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Sammanfattning 
 
Utgångspunkten i studien är det beroende och den ömsesidighet som finns inom familjen. 

Barnet är beroende av sina föräldrar för sin utveckling och sin hälsa. Föräldrarnas resurser och 

välbefinnande påverkar i sin tur hur de knyter an till barnet. Syftet är att ta reda hur BVC- 

sjuksköterskor arbetar med att identifiera särskilt behov av stöd för barn och deras familjer. 

Metoden är en litteraturstudie av vetenskapliga, kvalitativa artiklar. Analysen av artiklarnas 

resultat är gjort enligt Axelsson (2008) och mynnar ut i fyra huvudteman. De fyra 

huvudtemana är följande; BVC-sjuksköterskors arbete med rådgivning, BVC-sjuksköterskors 

arbete med strukturerade bedömningsverktyg, BVC-sjuksköterskors observationer samt att 

Arbeta med föräldrarna som samarbetspartners. BVC-sjuksköterskor som rådgivare 

påverkades av faktorer som exempelvis tidsbrist och BVC-sjuksköterskors attityder. Analysen 

av arbetet med det strukturerade bedömningsverktyget visade att formuläret verkade göra 

intrång i den vanliga interaktionen mellan BVC-sjuksköterskor och familjer. BVC-

sjuksköterskors observationer av familjer och barn visade att kontinuitet är av största 

betydelse. När BVC-sjuksköteskor såg föräldrarna som samarbetspartners var de måna om att 

vara flexibla och släppa sin agenda för att utgå från familjens behov. Diskussionen tar upp 

BVC-sjuksköterskors arbete med rådgivning och att arbeta med föräldrarna som 

samarbetspartners. Arbetssätten utgör varandras motsatser men kan också komplettera 

varandra.  

 

Nyckelord: Barn, föräldrar, BVC-sjuksköterska, bedömningsverktyg, hembesök, rådgivning, 

samarbete. 
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INLEDNING 
BVC-sjuksköterskors arbete med barn och familj är i fokus i detta arbete. Vi arbetar båda med 

barn och familj. En av oss som distriktssjuksköterska på Barnavårdscentral (BVC), och en 

som psykiatrisjuksköterska på Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning (BUP). Till 

BUP-akuten kommer ungdomar mellan 12-18 år, även om yngre barn också kan förekomma. 

BVC arbetar med barn inom åldrarna 0-6 år. 

 

Människan är från starten av sitt liv helt beroende av djupa och stabila relationer för överleva 

och utvecklas, fysiskt och psykiskt. Späda och små barn har förmåga till inlärning, minne och 

socialt samspel. De är sårbara för psykisk ohälsa om relationen till föräldrarna inte fungerar 

på ett tillräckligt bra sätt. Det gör det viktigt att fånga upp de små barnen med ökade risker för 

ohälsa tidigt.  För att kunna göra det måste BVC-sjuksköterskan samarbeta med föräldrarna. 

I arbetet med barnfamiljen blir det därför viktigt att tidigt identifiera familjens resurser, 

riskfaktorer och behov, såväl hos barnet som hos familjen (Robertson & Holmboe 2012, s. 

31). 

 

Studien handlar om BVC-sjuksköterskors arbetssätt inom Primärvården med barn 0-6 år och 

deras familjer. BVC-sjuksköterskor har en unik position då de tidigt träffar alla föräldrar och 

identifierar resurser, behov och riskfaktorer. Därefter erbjuds åtgärder och eller stöd till 

familjen. Enligt Socialstyrelsen har BVC liksom andra verksamheter (mödrahälsovård, 

elevhälsa) stor betydelse för att utjämna sociala skillnader i hälsa. Men trots god regional 

täckning finns det ändå grupper som inte nås i tillräckligt stor utsträckning. I Sverige ökar 

andelen barn och ungdomar som söker psykiatrisk öppenvård, och det gäller flera typer av 

besvär. Exempelvis behöver barnhälsovården utveckla ytterligare insatser för att förebygga 

psykisk ohälsa bland barn i utsatta familjer (Socialstyrelsen 2013, s.7,8,11). 
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BAKGRUND 

Barnhälsovården, kompetens och uppdrag 
 
Barnhälsovården ska hälsoövervaka barn från födseln till dess att barnet börjar skolan, 

vanligen vid 6 års ålder. Syftet är att minska dödlighet, sjuklighet och funktionsnedsättning 

hos barnet (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin 2009, s. 7). När barnet är nyfött och 

familjen är hemkommen från sjukhuset erbjuds hembesök av BVC-sjuksköterskan. Därefter 

sker besöken vanligen på BVC-mottagningen (Nationella nätverket för 

Vårdutvecklare/Barnhälsovårdssamordnare 2007). Barnets utveckling följs genom bland 

annat screening, som innebär att följa upp barnets tillväxt och hälsa (Magnusson et al. 2007, 

s.7).  

 

Inom barnhälsovården samverkar flera professioner. BVC-sjuksköterskan, som är utbildad 

distriktssköterska eller sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för 

barn och ungdomar, utför merparten av arbetet på BVC och koordinerar även insatser från 

olika professioner till exempel BVC-läkare och barnhälsovårdspsykolog. BVC-

sjuksköterskans arbete omfattas av nationella lagar och föreskrifter (Nationella nätverket för 

Vårdutvecklare/Barnhälsovårdssamordnare 2007). 

 

BVC-sjuksköterskor ska identifiera vilka resurser, behov och riskfaktorer som finns hos 

familjen. Riskfaktorer hos familjen kan vara familjens livsstil, hur familjen samspelar med 

varandra eller hur den känslomässiga relationen till barnet är. Vid avvikelse i screening av 

barnets hälsa eller vid identifierande av riskfaktorer ska åtgärder och/eller stöd till barnet och 

familjen erbjudas. BVC-sjuksköterskan ska stödja föräldrarna i deras föräldraskap så att de 

stärks i rollen på ett sätt som gynnar barnets hälsa (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin 

2009, ss. 7, 23, 129, 214, 233). 

 

Familjen 
 
Familjen kan definieras med en grupp människor som säger sig tillhöra familjen. Relationerna 

inom familjens medlemmar är känslomässiga och de har en samhörighet och gemenskap med 

varandra (Wright, Watson & Bell 2002 ss. 72-73).  Familjens utseende, synen på vilka som 

ingår i en familj och rollerna inom familjen har förändrats över tid. Under 1900-talet kom 
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familjebilden att ändras från att leva i en storfamilj med släktskap och flera generationer till 

den lilla familjen med mamma-pappa-barn. Förändringen gjorde också att rollerna inom 

familjen förändrades. Mannen var inte längre ensam familjeförsörjare utan kvinnorna kom ut i 

arbetslivet och bidrog med den ekonomiska försörjningen. Barnsomsorgen byggdes successivt 

ut och andra personer än familjen kom att delta i omsorgen kring barnen. I dag är begreppet 

familj vidare.  Det kan vara en ensamstående förälder med barn. Det kan vara samkönade 

parförhållanden med eller utan barn. Exempel på vilka som kan ingå i en familj kan vara 

många. Det innebär att familjen ses som ett system där varje familj är unik, med sina 

relationer och funktioner samt hur de samverkar med varandra (Benzein, Hagberg, & 

Saveman 2010, ss. 111-112 och Kirkevold 2002, ss. 23-26).  

