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Bakgrund: Barn har rätt att vara delaktig i sin vård och för att få barnet delaktigt är 

kommunikation viktigt. BHV-sjuksköterskan möter barn och behöver ha kunskap om hur 

de görs delaktiga, vilket också står i FN:s barnkonvention. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att göra barn 

delaktiga vid hälsobesök på BVC. 

Metod: Studien analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Semistrukturerade intervjuer 

användes och åtta BHV-sjuksköterskor intervjuades. 

Resultat: Resultatet i studien visar att BHV-sjuksköterskan använder olika arbetssätt för 

att göra barnet delaktigt. I resultatet framkom ett tema, två huvudkategorier och sex 

underkategorier. BHV-sjuksköterskan gör barnet delaktigt genom att hon skapar en 

tillitsfull relation till barnet och det görs när hon är lyhörd och flexibel. 

Slutsats: Studiens resultat visar att BHV-sjuksköterskan behöver kunna skapa en tillitsfull 

relation till barnet för att kunna göra barnet delaktigt. Barnets delaktighet kan begränsas av 

olika faktorer som till exempel tidsbrist. BHV-sjuksköterskan arbetar på olika sätt 

beroende på vilket barn som kommer och anpassar situationen efter barnets behov.
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Background: Children have the right to be involved in their care and communication is 

important to make the child involved. The child health nurse needs to have knowledge 

about how to involve children, which is also stated in the UN Convention of the Rights for 

Children. 

Aim: The aim of this study was to illustrate the child health nurses' experiences of 

involving children in health visits at the child health centre. 

Method: The study was analyst through content analysis. Eight child health nurses were 

interviewed with semi structured interviews. 

Results: The findings show that the child health nurse use different approaches to make 

the child involved. In the result a theme emerged, two categories and six subcategories. 

The child health nurse makes the child involved when she builds a trusting relationship and 

it is done when she is responsive and flexible. 

Conclusion: The results of the study show that the child health nurse needs to be able to 

create a trusting relationship with the child to make the child involved. Child participation 

can be limited by various factors such as lack of time. The child health nurse work in 

different ways depending on the children coming and adapt the situation to the child's 

needs. 
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INLEDNING 

Inom barnhälsovård som är ett av distriktssköterskans kompetensområden (Distriktsskö-

terskeföreningen i Sverige, 2008) kommer barnhälsovårdssjuksköterskor (BHV-

sjuksköterskor) dagligen i kontakt med barn och behöver ha kunskap om hur barn kan gö-

ras delaktiga vid hälsobesök. Förenta Nationernas (FN:s) barnkonvention planeras att bli 

lag i Sverige 2018 (SOU 216:19) och innehåller mänskliga rättigheter för barn. Enligt pati-

entlagen har barn laglig rätt att få vara delaktiga gällande det som rör dem och deras vård 

(SFS 2014:821). Mötet mellan barn och vuxna ska kännetecknas av ett gott bemötande 

som innefattar respekt, visat intresse och att lyssna på vad personen har att berätta. Om 

barn inte görs delaktiga i sin vård kan det skapa otrygghet och att barnets rättigheter inte 

uppfylls. Studien kommer att ta del av BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att göra barn 

delaktiga vid hälsbesök på BVC. 

BAKGRUND 

Barnets rättigheter 

FN:s konvention om barnets rättigheter (FN:s generalförsamling, 1989) antogs av FN:s 

generalförsamling den 20 november 1989 och är den första internationella 

överenskommelsen som handlar om barnets rättigheter och totalt har 196 länder skrivit 

under (Regeringskansliet, 2014). Barnkonventionen godkändes i Sverige 1990 (SOU 

2016:19) och består av 54 artiklar och har fyra grundläggande principer: ”alla barn har 

samma rättigheter och lika värde”, ”barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn”, 

”alla barn har rätt till liv och utveckling” och ”alla barn har rätt att uttrycka sin mening och 

få den respekterad” (Unicef, u.å.). Arbete utifrån ett barnrättsperspektiv innefattar att både 

den enskilde och hela verksamheten har ett arbetssätt som utgår från att arbeta med FN:s 

konvention om barns rättigheter och att ha ett barnrättsperspektiv är när en verksamhet 

fullständigt uppfyller FN:s konvention om barns rättigheter (Västra Götalandsregionen, 

2015a). 

