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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Alla barn har rätt till rättvis och jämlik barnhälsovård med fokus på bästa möjliga fysiska, 
psykiska och sociala hälsa. Barnhälsovårdssjuksköterskan måste anpassa sitt sätt efter varje enskild 
familj och skapa en allians med föräldrarna. Genom att arbeta familjecentrerat kan 
barnhälsovårdssjuksköterskan öka möjligheterna för ett samarbete med föräldrarna.  
Syfte: Syftet med denna studie var att belysa föräldrars uppfattningar av mötet med 
barnhälsovårdssjuksköterskan, utifrån förtroende, information, delaktighet och sjuksköterskans 
vårdande förhållningssätt.  
Metod: Data insamlades med en webbaserad enkät och analys av insamlat material gjordes i 
dataprogrammet IBM SPSS Statistics verision 26, med hjälp av Chi2-test.  
Resultat: Resultatet visade att föräldrar har en positiv uppfattning av mötet med 
barnhälsovårdssjuksköterskan. En signifikant skillnad framkom; föräldrar med lägre utbildning ansåg 
barnhälsovårdssjuksköterskan tröstande i högre grad än föräldrar med högre utbildning.   
Slutsats: Föräldrar har en positiv uppfattning av mötet med barnhälsovårdssjuksköterskan och anser 
att de fått vara delaktiga, haft möjlighet att ställa frågor samt fått information som de förstått, vilket är 
centralt i familjecentrerad omvårdnad och vidare viktigt för att skapa en god relation till föräldrarna.  
 
Nyckelord: barnhälsovård, barnhälsovårdssjuksköterska, familjecentrerad omvårdnad, föräldrar, 
enkätundersökning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Summary 
 
Parents' perceptions of the meeting with Child Health Nurse 
A survey study 
 
Background: All children are entitled to a fair and equal Child Health Care with a focus on the best 
possible physical, mental and social health. The Child Health Nurse must encounter each family and try 
to create an alliance together with the parents. Family-centred care can increase the opportunities for 
cooperation with the parents. 
Purpose: The purpose was to elucidate parents' perceptions of the meeting with the Child Health Nurse 
with focus on trust, information, participation and the nurses caring approach. 
Method: Data were collected using a web-based survey and analysis of collected material was done 
using the IBM SPSS Statistics version 26 computer program, with Chi2-analyses.  
Results: The results showed that parents have a positive view of the meeting with the Child Health 
Nurse. One significant difference emerged; parents with lower education considered the Child Health 
Nurse more comforting than parents with higher education. 
Conclusion: Parents have a positive view of the meeting with the Child Health Nurse and feel that they 
have been involved, had the opportunity to ask questions and received information that they 
understood, which is central to family-centered nursing and furthermore important to establish a good 
relationship to the parents.  
 
Keywords: Child health services, child health nurse, family- centered care, parents, survey study.  
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Inledning 

Hälsan grundläggs under barndomen, och förhållandena mellan barn- och ungdomsåren spelar stor roll 
för både den fysiska och den psykiska hälsan under hela livet (Folkhälsomyndigheten, 2019). Således är 
uppväxtvillkoren av stor vikt även för folkhälsan på lång sikt (Socialstyrelsen, 2014).  En rättighet för 
varje barn är att uppnå bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa, för vilken föräldrarna har 
huvudansvaret för (Regeringen, 2009). Barnhälsovårdens verksamhet når nästintill alla barn och 
föräldrar i Sverige, 98,4% (Folkhälsomyndigheten, 2018) och har ett stort förtroende bland 
befolkningen och spelar därför en viktig roll i det nationella folkhälsoarbetet. Barnhälsovårdens 
övergripande mål är att främja barns hälsa och utveckling samt förebygga ohälsa hos barn. I detta ingår 
att tidigt identifiera eventuella problem i barns uppväxtmiljö, utveckling och hälsa så att lämpliga 
åtgärder kan initieras. Barnhälsovårdens arbete ska bedrivas med fokus på att barnets bästa ska komma 
i främsta rummet. För detta är samarbete och delaktighet mellan professionen och barnet och dennes 
familj är av stor vikt (Rikshandboken i barnhälsovård, 2019a). Idag har hälso-och sjukvården ett allt 
större fokus på att erkänna relationens betydelse, att bygga en omvårdnadsrelation som präglas av 
gemensam planering där även närstående inkluderas. Mötet och dialog är centralt i det hälsofrämjande 
arbetet, då detta gör det tydligt för familjen att det finns flera olika sätt att se världen på samt att det 
således finns flera sätt att hantera problem på (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). Förmågan att skapa 
allians, en relation till patienten präglad av samarbete, är av vikt, vilket ställer höga krav på vårdgivaren 
då varje möte är unikt. Grunden till en god relation med patienten och ett lyckat möte ligger i 
vårdgivarens människosyn, inställning till personen i mötet samt uppfattning om sig själv. Att visa 
acceptans, respekt och intresse bidrar till en underlättande atmosfär där patienten kan öppna sig 
(Andersson, 2013). En stor utmaning för barnhälsovården är att förvalta sitt förtroende i samhället så 
att alla barnfamiljer fortsätter att nås av barnhälsovårdens insatser. För att klara av det behöver 
barnhälsovården utveckla och anpassa sitt arbetssätt till förändringar som sker i samhällsutvecklingen 
(Socialstyrelsen, 2014).  

Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell patientenkät som är ett samlingsnamn för 
återkommande nationella undersökningar av patienters upplevelser av hälso- och sjukvården. 
Resultaten av dessa undersökningar används sedan för att göra förbättringar och utveckla hälso- och 
sjukvården utifrån ett patientperspektiv. Flera delar av hälso- och sjukvården undersöks, (Nationell 
patientenkät, 2019), men det finns inga undersökningar gjorda som specifikt riktar sig mot 
barnhälsovården, varför det är av vikt att även undersökningar som visar hur föräldrar till barn i 
primärvården upplever hälso- och sjukvården.  

Bakgrund 

Barnets rätt till hälsa  
Utifrån hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) samt lagen om förenta nationernas konvention om 
barns rättigheter (SFS 2018:1197) menar Socialstyrelsen att målen för barnhälsovården kan definieras 
som att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt att tidigt identifiera 
problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö för att snabbt kunna initiera lämpliga åtgärder. 
Barnhälsovården ska erbjuda insatser och hälsoövervakning till barn och föräldrar, ge individuellt 
utformat stöd vid behov samt uppmärksamma förhållanden i barnets närmiljö, detta för att kunna 
uppnå målen på ett framgångsrikt sätt (Socialstyrelsen, 2014). 

Gällande specifikt barns rätt till hälsa beskrivs detta väl i lagen om förenta nationernas konvention om 
barns rättigheter (SFS 2018:1197). Exempelvis beskrivs i artikel 24 att barn har rätt till bästa möjliga 
hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård samt rehabilitering. En del i detta är att tillse att alla grupper 
i samhället har tillgång till och får information om barnhälsovård inklusive näringslära, amning, hygien 
och förebyggande av olycksfall, samt att alla får stöd vid användning av dessa grundläggande 
kunskaper. Ytterligare fem artiklar i barnkonventionen berör barn och barnhälsovården: artikel 2 vilken 
beskriver alla barns lika rättigheter och lika värde, artikel 3 vilken innebär att barns bästa alltid ska 
komma i främsta rummet, artikel 6 som beskriver alla barns rätt till liv, utveckling och överlevnad, 
artikel 12 som innebär barnets rätt till åsikt i alla frågor som rör barnet själv och artikel 19 som beskriver 
barnets rätt till skydd från alla typer av våld. 
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Målet för ett välfärdssamhälle är att alla föräldrar ska ges möjlighet att ta väl hand om sina barn och 
försäkra att de barn som av olika orsaker är i behov av extra stöd ska få tillgång till lämpliga och 
tillräckliga insatser. Samhället ska också se till att förutsättningar för dem som professionellt vårdar 
barnet utanför familjen skapas, så att omvårdnaden kan ske med tillräckliga resurser och god kvalitet. 
Samhällets insatser delas in i tre nivåer: universella och förebyggande insatser, selektiva eller riktade 
insatser samt indikerande eller behandlande insatser (Risholm Mothander & Broberg, 2018). 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell kan användas för att beskriva hur samhället kan 
organisera sitt stöd till barn och deras familjer. Modellen bygger på att individen, i detta fall barnet, 
används som utgångspunkt för hur resurserna ska fördelas, samt vidare ett samspel mellan de ”system 
av relationer” som finns i barnets omgivning (Risholm et al., 2018). Bronfenbrenners modell har fyra 
nivåer som alla påverkar individens utveckling på olika sätt. Den första nivån, mikronivån, beskriver 
barnets relationer såsom hur barnet integrerar med föräldrar, syskon, vänner och personal på förskolan. 
Den andra nivån, mesonivån, handlar om samspelet mellan de olika mikrosystemen som barnet ingår i 
(Risholm et al., 2018). Den tredje nivån, exonivån, karaktäriseras av länkar mellan en social miljö där 
barnet inte har en aktiv roll och barnets omedelbara kontext. Exempelvis kan ett nyfött syskon bidra till 
att barnets mamma eller pappa sover sämre vilket i sin tur påverkar förälderns ork vilket till sist 
påverkar förälderns förhållande till barnet (Bronfenbrenner, 1979). Exonivån handlar också om det 
lokala samhällets resurser för att tillse att barnfamiljers behov tillgodoses (Risholm et al., 2018), 
exempelvis barnhälsovårdens arbete.  Den fjärde nivån, makronivån, handlar till exempel om 
lagstiftning i samhället, såsom föräldraförsäkringen, som styr hur olika former av insatser för barn och 
barnfamiljer utformas (Risholm et al., 2018).  Den handlar också om den ideologi och trosuppfattning 
samt samhällskultur och normer som omger barnet (Bronfenbrenner, 1979).   

Barnhälsovårdens arbete 
Alla barn i Sverige har rätt till kostnadsfri hälsovård och generella program som följer deras 
hälsoutveckling med regelbundna och återkommande besök och kontroller i form av barnhälsovård, 
skolhälsovård och tandhälsovård (Regeringen, 2012). Barnhälsovårdens arbete utgår från det nationella 
barnhälsovårdsprogrammet, och erbjuds i Sverige till alla barn mellan 0-6 år (Socialstyrelsen, 2014). 
Det nationella barnhälsovårdsprogrammets mål är att skapa förutsättningar för bästa möjliga fysiska, 
psykiska och sociala hälsa samt skapa förutsättningar för en rättvis och jämlik barnhälsovård för alla 
barn i Sverige. Målen uppnås genom att främja hälsa och utveckling, förebygga ohälsa samt genom tidig 
identifiering av problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö initiera åtgärder (Rikshandboken i 
barnhälsovård, 2019b).  Då barnhälsovården möter familjer med olika behov ställs höga krav på att 
innehållet i varje möte anpassas utifrån varje enskilt barn och förälders behov och situation. Det 
nationella barnhälsovårdsprogrammet innehåller tre delar. Den första delen innehåller insatser som ges 
till alla och syftar till att främja en god hälsa och utveckling, förebygga sjukdom, skada samt fysiska, 
psykiska och sociala problem. Den andra delen innehåller insatser som ges till alla om behov föreligger. 
Detta kan handla om att i ett tidigt skede förhindra negativ utveckling av barnets hälsa genom att till 
exempel göra en kompletterande bedömning och kartläggning av barnets hälsa för att få en ökad 
kunskap om och förståelse för barnet, för att vidare kunna erbjuda ytterligare insatser inom ramen för 
barnhälsovårdens uppdrag. Insatserna kan exempelvis innebära kontakt med förskolan, stödsamtal vid 
nedstämdhet efter förlossning och utökade hembesök. Den tredje och sista delen innehåller ytterligare 
insatser för de s0m är i behov av samverkande insatser som exempelvis remiss till annan vårdgivare 
eller kontakter med socialtjänst (Rikshandboken i barnhälsovård, 2019b).  
 