 

Den enskilda familjen är föränderlig över tid till exempel genom att den utökas med barn. 

Rollerna inom familjen kommer då att förändras. Beroende på hur familjen interagerar med 

varandra och vilka resurser familjen har, påverkar hur familjen lever sitt liv och hanterar olika 

situationer som uppstår (Kirkevold 2002, ss. 23-29). 

 

Barns anknytning och föräldrars omvårdnad 
 
Anknytning och omvårdnad beskrivs som två distinkta beteendesystem, det ena hos barnet 

och det andra hos föräldern.  Om barnet får trygghet och beskydd när den söker den andres 

närhet kallas anknytningen trygg, medan den kallas otrygg om närhetssökandet inte leder till 

ökad känsla av trygghet och beskydd. Barnet visar på olika sätt med sitt beteende, ex gråt, 

skrämd blick eller stelnad kroppsställning att de behöver tröst eller beskydd. Förälder kan då 

svara an till detta genom att krama barnet eller lyfta upp det och hålla det nära. Detta kan 

tyckas som självklarheter men föräldrar som mår dåligt kan av olika skäl tolka barnets 

beteende felaktigt. De kan t e x tolka barnets gråt som en anklagelse och blir då arga på barnet 

istället för att ge tröst. Hos spädbarnet är anknytningen reflexmässig men ju äldre barnet blir 

desto mer ökar dess föreställningsförmåga. Anknytningssystemet avtar sedan successivt, från 

ca 3 års ålder. Barnet börjar då utforska världen mer och mer på egen hand. Föräldern 

fungerar då som den trygga hamn barnet kan återvända till för att söka närhet och tröst när det 

behövs (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Mothander 2006, s.55, 57, 65, 132, 135). 
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Barns rättigheter 
 

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter räknas varje människa under 18 år som barn, 

vilket medför en stor variation i utveckling, mognad och behov. Konventionens barnsyn 

innebär att tillgodose barns behov, skydda dem mot utnyttjande och diskriminering och se till 

att de är medbestämmande (FN:s barnkonvention 2011).  Nordisk förening för sjuka barns 

behov (NOBAB 2011) har utifrån FN:s konvention om barns rättigheter utarbetat riktlinjer för 

barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården. Dessa riktlinjer har ett tydligt 

familjeperspektiv. Det är viktigt att personal samt andra vuxna som finns runt barnet 

tillgodoser barnets behov och främjar deras hälsa genom att bland annat bemöta barnet utifrån 

dessa lagar och riktlinjer (Benzein, Hagberg, Saveman 2012, s.202). Barnkonventionen ska 

genomsyra barnhälsovårdens arbete med barn och deras familjer så att barns hälsa och 

utveckling främjas samt att föräldrarna stärks i sin roll (Lindfors 2014). 

 

Livsvärld och vårdrelation 
 
Med livsvärld menas den verklighet vi lever i och hur verkligheten uppfattas genom kroppen, 

den levda kroppen (Wiklund 2003, s.40, Dahlberg & Segesten 2010, s. 130). Den levda 

kroppen formas av erfarenheter, minnen, tankar, känslor och upplevelser samt präglas av 

sammanhang och mening. Livsvärlden tas oftast för given och är omedveten. Vid 

förändringar i livet som att drabbas av sjukdom eller att bli förälder blir det viktigt för 

sjuksköterskan att möta patienten med utgångspunkt i livsvärlden. I mötet mellan patient och 

sjuksköterska uppstår en vårdrelation. Denna relation ska skiljas från den naturligt vårdande 

relationen. Den senare är grundläggande och naturlig och behövs för människans utveckling 

och överlevnad. Vårdrelationen tar vid när den naturliga vårdnaden inte räcker till och 

grundar sig på vetenskap och erfarenhet. För att en relation som rör sig mot hälsa ska uppstå i 

mötet mellan patient och sjuksköterska måste den utgå från patientens behov och önskemål.  

Sjuksköterskan får genom att fråga och lyssna till svaren om hur patienten mår, hur hon/han 

har det, upplever sjukdom och hälsa en möjlighet till inblick i patientens livsvärld (Dahlberg 

& Segesten 2010, ss. 130-131, 135). Relationen präglas av ömsesidighet och respekt där 

sjuksköterskan har större makt i och med sin kunskap och patientens utsatthet samt behov av 

vård. Vården kan utformas på bästa sätt när sjuksköterskan är tillgänglig för patienten och 

visar patienten uppmärksamhet så att patienten bjuder in sjuksköterskan (Wiklund 2003, ss. 

154-158). Sjuksköterskan är, i och med sin maktposition, ansvarig för vårdrelationen så att det 
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blir ett vårdande möte där hälsoprocesserna hos patienten främjas (Dahlberg & Segesten 

2010, ss.192,195). 

 

Inom barnhälsovården inleds vårdrelationen mellan BVC-sjuksköterska, barn och familj med 

hembesök. Hembesök lägger grunden för relationen och det främjar en jämlik relation mellan 

BVC-sjuksköterskor och familj. Hembesök påverkar den fortsatta vårdkontakten, ökar 

möjligheten att identifiera risker för barn och stärker föräldraförmågan (Almqvist-Tengen, 

Bergström, Lindfors, Holmberg & Magnusson 2010, s. 2968). 

 

Patienters och närståendes delaktighet i vården  
 
För patienter och närstående är det viktigt att komma in i ett vårdande sammanhang. En 

kontext där sårbarheten kan minska, frihetsgraderna öka och hälsa och välbefinnande 

utvecklas. Detta är vad som avses med delaktighet i hälso- och vårdprocesser (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 108). Det är i den vårdande relationen som delaktighetens vara eller inte 

vara avgörs. Delaktigheten har djupare innebörder än sedvanliga former av stöd och 

information. Först när stödet och informationen förmår möta patienternas livsvärld uppstår 

delaktighet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 111-112). 

 

 Föräldrar har ansvar för barns behov av god vård och de har både rätt och skyldighet att 

bestämma i frågor som rör barnets vård (SOSFS 1949:381). 

 

Vårdpersonal ansvarar för att föräldrar får möjlighet att närvara och vara delaktiga i sitt barns 

vård (HSL 1982:763).  För sjuksköterskor är det en viktig kunskap att närstående kan vara en 

avgörande faktor för patientens möjligheter att bevara eller återvinna hälsa. Närstående kan 

dock också ha en negativ inverkan på situationen (Dahlberg & Segesten  2010, ss. 121). 