 

Västra Götalandsregionen har tagit fram en handlingsplan för att kunna införa FN:s kon-

vention om barns rättigheter i verksamheterna. Handlingsplanen är den första i Västra Gö-

talandsregionen och den är framtagen på regeringens strategier för att stärka barnets rättig-

heter i Sverige och belyser grundprinciperna i FN:s barnkonvention. Handlingsplanen om-

fattas av tre mål: ”Beslutsfattare och medarbetare ska ha god kännedom om FN:s konvent-

ion om barnets mänskliga rättigheter ur ett intersektionellt perspektiv (det vill säga. belysa 

samspelet mellan barn/ungdom och andra dimensioner som kön, etnicitet, relig-

ion, funktionsnedsättning, sexuell läggning med mera.)”, ”Alla verksamheter ska arbeta 

systematiskt med barns och ungas delaktighet och inflytande” och ”Västra Götalandsreg-

ionen ska ha god överblick över barns hälsa och levnadsvillkor” (Västra Götalandsregion-

en, 2015b). 
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Harder, Christensson och Söderbäck (2009), Harder, Christensson och Söderbäck (2011) 

och Harder, Christensson, Coyne och Söderbäck (2011) har gjort observationer och 

dokumentation på barn i åldrar 3–5 år med utgångspunkt i barnkonventionen. Forskningen 

ger viktig vägledning för att främja barns delaktighet i vården. Gemensamt för barnen är 

att när de kommer till BVC tar de in situationen, de tar in rummet, vilka saker som finns 

samt vilka personer som befinner sig i rummet, de läser av sjuksköterskan och bestämmer 

ifall de känner sig trygga eller inte. Något som tydligt framkommer är att BVC-

sjuksköterskan behöver ha förmågan att kunna läsa av hur barnet uttrycker sitt perspektiv 

med kropp och röst, beroende på ålder så uttrycker barnet sitt perspektiv på olika sätt. 

Framträdande i studiernas resultat är hur viktigt det är att BVC-sjuksköterskan ger barnen 

tid och utrymme att hinna engagera sig i hälsobesöken, detta för att främja delaktighet och 

för att varje barn ska känna sig trygga i situationen. Harder, Söderbäck och Ranheim 

(2016) undersökte hur vårdpersonal upplevde det att vara i hälsosituationer tillsammans 

med barn. Vårdpersonalen upplevde det som en utmaning att vara i vårdsituationer med 

barn varav en utmaning var det faktum att en vårdsituation kan innefatta minst tre olika 

aktörer: barn, föräldrar och vårdpersonal. I resultatet framkom det att personalen riktade 

minst uppmärksamhet mot barnet och istället riktade uppmärksamheten mot föräldrarna. 

Slutsatsen var att större kunskap behövs om barnets perspektiv för att kunna se till barnets 

bästa och att vårdpersonal både behöver få teoretisk och praktisk kunskap för att arbeta och 

genomföra barnens rättigheter (Harder, Söderbäck & Ranheim, 2016). 

Barnets perspektiv och barnperspektiv 

Att se saker ur barnets perspektiv kan endast göras genom att lyssna till barnets berättelser 

och deras tolkning av situationen, barnen får och ges utrymme att uttrycka känslor, tankar 

och upplevelser. För att arbeta ur barnets perspektiv gäller det att ha ett öppet 

förhållningssätt och lyssna in barnet och utgå från barnets perspektiv. Det är ingen annan 

än barnet som vet vad hen känner och tänker. För att ta reda på barnets perspektiv behöver 

den vuxne prata med barnet och ställa sig frågan vad just det här barnet vill (Västra 

Götalandsregionen, 2015a). Cox, Smith, Brown och Fitzpatric (2009) skriver att 

högutbildade föräldrar är två till fem gånger mer delaktiga än lågutbildade föräldrar när 

deras barn söker vård. Samtidigt visade resultatet på att även små barn var delaktiga vid 

sjukvårdsbesöket och en möjlighet är att barn skulle vara mer delaktiga om föräldrarnas 

delaktighet skulle minskas. Ju äldre barnen var desto mindre deltog föräldrarna och barnen 

tog mer plats. Vid tre års ålder deltog barnen mer i informationsutbyte än att bygga relation 

jämfört med mindre barn. 

