att mallar, rutiner och att 

använda beslutsstöd var till hjälp i telefonrådgivningen. Endast en av respondenterna har 

möjlighet att använda beslutsstöd och beskrevs vara ett stöd och bidra till ökad säkerhet och 

trygghet hos BVC-sköterskan. Däremot beskrev BVC-sköterskan att erfarenhet och kunskap 

väger tyngre än beslutsstöd.  

 

”En kunskap som man haft tidigare och erfarenheter, väldigt mycket erfarenhetsbaserat är 

det ju..” (5) 

 

Att använda intuition 

Respondenterna beskrev att förmågan att kunna höra det som inte sägs och att kunna lita på 

sin egen bedömning hjälper henne i mötet med föräldrarna i telefon. Deltagarna beskrev hur 

intuition kommer med erfarenhet och sköterskan lärde sig med tiden att använda sin intuition. 

Att använda sin intuition beskrevs av några respondenter gav möjlighet att se det som inte var 

så tydligt.  
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”Det där är ju en känsla som man har i all telefonrådgivning kan jag tycka att man lyssnar 

mellan orden man lyssnar mellan raderna och ställer frågor och på så vis kan ringa in 

problemet” (9) 

 

En deltagare beskrev att det kan vara skillnad i hur BVC-sköterskor använde sin intuition. 

Förmågan att uppfatta det dolda och därefter agera beskrevs av samma respondent som 

varierande beroende på vem som bemöter föräldrarna. 

 

”Men sen beror det ju på hur du lyssnar hur du fångar signaler från föräldrar jag menar du 

kan ju blunda för mycket och bara göra en del eller också är du lyssnande och stöttar i det 

som behövs” (7) 

 

Att använda andra professioner 

Organisationen beskrevs av respondenterna ha betydelse för upplevelsen av trygghet i arbetet 

med telefonrådgivning. Att kunna rådfråga kollegor, att ha nära och god kontakt med övriga 

professioner upplevdes som underlättade av arbetet. Att använda telefonen i arbetet på BVC 

beskrevs av respondenterna innebära att ha kontakt med flera aktörer så som förskolor och 

socialtjänsten bland annat. Flera av respondenterna arbetade på en familjecentral och de 

beskrev att organisationen ökar tillgängligheten till andra professioner och därmed 

underlättade arbetet. De respondenter som inte arbetar på familjecentral beskrev en önskan 

om att få tillhöra en familjecentral för att skapa bättre möjligheter för personal och föräldrar 

där det finns sociala problem. 

 

”Men sen blev det BVC och sen när det vart familjecentral …det är ju också väger upp 

otroligt mycket, att man inte sitter på ett ställe själv vilket man ju gjorde tidigare, så det gör 

nog också stor skillnad skulle jag kunna tänka mig….. Därför att vägarna på en 

familjecentral är mycket kortare” (3) 

 

Att använda kommunikation 

I telefonrådgivningen belyste respondenterna betydelsen i att lyssna, att ge tid och att inte 

negligera eller tolka i förväg. Att lyssna beskrevs av samtliga BVC-sköterskor som en mycket 

viktig egenskap för att kunna förstå föräldrarna och deras bekymmer. BVC-sköterskorna 

beskrev att det var viktigt att anpassa information efter föräldrars förmåga och att vara lyhörd. 

Att ge information utifrån föräldrarnas förmåga beskrevs som svårt. Det beskrevs som viktigt 
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att ge föräldrarna möjlighet att förklara vad deras oro består i och att sedan verifiera deras oro. 

Förmåga att kunna ställa rätt frågor och att vara noggrann beskrevs av respondenterna som en 

viktig del i arbetet. Respondenterna beskrev att det var av stor vikt att möta föräldrarna med 

en öppenhet, att visa dem att de kan vända sig till sin BVC-sköterska vad det än gäller. Att 

ställa öppna frågor för att ge föräldrarna möjlighet att beskriva sin upplevelse av problemet 

var av stor vikt. Förmågan att kunna kommunicera via telefon beskrevs som en viktig faktor 

som kommer med erfarenhet. Det beskrevs av respondenterna att det är viktigt att veta hur 

hon ska bemöta föräldrarna för att kunna ge det stöd som behövs. Deltagarna beskrev att 

kunna lugna oroliga föräldrar handlade om att använda kommunikationen genom att bekräfta 

föräldrarnas oro. Att som BVC-sköterskan beskriva hur hon uppfattar förälderns oro och att 

ställa motfråga till föräldrarna om hon uppfattat informationen rätt beskrevs av 

respondenterna som en viktig del av kommunikationen och ett sätt att stärka förtroendet 

mellan henne som vårdgivare och föräldrarna. 

 

”Ja det gäller ju att lyssna först och verkligen vad är problemet ”(6) 

 

BVC-sköterskans strategier för att ge god omvårdnad via telefon 

Kategorin BVC-sköterskans strategier för att ge god omvårdnad via telefon innehåller de fyra 

subkategorierna: att finnas till hands, att göra föräldrar delaktiga, att ge individuellt 

bemötande och att skapa relationer. Denna kategori beskriver mötet mellan BVC-sköterska 

och föräldrar i telefon. 

 

Att finnas till hands 

Respondenterna beskrev att telefonrådgivningen vid BVC möjliggör att det skapas god 

tillgänglighet för föräldrar att komma i kontakt med BVC. Tillgängligheten beskrevs av 

respondenterna som viktig genom att finnas där för föräldrar som inte vet vart de ska vända 

sig. Respondenterna beskrev att de upplevde att de kunde via telefonen fungera som den 

första kontakten och där de kunde hjälpa föräldrarna att lotsa dem rätt i vården. Att stötta 

oroliga föräldrar som inte vet vart de ska vända sig. Telefonen innebar även att 

respondenterna upplevde att det är lättare att göra uppföljningar och vid vissa tillstånd kunde 

det bli flera samtal per dag med samma förälder. Detta beskrevs av respondenterna som en 

trygghet både för dem och för föräldrarna. Av intervjuerna framkom att det ska vara lätt att få 

kontakt med BVC-sköterskan. Ur analysarbetet framkom att det finns stora skillnader i hur 
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telefontiden är förlagd trots detta beskrivs den av alla respondenter som välfungerande ur 

tillgänglighetsperspektiv. Ur analysen av resultatet framkom att vissa framhåller betydelsen 

av att ha öppen telefon, då föräldrarna kan ha svårt att höra av sig på särskild utsatt telefontid, 

medan andra framhåller att särskilt telefontid behövs för att minska ”onödiga samtal”. 