En viktig del av barnhälsovårdens arbete är hälsoövervakning, vilket innebär att barnets hälsa, 
utveckling och uppväxtförhållanden regelbundet följs upp i syfte att tidigt upptäcka barn som är i behov 
av stöd och insatser. Hälsoövervakningen innefattar undersökningar som exempelvis tillväxtmätning, 
utvecklingsbedömning och screeningundersökning. Till hälsoövervakning hör även att ge generell 
information om bestämda åldersanpassade teman samt vidare även ge individuellt stöd och vägledning 
med utgångspunkt från den samlade värderingen som framkommit vid mötet (Socialstyrelsen, 2014).  
 
Barnhälsovården ansvarar även för att erbjuda alla barn vaccinering, vilket är en rättighet för alla barn 
i Sverige. För att ett barn ska kunna vaccineras krävs föräldrarnas samtycke vilket barnhälsovården 
ansvarar för att informera om samt inhämta från båda föräldrarna (Socialstyrelsen, 2014).  

Distriktssköterskans roll i barnhälsovården  
Distriktssköterskans arbete grundar sig i ett hälsofrämjande synsätt med fokus på att stödja människor 
i alla åldrar. Distriktssköterskan är en person som besitter fördjupade kunskaper inom omvårdnad, 
medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap och vårdpedagogik och ska vidare på ett personcentrerat sätt 
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arbeta för att integrera hälsofrämjande arbete, samt stödja individ och närstående. Vidare ska 
distriktssköterskan även samverka i team som ledare för omvårdnadsarbetet, arbeta evidensbaserat och 
planera omvårdnaden utifrån varje enskild individs förutsättningar och önskemål, samt verka för säker 
vård och kvalitetsutveckling (Cronenwett et al., 2007). För att vara behörig att arbeta inom 
barnhälsovården, krävs goda kunskaper om både barns utveckling, hälso-främjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder samt om sjukdomar hos barn och de psykosociala faktorernas 
betydelse. Till detta tillkommer också goda kunskaper om Förenta nationernas konvention för barns 
rättigheter, social pediatrik – barn som far illa eller riskerar att fara illa, omvårdnad vid procedurer samt 
personcentrerad och familjecentrerad vård. Detta kräver vidare specialistutbildning antingen med 
inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller inriktning distriktssköterska (Rikshandboken 
i barnhälsovård, 2019a). Fortsättningsvis, i uppsatsen kommer termen BHV-sjuksköterska att användas 
när distriktssköterskans arbete inom barnhälsovården beskrivs. 
 
För att tillhandahålla barnhälsovård med god kvalitet är det av vikt att BHV-sjuksköterskan har särskild 
tid avsatt varje dag för barnhälsovårdsarbetet. Vidare bör BHV-sjuksköterskans huvudsakliga 
arbetsuppgift vara barnhälsovårdsarbete. Forskning visar att både BHV-sjuksköterskor som enbart 
arbetar med barnhälsovård och föräldrar som via barnhälsovården träffar en BHV-sjuksköterska som 
enbart har barnhälsovård som arbetsuppgift är mer tillfredsställda med barnhälsovården som 
organisation (Magnusson, Lagerberg & Sundelin, 2012). Om det inte är möjligt för BHV-sjuksköterskan 
att arbeta heltid med barnhälsovård bör BHV-sjuksköterskan arbeta minst 50% med 
barnhälsovårdsarbete och ansvara för minst 25 nyfödda barn per år. Detta för att säkerställa att 
kompetens upprätthålls och vidareutvecklas. Av vikt för att garantera verksamhetens kvalitet är även 
regelbunden fortbildning (Rikshandboken i barnhälsovård, 2019a).  

Föräldrars syn på barnhälsovårdens verksamhet 
Föräldrar besöker barnhälsovården för regelbundna bedömningar av barnets utveckling, få information 
och råd samt vaccinering (Rossiter, Fowler, Hesson, Kruske, Homer & Schmied, 2019). BHV-
sjuksköterskan förväntas ha stor kunskap om barns behov och utveckling och således kunna göra 
bedömningar av barnet (Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001; Fägerskiöld & Ek, 2003; Fägerskiöld, 
2006). När föräldrar är osäkra på frågor gällande deras barn vänder de sig till barnhälsovården 
(Hallberg, Lindbladh, Råstam & Håkansson, 2000) och förväntar sig då, och vid all annan kontakt med 
barnhälsovården, att få evidensbaserad och konsekvent rådgivning av BHV-sjuksköterskan. BHV-
sjuksköterskor som använder sig av personliga erfarenheter som grund för rådgivning respekteras inte 
i lika stor utsträckning som de som ger råd som baseras på kunskap och erfarenhet (Brook & Salmon, 
2015). De råd som BHV-sjuksköterskan ger uppskattas av mammor, som också följer dessa, vilket kan 
ses som att mamma och BHV-sjuksköterska förstår varandra.  Många av de råd som ges uppfattas som 
enkla att klara av att utföra vilket påverkar mammans självförtroende positivt (Fägerskiöld, Timpka & 
Ek, 2003). Pappor förväntar sig framför allt att BHV-sjuksköterskan kan ge råd och information om 
specifika symtom (Fägerskiöld, 2006). Föräldrar betonar vidare vikten av att få bekräftat att barnet 
utvecklas normalt och att det är friskt vid BHV-kontrollerna. De önskar få sitt barn somatiskt undersökt 
(Hallberg et al., 2000) och förväntar sig vidare att BHV-sjuksköterskan vid behov konsulterar andra 
professioner (Fägerskiöld et al., 2001; Fägerskiöld, 2006).   
BHV-sjuksköterskan förväntas också ge stöd till föräldrar (Fägerskiöld et al. 2001; Fägerskiöld & Ek, 
2003; Fägerskiöld, 2006) framför allt vad gäller stöttning och bekräftelse i föräldraskapet, men också i 
form av att vara ett emotionellt stöd vid exempelvis känslor av trötthet, hjälplöshet och ångest (Hallberg 
et al., 2000). Nyblivna mammor anser att en stöttande BHV-sjuksköterska är en person som har tilltro 
till den person hen stöttar (Fägerskiöld et al., 2001) och förväntar sig vidare stöd genom dialog med 
BHV-sjuksköterskan (Fägerskiöld & Ek, 2003). BHV-sjuksköterskan förväntas vara empatisk 
(Fägerskiöld et al., 2003; Fägerskiöld & Ek, 2003) och sympatisk (Fägerskiöld, et al. 2003) samt vidare 
en god lyssnare som litar på mammans ord (Fägerskiöld et al., 2003). BHV-sjuksköterskor som uppvisar 
likgiltighet mot mammans frågor och/eller svar bidrar till att mamman känner sig skyldig och 
disrespekterad (Fägerskiöld et al., 2003). 
 
Det är viktigt att en god relation mellan BHV- sjuksköterskan och föräldrar kan utformas. För att 
uppnå detta behöver relationen baseras på tillit och effektiv kommunikation. Vidare bör relationen 
präglas av tillgänglighet, ärlighet och att BHV-sjuksköterskan respekterar varje enskild individs 
perspektiv. Föräldrar identifierar grundläggande egenskaper hos BHV-sjuksköterskan som 
entusiastisk, stöttande, lättillgänglig, proaktiv och vänskaplig. Även öppenhet och en icke-dömande 
attityd värderas av föräldrarna. Om BHV-sjuksköterskans kommunikationskompetens brister kan det 
leda till att en icke-god relation mellan BHV-sjuksköterskan och föräldrarna, vilket kan bidra till att 
föräldrarna inte anförtror sig åt BHV-sjuksköterskan (Brook & Salmon 2015). Mammor menar att det 
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första mötet är av vikt för att övervinna mammans oro och för att skapa en god relation, vilken sedan 
utvecklas genom regelbundna besök (Fägerskiöld et al., 2003). Pappor har en önskan om att vara mer 
delaktiga i mötet med barnhälsovården men upplever att BHV-sjuksköterskan oftast vänder sig till 
mamman vid frågor om barnet vilket bidrar till att pappan kan känna sig åsidosatt. Vid de tillfällen 
som BHV-sjuksköterskan involverar pappan i samtalet underlättas deras delaktighet vilket också leder 
till att papporna är mer nöjda med BHV-sjuksköterskan och barnhälsovården som organisation 
(Fägerskiöld, 2006). För att en god relation ska kunna upprättas krävs tillräckligt med tid för 
regelbundna möten (Fägerskiöld et al., 2001). Att känna att BHV-sjuksköterskan har den tid som 
behövs, både för föräldrarna själva och barnet, vid besöket på barnhälsovården är högt värderat av 
föräldrar. Det gör att föräldrarna känner sig bekräftade och lyssnade på. Hembesök av BHV-
sjuksköterska är överlag uppskattat av föräldrar, och i synnerhet de som upplevt det nya 
föräldraskapet som svårt hade önskat fler hembesök initierade av BHV-sjuksköterskan (Brook & 
Salmon, 2015). Att träffa en och samma BHV-sjuksköterska anses också viktigt. Det gör att föräldrarna 
känner sig bekväma och att de slipper berätta sin historia flera gånger. Föräldrar önskar dock flera 
praktiserande BHV-sjuksköterskor på enheten för att möjligheten att kunna byta BHV-sjuksköterska 
ska finnas om kontakten med den initiala BHV-sjuksköterskan inte fungerar (Brook & Salmon 2015). 
Det betonas av nyblivna föräldrar vikten av en nära kontakt med BHV-sjuksköterskan då BHV-
sjuksköterskan bör känna personen som ska ges stöd och många gånger ses BHV-sjuksköterskan som 
en resurs snarare än en vårdgivare (Fägerskiöld et al., 2001). Sammanfattningsvis beskriver föräldrar 
att BHV-sjuksköterskan är viktig i uppföljningen av barnets hälsa och pekar på behovet av stöd och 
rådgivning (Fägerskiöld et al., 2001; Fägerskiöld & Ek, 2003). Därför är det viktigt att studera vidare 
hur barnhälsovårdens arbete och bemötande uppfattas av föräldrar, för att vidare kunna utveckla och 
förbättra verksamheten. 