 

Harder, Christensson och Söderbäck (2015) skriver att det är viktigt att vara insatt i barnets 

perspektiv och tankesätt då det hjälper BVC-sjuksköterskan att vara lyhörd när de vägleder 

barnet genom hälsobesöken vilket leder till utveckling av barncentrerad vård och gynnar 

barnens rätt till delaktighet. Även Sandberg, Stålberg och Söderbäck, (2015) visar på hur 

viktigt det är att barnen görs delaktiga i vården och att arbeta ur barnets perspektiv. Att 

lyssna till barnet gör att det skapar en ömsesidig förståelse och hjälper till att göra barnen 

delaktiga. Det som framkom var att vårdpersonalen behöver finna vägar för att förstå 

barnet i den situation de befinner sig i. Strandholdt, Andersen och Dolva (2014) skriver om 

delaktighet och att barn görs delaktiga i mindre beslut men utelämnas i de större och att om 

barnen blir tillfrågade om sin åsikt känner de sig inte säkra på att de blir lyssnade på. 

Författarna skriver att det kan finnas ett samband mellan barnens brist på erfarenhet av att 
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bli inbjudna till delaktighet i större beslut och att barnen är tillfreds med att endast bli 

delaktiga i mindre beslut. 

 

Att som vuxen så långt det är möjligt sätta sig in i barnets situation innefattar att ha ett 

barnperspektiv (Söderbäck, 2010). Ett barnperspektiv innefattar att som vuxen se till 

barnets bästa med hjälp av den vuxnes erfarenheter och kunskap (Västra 

Götalandsregionen, 2015a). Att som vuxen ha ett barnperspektiv innebär att ta tillvara på 

barnets kunskap och erfarenheter. Inom vården så innebär det att visa intresse för barnet 

och se till barnets bästa. Barnperspektiv är format av vuxna som försöker att ta tillvara på 

barnets erfarenheter och bemöta på ett sätt så barnet känner trygghet och delaktighet. Att se 

till barnets integritet och vara lyhörd för hur hen reagerar i olika situationer är också en del 

av att ha ett barnperspektiv. Barnperspektivet handlar också om att göra föräldrarna 

delaktiga i utformningen av barnets vård. Arbete med barn och unga kräver att den vuxne 

innehar barnkompetens och för att ha barnkompetens krävs att vårdpersonal har formell 

utbildning som innehåller kunskap om barnets utveckling och olika sjukdomstillstånd samt 

social och praktiska kunskaper i att bemöta barn och föräldrar (Västra Götalandsregionen, 

2015a). 

Barnhälsovård 

Barnhälsovård bedrivs på BVC och tillhör primärvården och kan bedrivas i offentlig eller 

privat regi (Nationella nätverket för vårdutvecklare/barnhälsovårdssamordnare i Sverige, 

2015). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är en lag som styr barnhälsovårdens 

arbete och målet är att ge en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. En 

annan lag som styr barnhälsovårdsarbetet är patientlagen (SFS 2014:821) som syftar till att 

"stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet". Enligt socialstyrelsen (2014) ska barnhälsovården som 

bedrivs på BVC innehålla föräldrastöd, hälsovägledning samt hälsoövervakning. Inom 

barnhälsovård ges stöd och insatser och riktade insatser till de som har särskilda behov 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

I Sverige har alla barn från födseln fram till start i förskoleklass rätt till fri barnhälsovård. 

Hälsobesöken sker oftast på BVC men vid vissa åldrar sker det i hemmet. Det är oftast 

BHV-sjuksköterskan som har hand om hälsobesöken men vid vissa åldrar och när behov 

finns så träffar barnet läkare (Rikshandboken, 2015). Ett hälsobesök innefattar många olika 

delar beroende på ålder och behov (Socialstyrelsen, 2014). Ett hälsobesök utgår alltid ifrån 

ett hälsofrämjande förhållningssätt och innefattar samtal och uppföljning av barnets hälsa, 

föräldrastöd, bedömning av tillväxt och utveckling, ge vaccinationer enligt det svenska 

vaccinationsprogrammet, information om barnsäkerhet samt att identifiera och ge stöd till 

de barn som av olika anledningar inte har det bra (Magnusson, Blennow, Hagelin och 

Sundelin, 2016). 

BHV-sjuksköterskans roll 

När nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården 

omarbetades 2015 ändrades namnet BVC-sjuksköterska till BHV-sjuksköterska. För att 

vara behörig att arbeta på BVC krävs specialistutbildning som distriktssköterska eller 
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specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (Nationella nätverket 

för vårdutvecklare/barnhälsovårdssamordnare i Sverige, 2015).  