Telefontillgängligheten beskrevs även utifrån ett organisatoriskt perspektiv som en resurs som 

minskade arbetsbelastning genom mindre spontana besök och därmed ökar tillgängligheten. 

Respondenterna beskrev även att telefonen bidrar till att underlätta arbetet genom att de ges 

en chans till att prioritera sitt arbete. Deltagarna i studien beskrev att det är positivt med att 

föräldrarna kontaktar dem via telefon för att lättare kunna ta reda på vad det gäller och vad för 

eventuella insatser som behöver göras. 

 

Respondenterna beskrev även hur telefonen var en viktig faktor som gav möjlighet att på ett 

enkelt sätt bidra till att stötta föräldrar. Upplevelsen hos respondenterna är att behovet av stöd 

till föräldrar, särskilt förstagångsföräldrar är stort. Att vara ett stöd för de föräldrar som saknar 

ett socialt nätverk och som har det svårt beskrevs som en viktig uppgift. Respondenterna 

beskrev även att behovet av stöd och rådgivning hos föräldrar upplevs som ökat och att det 

kan bero på att många idag saknar mor- och farföräldrar i närheten som tidigare fungerat som 

stöd. Respondenterna beskrev att de upplevde att de idag får ta den rollen. BVC-sköterskorna 

beskrev att de ofta stöttar oroliga föräldrar och att många föräldrar söker bekräftelse i sitt 

tänkande och handlande. Av intervjuerna framkom att oroliga föräldrar kunde ringa ofta och 

ibland flera gånger per dag. Stöd kan även innebära att föräldrar kontaktar BVC trots tidigare 

råd från övrig personal på hälsocentralen.  

 

”Det tycker jag också att speciellt när man jobbar på BVC att man att dom känner att dom 

inte är i vägen utan att dom törs och framförallt då att man får ställa frågor, man kan stärka 

föräldrarollen just det här att man kan ta ett eget ansvar om dom vet att dom kan ringa höra 

om olika saker eller komma hit (7) 

 

BVC-sköterskorna beskrev även att de fungerar som ett stöd för övrig personal på 

hälsocentralen. Att kollegor ber dem att ringa upp föräldrar, eller boka in besök med föräldrar 

som kontaktat hälsocentralen på grund av mer vana vid barn och ofta en god 

familjekännedom.  
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”Sen hänvisar ju tjejerna dom vet ju att vi tar mycket utav vissa saker så har du besvärliga 

magsjukor så kan dom säga kan inte du följa upp det här”(7) 

 

Att göra föräldrar delaktiga 

Respondenterna beskrev hur de i samtalet med föräldrarna var öppna och försökte skapa 

dialog med föräldrarna för att skapa möjligheter hos föräldrarna att bli delaktiga i 

omvårdnaden av sitt barn. Genom att skapa dialog med föräldrarna beskrevs av 

respondenterna att det underlättar för att kunna få fram all information som behövs för att 

göra en korrekt bedömning. Deltagarna i studien framhöll att det är viktigt att förstå 

föräldrarna och att hennes yrkesroll innebar att aktivera föräldrarna till att själva kunna ge god 

omvårdnad. Respondenterna beskrev att de vid rådgivning uppmuntrar föräldrarna att 

kontakta BVC vid eventuell försämring.  

 

”Jag försöker ge lite råd och sen så får dom ju komma på lite själv..vi bollar ju, så att man 

liksom bollar fram och tillbaka” (3) 

 

Att ge individuellt bemötande 

Respondenterna beskrev hur de bemöter föräldrar individuellt. Råd och information till 

föräldrar anpassas utifrån deras individuella behov och möjligheter. Möjligheten att ta barnet 

till mottagningen var en faktor som beskrevs som ett sätt att kunna ge individuellt bemötande. 

Samtliga respondenter beskrev att det finns goda möjligheter att boka in barnet och dennes 

föräldrar till ett besök om problemet inte kan lösas utifrån telefonsamtalet. Respondenterna 

beskrev att de är generösa med att boka in besök, både till BVC-sköterska samt till läkare om 

de upplever att föräldrarna önskar detta. Trots bedömning av respondenterna att inget vidare 

vårdbehov var behövligt så beskrev informanterna att de bokade in besök för att kunna lugna 

oroliga föräldrar. Vidare beskrev deltagarna att föräldrarnas behov var av hög prioritet och att 

de därefter styrde sitt arbete. Att ha möjlighet att återkomma, rådfråga och att boka in besök 

beskrevs tydligt av respondenterna som en viktig del i arbetet och som en underlättande 

faktor.  

 

”Det kan ju vara att man bokar in ett läkarbesök, fast man är ganska övertygad om att 

doktorn inte kan göra någonting” (1) 
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Att skapa relationer 

I analysen av studiens resultat framgår det att respondenternas arbete i telefonrådgivningen 

underlättas av att ha god relation och kännedom om familjen. Upplevelsen från BVC-

sköterskorna var att det var lättare för föräldrarna om de har god kännedom om den de vänder 

sig till. Att ha bakgrundsfakta om familjen och veta hur föräldrarna reagerar i olika situationer 

upplevdes göra bedömning lättare. Respondenterna beskrev att trygghet i arbetet skapades 

genom goda relationer. BVC-sköterskan upplevde att kontakten var god som i en familj. 

 

”Jag är tacksam för att jag känner ju föräldrarna o bakomliggande orsaker och det är ju 

enklare för mig att ge råd om infektioner än om dom ringer hc för dom känner ju inte familjen 

(8) 

 

Att ha god kännedom beskrevs även kunna utgöra en nackdel i samtal, vilket kunde leda till 

att BVC-sköterskan egentligen inte lyssnade ordentligt, utan tolkade i förväg utifrån tidigare 

möten med föräldrarna och därmed inte tog en korrekt anamnes.  