Teoretisk referensram 
Inom barnhälsovården har familjen en betydande roll varför det är av vikt att fokus flyttas från 
patientcentrering, där enbart patienten sätts i fokus, till att se individen och de människor som finns i 
dennes omgivning som en enhet (Benzein et al., 2017). Familjecentrerad omvårdnad går längre än till 
enbart patientinteraktionen och involverar således inte bara barnet utan hela familjens behov (Kuo, 
Houtrow, Arango, Kuhlthau, Simmons & Neff, 2011) och basen utgörs av ett systemiskt förhållningssätt, 
som bygger på flera teoretiska antaganden men framförallt vilar på systemteori där ett system beskrivs 
som en enhet där samspelet i dess olika delar utgör motorn (Benzein, Hagberg, Saveman & Syrén, 2010). 
Bateson (1998) menar vidare att i systemteori bör ett ekologiskt synsätt förespråkas, vilket innebär att 
alla organismer i näringskedjan är relaterade till varandra, allt hänger ihop, och det är inte därför 
givande att se de olika delarna separat utan de olika delarna måste ses i relation till varandra och dess 
omgivning. Således innebär ett systemiskt förhållningsätt att relationer är ett system där de olika 
delarna påverkar varandra samt att delarna tillsammans, helheten, är större än delarna. Detta innebär 
att om det sker än förändring i ena delen av systemet så påverkas även de andra delarna (Benzein et al., 
2017). Ytterligare en central del i ett systemiskt förhållningssätt, och i familjecentrerad omvårdnad, är 
att människor uppfattar verkligheten på olika sätt, vilket innebär att det finns lika många verkligheter 
som individer (Bezein et al., 2017) och att människor samskapar verkligheten gemensamt i dialog med 
andra människor (Maturana & Varelas, 1992).  Detta innebär således att även språket och berättelsen är 
viktiga delar (Benzein et al., 2017).   
 
Ytterligare ett centralt fundament i familjecentrerad omvårdnad är salutogenes (Benzein et al., 2010), 
och inom familjecentrerad omvårdnad beskrivs hälsa med utgångspunkt från mening och sammanhang 
(Antonvosky, 2005). Inom familjecentrerad omvårdnad ses hälsa vidare som en process (Benzein et al., 
2010) och inkluderar både hälsa hos familjen som enhet, familjehälsa, och hälsa hos de individuella 
delarna i systemet, de enskilda familjemedlemmarna. Familjehälsa kan samskapas av familjen och 
handlar snarare om familjens funktion än om de enskilda familjemedlemmarnas fysiska och psykiska 
status och trycker vidare på vikten av att familjen är en balanserad enhet (Benzein et al., 2017).  Det 
centrala salutogena perspektivet handlar om att genom hälsofrämjande arbete, fokusera på de resurser 
som finns inom och utom familjen och som vidare är till gagn för familjens hälsa (Benzein et al., 2010).  
Dessa resurser kan i mötet med familjer behöva identifieras, mobiliseras samt stödjas (Benzein et al., 
2017). Ett icke-hierarksikt möte, där patient och närstående och personal som jämbördiga, vilket vidare 
innebär att sjuksköterskan ingår i det så kallade systemet med familjen och är medskapare till det som 
sker, är att föredra.  I denna relation ses alla som experter. Sjuksköterskan har kunskaper och 
färdigheter och familjemedlemmarna erfarenheter från sin familj (Benzein et al., 2017). 
Inom barnhälsovården handlar det till stor del om att skapa en allians med föräldrarna, och även barnet. 
För en god allians, som präglas av trygghet och tillit, är det första mötet avgörande. Detta möte bör 
präglas av att sjuksköterskan är artig, lyhörd, respektfull och tillgänglig. Vidare är ett aktivt lyssnande, 
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snarare än en bedömning, viktigt för relationen samt vidare för sjuksköterskan att identifiera vad 
familjen efterfrågar för hjälp (Benzein et al., 2017). Om alliansen som byggs upp är stark kan det i 
förlängningen leda till att föräldrarna prioriterar besöken på barnhälsovården då de anser dessa som 
viktiga samt vidare att de känner att de kan lita på personalens kunskap och information samt att de 
känner att personalen är engagerad (Risholm et al., 2018). 
 
Institute for Patient- and Family-Centered Care (2008) beskriver att familjecentrerad omvårdnad består 
av fyra hörnstenar. Den första hörnstenen, Värdighet och Respekt, innebär att hälso- och 
sjukvårdspersonalen ska lyssna på och ta hänsyn till familjens perspektiv och val. I detta ingår att ta 
beaktning till familjens kunskaper och värderingar, trosuppfattning samt kulturell bakgrund. Den andra 
hörnstenen, Informationsdelning, innebär att hälso- och sjukvårdspersonal på ett bekräftande sätt delar 
med sig av komplett, korrekt och opartisk information till familjen samt vidare ger familjen tid för att 
på effektivt sätt kunna vara delaktig i vård och beslut. Den tredje hörnstenen, Delaktighet, belyser vikten 
av att familjen, utefter önskemål, uppmuntras och ges stöd till delaktighet och beslutsfattning. Den 
fjärde och sista hörnstenen, Samarbete, belyser dels vikten av ett samarbete mellan hälso- och 
sjukvårdspersonalen och familjen kring vården, men också vikten av ett samarbete mellan familj och 
hälso- och sjukvårdsledningen kring att utveckla vårdprogram, riktlinjer och utbildning.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa föräldrars uppfattningar av mötet med BHV-sjuksköterskan. 
 
Frågeställningar: 

 Hur uppfattar föräldrar förtroende, delaktighet, information, möjligheten att ställa frågor, 
helhetsintryck samt sjuksköterskans vårdande förhållningssätt? 

 Finns skillnader mellan hur mammor och pappor svarar? 
 Finns skillnader beroende av om det är förälderns första eller andra/tredje barn?  
 Spelar förälderns utbildningsnivå någon roll? 

Material och metod 

Design 
Studien var en del av en verksamhetsutveckling av barnhälsovården i en region i Södra Sverige. För att 
besvara studiens syfte genomfördes en empirisk, kvantitativ, prospektiv tvärsnittsstudie med deduktiv 
ansats (Polit & Beck, 2018).   

Urval och datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med en webbaserad enkät (Bilaga 1), vilken konstruerats i samarbete 
med utvecklingsledare för verksamhetsutvecklingen i den för studien aktuella regionen. 
Inklusionskriterie var att föräldern skulle vara svensktalande.  Ett icke slumpmässigt urval (Polit & Beck, 
2018) genomfördes. Under veckorna 35 och 36 2019 tillfrågades alla svensktalande föräldrar som 
besökte de totalt 26 barnhälsovårdsenheterna i en region i Södra Sverige om deltagande i studien. BHV-
sjuksköterskorna hade före datainsamlingen startade erhållit information om studien av 
verksamhetsutvecklaren. Sedan förmedlade BHV-sjuksköterskorna viktig information vidare till de 
föräldrar som besökte mottagningen, så som att deltagandet var frivilligt och helt anonymt (Wenemark, 
2017). Informationsaffischer fanns även uppsatta på BHV-mottagningarna. Om föräldrarna gav 
samtyckte till att delta i studien fick de uppge sin mailadress. Föräldrarna mottog därefter ett e-mail 
med länk till enkäten. Vid uteblivet svar skickades påminnelse till förälderns angivna mailadress. Första 
påminnelsen skickades en vecka efter att föräldrarna fått enkäten och den andra efter ytterligare en 
vecka. Nästan hälften (333 föräldrar) svarade direkt. Resterande svar inkom efter påminnelse. Totalt 
gav 1019 stycken föräldrar samtycke till att delta i studien. Av de föräldrar som svarade ja till att delta i 
studien, inkom 638, svar efter att sista påminnelse om att svara gått ut, vilket gav ett bortfall på 381 
personer och vidare en svarsfrekvens på 63%. Orsak till bortfallet är okänt. Fler mammor (86,5%) än 
pappor (13,5%) kom att delta i studien och något fler föräldrar med fler än ett barn (55,5%) än föräldrar 
med ett barn deltog (44,4%). Föräldrar i åldern 25-35 år (73,2%) var överrepresenterade, liksom 
föräldrar med barn under 5 månader (48,4%). Något fler föräldrar med universitets-
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/högskoleutbildning (58,8%) än föräldrar med grundskole-/gymnasieutbildning (41%) deltog. 
Demografisk data över studiedeltagarna finns presenterade i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Demografisk data över studiedeltagarna 

Svarsfrekvens (n= 638) n (%) 

Relation (n=637) 

Mamma 551 (86,5%) 

Pappa 86 (13,5%) 

Antal barn (n= 636) 

Ett barn  283 (44,5%) 

Fler än ett barn  353 (55,5%) 

Barnets ålder (n= 636) 

0-5 månader 308 (48,4%) 

6-12 månader  132 (20,8%) 

1,5 - 5 år 196 (30,8%) 

Ålder (n=636) 

Under 25 år 29 (4,5%) 

25-35 år 466 (73,3%) 

Över 35 år 141 (22,2%) 

Utbildningsnivå (n=636) 

Grundskola 18 (2,8%) 

Gymnasium 243 (38,3%) 

Högskola/Universitet 374 (58,9%)  
 

Instrument 
Enkäten konstruerades under våren 2019 i Esmaker som är ett molnbaserat verktyg för att skapa 
enkäter och undersökningar. Frågorna i enkäten var inspirerade av redan befintliga enkätstudier; 
Nationell patientenkät (2019) och en enkät utförd inom barnhälsovården i Halland (Region Halland, 
2013) samt frågor från Swansons Theory of Caring (Swanson, 1991; Kalfoss & Owe, 2015). De utvalda 
frågorna ur nämnda befintliga enkäter omformulerades för att vara mer riktade till föräldrar med barn 
i öppenvård än till föräldrar med barn inom slutenvård. Enkäterna kompletterades även med några 
egenformulerade frågor för att specifikt passa studien samt med frågor om förälderns demografiska 
bakgrund. Enkäten konstruerades relativt kort av anledning att respondenterna inte skulle tröttna och 
därmed riskera att inte vilja slutföra enkäten (Wenemark, 2017). För att testa enkätens validitet 
skickades pilotenkäter (n= 34) ut till föräldrar med barn i åldersgruppen 0-5 år (Billhult, 2017a).  Efter 
att svar och synpunkter inkommit omformulerades några frågor och några frågor ströks helt från 
enkäten.  
 
Den slutgiltiga enkäten (Bilaga 1) kom att bestå av totalt 12 frågor. De sex inledande frågorna berörde 
förälderns upplevelse av förtroende för BHV-sjuksköterskan, förälderns upplevelse av delaktighet i 
vården, huruvida efterfrågad information hade givits, om möjlighet till att ställa frågor fanns, om 
föräldern vid frågor fick svar som hen förstod samt förälderns upplevelse av besöket som helhet. För 
dessa frågor var svarsalternativen siffror mellan 1-5, där 1 innebar nej, inte alls och 5 innebar ja, helt 
och hållet. Fråga 7 innehöll 13 påstående med fokus på BHV-sjuksköterskans vårdande 
förhållningssätt, där föräldern fick ta ställning till huruvida hen upplevt BHV-sjuksköterskan som 
tröstande, positiv, informativ, kliniskt kompetent, förstående, personlig, omhändertagande, stödjande, 
en uppmärksam lyssnare, fokuserad på föräldern, tekniskt kunnig, medveten om förälderns känslor 
samt respektfull. Svarsalternativen för dessa påståenden var: nej inte alls, ibland, varken eller, för det 
mesta, ja absolut samt inte relevant. Enkäten avslutades med fem bakgrundsfrågor där föräldern fick 
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uppge om hen var mamma, pappa eller annan, om det var förälderns första barn eller inte, barnets 
ålder, sin egen ålder samt sin högst avslutade utbildning.  

Dataanalys 
Den statistiska bearbetningen genomfördes med hjälp av programvaran IBM SPSS Statistics version 26. 
Insamlad data från enkäterna lades över från enkätverktyget till en excel-fil, som sedan kopierades över 
till statistikprogrammet för analys av beskrivande och jämförande statistik (Billhult, 2017a). För 
beskrivande statistik användes % och antal och för att undersöka skillnader mellan grupper användes 
Pearsons Chi-två test. Detta test är en metod för statistisk hypotesprövning som bygger på teoretisk 
förväntad frekvens som jämförs med den observerade frekvensen (Polit & Beck, 2018). Signifikansnivå 
bestämdes till 0,05. 
 