 

Målet med BHV-sjuksköterskans arbete enligt Socialstyrelsen (2014) är att: ”främja barns 

hälsa och utveckling”, ”förebygga ohälsa hos barn” samt ”tidigt identifiera och initiera 

åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö” (Socialstyrelsen, 2014). 

BHV-sjuksköterskan ska ha en stor medvetenhet om begreppen dialog, delaktighet, 

förhållningssätt, kunskapssyn och jämlikhet. Viktigt är att BHV-sjuksköterskan har en 

helhetssyn och ser till både barnet och familjen. En vägledande del i barnhälsovårdsarbetet 

är att ”FN: s konvention om barnets rättigheter följs och att barnets bästa alltid ska vara i 

fokus”. Barnhälsovårdsarbetet omfattar inte bara att främja och stödja utan att också ha ett 

övergripande somatiskt perspektiv men även psykosocialt- och folkhälsoinriktat 

perspektiv. BHV-sjuksköterskan är en av huvudpersonerna i barnhälsovårdsteamet och ska 

ha ett nära samarbete med andra professioner inom vårdkedjan (Nationella nätverket för 

vårdutvecklare/barnhälsovårdssamordnare i Sverige, 2015). 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Hälsobesök på BVC syftar till att barn ska behålla sin hälsa och fortsätta utvecklas positivt 

och därför har Katie Erikssons omvårdnadsteori valts till denna studie då den har flera 

likheter med hur arbetet med barn går till på BVC. Katie Eriksson är en vårdvetare vars 

omvårdnadsteori utgår från tre kärnbegrepp ansa, leka och lära (Eriksson, 1997). 

Ansningen är praktisk i sitt utförande och handlar om att ta hand om kroppen genom föda, 

kroppsvård och skydd mot skada. Ansa innefattar även moraliska aspekter som att kunna 

gå utanför sig själv för att hjälpa någon annan och att känna empati med en annan person, 

vilket är grunden till att kunna vårda en annan människa. Leka är viktigt utifrån ett 

hälsoperspektiv eftersom leken bland annat gynnar psykisk hälsa, utveckling och sociala 

relationer. Leken är interaktiv och ett sätt att skapa och bibehålla hälsa och genom leken 

kan olika önskningar visas och ges utrymme för. Ur ett vårdperspektiv finns fem olika sätt 

att leka, som ”assimilation”, ”lustbetonad”, ”skapande”, ”uttryck för önskningar” och 

”prövning och övning”. Lek som assimilation möjliggör en chans för barnet att ta in och 

bearbeta information som ibland kan vara svår. Lek som assimilation är kravlös och skapar 

trygghet. Lustbetonad lek för barn ger vila och välbefinnande. Skapande lek är något som 

sker både i tanken och konkret och är ett uttryck för att barnet helt eller delvis har hälsa. 

Lek som uttryck för önskningar innebär att barnet får ge uttryck för sin fantasi och får på 

så sätt vila och ny energi, vårdaren ska ge plats för leken och försöka förstå utan att 

påverka. Lek som prövning och övning ger barnet möjlighet att testa sina färdigheter och 

ger vårdaren ett tillfälle att använda leken som ett redskap för att nå olika vårdmål. Lära 

ligger nära begreppet leka och innebär personlig utveckling. Vårdaren ska ge utrymme för 

och möjliggöra lärande genom att uppmuntra barnet att uttrycka sina känslor och stödja 

självbestämmande (Eriksson, 1997). 

 

En teoretisk utgångspunkt i studien är Högskolan i Skövdes (2014) definition för 

omvårdnad där det beskrivs att omvårdnad ska ske nära människan och präglas av ett 

helhetstänkande. Vårdaren ska kunna se människan i sitt sammanhang och förstå att alla 

patienter har olika förutsättningar utifrån den miljö där individen har sin livsvärld. 

Vårdaren behöver bemöta människor och även se till dess familj för att kunna främja hälsa. 
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Centrala begrepp 

Kommunikation och delaktighet är centrala begrepp i omvårdnad enligt Högskolan i 

Skövdes (2014) definition för omvårdnad. 

Kommunikation 

Kommunikation är det sätt som BHV-sjuksköterskan skapar kontakt med barnet för att 

kunna utföra sitt uppdrag. Nationalencyklopedin beskriver kommunikation som överföring 

av information mellan människor (Kommunikation, u.å). Kommunikation med barn kan 

bestå av både verbal och icke-verbal kommunikation och oftast i en kombination av båda. 