 

”Det gäller att man lyssnar på vad dom säger att jag inte har tolkat en sak i förväg för att jag 

vet vilken person det är för då kan det ju bli fel” (8) 

 

BVC-sköterskans upplevelse av faktorer som försvårar arbetet i telefonrådgivningen 

Denna kategori har framkommit utifrån de sex subkategorierna; att göra bedömning på 

annans beskrivning, kulturella skillnader, språkliga skillnader, att veta för mycket, att inte 

räcka till och föräldrar bidrar till problem. Dessa subkategorier beskriver BVC-sköterskans 

upplevda problem vid telefonrådgivning. 

 

Att göra bedömning på annans beskrivning 

BVC-sköterskorna i föreliggande studie upplevde att det var svårt att göra bedömning i 

telefon beroende på att föräldrar har olika förmågor att kunna uttrycka sig och hur de 

beskriver sina barns symtom. Upplevelsen var att det är svårt att bedöma efter förälderns 

beskrivning då kunskap kan variera hos föräldern och att trovärdigheten i det som förmedlas 

kunde variera. Beskrivning via telefon av föräldern angående barnets tillstånd upplevdes av 

BVC-sköterskorna inte alltid överensstämma med BVC-sköterskans syn på allmäntillstånd 

och sjuklighet. Att göra bedömning på telefon var svårt då den visuella kontakten saknades. 

Detta kunde till exempel gälla då föräldrar ringde angående sina barns utslag eller om barnet 
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hade magont, då beskrev respondenterna att detta kunde vara svårt och detta löstes av att 

föräldrarna fick komma till mottagningen. Deltagarna beskrev även att föräldrar med 

utländskt ursprung som hade problem med svenska språket och ber någon annan anhörig eller 

personal från migrationsverket att ringa vid bekymmer och att då göra bedömning från tredje 

person upplevdes som svårt. 

 

”Att alltså just att hjälpa till på rätt sätt det är så olika från olika personer hur dom beskriver 

hur dom hanterar jag menar hur dom kan beskriva ett symtom så det beror lite på vilken nivå 

föräldrarna” (8) 

Kulturella skillnader 

Respondenterna beskrev upplevda problem där kulturella skillnader försvårar arbetet. De 

beskrev att skillnaderna kan bestå i att ha olika uppfattning om hur organisationen fungerar. 

Upplevelsen hos deltagarna beskrevs som att flertalet från andra kulturer hade svårt att ta till 

sig att telefonen var ett sätt att få omvårdnad och att organisationen var uppbyggd kring 

planerade besök. Att bara dyka upp och knacka på dörren beskrevs som vanligt 

förekommande av föräldrar som hade annan kulturell bakgrund. Kulturella skillnader kunde 

även upplevas genom att föräldrar med utländskt ursprung hade en annan uppfattning om hur 

åkommor som till exempel infektioner skulle behandlas, en deltagare beskrev att det kunde 

vara svårt att övertyga föräldrarna om expektans och att det inte alltid behövs antibiotika.  

 

”I Irak, Iran allt vad det nu är där åker dom ju ner på mottagningen och sätter sig och väntar 

här måste man ju boka en tid och ringa åhh..så där så att man kan ha struktur..men när man 

försöker förklara det för föräldrarna att ehh dom måste ringa först så blir dom ja,ja och så 

nästa vecka så går dom ner i alla fall, dom bryr sig ju liksom inte om att ringa” (5) 

 

Språkliga skillnader 

Upplevelsen av att språket sätter begränsningar i telefonrådgivning beskrevs som att det var 

svårt att få fram korrekt information och att det därefter var svårt att ge information och vara 

säker på att rätt information hade gått fram. Språkförbistring skapar svårigheter att förstå 

varandra och det skapades lätt missuppfattningar. Samtliga deltagare beskrev att föräldrar 

med utländskt ursprung sällan kontaktade BVC via telefon och att de upplevde att språket var 

en orsak till mindre telefonsamtal till BVC från dessa föräldrar. 
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”Det som är svårt i telefonrådgivning är att många föräldrar inte har svenska som 

modersmål och då är det svårt att nå fram med informationen på ett bra sätt” (2) 

 

Att veta för mycket 

BVC-sköterskorna beskrev att erfarenheten de bär på kan göra arbetet svårare. Med en större 

erfarenhet upplevdes arbetet som mer komplext, vilket beskrevs av respondenterna berodde 

på en förmåga att se mer detaljer kring föräldraskapet och därmed upptäcka mer problem.  

 

”Det är mycket som är komplext och tungt och det känner man ju längre man har jobbat här” 

(2) 

Att inte räcka till 

Denna subkategori visar på en upplevelse hos BVC-sköterskan att inte alltid kunna hjälpa, att 

via telefon ha svårt att ge snabbt svar. Tiden hade betydelse och satte begränsningar i 

tillgänglighet och uppföljning vilket upplevdes som försvårande och en känsla av 

otillräcklighet. Svårigheter i att nå föräldrar och att inte kunna förmedla den information som 

hon önskade gav en känsla att inte räcka till. Deltagarna beskrev en känsla av frustration av att 

inte kunna hjälpa till, som när föräldrar har ett ”skrikigt” barn och att det då inte finns fler råd 

att ge än att föräldrarna måste försöka acceptera att barn är olika. Att inte kunna svara på de 

frågor som föräldrarna ställde upplevdes även som ett problem i telefonrådgivning. Att 

hantera oroliga föräldrar i telefon beskrevs som en svår uppgift av deltagarna. Vidare beskrev 

deltagarna att upplevelsen var att allt inte går att lösa via telefon. Att inte räcka till handlade 

även om att inte kunna stötta fullt ut via telefon men att det var enda möjligheten att ha 

kontakt med föräldern, då vissa föräldrar inte hade möjlighet eller uteblev från 

mottagningsbesök. 