För att tydliggöra och på ett överskådligt sätt presentera resultatet har dikotomisering av 
svarsalternativen gjorts, vilket presenteras i Tabell 2.  
 

Tabell 2. Dikotomiserade svarsalternativ  

Fråga Svarsalternativ Dikotomiserade svarsalternativ  

1,2,3,4,5,6 
Nej inte alls 1,2,3,4,5 Ja 

absolut 
Nej inte alls, 1, 2, 3 = 1 

 Ja absolut, 4,5 = 2 

7 

Nej inte alls,  
Ibland,  

Varken eller,  
För det mesta,  

Ja absolut,  
Inte relevant  

Nej inte alls, Ibland, Varken eller = 1 
För det mesta, Ja absolut = 2 

Inte relevant = 3 

12 

Grundskola,  
Gymnasium, 

Eftergymnasial utbildning/ 
Universitet/Högskola  

Ingen avslutad utbildning 

Grundskola, Gymnasium, Ingen 
avslutad utbildning = 1 

Eftergymnasialutbildning/ 
Universitet/Högskola = 2 

 
 
För att kontrollera enkätfrågornas förmåga att samstämmigt mäta det de är avsedda för, genomfördes 
tre Cronbachs alpha-test (Polit & Beck, 2018) där fråga 1-6 fick värdet 0,88 och fråga 7 värdet 0.96. När 
fråga 1-7 testades tillsammans blev värdet 0,95. Dessa värden indikerar att frågorna i enkäten mäter 
samma bakomliggande koncept.  
 
Då information om totalt antal tillfrågade föräldrar saknas har bortfallsanalys ej kunnat genomföras. 
Internet bortfall (Polit & Beck, 2018), ej svar för specifika frågor i enkäten redovisas i Tabell 3.  
 

Tabell 3. Internt bortfall   

Fråga/Påstående Besvarade Bortfall  

Kände du förtroende för den sjuksköterska du mötte?  634 (99,3%) 4 

Kände du dig delaktig i beslut om ditt barns vård och 
behandling, så mycket som du önskade? 635 (99,6%) 3 
Fick du den information du efterfrågade om ditt barn under 
ert besök? 637 (99,8) 1 

Fick du möjlighet att ställa de frågor som du önskade? 636 (99,6%) 2 

Om du ställde frågor till sjuksköterskan, fick du svar som du 
förstod? 

631 (98,9%) 
7 

Hur upplevde du besöket som helhet? 636 (99,6%) 2 
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Tröstande 629 (98,5%) 9 

Positiv 631 (98,9%) 7 

Informativ 630 (98,7%) 8 

Kliniskt kompetent 629 (98,5%) 9 

Förstående 630 (98,7%) 8 

Personlig 627 (98,2%) 11 

Omhändertagande 629 (98,5%) 9 

Stödjande 629 (98,5%) 9 
En uppmärksam lyssnare 629 (98,5%) 9 

Fokuserad på dig 629 (98,5%) 9 
Tekniskt kunnig 625 (97,9%) 13 
Medveten om dina känslor 627 (98,2%) 11 

Respektfull 629 (98,5%) 9 

Mamma eller pappa 637 (99,8%) 1 

Antal barn 636 (99,6%) 2 
Barnets ålder 636 (99,6%) 2 
Förälderns ålder 636 (99,6%) 2 
Utbildning 635 (99,6%) 3 

 

Etiska överväganden 
Denna studie har gjorts på uppdrag av en region i södra Sverige för ändamålet verksamhetsutveckling. 
Vid verksamhetsutveckling krävs inget etiskt tillstånd (SFS, 2003:460) men ett etiskt förhållningssätt 
har ändå följts genom arbetets gång med utgångspunkt från människovärdesprincipen vilken enligt 
Belmontapporten framförallt handlar om respekt för personen genom informerat samtycke och respekt 
för personens privatliv (Kjellström, 2017). Etiskt samtycke inhämtades av föräldrarna genom att de 
godkände deltagande i studien. De informerades av respektive BHV-sjuksköterska samt via 
informationsaffisch innan de samtyckte till studien, om det övergripande syftet med studien, att 
metoden som skulle användas var enkäter och att studien ingick i ett examensarbete som var en del av 
verksamhetsutveckling. De fick också information om att deltagandet var frivilligt, att de fram till dess 
att enkäten var i fylld när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange skäl och att de i studien 
var anonyma (SFS, 2003:460). Insamlat material har aktsamt behandlats och inget material har nått 
obehöriga. Materialet raderas när uppsatsen är inlämnad och godkänd (Kjellström, 2017). Studien ska 
inte ha orsakat skada på deltagarna. Etisk egengranskning utfördes i samband med uppstarten av 
studien. 

Resultat 

Resultatet visade att föräldrar i stort har en positiv uppfattning av mötet med BHV-sjuksköterskan. 
Nedan presenteras resultatet utifrån sex områden: förtroende, delaktighet, information, möjlighet till 
att ställa frågor, föräldrars upplevelse av besöket som helhet vid sitt senaste besök på barnhälsovården 
(fråga 1-6) och sjuksköterskans vårdande förhållningssätt (fråga 7). Inom respektive område beskrivs 
huruvida skillnader förelåg mellan mammor, pappor, första/andra/tredjegångs föräldrar samt 
föräldrars utbildningsnivå. Resultaten presenteras i Tabell 4 (fråga 1-6) samt Tabell 5 (fråga 7).  

Förtroende  
Av de föräldrar som svarat på frågan om de kände förtroende för sjuksköterskan som de mötte vid sitt 
senaste besök på barnhälsovården upplevde 93,8% att de kunde det. Av de mammor som svarat på 
frågan uppgav 93,6% att de kände förtroende för sjuksköterskan, och 95,3% av papporna uppgav 
detsamma. Mellan grupperna fanns således ingen signifikant skillnad. Det fanns inte heller någon 
signifikant skillnad mellan föräldrar med ett barn (94,6% uppgav att de kände förtroende) och föräldrar 
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med flera barn (93,1% kände förtroende), samt mellan föräldrar med lägre utbildning (95,3% kände 
förtroende) och föräldrar med högre utbildning (93% kände förtroende).  

Delaktighet 
På frågan om delaktighet svarade 96,1% av föräldrarna att de kände sig delaktiga i beslut om sitt barns 
vård och behandling så mycket som de önskade. Mammor och pappor uppgav i samma utsträckning att 
de kände sig delaktiga (96,3% mammor, 94,1% pappor). Även föräldrar med ett barn (95,3%) uppgav 
samma grad av delaktighet som föräldrar med flera barn (96,5%). Ingen signifikant skillnad beroende 
av utbildningsgrad sågs heller. Av de föräldrar med lägre utbildning uppgav 95% att de kände sig 
delaktiga och av de föräldrar med högre utbildning uppgav 97% att de kände sig delaktiga i beslut om 
sitt barns vård och behandling i önskvärd utsträckning.  

Information  
Deltagarna i studien fick svara på frågan om de fick den informationen som de efterfrågade angående 
sitt barn under besöket på barnhälsovården. Av de som svarat på frågan angav 94% att de fick den 
efterfrågade informationen. I mammagruppen svarade 93,8% att de fått efterfrågad information och i 
pappagruppen uppgav 95,3% att de fått den information som de efterfrågat, således ingen signifikant 
skillnad fanns mellan grupperna. Föräldrar med ett barn (92,2%) uppgav att de fått efterfrågad 
information i samma utsträckning som föräldrar med flera barn (95,4%), liksom att föräldrar med lägre 
utbildning (94,6%) uppgav att de i samma utsträckning som föräldrar med högre utbildning (93,8%) 
fått efterfrågad information.  

Möjlighet till att ställa frågor 
Majoriteten av de som svarat på frågan om det fanns möjlighet att ställa de frågor som önskades under 
besöket på barnhälsovården uppgav att så var fallet (96,5%). Dessutom uppgav 96,7% av de som ställt 
frågor till sjuksköterskan att de fått ett svar som de förstod. Av de mammor som svarat på frågorna 
uppgav 96,3% att det fanns möjlighet att ställa frågor och 96,1% att de fått svar som de förstod. Av 
papporna uppgav 97,6% att de fått möjlighet att ställa frågor och 100% att de fått svar som de förstod. 
Mellan dessa två grupper fanns ingen signifikant skillnad. I gruppen med föräldrar med ett barn uppgav 
95,7% att de haft möjlighet att ställa frågor och 96,4% av dem som fått möjlighet att ställa frågor menade 
på att de fått svar som de förstod. Vid jämförelse med detta resultat mot gruppen med föräldrar med fler 
än ett barn fanns ingen signifikant skillnad. Av de föräldrar med flera barn som svarat på frågan uppgav 
97,1% att de vid sitt senaste besök på barnhälsovården kunnat ställa frågor och 96,8% att de fått svar 
som de kunnat förstå. Liknande resultat ses även vid jämförelser av föräldrar med lägre utbildning mot 
föräldrar med högre utbildning, där 97% med högre utbildning och 96,1% lägre utbildning uppgav att 
det haft möjlighet att ställa frågor. Av de med högre utbildning som svarat på frågan om de fått ett svar 
som de förstod svarade 97,5% att de förstått och av de föräldrar med lägre utbildning svarade 95,7% 
detsamma.  

Föräldrars upplevelse av besöket som helhet vid sitt senaste besök på 
barnhälsovården 
En av frågorna i enkäten handlade om hur föräldrarna upplevde besöket som helhet. Av de föräldrar 
som svarat på frågan upplevde 94% besöket som bra alternativt mycket bra. En viss skillnad kunde ses, 
dock ej signifikant, mellan mammor och pappor. Där 93,4% av mammorna svarat att de upplevde 
besöket som bra/mycket bra mot pappornas resultat där 97,6% svarat att de upplevde besöket som 
bra/mycket bra. Ingen skillnad ses mellan föräldrar med ett barn och föräldrar med flera barn. Av de 
föräldrar med ett barn som svarat uppger 94,6% att de upplevde besök som helt som bra/mycket bra 
och 93,4% av de föräldrar med fler än ett barn uppgav detsamma. Av de föräldrar med lägre utbildning 
angav 95% att de upplevde besöket som bra/mycket bra och 93,5% av de med högre utbildning uppgav 
även detta. Mellan dessa grupper förelåg således ingen signifikant skillnad. 
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Tabell 4. Svarsfördelning fråga 1-6. 

Kände du förtroende 
för den sjuksköterska 
som du mötte?

Kände du dig delaktig 
i beslut om ditt barns 
vård och behandling, 
så mycket som du 
önskade?

Fick du den 
information du 
efterfrågade om ditt 
barn under ert besök?

Fick du möjlighet att 
ställa de frågor som 
du önskade?

Om du ställde frågor 
till sjuksköterskan, 
fick du svar som du 
förstod?

Hur upplevde du 
besöket som helhet?