 

BVC-sjuksköterskor har en unik möjlighet att öka föräldrarnas delaktighet i barnets hälsa då 

hon kommer i kontakt med i stort sett alla barnfamiljer. Genom att ge familjen kunskap om 

barns utveckling och behov utifrån vad den specifika familjen behöver kan föräldrarna stärkas 

i sitt föräldraskap (Barnläkarföreningen, 2007). 
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PROBLEMFORMULERING 
 
Barns hälsa och utveckling är beroende av föräldrars omsorg och vård. Ju yngre barnet är 

desto större är beroendet. För att BVC-sjuksköterskor ska kunna möta barnets behov är det 

nödvändigt att arbeta med den familj som barnet ingår i. Familjen är en enhet och utgör den 

närmiljö och kultur som barnet ska växa upp i. De resurser som familjen har är av betydelse 

för barnets hälsa och utveckling. Då det finns behov av mer stöd hos familjen som är av 

betydelse för barnets välbefinnande är det viktigt att BVC-sjuksköterskan kan identifiera vilka 

barnets och familjens behov är. Då den psykiska ohälsan ökar hos barn och ungdomar är 

tidiga upptäckter av ohälsa med påföljande åtgärder och/eller stöd av största vikt.  

 

BVC-sjuksköterskan ska främja barnets hälsa och utveckling samt förebygga ohälsa. Att tidigt 

identifiera och initiera åtgärder vid problem är en uppgift för BVC-sjuksköterskan. Det väcker 

intresse för att öka kunskapen om BVC-sjuksköterskans arbetssätt där det finns barn och 

familjer med särskilt behov av stöd. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva BVC-sjuksköterskors arbetssätt med att identifiera barn och deras 

familjer med särskilt behov av stöd. 

 

METOD 
Valet av metod gjordes för att se vilken forskning som finns om BVC-sjuksköterskors 

arbetssätt med att identifiera särskilt behov av stöd i barnfamiljer. Metoden är en 

litteraturstudie av vetenskapliga artiklar för att sammanställa den kunskap som finns inom det 

aktuella området. En litteraturstudie är enligt Axelsson (2008, ss. 173-174) en 

litteraturgenomgång av den forskning som finns inom det valda området.  

 
Litteratursökning 
 
Litteratursökningen gjordes från september till november 2013.  Inklusionskriterier var BVC-

sjuksköterska, barnhälsovård, barn i åldern 0-6 år. Exklusionskriterier var föräldrarnas 
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perspektiv och artiklar publicerade före 2003. Sökningen gjordes först brett i Cinahl. Cinahl 

valdes då det är en databas som innehåller tidsskrifter med vetenskapliga artiklar som berör 

sjuksköterskors arbete. Sökningen har även gjorts i databasen Pubmed men inga ytterligare 

artiklar tillkom. Urvalet av artiklar har gjorts systematiskt och artiklarna är primärkällor, det 

vill säga att författare och undersökare är samma person. Studierna som artiklarna beskriver är 

kvalitativa och berör BVC-sjuksköterskors arbete vid hembesök och på BVC-mottagning. 

 

Sökningen inleddes med sökorden child*, parent och health nurse.  Det blev 257 träffar och 

sökningen gjordes om då det var för många abstracts att gå igenom. Sökorden som användes i 

olika kombinationer var child*, parent, health nursing, partnership, nurse family, assessment, 

health visit*, health visiting, och health nurse. Det blev 59 träffar. Abstract lästes igenom och 

sex artiklar ansågs relevanta mot syftet. En manuell sökning gjordes sedan genom att läsa 

igenom referenslistor, vilket gav ytterligare två artiklar (Bilaga1). Ytterligare avgränsningar i 

val av artiklar var att de skulle handla om BVC-sjuksköterskans perspektiv och inte 

föräldrarnas perspektiv. Relevanta artiklar, publicerade mellan åren 2002-2013, valdes ut. 

Sammanlagt har åtta kvalitativa artiklar relevanta för studiens syfte använts i studien. Inga 

kvantitativa artiklar kom fram i sökningen som passade för syftet. 

 

Dataanalys 
 
Dataanalysen av de valda artiklarna har gjorts enligt Axelsson (2008, s. 180). Det innebär att 

båda författarna först läste artiklarna och sedan sammanställde dem i en tabell för att få en 

översikt av artiklarnas syfte, metod och resultat (Bilaga 2). Artiklarnas resultatdel lästes flera 

gånger för att få fram gemensamma nämnare om BVC-sjuksköterskors olika arbetssätt. Dessa 

gemensamma nämnare markerades med olika färger och grupperades i teman. Alla teman 

fanns inte i alla artiklar men alla teman fanns i mer än en artikel. Texten grupperades i dessa 

olika teman vilket är ett sätt enligt Axelsson (2008, ss 180-181) att skapa struktur i arbetet. 

För att ytterligare strukturera arbetet och göra det mer överskådligt lästes respektive tema om 

igen för att ta ut underteman, på samma sätt som tema togs ut med hjälp av färgade 

överstyrkningspennor. 
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RESULTAT 
Syftet med den här studien var att beskriva BVC-sjuksköterskors arbetssätt med att identifiera 

särskilt behov av stöd hos barn och deras familjer. Fyra tema med undertema framkom utifrån 

artiklarna för att svara på syftet (Tabell 1). 

Tabell 1. 
 
Huvudtema BVC-

sjuksköterskors 
arbete med 
rådgivning 

BVC-
sjuksköterskors 
arbete med 
strukturerade 
bedömningsverktyg 

BVC-
sjuksköterskors 
observationer 

Att arbeta med 
föräldrarna som 
samarbetspartners  

Undertema (inget 
undertema) 

• Att arbeta utifrån 
en checklista 

• Att arbeta utifrån 
en hälsoprofil 

• Förutsättningar 
för 
observationer 

• Observationer 
av samspel 

• Observationer 
av barns 
beteende 

• Relationer 
mellan BVC-
sjuksköterskor 
och familjer 

• BVC-
sjuksköterskors 
förhållningsätt 

 

 

BVC-sjuksköterskors arbete med rådgivning 
 

BVC-sjuksköterskor som hade en kritisk syn på föräldrar var mer benägna att ta på sig en 

rådgivande roll i sin samverkan med föräldrar. Arbetssättet hämmar dock utvecklingen av en 

terapeutisk relation, och har visat sig ha en negativ inverkan på familjer (Myors, Schmied & 

White 2012 ss183-184). 

 

BVC-sjuksköterskor behöver färdigheter för att göra det möjligt för föräldrar att göra sina 

egna val istället för att ge expertråd. Vid tidsbrist var det uppenbart (under observationerna) 

att många BVC-sjuksköterskor intog expertrollen mer och gav råd, istället för att lyssna och 

utforska föräldrarnas oro. Det fanns många fall där BVC-sjuksköterskor uttryckte att 

föräldrarna var bristfälliga i sin roll och behövde råd, t ex av en BVC-sjuksköterska, för att 

fylla sina kunskapsluckor. Utan lämpligt stöd, ex från arbetsledningen eller i form av 

handledning, antog BVC-sjuksköterskan expertens strategier. Detta kunde i sin tur leda till 
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bristande respekt för kollegor och föräldrar från BVC-sjuksköterskans sida, i sin strävan att 

upprätthålla en nivå av makt och kontroll (Myors, Schmied & White 2012 ss185-186). 