 

”Det känner jag att det spelar alltså ingen roll vad man säger så kan han och vet men lyssnar 

inte på vad man säger och ibland kan det kännas jättejobbigt och ibland kan man känna att 

man struntar i det men det kan man ju inte strunta i det för det är ju barnet det handlar om” 

(7) 

Föräldrar bidrar till problem 

BVC-sköterskorna beskrev att det kan vara svårt att förmedla kunskap och information när 

föräldrarna var oroliga, forcerade och missnöjda. Det kan även innebära att problem 

uppkommer när föräldrarna inte förstod problemet, att problemet egentligen låg hos 

föräldrarna än hos barnet och där det var sociala bekymmer i familjen. Upplevda problem i 
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telefonrådgivningen beskrevs även handla om att ge råd och stöd i telefon men att föräldrarna 

inte var nöjda med de svar som de får. Deltagarna beskrev även att det i telefonrådgivningen 

kan vara svårt att veta vilken nivå på information som skulle ges. När föräldrarna inte 

lyssnade på vad BVC-sköterskan sa upplevdes som svårt och det kunde innebära mera arbete 

då föräldern ringde upp snart igen. 

 

”Det som är svårt egentligen är om jag ser att problemet egentligen inte är hos barnet utan 

problemet är föräldrarna att komma fram och säga att det här beror kanske på att du mår så 

här och att du för över det till barnet”(3) 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Resultatet visade hur BVC-sköterskorna upplevde att telefonrådgivning inom BVC krävde 

vissa egenskaper av BVC-sköterskan för att kunna ge god omvårdnad och exempel på detta 

var god kommunikationsförmåga, ett öppet sinne och samt lång erfarenhet. Vidare beskrev 

BVC-sköterskorna att de via telefonen försökte ge råd och information till föräldrarna för att 

skapa möjligheter för föräldrarna att själva ta ansvar och fatta beslut. BVC-sköterskan fanns 

som en resurs när det uppkom frågor och problem. Genom att god relation och god kännedom 

fanns mellan föräldrarna och BVC-sköterskan, upplevde respondenterna att bedömningen via 

telefon underlättades. Problem med telefonrådgivningen beskrevs av deltagarna och det kunde 

röra bristande kommunikationsförmåga och svårigheter hos föräldrar att konkretisera 

problemet via telefonen. BVC-sköterskorna beskrev att de styrde sitt eget arbete och att de vid 

problem i telefonrådgivningen hade möjlighet att boka in besök på mottagning för att ta reda 

på vad problemet var vilket ökade tryggheten hos BVC-sköterskan. 

 

Resultatdiskussion  

BVC-sköterskans resurser i telefonrådgivning 

Respondenterna i föreliggande studie framhåller att yrkeserfarenhet var en av de viktigaste 

faktorerna som BVC-sköterskan behövde för att kunna ge god omvårdnad via telefon och att 

detta var den viktigaste faktorn för att kunna arbeta med telefonrådgivning. Purc-Stephenson 

och Thrasher (2010) beskriver i en studie som rör sjuksköterskors upplevelse av 

telefonrådgivning inom primärvården, att sjuksköterskorna ansåg att klinisk erfarenhet var av 

central betydelse för att kunna ge god omvårdnad i telefonrådgivning. I föreliggande studie 
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upplevdes rutiner, mallar och lättillgänglig information som underlättande i arbetet, men att 

ha mycket kunskap och arbetslivserfarenhet, var viktigast för att känna sig trygg i 

telefonrådgivningen.  

 

Att som BVC-sköterska ha förmågan att använda och lita på sin intuition framhölls som en 

viktig egenskap av respondenterna. Det handlade om att lyssna till det osagda och att våga lita 

på den känslan hon/han fick. En av respondenterna uppgav en känsla av att det kan vara olika 

från person till person hur intuitionen användes. Intuitionen beskrevs av respondenterna som 

något som utvecklades med tiden och som växte genom erfarenhet och ett öppet sinne. 

McCutcheon och Pincombe (2001) beskriver att intuition är en komplex interaktion som 

består av erfarenhet och kunskap och som påverkas av relation mellan vårdare och patient och 

av vårdarens personlighet. I en studie av Holmström och Dall ´Alba (2002) där sjuksköterskor 

intervjuats angående sina upplevelser av telefonrådgivning, beskrev sjuksköterskorna att 

viktiga egenskaper hos sjuksköterskan i telefonrådgivning innebar att ha ett ”känsligt” öra, 

förmåga att lyssna mellan raderna och att fånga det osagda, detta beskrivs även av Wahlberg 

et al. (2003) och Ström et.al (2006). Ström et al. (2006) beskrev även att sjuksköterskorna i 

telefonrådgivning försökte hålla alla sinnen öppna och sätta individen i fokus. 

 

I föreliggande studies resultat beskrev respondenterna betydelsen av att ha förmågan att kunna 

kommunicera som mycket betydelsefull i arbetet med telefonrådgivning. Förmågan att 

kommunicera via telefon ansågs växa fram med arbetslivserfarenhet. Detta beskriver även 

sjuksköterskorna i artikeln av Purc-Stephenson och Thrasher (2010). I telefonrådgivningen 

handlade det enligt respondenterna i föreliggande studie om att kunna ställa rätt frågor, att 

vara öppen, att bekräfta och att verkligen lyssna enligt respondenterna. Enligt respondenterna 

var det viktigt att visa en öppenhet och att låta föräldrarna känna att de kunde fråga om vad 

som helst.  Kaminsky et al. (2010) har studerat samtal mellan föräldrar och 

rådgivningssköterska vid 1177 och studien visade att 51 % av orden i samtalet kommer från 

uppringaren, vilket kan betyda att rådgivningssköterskan i samtalet har låtit uppringaren 

redogöra för problemet och att sköterskan intagit en icke dominant kommunikationsstrategi 

och att hon/han verkligen har lyssnat till uppringaren. Jansson et al (1998) har studerat vad 

mammor ansåg vara viktigt i mötet med BVC-sköterskan och de har då uppgett att det var 

mycket uppskattat att BVC-sköterskorna genom kommunikationen bekräftade och gav 

mammorna stöd i föräldrarollen, liknande resultat om att genom kommunikationen bekräfta 

uppringaren har även Wahlberg och Wredling (2001) kommit fram till. Betydelsen av att 
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bekräfta föräldrarna via kommunikationen beskrivs även i studien av Holmström & Dall´Alba 

(2002) där sjuksköterskor beskriver att de bemöter ilska med att bekräfta föräldrarnas ilska 

som ett sätt att möta uppringaren. 