Verbal kommunikation innefattar att ljud, röst eller tal används i ord eller skrift. 

Kroppsspråk, rörelser samt ansiktsuttryck och beröring är exempel på icke-verbal 

kommunikation. Leken är en viktig del i kommunikation med barn och det kan också vara 

ett bra sätt att förmedla information på, barn uttrycker oftast känslor och upplevelser 

genom lek. I kommunikationen med barn är det viktigt att vara tydlig och konsekvent och 

att ord och handling stämmer överens. Kunskap om barns utvecklingspsykologiska 

aspekter behövs eftersom dessa påverkar kommunikationen med barn. Barn har inte 

samma förmåga som vuxna att förstå det abstrakta och ibland kan den vuxne behöva 

kommunicera på andra sätt med barn än med vuxna exempelvis genom att sjunga eller 

forma ljud (Tveiten, 1993). Faktorer som främjar kommunikation med barn kan vara att 

den vuxne är öppen och direkt vilket i sin tur kan leda till att barnet känner att det blir taget 

på allvar. Barn har lättare att ta till sig information om konkreta begrepp används och 

budskapet är klart och tydligt. Lyssna aktivt, använda fantasi samt ta initiativ till samtal är 

andra viktiga delar till att barnet ska känna sig sedd och bli lyssnad till (Poulsson, 1989). 

Delaktighet 

BHV-sjuksköterskan arbetar dagligen med att göra barn delaktiga på olika sätt. Delaktighet 

definieras enligt Nationalencyklopedin som att ha medinflytande och en känsla av att vara 

till nytta (Delaktighet, u.å.). Delaktighet har en stor inverkan på en persons utveckling. 

Känslan av att få vara med och påverka situationer leder till självförtroende och känslan av 

att känna sig värdefull (Barnombudsmannen, u.å.). Enligt Socialstyrelsen (2015) kan barns 

rätt till delaktighet inom hälso- och sjukvård delas in i tre olika nivåer: ”1. barns rätt till 

information”, ”2. barns rätt att komma till tals och bli lyssnat på” och ”3. barns rätt till 

inflytande och självbestämmande”. De olika nivåerna hör samman och går in i varandra 

och den ena nivån är en förutsättning för nästa. För att ett barn ska kunna göras delaktigt är 

det viktigt att personal som arbetar med barn har kunskap om hur barn görs delaktiga i 

verksamheten och att det finns utarbetade arbetssätt för det. För att barnet ska kunna sätta 

sig in i frågor som rör dem och kunna bilda en egen uppfattning så krävs det att barnet har 

fått rätt sorts information och att informationen givits på en nivå som är anpassad efter 

barnets mognad och ålder. För att ge barnet information på rätt sorts nivå krävs det att 

personen som ger informationen är lyhörd och är medveten om att barn har rätt till 

information oavsett ålder. Barns rätt att komma till tals handlar om att barnet får uttrycka 

sin åsikt och att det finns någon som tar emot det barnet har att säga, oavsett barnets ålder 

så har det alltid rätt att komma till tals. Den tredje nivån som berör barns rätt till inflytande 

handlar om att ta hänsyn till barnets åsikter och att dessa ges betydelse i praktiken 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

http://www.ne.se.login.libraryproxy.his.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/information
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Runeson, Enskär, Elander och Hermerén (2001) skriver att utifrån de observationer de 

gjort så är det inte alltid barnet görs delaktig i frågor som rör dem och deras vård och 

beskriver olika faktorer som kan påverka barnets möjlighet till delaktighet. De olika 

faktorerna kan vara barnets protester, personalens attityd, barnets ålder och mognad samt 

vilken roll föräldrarna har, tidsaspekten är också en faktor som är av betydelse. När barnet 

inte känner sig delaktig i sin vård medför detta känslor av osäkerhet och rädsla och det är 

viktigt att som personal vara lyhörd och empatisk samt ha kunskap om barnets 

utvecklingsnivå vilket bidrar till att få barnet att känna trygghet. Runeson, Hallström, 

Elander och Hermerén (2002) skriver också om hur viktigt det är att barn görs delaktiga i 

frågor som gäller deras vård och genom att göra de delaktiga visas respekt för deras 

autonomi. För att ett barn ska kunna vara delaktig i beslut som rör dem är en av de 

viktigaste delarna att barnet får rätt sorts information om vad som ska hända och varför. 