39 
(6,2%)

25 
(3,9%)

38 
(6,0%)

22 
(3,5%)

21
 (3,3%)

38 
(6,0%)

595 
(93,8%)

610 
(96,1%)

599 
(94,0%)

614
(96,5%)

610 
(96,7%)

598
 (94,0%)

Nej

35 
(6,4%)

20
(3,7%)

34 
(6,2%)

20 
(3,6%)

21 
(4,0%)

36 
(6,5%)

Ja

513
(93,6%) 

529 
(96,3%)

517
(93,8%)

530 
(96,4%)

525 
(96,0%)

514 
(93,5%)

Nej

4 
(4,7%)

5
 (5,8%)

4 
(4,7%)

2 
(2,3%)

0 
(0%)

2 
(2,3%)

Ja

82
 (95,3%)

81 
(94,2%)

82 
(95,3%)

84 
(97,7%)

85 
(100,0%)

84 
(97,7%)

ns ns ns ns ns ns

Nej

15 
(5,3%)

13
(4,6%)

22
(7,8%)

12 
(4,3%)

10 
(3,6%)

15
(5,3%)

Ja

266 
(94,7%)

269 
(95,4%)

261 
(92,2%)

270 
(95,7%)

270 
(96,4%)

267 
(94,7%)

Nej

24 
(6,8%)

12 
(3,4%)

16 
(4,5%)

10 
(2,8%)

11
(3,2%)

23 
(6,5%)

Ja

328 
(93,2%)

340 
(96,6%)

337 
(96,5%)

343 
(97,2%)

339 
(96,8%)

330 
(93,5%)

ns ns ns ns ns ns

Nej

12
 (4,6%)

13
 (5,0%)

14 
(5,6%)

10 
(3,8%)

11 
(4,3%)

13 
(5,0%)

Ja

247 
(95,4%)

247 
(95,0%)

247
(94,6%)

251 
(96,2%)

247 
(96,7%)

247 
(95,0%)

Nej

26 
(7,0%)

11 
(3,0%)

23
 (6,2%)

11 
(3,0%)

9 
(2,4%)

24 
(6,4%)

Ja

347 
(93,0%)

362 
(97,0%)

351
 (93,8%)

362 
(97,6%)

362 
(97,6%)

350 
(93,6%)

ns ns ns ns ns ns

Fråga 1-6.

SVARSFREKVENS

Nej inte alls, ibland, 
varken eller

För det mesta, ja helt 
och hållet

VEM SVARAR?

Mamma

Pappa

P-värde

ANTAL BARN

Ett barn

Fler än ett 
barn

P-värde

UTBILDNINGSNIVÅ

Grundsk./
Gymn.

Högsk./Uni
.

P-värde
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Sjuksköterskans vårdande förhållningssätt  
Föräldrarna fick svara på påståenden om huruvida de upplevde BHV-sjuksköterskan som positiv, 
informativ, kliniskt kompetent, förstående, personlig, omhändertagande, stödjande, en uppmärksam 
lyssnare, fokuserad på dig, tekniskt kunnig, respektfull, tröstande och medveten om hens känslor.   

Resultatet visade att föräldrar i hög utsträckning upplevde BHV-sjuksköterskans vårdande 
förhållningssätt som positivt. Av de föräldrar som svarat på enkäten uppgav 91,4% att BHV-
sjuksköterskan upplevdes positiv, 89,3% att BHV-sjuksköterskan var informativ, 87% att BHV-
sjuksköterskan var kliniskt kompetent, 88,2% att BHV-sjuksköterskan var förstående, 76,5% att BHV-
sjuksköterskan var personlig, 84,8% att BHV-sjuksköterskan var omhändertagande, 83,9% att BHV-
sjuksköterskan var stödjande, 86,8% att BHV-sjuksköterskan var en uppmärksam lyssnare, 76,3% att 
BHV-sjuksköterskan var tekniskt kunnig, 77,1% att BHV- sjuksköterskan var medveten om personens 
känslor och 91% att BHV-sjuksköterskan var respektfull. Inga signifikanta skillnader identifierades när 
skillnader undersöktes mellan mammor och pappor, föräldrar med ett eller flera barn och föräldrar med 
lägre respektive högre utbildning.  

En signifikant skillnad identifierades dock mellan undersökningsgrupperna för påståendet om BHV-
sjuksköterskan upplevdes tröstande (55,8% av alla föräldrarna svarade ja). Föräldrar med lägre 
utbildning upplevde i större utsträckning BHV-sjuksköterskan som tröstande (65,5%) än föräldrar med 
högre utbildning (48,9%), p-värde: 0,000. 
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Tabell 5. Svarsfördelning fråga 7.

Tröst-
ande

Positiv
Informa-

tiv

Kliniskt 
kompe-

tent

Förstå-
ende

Person-
lig

Omhänd-
ertag-

ande

Stödj-
ande

En upp-

märk-
sam 

lyssnare

Fokuse-
rad på 

dig

Tekniskt 
kunnig

Medvet-

en om 
dina 

känslor

Respekt-
full

68 
(10,7%)

31 
(4,9%)

46 
(7,2%)

38 
(6,0%)

45 
(7,1%)

97   
(15,2%)

57 
(8,9%)

51 
(8,0%)

57 
(8,9%)

51 
(8,0%)

46 
(7,2%)

59
(9,2%)

29 
(4,5%)

356 

(55,8%)

583 

(91,4%)

570 

(89,3%)

555 

(87,0%)

563 

(88,2%)

488 

(76,5%)

541 

(84,8%)

535 

(83,9%)

554 

(86,8%)

549 

(86,1%)

487 

(76,3%)

492 

(77,1%)

574 

(91,0%)

214 

(33,5%)

24 

(3,8%)

22 

(3,4%)

45 

(7,1%)

30 

(4,7%)

53 

(8,3%)

40 

(6,3%)

52 

(8,2%)

27 

(4,2%)

38 

(6,0%)

102

(16,5%)

87 

(13,6%)

35 

(5,5%)

Nej

56
 (10,1%)

29
(5,2%)

41 
(7,4%)

33 
(6,0%)

39 
(7,0%)

89 
(16,2%)

49 
(9,0%)

46 
(8,3%)

49 
(8,9%)

43 
(7,8%)

39 
(7,1%)

52
 (9,4%)

25 
(4,5%)

Ja

309

 (56,1%)

503 

(91,2%)

494 

(89,7%)

483 

(87,6%)

488 

(88,6%)

418 

(75,9%)

469 

(85,1%)

465 

(84,4%)

481 

(87,3%)

478 

(86,7%)

425 

(77,1%)

432 

(78,4%)

501 

(90,9%)

Ej rel.

186 

(33,8%)

19 

(3,6%)

16 

(2,9%)

35 

(6,4%)

24 

(4,4%)

44 

(7,9%)

33 

(5,9%)

40 

(7,3%)

21 

(3,8%)

30 

(5,5%)

87 

(15,8%)

67 

(12,2%)

25 

(4,5%)

Nej

12 
(14,0%)

2 
(2,3%)

5 
(5,8%)

5 
(5,8%)

6 
(7,0%)

8 
(9,3%)

8
(9,3%)

5 
(5,8%)

8 
(9,3%)

8 
(9,3%)

7 
(8,1%)

7 
(8,7%)

4 
(4,7%)

Ja

47 
(54,7%)

80
(93,0%)

76 
(88,4%)

72 
(83,7%) 

75 
(87,2%)

70 
(81,4%)

72 
(83,7%)

70 
(81,4%)

73 
(84,9%)

71 
(82,6%)

62 
(72,9%)

60 
(69,8%)

73 
(84,8%)

Ej rel.

27 

(31,3%)

4 

(4,7%)

5 

(5,8%)

9 

(10,5%)

5 

(5,8%)

8 

(9,3%)

6 

(7,0%)

11 

(12,8%)

5 

(5,8%)

7 

(8,1%)

17 

(19,8%)

19 

(22,1%)

9 

(10,5%)

ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Nej

31 

(11,0%)

13 

(4,6%)

22 

(7,7%)

14 

(4,9%)

22 

(7,7%)

42 

(14,9%)

28 

(9,9%)

23 

(8,1%)

25 

(8,8%)

19 

(6,7%)

20 

(7,1%)

23 

(8,1%)

14 

(5,0%)

Ja

166 
(58,6%)

259 
(91,5%)

250 
(88,4%)

251 
(88,7%)

248 
(87,7%)

219 
(77,4%)

238 
(84,1%)

245 
(86,6%)

246 
(86,9%)

249 
(88,0%)

219 
(77,3%)

225 
(79,5%)

252 
(89,0%)

Ej rel.

86 
(30,4%)

11 
(3,9%)

11 
(3,9%)

18 
(6,4%)

13 
(4,6%)

22 
(7,7%)

17 
(6,0%)

15 
(5,3%)

12 
(4,3%)

15 
(5,3%)

44 
(15,6%)

35 
(12,4%)

17 
(6,0%)

Nej

37 

(10,5%)

18 

(5,1%)

24 

(6,8%)

24

(6,8%)

23 

(6,5%)

55 

(15,6%)

29 

(8,2%)

28 

(8,0%)

32 

(9,1%)

32 

(9,1%)

26 

(7,4%)

36 

(10,2%)

15 

(4,3%)

Ja

189 
(53,5%)

323 
(91,5%)

319 
(90,4%)

303 
(85,8%)

314 
(89,0%)

268 
(76,0%)

302 
(85,6%)

289 
(81,8%)

307 
(87,0%)

299 
(84,7%)

267 
(75,6%)

266 
(75,3%)

321 
(90,9%)

Ej rel.

127 
(36,0%)

12 
(3,4%)

10 
(2,8%)

26 
(7,4%)

16 
(4,5%)

30 
(8,4%)

22 
(6,2%)

36 
(10,2%)

14 
(3,9%)

22 
(6,2%)

60 
(17,0%)

51 
(14,5%)

17 
(4,8%)

ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Nej

24
(9,2%)

13
 (5,0%)

18
 (7,0%)

15 
(5,8%)

18
 (7,0%)

30 
(11,5%)

18 
(7,0%)

19 
(7,3%)

19
 (7,3%)

16 
(6,1%)

17 
(6,5%)

17 
(6,5%)

13 
(5,0%)

Ja

171 

(65,5%)

234 

(89,6%)

232 

(88,8%)

227 

(86,9%)

227 

(86,9%)

204 

(78,2%)

229 

(87,7%)

219 

(83,9%)

229 

(87,7%)

226

 (86,6%)

209

 (80,1%)

213

 (81,6%)

230

 (88,1%)

Ej rel.

66 
(25,3%)

1 
(5,4%)

11 
(4,2%)

19 
(7,3%)

16 
(6,1%)

27 
(10,3%)

14 
(5,3%)

23 
(8,8%)

13 
(5,0%)

19 
(7,3%)

35 
(13,4%)

31 
(11,9%)

18 
(6,9%)

Nej

44 
(11,8%)

18
 (4,8%)

28
 (7,5%)

23 
(6,2%)

27 
(7,2%)

67
 (17,9%)

39
 (10,4%)

32 
(8,6%)

38 
(10,2%)

35 
(9,3%)

29 
(7,6%)

42 
(11,2%)

16 
(4,3%)

Ja

183 

(48,9%)

347 

(92,8%)

336 

(89,8%)

326 

(87,1%)

334 

(89,3%)

282 

(75,4%)

310 

(82,9%)

314 

(83,9%)

323

 (86,3%)

322

 (86,1%)

277 

(74,1%)

278 

(74,4%)

342 

(91,4%)

Ej rel.

147
 (39,3%)

9 
(2,4%)

10 
(2,7%)

25
 (6,7%)

13 
(3,5%)

25 
(6,7%)

25 
(6,7%)

28
 (7,5%)

13 
(3,5%)

17 
(4,6%)

68 
(18,2%)

54 
(14,4%)

16 
(4,3%)

,000 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

ANTAL 

BARN

Ett barn

Fler än ett 
barn

P-värde

UTBILD-

NINGS-
NIVÅ

Grundsk./

Gymn.