 

Respondenterna i föreliggande studie beskrev att stärkande av trygghet i arbetet med 

telefonrådgivning delvis beror på organisationen. Det var viktigt att känna att det fanns 

möjlighet att fråga kollegor och övriga professioner på hälsocentralen när BVC-sköterskan 

upplevde problem eller hade brist på kunskap. Purc-Stephenson och Thrasher (2010) 

beskriver att sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning upplevde att de genom att 

rådfråga kollegor och annan expertis ökade sin kunskap och därmed hade lättare att göra 

bedömningar. 

BVC-sköterskans strategier för att ge god omvårdnad via telefon 

I föreliggande studie framkom att BVC-sköterskorna upplevde att via telefonen på BVC-

mottagningen kunde de lätt finnas till hands för föräldrarna. Telefonen beskrevs av 

respondenterna vara en viktig del i arbetet för att kunna stödja föräldrarna i deras föräldraroll. 

I studien beskrev deltagarna att de upplevde ett stort behov av stöd hos föräldrar och då 

särskilt bland förstagångsföräldrar. Deltagarna i studien beskrev även att avsaknad av socialt 

nätverk och att flera föräldrar idag bor långt ifrån mor- och farföräldrar ökade behovet av stöd 

av BVC-sköterskan. Denna uppfattning stöds i en studie av Jansson et al. (2001) där BVC-

sköterskorna beskrev att de upplevde att föräldrar idag är mer osäkra och saknar stöd från sina 

anhöriga och därmed har hälso-och sjukvården en viktig uppgift i att stötta föräldrar. BVC-

sköterskorna beskrev i den studien att de fungerade som substitut och som ett komplement till 

socialt stöd. Campbell-Grossman et al. (2005) beskriver i en studie att sjuksköterskor 

upplevde att stöd och bekräftelse till ensamstående mödrar var en viktig del som 

sjuksköterskan kunde bidra med. I artikeln beskrivs att ensamstående låg-inkomst mödrar 

hade behov av att bli sedda och bekräftade och att vårdpersonalen bör ge positiv feedback för 

att stötta mammorna. Börjesson et al. (2004) beskriver i sin studie om mammors upplevelse 

av behov av stöd under första året som föräldrar, att mödrar som upplevt behov av stöd och 

rådgivning har fått detta och att 83 % av de intervjuade uppgett att de fått sitt stöd från 

barnhälsovården. Andra källor till stöd som nämndes i studien uppgavs komma från sin egen 

mamma, fadern till barnet och/eller väninnor. Enligt studie av Fägerskiöld et al. (2001) 

föredrog mammor med ett bra socialt nätverk eller nära relation till sin mamma, att få sitt stöd 
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av sitt eget nätverk. De mödrar med mindre bra socialt nätverk eller sämre relation till sin 

mamma föredrog att vända sig till sin BVC-sköterska och såg sköterskan som en modersfigur.  

 

I föreliggande studie beskrev BVC-sköterskorna särskilt betydelsen i att som BVC-sköterskan 

särskilt stötta de föräldrar med sämre socialt nätverk och betydelsen i att finnas där för de som 

behöver dem. BVC-sköterskorna beskrev i studien en upplevelse av att dagens föräldrar sökte 

bekräftelse och stöd i sina tankar och handlingar. Rådgivningen upplevdes till stor del handla 

om att föräldrarna behöver stöd och bekräftelse i sitt föräldraskap. Föräldrar och BVC-

sköterskor har i en studie av Hallberg et al. (2001) beskrivit att barnhälsovårdens viktigaste 

uppgift är att ge stöd. Börjesson et al. (2004) beskriver att mammorna i studien önskade att 

någon bekräftade dem, och att det till största del fick sin bekräftelse från sin egen mamma 

eller pappan till barnet. Liknande resultat framkom i en studie av Ström et al. (2009) att de 

som ringer till 1177 ville dela sina tankar och få stöd i det de själva tänker av 

rådgivningssköterskan. BVC-har där enligt författaren till studien en viktig roll i att bekräfta 

mammorna i sin föräldraroll.  

 

I föreliggande studie framgick att BVC-sköterskorna upplevde att tillgängligheten till BVC 

via telefonen var god och att föräldrarna lätt kunde få kontakt med sin BVC-sköterska. God 

tillgänglighet kan öka föräldrarnas känsla av trygghet och bara känslan av att veta att det finns 

någon att ringa ökade trygghetskänslan enligt Wahlberg och Wredling (2001). Börjesson et al. 

(2004) beskriver att mammor som deltagit i studie om upplevelse av stöd under första året 

som förälder har uppgett förslag på hur barnhälsovården kunde utvecklas och de önskade 

ökad tillgänglighet till BVC och att det alltid skulle finnas någon att prata med när de var 

osäkra. Detta motstrider BVC-sköterskornas upplevelse i föreliggande studie angående 

tillgängligheten. Holmström och Dall Álba (2002) beskriver att sjuksköterskorna i deras 

studie upplevde att det var svårt att vara både ”grindvakt” och vårdgivare. De upplevde att 

tillgängligheten till läkartider var mycket begränsad och att de därmed blev svårt dels se till 

patientens bästa och dels se till organisationens bästa. De ansåg att de var ansvariga för 

patientens välmående men att det uppkom en konflikt mellan vad som var bäst för patienten 

och vad som var bäst för organisationen. I föreliggande studier nämnde inte BVC-

sköterskorna denna ”grindvakts” funktion utan upplevelsen från intervjuerna var att de till stor 

del utgick från föräldrarnas behov. De satte barnen i främsta rummet.  
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Respondenterna i föreliggande studie upplevde att en viktig uppgift i samtalet med föräldrarna 

var att skapa delaktiga föräldrar. Råd och stöd anpassades utifrån föräldrarna och BVC-

sköterskan försökte få föräldrarna att själva ta initiativ och komma med egna lösningar. 