 

  

BVC-sjuksköterskors arbete med strukturerade bedömningsverktyg 
 
BVC-sjuksköterskor använder formella riktlinjer och checklistor för att identifiera och 

prioritera familjer med extra vårdbehov. BVC-sjuksköterskor anses ha en unik position i 

samhället då de träffar många familjer. De familjer med störst behov ska identifieras och 

prioriteras och därmed minskas antalet rutinmässiga besök (Cowley & Houston 2003 ss 82-

83). 

 

Att arbeta utifrån en checklista 
 

Olika typer av bedömningsverktyg kan användas av BVC-sjuksköterskor i sina kontakter med 

familjer (Cowley & Houston 2003, ss 84-92, Appleton & Cowley 2004, ss 788-792). I 

samband med ett första besök på BVC, eller vid ett hembesök användes ett strukturerat 

bedömningsverktyg, en checklista. Utifrån checklistan bedömde BVC-sjuksköterskor 

tillsammans med familjer, behov av stöd (Cowley & Houston 2003, ss 84-92, Appleton & 

Cowley 2004, ss 788,791). Observationerna visade att vissa BVC-sjuksköterskor, när de 

ställde frågorna utifrån checklistan, inte verkade lyssna eller reagera på svaren. De gick 

istället vidare till nästa fråga. Analysen av observationerna visade att det strukturerade 

bedömningsverktyget verkade göra intrång i den vanliga interaktionen mellan BVC-

sjuksköterskor och familjer. Checklistan satte agendan för besöket och främjade en högre nivå 

av förhör. Trots att det rådde enighet bland BVC-sjuksköterskor att bedömningsverktyget inte 

var avsedd att användas enbart som en checklista, utan att frågorna skulle vara vägledande, 

visade resultatet på det motsatta. I nästan samtliga observerade exempel, lästes frågorna från 

formuläret ”rakt upp och ner”.  Checklistan påverkade BVC-sjuksköterskor att ställa frågor 

istället för att lyssna på föräldrarna, som då tenderade att inte avslöja sina behov eller 

problem. Frågor från checklistan som för vissa familjer uppfattades som helt acceptabla, 

kunde av andra uppfattas som djupt okänsliga (Cowley & Houston 2003, ss 84-92). 
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Att arbeta utifrån en hälsoprofil 
 
Att utgå från en hälsoprofil var också ett sätt för en del BVC-sjuksköterskor att bedöma 

vårdbehovet hos barn och familjer. Hälsoprofilen fokuserade på livsstilsfaktorer samt fysisk 

och psykisk hälsa. De fylldes i vid första hembesöket och uppdaterades efter två år. En del 

BVC-sjuksköterskor menade att den öppnade upp för frågor och behov medan andra tyckte att 

det var ett klumpigt instrument som inte tog hänsyn till familjens aktuella behov (Appleton & 

Cowley 2004, ss 788).   

 

BVC-sjuksköterskors observationer 
 
BVC-sjuksköterskors observationer av barnet och familjen omfattar barnets färdigheter, 

hemmiljön och samspelet i familjen. För att observationerna ska ge en helhetsbild om vad 

barnet och familjen har för behov krävs det kontinuitet och att BVC-sjuksköterskan lär känna 

familjen (Tammentie, Paavilainen, Åstedt-Kurki & Tarka 2013, s. 28, Appleton & Cowley 

2008, ss 236-241, Wilson, Barbour, Graham, Currie, Puckering & Minnis 2007, ss. 1140-

1142 och Appleton & Cowley, 2008 ss. 686-691). 

 

Förutsättningar för observationer 
 

Vid första besöket, antingen vid hembesök eller på BVC-sjuksköterskans mottagning, 

tillsammans med barnet och familjen samlade BVC-sjuksköterskan in bakgrundsinformation 

om familjen och om hur förlossningen hade varit. (Appleton & Cowley 2008, s. 691 och 

Appleton & Cowley, 2008 s. 236).  Besöken kunde styras antingen av BVC-sjuksköterskan 

genom att hon ställde frågor eller att föräldrarna fick styra besöket genom att berätta fritt. Ofta 

var det en kombination. För BVC-sjuksköterskan var det viktigt att vara informell och flexibel 

för att få föräldrarna att berätta om sin situation. Vid hembesök var sjuksköterskan en gäst och 

det underlättade för att föräldrarna skulle våga berätta mer (Appleton & Cowley 2008, s.691). 

 

Kunskap om familjens tidigare historia underlättade bedömningarna och fördjupades genom 

tidigare kontakter, till exempel om det fanns äldre barn. Familjens bakgrundshistoria och 

vilket bostadsområde familjen bodde i påverkade BVC-sjuksköterskans uppfattning om 

familjen och hur vaksam (Appleton & Cowley 2008, s. 690 och Wilson et al. 2007, s. 1142). 
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För att få en uppfattning om barnets och familjens behov räckte det inte med observationer av 

barnet och familjen i hemmet eller på mottagningen vid enstaka tillfällen.  För att få en 

helhetsbild krävdes kontinuitet, det vill säga att det var samma BVC-sjuksköterska som 

träffade familjen upprepade gånger. Uppgifterna som BVC-sjuksköterskan inhämtade vid de 

olika besöken och jämfördes med varandra och skapade en bild av barnet och familjen och 

deras behov (Appleton & Cowley 2008, s. 686, Wilson et al. 2007, s. 1142 och Appleton & 

Cowley 2008, s. 236). Genom kontinuitet lärde sjuksköterskan känna familjen vilket var 

viktigt för att de skulle känna sig bekväm med BVC-sjuksköterskan. BVC-sjuksköterskan 

blev insatt i familjens situation och om föräldrarnas medvetenhet om vilka behov de hade.  

BVC-sjuksköterskan behövde lära känna båda föräldrarna och få deras förtroende samt få 

kännedom om deras sociala nätverk (Appleton & Cowley 2008, s. 690).   

 

Observationer av samspel 
 

BVC-sjuksköterskan följde barnets utveckling och screenade barnet. Vidare samlade hon 

information om bland annat sömnrutiner, hur barnet åt, barnsäkerhet och om barnets hälsa 

(Appleton & Cowley 2008, s. 686 och Appleton & Cowley 2008, s. 238). Vid hembesöken 

iakttog BVC-sjuksköterskan hur föräldrarna betedde sig med barnet, till exempel om de 

tittade på barnet när de talade med barnet, hur de höll i barnet och hur de interagerade med 

barnet när det matade och klädde barnet. En del föräldrar hade svårt att bära och hålla barnet 

på ett naturligt sätt. Då nyblivna mödrar kan få en depression efter förlossningen var det 

viktigt att iaktta samspelet mellan mamma och barn. Lugnande faktorer var om barnet var i 

föräldrarnas fokus och att föräldrarna visade barnet ömhet. Man observerade också om 

föräldrarna hade orealistiska förväntningar på barnet, till exempel att ett ledset barn fick vänta 

på tröst när mamman åt (Tammentie et al. 2013, ss. 28-30 och Wilson et al. 2007,  ss.1140-

1142).  