Högsk./Uni

.

P-värde

Sjuksköterskan 

upplevdes… 

SVARSFRE-

KVENS

ibland, varken 
eller

För det mesta, ja 

helt och hållet

Ej relevant

VEM 
SVARAR?

Mamma

Pappa

P-värde 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa föräldrars uppfattning av mötet med BHV-sjuksköterskan. För att 
besvara studiens syfte valdes en kvantitativ design i form webbenkäter som metod för datainsamling, 
vilket är lämpligt för att nå ut till många, i ett stort geografiskt område och på ett kostnadseffektivt sätt 
(Trost & Hultåker, 2016). Att använda sig av enkäter lämpar sig också väl då anonymitet oftast kan 
garanteras samt att risken för att interaktionen mellan respondent och en eventuell intervjuare påverkar 
resultatet kan elimineras. Dock är en svaghet med enkätundersökningar att en del personer av olika skäl 
kan ha svårt att fylla i enkäter, och att det saknas möjlighet att ställa frågor till någon för att klargöra 
eventuella frågetecken (Ejlertsson, 2019a). En alternativ datainsamlingsmetod är intervjuer.  Att 
använda sig av intervjuer istället för enkäter skulle kunna ha påverkat både resultatets djup, då 
intervjuer tenderar att ge mer djupa och förklarande svar, samt svarens kvalitet i positiv riktning då 
möjlighet att ställa förklarande frågor till intervjuaren hade funnits (Polit & Beck, 2012). Men eftersom 
en mer generell bild av föräldrarnas uppfattning av mötet var det som sökets var intervjuer i detta fall 
inte en alternativ metod.  

I denna studie gjordes ett så kallat icke slumpmässigt urval vilket medför att urvalet möjligen skulle 
kunna riskera att inte vara representativt (Polit & Beck, 2018). Exempelvis kom mammor att vara 
överrepresenterade jämfört med pappor och icke svensktalande föräldrar exkluderades. Detta påverkar 
den externa validiteten, vilket gör att slutsatser av denna studie ska generaliseras med försiktighet till 
en större population samt till personer i annan kontext. Studiens externa validitet skulle kunna stärkas 
genom att göra om studien i en annan region och då få samma resultat. Det som pekar på tillförlitlighet 
i studien är att andra studiers resultat pekar i samma riktning som denna studies vilket stärker validitet 
och tillförlitlighet (Polit &Beck, 2012).  

Deltagare till studien rekryterades via BHV-sjuksköterskor i ett län i Södra Sverige. BHV-
sjuksköterskorna fick i uppgift att informera alla föräldrar som besökte mottagningen under två 
specifika veckor om studien samt tillfråga om deltagande i studien. Om samtycke gavs så fick föräldern 
lämna sin mailadress till vilken det skickades en länk till själva webbenkäten. Då tidpunkten för när 
enkäter skickas ut är viktigt för svarsfrekvens (Ejlertsson, 2019a) skickades enkäterna inte ut förrän i 
augusti trots att de var färdiga redan i juni. Detta för att inte konkurrera med semestertid. Att bedöma 
hur stort urval som krävs för att kunna dra korrekta slutsatser i en studie är svårt. Men ett större urval 
är bättre än mindre då risken för att dra felaktiga slutsatser är större vid ett mindre stickprov. 
Stickprovet kom i denna studie att omfattas av 638 föräldrar vilket bedöms som stort och således kan 
ses som en styrka. Storleken på urvalet kan också påverka den statistiska styrkan då ett tillräckligt stort 
stickprov är en enkel metod. Statistisk styrka innebär förmågan att upptäcka verkliga förhållanden. Om 
stickprovet är för litet visar inte analyserna att det finns ett samband mellan den beroende och den 
oberoende variabeln även om sanningen är den att det faktiskt finns ett samband dem emellan som i sin 
tur påverkar resultatet, vilket således påverkar validiteten (Polit & Beck, 2018).  

Det som försämrar studiens interna validitet är att det är okänt vilken ålder och arbetslivserfarenhet 
BHV-sjuksköterskorna hade, som föräldrarna har mött inom barnhälsovårdens verksamhet.  Detta kan 
ha påverkat hur föräldrarna uppfattat mötet (Polit & Beck, 2018).  

Av 1019 föräldrar som initialt tackat ja till deltagande i studien, inkom totalt 638 svar (externt bortfall: 
381 stycken). Svarsfrekvensen var 63%, vilket ses som låg och därmed gör att tillförlitligheten av 
studiens resultat är tveksam (Billhult, 2017b). Hänsyn måste tas till att det är oklart om BHV-
sjuksköterskorna missat att tillfråga en eller flera föräldrar, vilket således skulle ge ett högre bortfall. 
Dessutom måste hänsyn även tas till att antalet föräldrar som svarat nej initialt också är okänt. Det kan 
alltså även där finnas ett bortfall som ej är redovisat.   

En viktig åtgärd för att öka svarsfrekvensen är att skicka påminnelser. I denna studie skickades 
maximalt två påminnelser ut efter uteblivet svar. Svarsfrekvensen hade kanske varit högre om 
ytterligare en påminnelse hade skickats ut, men mot bakgrund av den etiska aspekten att en deltagare 
alltid har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan att ange till varför valdes ett endast skicka 
ut två påminnelser. Hur många svar som inkom efter att påminnelsen skickats ut är okänt. Detta gör att 
svarens kvalitet bör ifrågasättas. En annan typ av bortfall är så kallat missing data, vilket beror på till 
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exempel tekniska missöden (Ejlertsson, 2019a), vilket skulle kunna påverka respondentens möjlighet 
att svara som exempelvis problem med internetuppkoppling.  

Då inte tillräcklig information finns angående bortfallet har inte heller någon bortfallsanalys kunnat 
göras. Dock redovisas respektive frågas bortfall. Några av frågorna föreföll ha ett högre bortfall vilket 
påverkar den interna validiteten negativt (Ejlertsson, 2019a). Varför vissa av frågorna har ett högre 
internet bortfall är inte klarlagt men skulle kunna bero på att respondenten inte förstod frågan 
alternativt att frågan inte ansågs relevant att svara på. Enkäten innehöll tre områden. Område ett bestod 
av sex stycken frågor kopplade till besöket som helhet där svarsalternativen bestod av siffror från 1-5, 
område två bestod av 13 stycken påstående kopplade till sjuksköterskans vårdande förhållningsätt med 
svarsalternativen: nej inte alls, ibland, varken eller, för det mest och ja absolut. Det tredje området 
innehöll bakgrundsfrågor om respondenten. Det interna bortfallet var högst på frågorna inom område 
2: sjuksköterskans vårdande förhållningssätt, detta trots att svarsalternativet inte relevant fanns att 
välja på. Att få svar som exempelvis inte relevant eller vet ej är bättre än ett högt internt bortfall. Dock 
gör dessa alternativ det lättare för respondenten att inte behöva ta ställning varför detta alternativ inte 
fanns att välja på för område 1 och 3, medan område 2 ansågs svårare att för respondenterna att svara 
på och därför också innehöll alternativet inte relevant (Ejlertsson, 2019a). En möjlighet hade varit att 
använda vet ej som svarsalternativ istället för inte relevant, eller till och med båda alternativen. 

När enkäten utformades användes redan använda enkäter som stöd. Detta för att säkerställa att frågorna 
i enkäten inte skulle kunna missförstås men samtidigt vara anpassade för att kunna svara på studiens 
syfte (Wenemark, 2017), vilket ses som en styrka. Att frågorna är hämtade från redan befintliga enkäter 
som använts i liknande syfte bör påverka enkätens förmåga att mäta det som avses att mätas vilket även 
stärker innehållsvaliditeten (Polit & Beck, 2018). Dock är detta specifika enkätformulär inte testat 
tidigare vilket är en svaghet. En pilotstudie gjordes för att testa enkätens hållbarhet, för att säkerställa 
att enkäten mätte det den var avsatt för (Billhult, 2017a) vilket stärker både validitet och reliabilitet. Ett 
alternativ för att stärka reliabiliteten är test-retestmetoden vilken innebär att de som svarat på enkäten 
efter några veckor får svara på samma enkät en gång till. Om respondenterna då ger samma svar är 
reliabiliteten hög (Ejlertsson, 2019a). Detta har inte gjorts, vilket möjligen kan försämra studiens 
reliabilitet. Dock visade de Cronbachs alpha-test som genomfördes värdena; o.88, 0.96 och 0.95 vilket 
stärker reliabiliteten då värden över 0.8 anses som goda, med målsättningen att vara så nära 1.0 som 
möjligt (Polit & Beck, 2018). Eftersom sista frågan kom från en enskild enkät, valdes att utföra 
Chronbachs alfa på samtliga frågor samt för respektive frågor (1-6) och fråga 7. Ytterligare en svaghet 
med enkäten, som noterades först efter att datainsamling var genomförd, var att svarsindelning för 
barnens ålder inte var korrekt. Svarsindelningen var: 0-5 månader, 6-12 månader samt 1,5 - 5 år. Detta 
medför att föräldrar till barn i åldern 13- 17 månader exkluderades vilket påverkar både studiens 
validitet och reliabilitet (Polit & Beck, 2018).  

För analys av det bearbetade materialet valdes att göra hypotesprövning i form av Chi-två-test vilket 
beräknas genom att jämföra observerade frekvenser med förväntade frekvenser, där förväntade 
frekvenser innebär det resultat som skulle påvisas om det inte fanns något samband mellan två 
variabler. Att göra Chi-två-test gör det möjligt att bestämma om det finns så pass stora skillnader att det 
går uttala sig om det beror på en viss variabel eller om det bara är slumpen som ger resultatet (Polit & 
Beck, 2012). P-värde valdes till 0,05 vilket innebär att risken för ett typ-1-fel inte är större än 5%. Ett 
typ-1-fel innebär att nollhypotesen förkastas trots att det är sann (Billhult, 2017c).  

Svarsalternativ 1-3 och 4-5 fråga 1-6 dikotomiserades till två alternativ: 1 (nej) och 2 (ja), liksom 
svarsalternativen för fråga 7:  nej inte alls, ibland och varken eller samt för det mesta och ja, absolut till 
1 respektive 2 (Ejlertsson, 2019b) med undantag för att svarsalternativet inte relevant i fråga 7 
redovisades separat, detta för att enklare kunna arbeta med och bearbeta materialet. Detta kan dock ha 
påverkat resultatet.  

Då studiens urval inte anses helt representativt påverkas studiens validitet, liksom studiens reliabilitet 
(Polit & Beck, 2018). Statistisk inferens och generalisering ska göras med försiktighet (Ejlertsson, 
2019a). Studiens validitet och bekräftelsebarhet stärks dock genom att metod, bortfall och resultat 
beskrivs utförligt samt av föreliggande metodkritik (Mårtensson & Fridlund, 2017).  
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa föräldrars uppfattning av mötet med BHV-sjuksköterskan och 
resultatet visade att föräldrar som helhet var nöjda med besöken på barnhälsovården och att de kände 
sig delaktiga, fick den information som de efterfrågade samt att de hade möjlighet att ställa de frågor 
som de önskade. Vidare framkom även att föräldrar såg positivt på sjuksköterskans vårdande 
förhållningssätt. En signifikant skillnad framkom: föräldrar med lägre utbildning ansåg 
sjuksköterskan tröstande i högre grad än föräldrar med högre utbildning.  
 