Golsäter et al. (2009), Gaffeney och Altieri (2001) och Beaulieu och Humphreys (2008) 

beskriver betydelsen av att bjuda in föräldrar i konversationen för att kunna ge bra stöd och 

för att öka följsamheten till de råd som ges. 

 

Respondenterna beskrev även i studien hur de lät föräldrarna själva ta ansvar för sitt barn 

genom att de gav råd och att sen föräldrarna själva får ta kontakt vid eventuell försämring. En 

studie av Holmström och Dall Álba (2002) där sjuksköterskor intervjuades om upplevelse av 

telefonrådgivning visade att de försökte utbilda och stärka ”empower” föräldrar. När föräldrar 

ringde om sina sjuka barn var de även noga med att informera om att ringa igen om de 

behövde eller att sjuksköterskan ringer tillbaka efter några timmar. Eronen et al. (2009) 

belyser betydelsen av att BVC-sköterskan arbetar för att stärka föräldrarnas egen tilltro till sin 

egen kunskap. BVC-sköterskan ska genom att ge relevant information om vård och omsorg 

för barn stödja föräldrar så att de kan ta egna beslut. Det krävs av sjuksköterskan att hon 

respekterar föräldrarna och litar på deras kapacitet.  

 

Intervjuerna i föreliggande studie visar på att BVC-sköterskorna upplevde att det var viktigt 

att bemöta föräldrarna individuellt. Ett sätt att bemöta föräldrarna och barnet individuellt var 

att vid problem som inte kunde lösas via telefonen så bokade de in föräldrarna till ett besök på 

mottagningen. Vidare beskrev respondenterna att de var generösa med att boka in besök, till 

BVC-sköterska eller läkare då de upplevde att det var vad föräldrarna önskade och behövde. 

Detta trots att BVC-sköterskan inte bedömde det som behövligt ur ett vårdperspektiv. Att 

möta föräldrars individuellt och att ta deras oro på allvar var den viktigaste uppgiften i arbetet. 

I motsats till sjuksköterskorna i studien av Holmström & Dall´Alba (2002) där 

sjuksköterskorna beskriver att det uppstår en konflikt mellan att vara ”grindvakt” och se till 

patientens bästa vid telefonrådgivning, beskrivs inga sådana konflikter ur BVC-sköterskornas 

upplevelser. Ur intervjuerna att utläsa framgår tydligt att det är familjens behov som styr 

arbetet och att BVC-sköterskan fungerar som ett stöd. Detta stämmer väl överens med 

barnhälsovårdens uppdrag (Socialstyrelsen 2009). 

 

Att skapa god kontakt och hålla en god relation framhålls av BVC-sköterskorna i föreliggande 

studie som en av de viktigaste uppgifterna och för att kunna ge detta krävs ett individuellt 
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bemötande. Detta beskrivs även av Jansson et al. (2001) där det framkommer att BVC-

sköterskor upplevde att det var viktigt att vara öppen och ”se” varje familj. Det var familjens 

behov som skulle styra konversationen vid mötet. Genom att lyssna och vara öppen skapades 

möjligheter att identifiera behov och önskningar och även identifiera familjens resurser.  

Informationen och råden som ges skall vara individuellt anpassade efter familjens behov. 

 

Deltagarna i föreliggande studie framhöll betydelsen av goda relationer till föräldrarna. Att ha 

god kontakt och kännedom om familjen upplevdes som underlättande i telefonrådgivningen. 

Jansson et al. (2001) beskriver att sjuksköterskor upplevde att kännedom om varandra gjorde 

att samtalen var lättare. Att ge snabba och adekvata råd i telefonen underlättades av att 

parterna kände varandra. De beskrev även att god kännedom påverkade effekten av de råd 

som sjuksköterskan gav. Enligt BVC-sköterskorna i föreliggande studie upplevde även att det 

underlättade för föräldrarna om de kände sin BVC-sköterska. Detta stärks i flera tidigare 

studier Jansson et al. (1998)., Jansson et al. (2001), Keatinge (2006) och Gaffney och Altieri 

(2001) där god relation mellan BVC-sköterskan och föräldrarna och kontinuerlig kontakt med 

BVC-sköterskan skapades goda möjligheter för föräldrarna att våga fråga och söka hjälp. 

Fägerskiöld et al. (2003) beskriver att mammor upplever att BVC-sköterskans förmåga att 

skapa goda relationer påverkar mötet och den framtida kontakten på BVC.  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att BVC-sköterskornas synsätt på deras arbete och 

samstämmer till stor del väl med Dorothea Orems omvårdnadsteori. Dorothea Orem beskriver 

att sjuksköterskor använder sig av hjälpmetoder och bland dessa så beskrivs det att hon/han 

kan stödja, vägleda, undervisa och skapa en utvecklande miljö (Orem 2001). BVC-

sköterskorna framhåller i föreliggande studie hur de fungerar som stöd och då särskilt för de 

som bäst behöver det. Egenvårdsbegränsningar är något som Dorothea Orem beskriver, och 

det kan till exempel handla om bristande kunskap (Orem 2001). Deltagarna i föreliggande 

studie beskrev att många förstagångsföräldrar och de med sämre socialt nätverk hade stort 

behov av stöd och detta skulle kunna förklaras av deras bristande egenvårdskapacitet och att 

BVC-sköterskan då använder sig av Orems hjälpmetoder för att hjälpa dessa föräldrar. Genom 

att skapa goda relationer och att BVC-sköterskan gav föräldrarna möjlighet till deltagande i 

beslut skapades en utvecklande miljö. 
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BVC-sköterskans upplevelse av faktorer som försvårar arbetet i telefonrådgivningen 