 
Observationer av barns beteende 
 

Bedömningar av barnet gjordes av BVC-sjuksköterskan  av vad man kan förvänta sig av ett 

barn i en viss ålder och hur barnet ska bli nöjd. Om barnet inte blev det så hade BVC-

sjuksköterskans intuition en stor betydelse för att bedöma om det inte stod rätt till och det 
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styrde hennes insatser (Appleton & Cowley 2008, s. 687). Barnets beteende sågs inte alltid 

som användbart för att bedöma relationen mellan barn och förälder (Wilson et al. 2007, s. 

1140). Bedömningarna var individuella och därför såg arbetet inte exakt lika ut med alla 

familjer. Intuition och magkänsla styrde också BVC-sjuksköterskans bedömningar av vad 

barnet och familjen behövde. När det fanns det en känsla av att allt inte stod rätt till blev 

BVC-sjuksköterskan mer observant och sökte efter objektiva faktorer som stärkte hennes 

känsla (Appleton & Cowley 2008, s. 687). Om BVC-sjuksköterskan uppmärksammade något 

som oroade henne gjorde hon uppföljande hembesök för att inte dra slutsatser på enstaka 

situationer. Bedömningarna påverkades av BVC-sjuksköterskans kunskap, erfarenhet, 

personlighet, föreställningar och attityder (Appleton & Cowley 2008, s.687 och Appleton & 

Cowley 2008, s. 240). 

 

Att arbeta med föräldrarna som samarbetspartners 
 
Att BVC-sjuksköterskan arbetade med familjen som samarbetspartners innebar att lyssna på 

föräldrarna och att ta reda på vilka behov de hade. Fokus låg på föräldrarna/föräldern som 

personer/person och vilka behov som fanns. 

 

Relationen mellan BVC-sjuksköterskor och familjer 
  

BVC-sjuksköterskorna var måna om att vara flexibla och släppa sin agenda för att utgå från 

familjens behov. Genom att förstå vilka behoven var styrde det BVC-sjuksköterskans 

interventioner. BVC-sjuksköterskans förhållningssätt blev av utforskande karaktär. 

Föräldrarna kunde på så sätt identifiera sina egna behov. Istället för att BVC-sjuksköterskan 

identifierar ett problem och ger ett förslag på hur det ska lösas ställer hon frågor till 

föräldrarna som gör att det blir reflekterande. Föräldrarna ses som experter på sina barn och 

vet bäst vad de behöver och har kunskap inom sig att hitta lösningar. Tillsammans löser 

föräldrarna och BVC sjuksköterskan problemet (Fowler, Rossiter, Bigsby, Hopwood, Lee & 

Dunston 2012, s. 3309 och Appleton & Cowley 2008, s. 692). De BVC-sjuksköterskor som 

arbetade med familjen utifrån att se föräldrarna som samarbetspartners kunde se att 

föräldrarna hade starka sidor och ville identifiera dessa styrkor. De var måna om att ha en 

jämlik roll med föräldrarna (Myors, Schmied & White 2012, s184-185). 
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BVC-sjuksköterskans förhållningssätt 
 

Att arbeta med föräldrarna som samarbetspartners innebär att BVC-sjuksköterskors 

förhållningssätt och bemötande blir mer respektfullt. Sjuksköterskan var mån om att bli 

accepterad av familjen. Det förmedlar om att vilja arbeta tillsammans för att lösa problem. 

BVC-sjuksköterskan utforskar kring föräldrarnas bekymmer för att kunna ta till vara 

föräldrarnas resurser. BVC-sjuksköterskan får mer en rådgivande funktion och arbetar med 

det som föräldrarna önskar. BVC-sjuksköterskan lyssnar på familjen, kan ge dem idéer till 

lösningar och fråga vad som kan fungera för dem för att stödja föräldrarna i sina beslut. På så 

sätt blir hon bekräftande för familjen (Fowler et al. 2012, s. 3310 och Appleton & Cowley 

2008, s. 693). Att arbeta med familjen som samarbetspartners är tidskrävande och det gjorde 

att BVC-sjuksköterskan inte hann med så många besök som förväntades av henne. 

Färdigheterna som krävs för detta förhållningssätt innebär att lyssna, utforska, klargöra och 

normalisera (Myors, Schmied & White 2012, ss 185-186). 

 

DISKUSSION 
Syftet är uppnått, det vill säga att resultatet beskriver det syftet anger.  I diskussionen finns en 

metod- och en resultatdiskussion. Den förra behandlar styrkor och svagheter samt val av 

metod och i den andra diskuteras syftets resultat.  

 

Metoddiskussion 
 
Valet av metod är en litteraturstudie för att undersöka vilken forskning det finns om BVC-

sjuksköterskors arbetssätt för att identifiera barn och deras familjer med särskilt behov av 

stöd. Ett annat sätt att svara på syftet hade varit att göra en intervju med BVC-sjuksköterskor 

om vilket arbetssätt de har för att identifiera behov av stöd och hur de ger råd till familjerna. 

 

Uppsatsens resultat bygger på åtta artiklar med kvalitativ ansats utifrån BVC-sjuksköteskans 

arbetssätt. De utvalda artiklarna är publicerade i Storbritannien, Finland, Australien och Nya 

Zeeland. Sökning prövades med andra sökord men fler artiklar som var skrivna inom det 

aktuella syftet eller studier gjorda i Sverige, gick inte att finna.  Då barnhälsovården är 

uppbyggd på liknande sätt i Sverige som i de länder där artiklarna har sitt ursprung är de 
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relevanta för arbetet (Wilson et al. 2007, s.1138). Sökningen avgränsades till artiklar 

publicerade 2002 och framåt. Resultatet blev åtta artiklar som var relevanta för syftet.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Tillvägagångssättet att identifiera barns och familjers behov av särskilt stöd kan göras på 

olika sätt av BVC-sjuksköterskor. Det är dels en bedömning utifrån åldersscreening av barn 

och dels det förhållningssätt BVC-sjuksköterskor väljer att arbeta utifrån för att identifiera 

behov hos barn och deras familjer. Målet med BVC-sjuksköterskors insatser oavsett arbetssätt 

är att främja barns och familjers hälsa. Relationen mellan barn och deras familj är en 

skyddsfaktor men ibland kan det förekomma riskfaktorer i denna relation 

(Folkhälsomyndigheten 2014). Resultatdiskussionen behandlar ”BVC-sjuksköterskors arbete 

med rådgivning” och ”Att arbeta med föräldrar som samarbetspartners”. Dessa två arbetssätt 

kan ses som varandras motsatser i arbete med barn och familjer men också som ett 

komplement till varandra (Fowler et al. 2012, s. 3310 och Appleton & Cowley, 2008 s. 693). 