Ruhe et al. (2016) undersöker barns upplevelser av sin delaktighet vid diskussion och 

beslutsfattande rörande sin cancerdiagnos och skriver att barnen hade tudelade känslor 

kring sin delaktighet i beslut. Känslorna handlade om att känna sig förbisedd, svårigheter 

att förstå information och upplevde det pressande att fatta beslut samtidigt som barnen 

tyckte att det var viktigt att vara delaktiga i sin egen vård. 

 

Harry Shier utvecklade 2001 en modell för barns delaktighet som är skapad för att 

användas praktiskt i verksamheter där målet är att göra barn delaktiga. Verktyget går ut på 

att på ett lätt sätt se var i verksamheten det finns brister i barns möjligheter att vara 

delaktiga. Shier menar att utan rätt förutsättningar och utan förberedelse så är det väldigt 

svårt att arbeta med barns delaktighet. Shier menar dock på att det är många olika faktorer 

som påverkar graden av hur barn görs delaktiga. Att göra barn delaktiga i beslut som rör 

dem är inte detsamma som att det alltid kan få som de vill men det är viktigt att alltid 

beakta barnens rätt till delaktighet detta för att kunna efterleva innehållet i 

barnkonventionen (Shier, 2001). Det finns de tillfällen då barn önskar att inte vara 

delaktiga och då ska detta beaktas. I mötet med barn ska utgångsläget vara att barn vill 

vara delaktiga och engagera sig i sin egen vårdsituation. Att utgå ifrån att barnet ska göras 

delaktigt är betydelsefullt för barnets hälsa, välbefinnande och utveckling (Runeson, 

Hallström, Elander & Hermerén & 2002). 

PROBLEMFORMULERING 

Barn har rätt till självbestämmande och delaktighet och att få sin integritet respekterad 

vilket regleras i patientlagen och i FN:s barnkonvention. Det finns mycket forskat kring 

barns delaktighet i relation till utbildning i förskola och skola samt på sjukhus. Få studier 

har gjorts om barns delaktighet vid hälsobesök på BVC. Tidigare studier visar att det är 

viktigt att barn blir lyssnade på och görs delaktiga i vårdsituationer. Om barn inte görs 

delaktiga med inflytande över sin situation kan barnen känna sig förbisedda, ha svårt att 

förstå information och uppleva en känsla av otrygghet. Forskning har visat att vårdpersonal 

upplever att fokus flyttas från barnet till föräldrarna i vårdsituationer och att det behövs 

mer teoretisk och praktisk kunskap för att arbeta med barns delaktighet. I kommande studie 

avses att skapa ny kunskap om hur BHV-sjuksköterskan arbetar för att göra barnet 

delaktigt och resultatet kan komma att ha betydelse för yrkesverksamma sjuksköterskor 

som kommer i kontakt med barn. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att belysa BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att göra barn 

delaktiga vid hälsobesök på BVC. 
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METOD 

I studien valdes induktiv ansats där data analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Metoden används för att få fram både det latenta (under-

liggande, det som inte sägs) och det manifesta innehållet (textnära data) i texten (Grane-

heim & Lundman, 2004). En induktiv ansats är att förutsättningslöst studera det valda äm-

net och att beskriva det sanningsenligt för att sedan formulera nya begrepp eller kunna dra 

nya slutsatser både om det studerade ämnet eller om ämnen som kommit att studeras i an-

slutning till det tilltänkta ämnet (Priebe & Landström, 2012). Kvalitativ innehållsanalys 

används för att söka empirisk kunskap och praktisk vägledning som inte kan studeras med 

naturvetenskaplig forskning. För att nå information som beskriver vad något betyder för en 

person, vad som kan möjliggöra eller förebygga ett fenomen eller vad information kring ett 

studerat ämne ger används kvalitativ innehållsanalys (Krippendorff, 2013). 