Deltagarna i studien beskrev hur det i telefonrådgivningen kan vara svårt att göra bedömning 

på annans beskrivning. Detta beskrev även sjuksköterskor från 1177 enligt studie av 

Wahlberg et al. (2003). I samma studie framgår även att det kan vara svårt att veta om man 

kan lita på det uppringaren säger. Detta uppgav även deltagarna i denna studie och de kunde 

ibland ha svårt att veta hur allvarliga symtomen var. Timpka och Arborelius (1990) beskrev i 

sin studie rörande distriktssköterskor i telefonrådgivning att det vanligaste 

kommunikationsdilemmat var att distriktssköterskan inte litade på vad uppringaren angav, 

vissa överdrev och andra kunde förminska sina symtom. I föreliggande studie beskrev BVC-

sköterskorna att den goda relationen till föräldrarna möjliggjorde att bedömningen i hur 

föräldern beskrev symtomen var lättare. Vetskapen om att vissa föräldrar är mer oroliga och 

ringer om minsta lilla, eller där föräldrar aldrig ringer förens det verkligen är något 

underlättade bedömningen i det specifika samtalet, men angavs även utgöra en risk för 

felbedömning. 

 

Respondenterna i föreliggande studie beskrev att problem i telefonrådgivningen kan 

uppkomma när den som ringer har en annan kulturell bakgrund och där det finns en skillnad i 

hur synen på vården. Att föräldrar med annan kulturell bakgrund har svårt att använda sig av 

telefonrådgivningen kan bero på dels en annan syn på går tillväga för att få hjälp, att ha en 

annan uppfattning och som det beskrevs av respondenterna att istället för att ringa bara dyka 

upp och knacka på dörren. En annan aspekt som spelar roll är språket, att inte kunna förmedla 

sig i telefonen kan bidra till undvikande av att använda telefonrådgivning. Avsaknaden av 

visuell kontakt blir ännu svårare då språket sätter begränsningar. Respondenterna beskrev 

svårigheter med att förstå varandra, att det lätt skapades missuppfattningar och en känsla av 

att informationen de gett inte gått fram i telefonsamtalet när föräldrarna inte kunde svenska 

språket. Wahlberg et al. (2003) och Holmström och Dall Álba (2002) beskriver även 

sjuksköterskors upplevda problem med immigranter i telefonrådgivning. Där både språklig 

och kulturella skillnader gjorde telefonrådgivningen svår som problemet med att inte riktigt 

förstå varandra och skillnaden i uppfattning om hur vården skall tillmötesgå patienten. Enligt 

Berlin, Hylander och Törnkvist (2008) upplevde en stor del av BVC-sjuksköterskor problem 

med att ge god omvårdnad till barn vars föräldrar har utländskt ursprung på grund av bland 

annat, språkförbistring, missförstånd och en skillnad i uppfattning vad som är bäst vård. 

Enligt studien har vart tredje barn som uppsöker BVC i Stockholm utländsk bakgrund. Vilket 

gör att problemet med att föräldrar med utländsk bakgrund sällan kontaktar BVC via telefon 



 27 

som respondenterna i föreliggande studie uppger gör att de kommer utanför och inte har 

samma tillgång till stöd. 

 

I föreliggande studie framkom att BVC-sköterskorna upplevde att med mer erfarenhet 

upplevdes arbetet som mer komplext. De upplevde att de fick en större förmåga att se det som 

inte alltid var så tydligt. De lärde sig upptäcka detaljer vilket bidrog till att de kunde upptäcka 

mer problem. Hallberg et al. (2005)., Hallberg et al. (2001) samt Eronen et al. (2009) 

beskriver i en studie att barnhälsovårdens uppgift har skiftat från att till stor del handlat om 

mer praktiska arbetsuppgifter till att idag handla mer om ett socialt arbete och det ställer andra 

krav på BVC-sköterskan. BVC-sköterskorna beskrev i föreliggande studie att de i vissa 

tillfällen kunde känna att de inte kunde hjälpa till till den del som de önskade. Att vissa 

problem inte går att lösa via telefon och att det ibland är den enda vägen att gå för att kunna 

ge stöd i telefon då föräldrarna kunde ha svårt av olika anledningar att ta sig till mottagningen.  

 

Respondenterna uppgav i intervjuerna att det kunde vara svårt att möta oroliga, forcerade och 

missnöjda föräldrar. Liknande resultat framkom i studien av Holmström och Dall´Alba 

(2002). För att tillmötesgå dessa föräldrar använde BVC-sköterskorna i föreliggande studie 

sig av olika strategier för att skapa ett bra samtalsklimat. Detta kunde innebära att hon gav 

mera tid, anpassade information och råd efter förälderns förmåga och att genom 

kommunikationen visa att hon verkligen lyssnar och att hon bekräftar förälderns ilska. Detta 

sätt att bekräfta ilskan och oron hos rädda och oroliga uppringare stödjs av Ström et al. (2009) 

där patienter som kontaktat rådgivningssköterska ansåg att sjuksköterskan ska ta personen 

som ringer på allvar och bekräfta uppringarens känslor. Om sjuksköterskan brast i detta 

beskrev uppringarna att de kunde uppleva negativa känslor av samtalet.  

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva BVC-sköterskors upplevelse med 

telefonrådgivning. Studien genomfördes som en kvalitativ studie med semistrukturerade 

frågor. Deltagarna fick genom den semistrukturerade intervjuguiden svara på frågor som 

berörde studiens syfte och berätta fritt om sina upplevelser. Detta ansågs av författaren till 

studien som en lämplig metod för att fånga upplevelserna (Polit & Beck 2008). Resultatet har 

sedan analyserats genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 
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Kvalitativa studiers trovärdighet bör enligt Graneheim och Lundman (2004) utvärderas utifrån 

begreppen; credibility, dependibility samt transferability.  