 

BVC-sjuksköterskors arbete med rådgivning  
 

BVC-sjuksköterskor som hade en kritisk syn på föräldrar var mer benägna att ta på sig en 

rådgivande roll i sin samverkan med föräldrar (Myors,Schied &White 2012 ss183-184). 

BVC-sjuksköterskor behöver färdigheter för att göra det möjligt för föräldrar att göra sina 

egna val istället för att ge expertråd. Tidsbrist var en tydlig, avgörande faktor för BVC 

sjuksköterskor att inta expertrollen mer, och ge råd, istället för att utforska föräldrarnas oro.  

 

Hur BVC-sjuksköterskor tar på sig en expertroll som ett arbetssätt 
 

Ett annat resultat i studien är att kritiska sjuksköterskor uppträder som experter, för att uppnå 

makt och kontroll. Detta går stick i stäv med Benners beskrivning av experten som någon vars 

kunskap ”består av att kunna tolka eller förstå en situation tillsammans med patienten, att 

återskapa patientens hopp liksom att använda sig av deras egna resurser” samt att experten har 

en förmåga att sammansmälta reglernas innebörd till en helhet och ställa dem i relation till 

kontextens innebörd och handla därefter (Benner 1993, ss. 10, 61). Detta är vad som beskrivs 
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som en vårdrelation i bakgrunden. Det är i den vårdande relationen som delaktighetens vara 

eller inte vara avgörs. Delaktigheten har djupare innebörder än sedvanliga former av stöd och 

information. Först när stödet och informationen förmår möta patientens livsvärld uppstår 

delaktighet (Dahlberg & Segesten  2010, ss. 111-112). 

 

Att arbeta med föräldrarna som samarbetspartners 
 

Att arbeta med föräldrarna som samarbetspartners, i partnerskap, innebär att utgå från barn 

och familjers behov. BVC-sjuksköterskor lyssnar och utforskar vilka behov som finns samt 

ställer frågor som ger föräldrar möjlighet till reflektion (Fowler et al. 2012, s. 3310 och 

Appleton & Cowley, 2008 s. 693). Detta förhållningssätt stämmer överens med Hälso- och 

sjukvårdslagen (Svensk författningssamling, 1982) för att främja en god hälsa för barn och 

deras familjer och att insatserna från BVC-sjuksköterskor ska utformas i samförstånd med 

familjer. Begreppet partnerskap ligger linje med begreppet empowerment. Empowerment, på 

svenska egenmakt (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2010) innebär i detta 

sammanhang att stärka familjers självständighet och möjlighet att göra val. BVC-

sjuksköterskors roll blir att informera och undervisa utifrån de mål och frågor som familjer 

har. Genom detta arbetssätt blir föräldrarna delaktiga. Enligt Cawley & Mannix McNamara 

(2011, s.152) har emellertid BVC-sjuksköterskor svårt att beskriva vad empowerment är. De 

kopplade begreppet till att bygga en relation med familjer och förmågan att lyssna till 

familjer. BVC-sjuksköterskor såg sin egen möjlighet till empowerment i yrkesutövandet 

kopplat till möjligheten att arbeta på ett sådant sätt att föräldrars empowerment stärks. 

Förutsättningar som behövs för BVC-sjuksköterskors empowerment är resurser, utbildning 

och kunskapsutveckling samt stöd från chefer i sitt arbete (Cawley & Mannix McNamara 

2011, s.153). Resurser kan vara att det ges tidsutrymme. Såväl arbete med föräldrars 

empowerment som arbete i partnerskap fordrar tid för BVC-sjuksköterskor (Almquist-

Tangen, Bergström, Lindfors, Holmberg & Magnusson 2010, s. 2968 & Myors et al. S. 186 ). 

När BVC-sjuksköterskor arbetar i partnerskap och försöker stärka föräldrarnas empowerment 

har de större möjlighet att möta familjers livsvärld och skapa en delaktighet. Hembesök är ett 

exempel på ett arbetssätt som är resurskrävande utifrån ett tidsperspektiv och som kan har 

betydelse för relationen mellan BVC-sjuksköterskor och familjer (Almquist-Tangen, 

Bergström, Lindfors, Holmberg & Magnusson 2010, s. 2968).  
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Fowler et al. (2012, 2. 3309) skriver att när BVC-sjuksköterskor arbetar tillsammans med 

föräldrarna som samarbetspartners ser de föräldrarna som experter på sina barn och att de vet 

vad barnen behöver. Det arbetssättet blir ett dilemma för BVC-sjuksköterskorna när 

föräldrarna inte ser att barnen far illa. Då har BVC-sjuksköterskorna, enligt socialtjänstlagen 

(2001: 453, kap 14:1), skyldighet att anmäla det till socialnämnden. Det är alltså barnens 

bästa som måste vara i fokus. Relationen till föräldrarna får i ett sådant fall komma i andra 

hand. Vid en anmälan till socialnämnden om att ett barn far illa eller misstänks fara illa bryts 

sekretessen gentemot socialnämnden. 

 

I Sverige erbjuds de flesta familjer hembesök i samband med att barnet är nyfött och när 

familjerna kommit hem efter förlossningen. Hembesöket blir en första kontakt, vårdrelationen 

inleds, mellan BVC-sjuksköterskor och familjer där relationerna tenderar att bli mer jämlika 

än om första kontakten sker på mottagningen. Hembesök främjar möjligheten att arbeta i 

partnerskap när relationen blir mer jämlik. BVC-sjuksköterskor kan informera föräldrarna och 

undersöka barnen. Hembesök ger en ökad möjlighet att identifiera barn och familjers behov 

av stöd. Det finns studier utanför Sverige som tyder på gynnsamma effekter av upprepade 

hembesök där hälsorisker minskat (Almquist-Tangen et al. 2010, s. 2698, 2970).  Lindfors 

(2014) ger förslag på när hembesök kan göras och upplägget på hembesök. Alla barn och 

familjer ska erbjudas ett hembesök och där det finns behov ska fler hembesök göras. I 

Almquist-Tangen et al. (2010, s. 2699) tyckte de flesta BVC-sjuksköterskor att det var 

angeläget att göra hembesök. Vi de tillfällen då hembesök inte gjordes var anledningen i 

första hand att föräldrarna tackade nej och i andra hand tidsbrist. Andelen hembesök har 

minskat från 2002 till 2007.  Hälso- och sjukvårdslagen (Svensk författningssamling, 1982) 

säger att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen. Det finns en risk att Hälso- och 

sjukvårdslagens intentioner inte uppfylls när inte alla familjer erbjuds hembesök. 