Urval 

Urvalet bestod av åtta stycken BHV-sjuksköterskor i Västra Götaland. De åtta intervjuade 

BHV-sjuksköterskorna var kvinnor mellan 42–62 år och hade mellan 5–25 års erfarenhet 

av arbete inom barnhälsovård. Färre än sex intervjuer rekommenderas inte eftersom risk 

finns för att underlaget blir bristfälligt (Danielson, 2012b). Inklusionskriterierna var en 

distriktssköterska eller barnsjuksköterska som varit verksam inom barnhälsovård i minst 

tre år. Motiveringen var att efter tre år har personen hunnit skaffa sig en större erfarenhet 

av yrket än en nyutexaminerad person (Henricson & Billhult, 2012). En förfrågning om 

tillstånd för att få genomföra studien på BVC inleddes med en telefonkontakt med respek-

tive verksamhetschef och därefter skickades e-post ut där två brev bifogades, ett till verk-

samhetschefen och ett till BHV-sjuksköterskan (bilaga 2 & 3). Efter att verksamhetschefen 

gett sitt samtycke skedde återkopplingen antingen via e-post eller telefon angående vilka 

BHV-sjuksköterskor som var intresserade av att delta i studien. Därefter tog BHV-

sjuksköterskorna kontakt med författarna och tid bestämdes för intervju. 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att BHV-sjuksköterskan skulle få möjlighet att 

öppet berätta om sina erfarenheter och för att inte i förväg skapa förväntningar om 

resultatet (Henricson & Billhult, 2012). En intervjuguide med flera öppna frågor 

konstruerades med tillhörande följdfrågor för att få informanten att fördjupa och utveckla 

sina svar. Intervjuerna inleddes med frågan Kan du berätta om hur du gör för att göra barn 

delaktiga vid hälsobesök på BVC? exempel på följdfrågor är Kan du berätta mer om?och 

Vill du utveckla? (bilaga 1). En provintervju genomfördes för att testa intervjuguiden (Polit 

& Beck, 2016). Provintervjun togs med i det samlade datamaterialet. Intervjuerna 

genomfördes efter BHV-sjuksköterskornas val på respektives mottagningsrum i syfte att de 

skulle känna sig trygga i sin vanda miljö (Henricson & Billhult, 2012). Författarna 

genomförde intervjuerna enskilt och intervjuerna spelades in samt transkriberades till en 

text av den författare som genomförde intervjun (Danielson, 2012a). Transkriberingen 

gjordes i nära anslutning till intervjutillfället. BHV-sjuksköterskorna hade avsatt gott om 
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tid för varje intervjutillfälle och ingen intervju var tvungen att avbrytas. BHV-

sjuksköterskorna hade fått information om att varje intervjusituation skulle ta mellan 30–

60 minuter och tiden var väl tilltagen. De inspelade intervjuerna varade mellan 10–15 

minuter och BHV-sjuksköterskorna berättade ingående och utförligt om sina erfarenheter. 

Förförståelse 

Författarna har båda varit på hälsobesök på BVC som föräldrar till ett barn och har enbart 

positiva erfarenheter utifrån hälsobesöken. Ur ett distriktssköterskeperspektiv så har 

författarna haft praktik på BVC och har kunnat se en bit av hur det är att arbeta med 

barnhälsovård. Som nyutexaminerad distriktssköterska är BHV-sjuksköterska en 

yrkesmöjlighet och det kan finnas ett behov och ett intresse av att veta hur barn på ett bra 

sätt kan göras delaktiga vid sina hälsobesök. 

Analys 

För att tolka det insamlade textmaterialet användes kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004) för att se samband, likheter och skillnader mellan de olika 

texterna. Textenheterna lästes upprepade gånger av båda författarna för att få en 

helhetsbild. För att få fram kategorier togs meningsenheter ur textmaterialet och 

kondenserades ner till mindre textmassa för att kodas, de olika koderna jämfördes för att få 

fram likheter och skillnader. Meningsenheter som besvarade studiens syfte togs ur varje 

textenhet, exempel på en meningsenhet är hälsar ju på föräldrarna också förstås men alltid 

att man hälsar på barnen först. Efter att meningsenheter togs ut kondenserades dessa ner 

till mindre text utan att viktig information gick förlorad, ett exempel på en kondenserad 

meningsenhet är Hälsar på föräldrarna men alltid på barnet först. För att korta ner texten 

ytterligare kodades de kondenserade meningsenheterna, ett exempel på kod är Hälsar alltid 

på barnet först. Koderna sammanställdes till underkategorier som sedan kategoriserades, 

exempel över analysstegen visas i tabell 1 (bilaga 4). I analysen har manifest och latent 

innehåll framkommit från textmaterialet som helhet och presenteras i huvudkategorier och 

underkategorier samt ett tema. Relationens betydelse gick som en röd tråd genom hela 

textmaterialet och det slutliga temat Skapar en tillitsfull relation formulerades när 

kategorier och underkategorier bildats. När det gäller tolkningen av textmaterialet 

analyserades det med vetskap om att människor kan uppleva samma situation på olika sätt. 