Nästan alla barn, och deras föräldrar, har regelbunden kontakt med barnhälsovården 
(Folkhälsomyndigheten, 2018) som vidare har ett stort förtroende i befolkningen (Rikshandboken i 
barnhälsovård, 2019). De vanligaste orsakerna till att föräldrar besöker barnhälsovården är regelbundna 
bedömningar av barnets utveckling, information och råd samt vaccinering (Rossiter et al., 2019), vilket 
är tre viktiga delar som ingår i det nationella barnhälsoprogrammet (Socialstyrelsen, 2014). Att föräldrar 
är positivt inställda till mötet med barnhälsovården är positivt då en utmaning för barnhälsovården idag 
är att fortsätta behålla sitt goda rykte i befolkningen så att alla barn fortsättningsvis nås av dess insatser 
(Socialstyrelsen, 2014) samt vidare bygga upp ett förtroende hos de barn och föräldrar som redan är 
inskrivna i verksamheten så att de fortsätter att komma på sina regelbundna besök.  
 
Föräldrarna i studien var nöjda med den information de fått vid sitt senaste besök på barnhälsovården 
och de uppfattade BHV-sjuksköterskan som informativ. Att få information om sitt barn på en nivå som 
för föräldern är begriplig är något som uppskattas av föräldrar (Hill, Knafl, Docherty & Judge 
Santacroce, 2019) och bidrar även till att föräldern känner sig respekterad (Hill, Knafl & Judge 
Santacroce, 2017). Det har beskrivits att medicinska termer bör undvikas då föräldrar kan ha svårt att 
förstå dem. Föräldrar uppskattar också när informationen ges på ”folkspråk” (Hill et al.,2017). Kuo et 
al., 2011 belyser i sin studie vikten av informationsdelning och menar att den ska vara öppen, objektiv 
och opartisk. En öppen informationsdelning ökar förståelsen och bidrar således till minskad oro samt 
hjälper vidare till att skapa goda relationer (Coyne, Amory, Gibson & Kiernan, 2015). I studien 
bekräftas detta, då föräldrarna i stort sett var nöjda eller mycket nöjda med den information de fått vid 
sitt senaste besök på barnhälsovården. Föräldrarna i studien ansåg vidare att det har fått information 
som de förstått samt att de har haft möjlighet att ställa frågor vid behov vilket bekräftar den öppna 
kommunikationen som är central i skapande av goda relationer. Föräldrar ser BHV-sjuksköterskan 
som en person med god kunskap om barns utveckling och deras behov (Fägerskiöld et al., 2001; 
Rossiter et al., 2019) och att få information om att barnet utvecklas normalt och är friskt anses viktigt 
av föräldrarna (Hallberg et al., 2000; Rossiter et al., 2019). Sjuksköterskan förväntas ge 
evidensbaserad information om bland annat det lilla barns mat- och sömnbehov men också om 
symtom på sjukdomar (Fägerskiöld et al., 2001; Fägerskiöld & Ek, 2003). Av vikt är att informationen 
som ges är konsekvent, och således inte varierar beroende av vilken sjuksköterska som ger 
informationen (Brook & Salmon, 2015).  Ur ett familjecentrerat perspektiv bör informationen som ges 
var komplett, korrekt och opartisk (Institute for Patient- and Family-Centered Care, 2008) samtidigt 
bör det systemiska förhållningssättet beaktas vilket innebär ett jämbördigt förhållande mellan 
sjuksköterska och familj (Benzein et al., 2017; Bronfenbrener, 1979). Sjuksköterskan besitter 
kunskaper och färdigheter medan familjen har erfarenheter av sin egen situation och sammansättning 
(Benzein et al., 2017). Informationsdelning handlar inte enbart om att BHV-sjuksköterskan ska ge 
information, utan syftar även till att lyssna till familjen för att på så sätt kunna identifiera vad familjen 
har för behov (Benzein et al., 2017). BHV-sjuksköterskan behöver såldes besitta goda kunskaper i 
kommunikation (Brook & Salmon, 2015). BHV-sjuksköterskan bör även reflektera över sitt sätt att 
möta barn och deras föräldrar och anpassa sitt sätt att kommunicera efter varje enskild familj. Det 
betyder att anta en icke-hierarkisk approach för att säkerställa att relationen till familjen är jämbördig 
(Benzein et al., 2017). Utan kunskaper om kommunikation kan BHV-sjuksköterskans 
kommunikationskompetens bli bristfällig vilket kan påverka relationen till föräldrarna negativt och 
vidare leda till att föräldrarna inte anförtror sig till BHV-sjuksköterskan (Brook & Salmon, 2015).  
Vidare visar resultatet att föräldrarna i stort för det mesta eller helt och hållet fått vara delaktiga i beslut 
gällande barnets vård och behandling i tillfredställande grad samt vidare har BHV-sjuksköterskan har 
lyssnat aktivt och varit medveten om förälderns känslor. Detta tyder på att BHV-sjuksköterskan och 
föräldern lyckats bygga upp en allians vilket ökar förutsättningarna för ett gott samarbete som i längden 
kommer att gynna barnets hälsa och utveckling (Risholm et al., 2018). För att säkerställa att 
informationen som ges är konsekvent kan exempelvis Rikshandboken i Barnhälsovård, som är ett 
webbaserat metod- och kunskapsstöd som syftar till att skapa en rättvis, jämlik och nationell 
barnhälsovård, användas (Rikshandboken i barnhälsovård, 2019c). Föräldrarna beskriver också att de 
kände förtroende för den sjuksköterska som de mötte vid sitt senaste besök på barnhälsovården samt 
att de blivit bemötta med respekt. En viktig aspekt när det kommer till respekt är professionalitet (Hill 
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et al., 2017), och en viktig del i detta är att ge evidensbaserad rådgivning och inte använda sig av 
personliga erfarenheter (Brook & Salmon, 2015). Att känna sig respekterad innebär att föräldrarna blir 
lyssnade på utan bedömning samt att BHV-sjuksköterskan är medkännande, omtänksam och vänlig 
(Hill et al., 2017).  En viktig grundsten i familjecentrerad vård är att lyssna på samt ta hänsyn till 
familjens perspektiv och val (Benzein et al., 2017; Institute for Patient- and Family-Centered Care, 
2008). Ytterligare en central del i familjecentrerad vård är att människor samskapar verkligheten och 
att verkligheten uppfattas på olika sätt (Benzein et al., 2017). Om BHV-sjuksköterskan lyckas förmedla 
respekt, acceptans och intresse till föräldrarna bidrar det till en underlättande atmosfär som gör att 
föräldrarna lättare kan öppna upp sig (Risholm et al., 2018). Grunden till detta ligger i BHV-
sjuksköterskans människosyn (Andersson, 2013), vilket således är något som hen måste reflektera över. 
Att även respektera barnet som en individ anses av föräldrar som viktigt (Hill et al., 2017). Vid besök 
inom BHV råder asymmetri, dvs att barnet hamnar i skymundan av två vuxna som kommunicerar 
(Harder, 2014) och en utmaning för BHV-sjuksköterskan är att tillse att även barnet görs delaktig i 
mötet. Sjuksköterskan bör aktivt bjuda in barnet att delta i besöket, vilket BHV-sjuksköterskan kan göra 
genom att använda sig av direkta och indirekta strategier, så som att informera och instruera samt att 
visa intresse för barnet och be om lov innan handling utförs (Golsäter, Enskär & Harder, 2014). 
Sjuksköterskor använder sig oftare av indirekta strategier, genom att ge barnet utrymme och vänta in 
barnet, vilket är vanligast (Harder, Enskär & Golsäter, 2017). Det betyder att BHV-sjuksköterskans 
arbete är komplext då det krävs både anpassning till föräldern, som är vuxen, samt till barnet, då 
grunden i familjecentrerad omvårdnad är ett systemiskt förhållningssätt som utgår från att relationer är 
ett system där de olika delarna påverkar varandra (Benzein et al., 2017). Resultatet av föreliggande 
studie pekar således mot att BHV-sjuksköterskan i det undersökta länet är framgångsrika på att hantera 
såväl barn som föräldrar i sitt bemötande.  
 
Föräldrarna i denna studie uppgav att de även var nöjda med huruvida de har fått vara delaktiga i beslut 
gällande sitt barn. Att föräldrar vill vara delaktiga i sitt barns vård och behandling och få möjlighet att 
vara i delaktig i beslut har beskrivits tidigare (Hill et al., 2019). En viktig del för att kunna vara delaktig 
är information och möjlighet till att delta i diskussioner samt ställa frågor (Shields, Pratt & Hunter, 
2006).  När detta kan tillgodoses ökas känslan för föräldern att ingå i teamet och att deras röst räknas 
(Hill et al., 2019).  I resultatet kunde inga skillnader ses mellan hur mammor och pappor svarat. Dock 
visar annan forskning att pappor upplever att besöken på barnhälsovården är mer anpassade till 
mammor. Pappor upplever att de inte blir involverade på samma sätt och att BHV-sjuksköterskor är 
mer benägna att samarbeta med mammor. Vidare menar pappor att de inte har samma möjlighet att 
delta vid besöken på barnhälsovården på grund av barnhälsovårdens begränsade öppettider (Wells, 
2016). Detta styrker även Wells, Massoudi och Bergström (2017) som i sin studie kommit fram till att 
även om sjuksköterskans attityder mot pappor är mer jämställda idag så är sjuksköterskor mer benägna 
att prata med mammor än med pappor om olika typer av föräldraproblem. Liksom att sjuksköterskor är 
mer medvetna och till större utsträckning erkänner mammors psykiska besvär samt är mer benägna att 
stötta mammor. Trots detta är sjuksköterskor överens om att det är viktigt att etablera en nära kontakt 
med båda föräldrarna, men upplever att detta är mycket svårt och att de saknar den kompetens som 
behövs för att möta båda föräldrarna (Wells et al., 2017). När BHV-sjuksköterskor engagerar pappor, 
genom att till exempel svara på frågor, känner sig pappor involverade och detta ökar även pappors 
deltagande på barnhälsovården (Wells, 2016). Sammanfattningsvis bör BHV-sjuksköterskan vara 
medveten om att skillnader kan föreligga mellan mammor och pappor, och att det är viktigt att göra 
både mammor och pappor lika delaktiga när de besöker barnhälsovården.    
 