 
Slutsatser 
 
De slutsatser som kan dras av studien är att det krävs kontinuitet i relationen mellan BVC-

sjuksköterskor och barnen samt deras familjer, för att underlätta bedömningar av vilket behov 

av stöd de har från BVC-sjuksköterskor. Kontinuitet i kontakten mellan BVC-sjuksköterska 

och barn och familj är också en förutsättning för arbete i partnerskap. Att arbeta med 

föräldrarna som samarbetspartners innebär att utgå från familjers behov. Detta arbetssätt är 
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mer resurskrävande. Ofta är det kostnader på kort sikt som styr resurserna. Vid arbetet med 

barn borde det däremot finnas ett mer långsiktigt tänkande. 

 

Två faktorer är avgörande för BVC-sjuksköterskornas val av strategi vid bemötande: Tidsbrist 

samt att ha ”en kritisk syn” på föräldrarna, vilket i detta fall innebar att BVC- 

sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna hade bristande kunskaper i sin roll som förälder. Då 

en, eller bägge faktorerna, var ett faktum valde BVC-sjuksköterskorna en rådgivande strategi. 

En slutsats som kan dras är att det inte alltid var ett medvetet val av BVC- sjuksköterskorna 

vilket bemötande de hade, utan att det var yttre faktorer som spelade in. Ett 

medvetandegörande kring vilka faktorer som är avgörande skulle vara till gagn både för den 

enskilda BVC-sjuksköterskan och till gruppen som helhet. Vidare behöver BVC-

sjuksköterskor tydliggöra sina färdigheter vid information, stöd och bemötande för att öka 

föräldrars delaktighet. 

 
 

Kliniska implikationer 
 
Varje BVC-sjuksköterska bör klargöra för sig själv och tillsammans med sina kollegor: Vill 

jag arbeta med rådgivning eller med föräldrarna som samarbetspartners? Kanske växla mellan 

arbetssätten? I vilka situationer och när är det lämpligt att välja det ena eller det andra 

arbetssättet? 

 

Framtida forskning skulle kunna vara att intervjua BVC-sjuksköterskor om vilka faktorer som 

avgör vilket arbetssätt de väljer. 
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Bilaga 1 
 
Databas Avgränsning Sökord Antal träffar Använda artiklar 

Cinahl 2002-2013 child* 
AND 
parent 
AND 

health nurse 

257 0 

Cinahl 2002-2013 child* 
AND 

Family health nursing 

37 1 

Cinahl 2002-2013 child* 
AND 

Partnership 
AND 
Nurs* 

255 0 

Cinahl 2002-2013 International journal of 
nursing studies 

AND 
Assessment 

AND 
Health visit* 

9 4 

Cinahl 2002-2013 Health nurse 
AND 
Parent 
AND 
Child 

13 1 

Manuell 
sökning 

2002-20013 Sökning i referenslistor  2 
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Bilaga 2 
 
Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal , 
Land 

Syfte  Metod Resultat 

 
Health visiting 
assessment 
processes under 
scrunity: A case 
study of knowledge 
use during family 
health needs 
assessments 
 
Appleton, J V & 
Cowley, S 
 
International 
Journal of Nursing 
Studies 
 
2006 
 
Storbritannien 

 
Syftet var att 
undersöka BVC-
sjuksköterskans 
bedömning I att 
identifier 
hälsobehov. 

 
15 BVC-sjuksköterskor deltog, 
obeservationer gjordes med 
dessa vid hembesök. Intervjuer 
gjordes med både BVC-
sjuksköterskor och patienter. 

 
Sju nyckelfaktorer kom fram 
 Social kompetens, användbar 
kunskap, 
underlättande faktorer, 
bearbetning av kunskapen för att 
underlätta bedömningen, 
bedömning som intervention och 
hindrande faktorer 
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Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal , 
Land 

Syfte  Metod Resultat 

 
Health visiting 
assessment – 
unpacking critical 
attributes in health 
visitor needs 
practice: A case 
study 
 
Appleton, J V & 
Cowley, S 
 
International 
Journal of Nursing 
Studies 
 
2007 
 
Storbritannien 

 
Syftet är att 
undersöka vilka 
grundläggande 
principer BVC-
sjuksköterskan 
bygger sin 
bedömning på I 
praktiskt arbete och 
vilka risker dessa 
egenskaper gör 

 
Studien gjordes i tre områden i 
Storbritannien. 15 
sjuksköterskor deltog, fem från 
vardera område vid 
sammanlagt 56 hembesök till 
familje som fick extra stöd av 
BVC-sjuksköterskan. Innan 
hembesöken gjordes en 
intervju med sjuksköterskorna. 
Hembesöken observerades och 
efter hembesöken 
intervjuvades sjuksköterskorna 
igen. Även familjerna 
intervjuvades. 

 
Resultat blev att 
bedömningsprocessen består av 
följnade principer: heltessyn, 
personlighet, svårighet med att 
vara tydlig, inverkan av 
personliga värderingar och 
erfarenheter, att alla familjer kan 
ha osedda behov, prioritering 
samt många faktorer och 
komplexitet. 
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Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal , 
Land 

Syfte  Metod Resultat 

 
The guideline 
contradiction: 
health visitors´use 
of formal 
guidelines for 
identifying and 
assessing families 
in need. 
 
Appleton, J.V & 
Cowley, S. 
 
International 
Journal of Nursing 
Studies 
 
2003 
 
Storbritanien 

 
Att undersöka 
BVC-sköterskans 
användning av 
standardiserade 
riktlinjer för att 
identifiera 
hälsobehov och för 
att prioritera 
familjer som 
behöver hjälp 

 
56 sjuksköterskor som gjorde 
extra hembesök till familjer 
observerades och  spelades in. 
Efter hembesöken gjordes 
djupintervjuer med 
sjuksköterskor och familjer 

 
Det var tre områden som 
undersöktes. Inom alla tre 
områdena arbetade man med 
screening formulär för att 
identifiera familjens behov. 
Screening formulären var lika 
till sin karaktär. Resultatet av 
screeningen  skulle sedan styra 
frekvensen besök utöver 
basbesöken till familjen 
Sjuksköterskorna kunde se att 
det fanns behov/problem som 
inte täcktes in i screening och 
som gjorde att den blev 
missvisande. Det kunde 
uppfattas som ett sätt att spara 
pengar 
Det kunde hindra ett preventivt 
arbete med familjen. Det kunde 
bli en konflikt mellan 
professionell bedömning om en 
familjs behov och ledningens 
krav på rutinmässig service.  
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Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal , 
Land 

Syfte  Metod Resultat 

 
A structured needs 
assessment tool; 
acceptability and 
effectiveness for 
health visiting. 
 
Cowley S & 
Houston A M. 
 
Journal of 
Advanced Nursing 
 
2003 
 
Storbritannien 

 
Syftet var att 
undersöka I vilken 
utsträckning den 
bedömning 
sjuksköterskan 
gjorde med hjälp av 
ett strukturerat 
bedömningsverktyg, 
främjade hälsan hos 
de aktuella 
familjerna 

 
En kvalitativ studie. 90 
sjuksköterskor intervjuvades 
genom formella 
semistrukturerade 
telefonintevjuver. Därefter 
bjöds 30 sjuksköterskor in för 
samtal för att främja ett brett 
spektrum av åsikter. Vidare 
observerade och 
bandinspelades 21 
bedömningar/interaktioner. 
Därefter intervjuvades 19 
klienter. 