 

Credibility kan beskrivas som studiens giltighet/trovärdighet och det handlar om studiens 

sanningshalt. Studiens giltighet påverkas av urvalet. I föreliggande studie har urval av 

deltagare skett genom ett tillgänglighetsurval, vilket kan minska trovärdigheten enligt Polit & 

Beck (2008). De deltagare som i slutändan deltog i studien hade varierande ålder, varierande 

antal yrkesverksamma år, tillhörde BVC-centraler med olika geografisk tillhörighet samt kom 

från tre olika län i Sverige. Vid tillfället för studien var endast en manlig distriktssköterska 

anställd på BVC inom de utvalda hälsocentralerna varav endast en manlig deltagare deltog i 

studien. Därmed har enligt författaren till studien ett varierat urval av deltagare, frånsett ur ett 

könsperspektiv, inkluderats i studien och därmed har en stor variation i skilda upplevelser 

insamlats vilket kan stärka studien (Graneheim & Lundman 2004). Författaren har försökt 

göra en noggrann beskrivning av urvalet och hur analysprocessen har genomförts för att 

stärka studiens giltighet. Analysprocessen har bearbetats tillsammans med annan student samt 

med handledare kontinuerligt och vid flertal gånger för att säkra giltigheten. Resultatet 

redovisas med citat ur intervjuerna för att stärka giltigheten och exempel över hur 

analysprocessen presenteras i tabell (Graneheim & Lundman 2004).  

 

För att stärka studiens pålitlighet (dependability) har analys och resultat kontinuerligt 

diskuterats med handledare och student i handledingsgrupp. Insamlande av data, 

transkribering och analysprocess har genomförts under en begränsad tid vilket styrker studien 

(Graneheim & Lundman 2004). Objektiviteten i de intervjuades svar kan ifrågasättas, 

eventuellt kan deltagarna gett sådana svar som de förväntas att ge. Risk finns att deltagarna 

har blivit påverkade av att de blir intervjuade(Polit & Beck 2008). Detta har författaren till 

studien försökt att komma ifrån genom att ställa följdfrågor där deltagaren uppmanades att 

beskriva egna upplevelser från verkliga händelser. 

 

Studiens överförbarhet (transferability) är enligt Graneheim och Lundman (2004) upp till 

läsaren att bedöma. För att öka möjligheten för läsaren att bedöma överförbarheten har 

författaren till studien försökt göra en noggrann beskrivning av urvalsmetod, deltagare, 

datainsamlingsmetod och dataanalys. 
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Allmän diskussion 

Telefonrådgivning handlade enligt BVC-sköterskorna om att vara tillgänglig, att ge stöd, att 

skapa relationer och att möta varje familj individuellt. Mötet i telefonen var en del av 

omvårdnaden och ett hjälpmedel till att öka trygghet till föräldrar. Stöd till föräldrar 

upplevdes av BVC-sköterskorna som ett växande behov och BVC-sköterskorna såg att de 

hade en viktig uppgift i att stötta föräldrar. Förmågan att kunna ge adekvata råd per telefon 

upplevdes av BVC-sköterskan påverkas av de erfarenheter, från yrkes- och privatliv samt de 

kunskaper som hon hade. Vidare beskrev deltagarna hur de upplevde att föräldrar med 

språkliga och kulturella skillnader påverkade möjligheten att ge god omvårdnad per telefon. 

Tillgängligheten till BVC via telefon upplevdes vara sämre för föräldrar som hade problem 

med svenska språket, då de enligt BVC-sköterskorna använde denna funktion i mindre grad 

än svenskfödda föräldrar. Problem som uppkommer i telefonrådgivningen hanterades genom 

att boka in besök på mottagningen för att ta reda på vad problemet egentligen handlade om. 

Detta gör att BVC-sköterskan upplevde att hon/han kunde göra en säkrare bedömning då även 

den visuella kontakten fanns med. BVC-sköterskorna hade en egen ”tidbok” där de bokade in 

besök och hade själva möjligheten att styra sitt arbete, vilket kan betyda att de kunde hantera 

problemen på ett sätt som kändes säkert. Telefonrådgivningen beskrevs i positiva ordalag och 

känslan i intervjuerna var att deltagarna trots att de beskrev problem i telefonrådgivningen 

inte upplevde några större problem med telefonrådgivningen på BVC. Samtalen kunde i 

många hänseenden ses mer som ett samtal än som direkt rådgivning. Telefonrådgivningen 

beskrevs av BVC-sköterskorna som mer som en del i arbetet och som skapade en helhet, den 

upplevdes inte vara en ”urskild del”. Telefonrådgivningen fungerade mer som ett stöd och 

hjälpmedel till att ge fortsatt god omvårdnad och som ett komplement till 

mottagningsbesöken. 

 

Nyttan av studien kan ses som ett sätt att stärka BVC-sköterskornas arbetssätt och se 

betydelsen av att telefonrådgivning. Att vara lättillgänglig och lotsa föräldrar till rätt instanser 

har betydelse för föräldrar och för BVC-sköterskans upplevelse av att skapa god omvårdnad. 

Att behovet av stöd upplevs som ökat gör att betydelsen av en välfungerande barnhälsovård 

med god tillgänglighet bör uppmärksammas. Författaren till föreliggande studie anser att det 

skulle vara intressant i framtiden att undersöka hur föräldrar upplever telefonrådgivningen på 

BVC. Intressant vore att se hur de olika telefontiderna påverkar upplevelsen av stöd och 

tillgänglighet till BVC av föräldrar. 
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Slutsats 

BVC-sköterskorna upplever sitt arbete med telefonrådgivning som en extra funktion och ett 

hjälpmedel till att stötta föräldrar. Telefonrådgivning via BVC handlar till stor del enligt 

BVC-sköterskorna om att de ska finnas där för de som saknar stöd från sitt sociala nät. BVC-

sköterskorna ser arbetsuppgiften med telefonrådgivning som ett sätt att skapa möjligheter för 

föräldrar att själva kunna fatta kloka beslut och att informera, råda och stärka föräldrarna. 

Detta kan skapas genom att BVC-sköterskan använde erfarenhet, lyhördhet och att hon 

skapade goda relationer till föräldrar. Problem uppkommer i telefonrådgivningen men gick 

ofta att lösa genom att BVC-sköterskan bokade in besök på mottagningen. 
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