Av resultatet framkom också att föräldrarna i studien generellt sätt är nöjda med BHV-sjuksköterskans 
vårdande förhållningssätt, vilket bland annat innefattade att föräldrarna ansåg BHV-sjuksköterskan 
vara kliniskt kompetent, omhändertagande, stödjande, fokuserad, en uppmärksam lyssnare och 
tröstande. Inga skillnader framkom, förutom vad gäller påståendet huruvida BHV-sjuksköterskan var 
tröstande eller ej. En större andel föräldrar med lägre utbildning (grundskola/gymnasium) ansåg BHV-
sjuksköterskan tröstande i större utsträckning än föräldrar med högre utbildning 
(högskola/universitet). Detta kan jämföras med resultatet från en studie av Muntlin, Gunningberg & 
Carlsson (2008), där det framkom att utbildningsnivå är en faktor som påverkar hur patienter skattar 
vårdkvalitet. Resultatet av Muntin et al. (2008) studie påvisar en signifikant skillnad mellan de med 
högst grundskoleutbildning och personer med universitetsutbildning, gällande upplevelsen av 
personcentrerad vård samt sociokulturell atmosfär. De med högre utbildning var mer kritiska och 
upplevde även brist på respekt. För att förstå denna skillnad behövs en djupare förståelse för vad tröst 
är. Enligt Roxberg (2017) är tröst är ett komplext begrepp och det finns ingen klar definition. Utifrån en 
begreppsanalys kan tröst framkalla en känsla av lättnad, glädje och lugn samt vidare är rogivande. 
Ytterligare begrepp som kan kopplas till tröst är förtröstansfull, vilket innefattar tillit och hopp, samt 
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uppmuntran, vilket innefattar stärkande och mod. Att upptäcka människors eventuella behov av tröst 
är en utmanande uppgift för BHV-sjuksköterskan, och förutsätter att hen har kunskap, kreativitet och 
mod (Roxberg, 2017). Hur kommer det sig då att personer med lägre utbildning upplever BHV-
sjuksköterskan tröstande i högre grad än de med högre utbildning? Lager och Bremberg (2013) belyser 
utbildningens betydelse för upplevelsen av hälsa och menar bland annat att personer som lyckas väl i 
skola och högskola oftast får en högre social position vilket i sin tur har flera möjliga effekter så som 
större tilltro till den egna förmågan, högre handlingsfrihet samt känsla av säkerhet. BHV-sjuksköterskan 
bör ur den aspekt säkerställa ett familjecentrerat arbetssätt då detta påverkar föräldrarnas tilltro till den 
egna förmågan vilket har en indirekt effekt på barnets hälsa (Dunst & Trivtte, 2009). En central del i 
familjecentrerad omvårdnad är att människor uppfattar verkligheten olika (Benzein et al., 2017). Hur 
människor uppfattar verkligheten skulle kunna vara beroende av utbildningsnivå och socioekonomisk 
ställning, så således mot bakgrund av resultatet av föreliggande studie bör BHV-sjuksköterskan beakta 
att skillnader kan föreligga vilka är beroende av föräldrarnas utbildningsnivå och så även av den 
socioekonomiska ställningen, och vidare kan påverka behovet av samt upplevelsen av stöd från 
barnhälsovården och BHV-sjuksköterskan.  
 

Sammanfattningsvis visar resultatet av studien att föräldrar är nöjda med bemötandet och stödet de fått 
av BHV-sjuksköterskan på barnhälsovården, vilket vidare även kan påverka föräldrarnas nöjdhet med 
hälso-och sjukvården. Sigurdardottier, Garwick och Kolbrun Svavarsdottir (2017) stärker detta genom 
sin studie som belyser sambandet mellan upplevelsen av familjestöd och nöjdhet med hälso- och 
sjukvården.  Upplevelsen av ett gott familjestöd påverkas framför allt av att få användbar information 
som ökar medvetenheten om familjens styrkor. Ur ett familjecentrerat perspektiv bör BHV-
sjuksköterskan genom hälsofrämjande arbete lägga fokus på att identifiera och stödja de resurser som 
finns inom och utom familjen vilka vidare kan påverka förälderns upplevelse av familjehälsa (Benzein 
et al., 2010). Det har vidare också kunnat identifieras att BHV-sjuksköterskans bemötande värderas av 
föräldrar som den viktigaste aspekten i att arbeta familjecentrerat (Hielkema, Winter, Feddema, Stewart 
& Reijneveld, 2014). Barnhälsovården utgör ur en samhällsaspekt en viktig del av barns utveckling och 
hälsa varför en god relation mellan föräldrar och BHV-sjuksköterska är mycket viktig (Benzein et al., 
2017; Bronfenbrenner, 1979) och något som således bör eftersträvas. 

Slutsatser 

Föräldrar har en positiv uppfattning av mötet med BHV-sjuksköterskan, vilket är gynnsamt både i ett 
individ- och samhällsperspektiv, då BHV-sjuksköterskans och barnhälsovårdens fokus är 
hälsofrämjande och förebyggande av sjukdom. Genom att verka för goda och sunda levnads- och 
uppväxtvillkor bidrar barnhälsovårdens arbete till att chanserna för en god hälsa, inte bara under 
barnåren, utan genom hela livet ökar. För att lyckas med detta hälsofrämjande arbete krävs ett gott 
samarbete med barnets föräldrar. Familjecentrerad vård, att familjen som ett system beaktas, är att 
föredra inom barnhälsovård, då föräldrar värderar att få information som de förstår, att de får vara 
delaktiga, att de känner sig respekterade och lyssnade på samt att BHV-sjuksköterskan är positiv, 
förstående, omhändertagande, stödjande, fokuserad och respektfull. Resultatet av denna studie visar att 
föräldrar är nöjda med barnhälsovården samt ställer sig positiva till BHV-sjuksköterskans vårdande 
förhållningssätt.  

Fortsatta studier 
Denna studie syftade till att belysa föräldrars uppfattningar av mötet med BHV-sjuksköterskan utan att 
de innan fått reflektera över begreppet familjecentrerad vård. Intressant vore att undersöka om 
föräldrarna hade haft en annan uppfattning om mötet om de hade känt till begreppet familjecentrerad 
omvårdnad. Vidare hade det varit av intresse att göra en uppföljande studie för att undersöka huruvida 
eventuella skillnader skulle föreligga. Ett ytterligare alternativ till fortsatt forskning skulle kunna vara 
att göra en observationsstudie för att undersöka huruvida BHV-sjuksköterskorna använder sig av 
familjecentrerad vård eller inte samt för att studera hur olika arbetssätt påverkar föräldrars uppfattning 
av mötet med BHV-sjuksköterskan.  

Kliniska implikationer  
Familjecentrerad omvårdnad är ett effektivt arbetssätt som BHV-sjuksköterskan kan använda sig av för 
att lyckas väl i det hälsofrämjande arbetet. Resultatet av studien kan bidra till att verksamheten får en 
fördjupad förståelse för hur föräldrar uppfattar mötet med BHV-sjuksköterskan och visar på att BHV-
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sjuksköterskans arbete är mycket uppskattat, vilket är viktigt att återkoppla till de som arbetar inom 
verksamheten. Liknande studier kan vidare användas för fortsatt förbättring och utveckling av specifika 
områden kopplat till familjecentrerad omvårdnad. Resultatet kan även användas av verksamheter i 
andra kontexter där familjer förekommer.  
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Bilaga 1. FÖRÄLDRAENKÄT

 

 
 
 
 
 

Denna enkät riktar sig till dig som tillsammans med ditt barn nyligen 
besökt barnhälsovården. För att kunna utveckla barnhälsovårdens 
verksamhet är vi intresserade av att ta del av dina erfarenheter av 
ditt och ditt barns senaste besök.  

  

Utgå från ditt senaste besök på barnhälsovården när du besvarar 
frågorna. 

 
 
 
Kände du förtroende för den sjuksköterska du mötte? 
 
 
 

 1 2 3 4 5  
Nej, inte alls Ja, helt och hållet 

Ev kommentar 

 
 
 
Kände du dig delaktig i beslut om ditt barns vård och behandling, så mycket som du önskade 
 
 
 

 1 2 3 4 5  
Nej, inte alls Ja, helt och hållet 

Ev kommentar 



 
 

 
 
 
Fick du den information du efterfrågade om ditt barn under ert besök? 
 
 
 

 1 2 3 4 5  
Nej, inte alls Ja, helt och hållet 

Ev kommentar 

 
 
 
Fick du möjlighet att ställa de frågor som du önskade? 
 
 
 

 1 2 3 4 5  
Nej, inte alls Ja, helt och hållet 

Ev kommentar 

 
 
 
Om du ställde frågor till sjuksköterskan, fick du svar som du förstod? 
 
 
 

 1 1 3 4 5  
Nej, inte alls Ja, helt och hållet 

Ev kommentar 

 
 
 
Hur upplevde du besöket som helhet? 



 
 

 
 
 

 1 2 3 4 5  
Mycket dåligt Mycket bra 

Ev kommentar 

 
 
 
Den sjuksköterska som du och ditt barn träffade på barnhälsovården, upplevde du som..... 
 
 
 

 
Nej, 

inte alls Ibland Varken 
eller 

För det 
mesta 

Ja, 
absolut 

Inte 
relevan

t 
Tröstande       
Positiv       
Informativ       
Kliniskt kompetent       
Förstående       
Personlig       
Omhändertagande       
Stödjande       
En uppmärksam lyssnare       
Fokuserad på dig       
Tekniskt kunnig       
Medveten om dina känslor       
Respektfull       

 
 
 
 

Frågor om dig som svarar på enkäten: 
 
 
 Är du barnets: 
 
 
 

Pappa 

Mamma 



 
 

Annan 

 
 
 
Är detta ditt första barn? 
 
 
 

Ja 

Nej 

 
 
 
Hur gammalt är ditt barn som du nu varit på besök med på barnhälsovården 
 
 
 

0 - 5 månader 

6 - 12 månader 

1,5 - 5 år 

 
 
 
Hur gammal är du? 
 
 
 

Under 25 år 

25 - 35 år 

Över 35 år 

 
 
 
Vänligen ange din högsta avslutade utbildning 
 
 
 

Grundskola 

Gymnasium 

Eftergymnasialutbildning, universitet eller högskola 

Ingen avslutad utbildning 



 
 

 
 
 
Det går inte att fråga om allt i en enkät. Har du förslag, tankar eller annat du vill dela med dig av för att 
hjälpa oss att bli bättre? 
 
 
 



 
 

Klicka på den grå bocken till höger för att skicka in din 
enkät. 

Tack för din medverkan!



 

 
 

 

Bilaga 2. INFORMATIONSBREV TILL 
BARNHÄLSOVÅRDSSJUKSKÖTERSKOR 

 
 
 
Barnhälsovårdens föräldraenkät vecka 35 och 36 
  
Familjerna hjälper oss att bli bättre! 
 
Vi i Barnhälsovården Region Jönköpings län är angelägna om att familjerna erbjuds bästa möjliga 
bemötande hos oss. Vi vill därför gärna undersöka föräldrarnas erfarenheter av barnhälsovården.  
 
Under vecka 35 och 36 gör vi en satsning med en föräldraenkät som erbjuds alla svensktalande 
föräldrar som kommer på sjuksköterskebesök dessa veckor.  
 
Enkäten besvaras digitalt genom att föräldrarna får ett e-postmeddelande med enkäten. Enkäten tar 
cirka 10 minuter att besvara och är anonym. Svaren vi får in kommer användas i syfte att utveckla 
vårt arbete.  
 
Förberedelser som behöver göras på enheten inför dessa 2 veckor 

 Sätt upp affischer med information om enkät i väntrummet 
 

Ni kommer att få följande material skickat till er  

 50 remsor för e-postadresser/ssk 

 2 svarskuvert/enhet, att skicka remsorna i till Hanna 

 2 affischer/enhet 
 
Genomförande 

 Erbjud alla svensktalande föräldrar att svara på enkäten. 

 De föräldrar som vill besvara enkäten fyller i sin e-postadress på remsa. De ska då informeras 
om att en enkät kommer att skickas ut till dem inom 2 veckor. 

 
I slutet av första veckan och andra veckan 
Den som är sist kvar på enheten på fredagen skicka ifyllda remsor i bifogat svarskuvert till Hanna 
Persson. 
 
Vi tackar så mycket för er hjälp med detta 
  
 
 
Marie Golsäter och Carin Oldin 
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