 
Båda faserna av studien visade 
att sjuksköterskorna var positiva 
till idén om att bedöma familjers 
hälsa utifrån ett 
”bedömningsformulär”. 
Samtidigt visade resultatet att 
många av sjuksköterskorna var 
obekväma med frågorna som 
upplevdes sompåträngande och 
okänsliga. 
Formulären var tänkta att 
användas som en guide och inte 
en checklista 
Sämst fungerar de för de mest 
utsatta klienterna. 
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Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal , 
Land 

Syfte  Metod Resultat 

 
Working in 
partnership with 
parents: the 
experience and 
challenge of 
practice 
innovationin child 
and family health 
nursing 
 
Fowler, C., 
Rossiter, C., 
Bigsby, M., 
Hopwood, N., Lee, 
A. & Dunston, R. 
 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
2012 
 
Australien och Nya 
Zeeland 

 
Att undersöka 
undersöka vilken 
betydelse Modellen 
för familjesamabete 
(Family Partnership 
Model = FPM) 
spelade i dagligt 
arbete med 
barnfamiljer i 
hälsovården 

 
Kvalitativ studie där 22 
sjuksköterskor deltog  
Sjuksköterskorna hade 
genomgått en utbildning i FPM 

 
4 teman kom fram hur det är för 
sjuksköterskan att arbeta efter 
modellen (FPM) 

1. Att ändra arbetssätt 
med familjen var en 
stor utmaning och att 
integrera detta 
arbetssätt. 
Sjuksköterskan är mer 
undersökande än en 
expert 

2. Utforska med 
föräldrarna. Vanligt var 
att sjuksköterskan ville 
identifiera problemet 
och hitta en lösning på 
det. Med FPM tar 
sjuksköterskan tid att ta 
reda på vad föräldrarna 
vill, behov och åsikter 

3. Utmana ohjälpsamma 
uppfattningar. Att 
sjuksköteskan och 
föräldrarna utvecklar 
positiva tankar kring 
problem och säkerhet 
för barnet 

4. Åtagande att arbeta 
efter modellen. Alla 
sjuksköterskor vill inte 
arbeta efter metoden. 
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Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal, 
Land 

Syfte Metod Resultat 

 
Child and family 
health nurses 
working with 
families of 
preschool-aged 
children. 
 
Myors, K A, 
Schmied V & 
White E 
 
Journal of 
Clinical Nursing 
 
2012 
 
Australien 

 
Syftet var att 
undersöka hur 
specialistutbildade 
sjuksköterskor 
arbetade med 
beteendeproblem 
hos barn (2-5 år) 
tillsammans med 
deras familjer 

 
En kvalitativ studie där 48 
sjuksköterskor dletog indelade i 
fokusgrupper där de 
djupintervjuvades. Av dessa 48 
deltog 11 i observtationsstudier 
med 23 mödrar. Dessa 
observationer analyserades 
sedan tematiskt. 
 Åtta chefer intervjuvades om 
sjuksköterskornas 
utbildningsnivå, roll och 
ansvar. 

 
Tema 1: Föräldrabrister. Där 
sjuksköterskan arbetar som 
expert. 
 
Tema 2 Föräldrar ses som en 
resurs. Sjuksköterskan arbetar i 
parnterskap med föräldrarna. 
 
Sjuksköterskorna är i behov av 
stöd av organisationen på alla 
nivåer om utveckling ska främjas. 
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Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal, 
Land 

Syfte Metod Resultat 

 
Public health 
nurses in Finland 
help to prevent 
postnatal 
depression 
 
Tammentie, T., 
Paavilaine, E., 
Åstedt-Kurki, P. 
& Tarkka, M-T 
 
Primary Health 
Care 
 
2012 
 
Finland 

 
Syftet var att 
undersöka hur 
sjuksköterskan på 
BVC samarbetade 
med familjen vid 
ökad risk för 
depression hos 
modern 

 
14 sjuksköterskor 
Djupintervju 
Sjuksköterskorna fick i 
intervjun berätta om sina 
erfarenheter av mödrar med 
postnataldepression (PND), 
deras familjer och samarbetet 
med dem på BVC. 
Analys enligt grounded theory 

 
Begrepp som kom fram under 
intervjuerna var: 

1. Diskussion/samtal 
medfamiljen. Att lyssna 
på familjen var viktigt, 
viktigt att de får ställa de 
frågor de har.. 

2. Information och 
rådgivning, 
sjuksköterskans roll är 
att sprida  

3. Relationen mellan 
sjuksköterskan och 
familjen 

4. Vara professionell. 
Träning till tidigt 
samspel föräldrar-barn. 
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Titel, Författare, 
Tidsskrift, Årtal, 
Land 

Syfte Metod Resultat 

 
Health 
visitors´assessment 
of parent-child 
relationships: A 
focus group study 
 
Wilson, P., 
Barbour, R.S., 
Graham, C., 
Currie, M., 
Puckering, C. & 
Minnis, H. 
 
International 
Journal of Nursing 
Studies 
 
2007 
 
Storbritannien 

 
Att undersöka vilka 
metoder som 
använts av 
sjuksköterskan för 
att identifier 
problem I föräldra-
barnrelationen 

 
24 BVC-sköterskor deltog och 
delades upp i 6 fokusgrupper 
som deltog i diskussioner om 
svåra frågor i den stödjande 
rollen. BVC-sköterskorna 
arbetade inom olika 
upptagningsområden varav en 
del i högriskområden 
En av grupperna arbetade i ett 
välbeställt område, en grupp 
bestod av män, en grupp var 
nyanställda. 
Gruppdiskussionerna inleddes 
med att deltagarna fick se 
filmer som låg till grund för 
diskussionerna. Diskussionerna 
spelades in. 

 
Sjuksköterskans roll och ansvar: 
Sjuksköterskorna beskrev sin 
funktion i att bedöma 
förhållandet mellan barn och 
föräldrar vid hembesök eller vid 
besök på kliniken 
 
Fokus på att bedöma situationen 
i familjen var egentligen vid 
hembesöken. Sjuksköterskorna 
berättade om hur de försökte 
argumentera när de var oroliga 
för familjen 
 
Tillvägagångssätten var olika 
beroende på om området 
beboddes av välbeställda eller 
låginkomstområden. Det var 
vanligare med oplanerade 
hembesök i de sämre ställda 
områdena. 
 
Identifiera problem: 
Sjuksköterskorna hade svårt att 
redogöra vilka delar i deras 
utbildning de haft användning 
för i arbetet att bedöma föräldra-
barn-relationen. De 
nyutexaminerade använde sig 
mest av checklistor 
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