Citat från det insamlade textmaterialet användes i syfte att påvisa studiens giltighet och öka 

dess pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Textmaterialet analyserades enskilt, 

tillsammans och sedan diskuterades och analyserades de kategorier som framkom. 

Etiska överväganden 

Studien följde vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning” för att beakta etiska aspekter och för att respektera 

deltagarnas integritet. Följande fyra krav efterlevdes i studiens genomförande; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990). Information om studien gavs via det informationsbrev som 

skickades ut via e-post till verksamhetscheferna. Informationsbrevet innehöll studiens syfte 

och vad som förväntades av den medverkande, att deltagandet var frivilligt samt att de 
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hade rätt att avbryta sin medverkan när de ville utan några negativa konsekvenser för 

personen. Vidare informerades om att resultatet publiceras i databasen DiVA och kommer 

skickas via e-post till de personer som deltagit i studien. BHV-sjuksköterskornas uppgifter 

behandlades konfidentiellt, tystnadsplikt förelåg författarna och ingen utomstående hade 

tillgång till datamaterialet. Samtycke inhämtades muntligt eller skriftligt och intervjuerna 

genomfördes på ett sådant sätt att ingen deltagare skulle känna sig kränkt, otillräcklig eller 

utsatt (Vetenskapsrådet, 1990). 
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RESULTAT 

I analysen framkom två huvudkategorier: Är lyhörd och Är flexibel samt de sex 

underkategorierna: Riktar sin uppmärksamhet till barnet, Väntar in barnet, Låter barnet 

vara med, Förbereder och informerar, Använder pedagogiska hjälpmedel och Är medveten 

om tidens begränsning. Det övergripande tema som framkommit är Skapar en tillitsfull 

relation. 

 

Nedan visas en tabell med studiens resultat. 

 

Tabell 2. Resultattabell 

 

Tema  
 

Skapar en tillitsfull relation 

 

 

Huvudkategorier 
 

Är lyhörd  

 

Är flexibel  

 

 

 

 

Underkategorier 

 

Riktar sin 

uppmärksamhet 

till barnet 

 

Förbereder och 

informerar  

 

 

 Väntar in barnet Använder pedagogiska 

hjälpmedel 
 

 Låter barnet vara med Är medveten om tidens 

begränsning 

 

 

I följande text som beskriver studiens resultat kommer citat från intervjuerna exemplifiera 

varje underkategori. 

Skapar en tillitsfull relation 

Temat Skapar en tillitsfull relation går som en röd tråd i samtliga kategorier och är en 

förutsättning för att göra barnet delaktigt vid hälsobesök på BVC. Relationen byggs genom 

att BHV-sjuksköterskan är lyhörd och flexibel vilket innebär att se och bemöta barnet och 

familjens unika behov och anpassa sig efter de förutsättningar som finns. Genom att olika 

arbetssätt används skapas en tillitsfull relation mellan barnet och BHV-sjuksköterskan. 

Arbetssätten innefattar att rikta sin uppmärksamhet till barnet, väntar in barnet och ger 

barnet tid samt låter barnet vara med och påverka besöket. Ytterligare arbetssätt som BHV-

sjuksköterskan använder sig av för att skapa en tillitsfull relation är att förbereda och 

informera barnet och familjen inför och under besöket. Pedagogiska hjälpmedel används 
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för att väcka barnets lust till medverkan och slutligen är BHV-sjuksköterskan medveten om 

tidens begränsning och att brist på tid kan påverka barnets möjlighet till delaktighet. 

Är lyhörd 

BHV-sjuksköterskan är lyhörd för barnets behov genom att rikta sin uppmärksamhet till 

barnet, vänta in barnet och låta barnet vara med i syfte att göra barnet delaktigt. 

Riktar sin uppmärksamhet till barnet 

BHV-sjuksköterskan erfar att rikta sin uppmärksamhet till barnet skapar en tillitsfull 

relation och möjliggör barnets delaktighet. Hon lyfter fram att en av de viktigaste 

egenskaperna som behövs är att kunna bemöta barnet och familjen. För att se barnen hälsas 

de välkomna redan i väntrummet ”få vara delaktiga redan från väntrummet att man ser dem 

och att ja, blir sedda från början liksom”. Hälsningen görs genom att ta ögonkontakt, 

använda barnets namn och att först hälsa på barnet och sen på föräldern. BHV-

sjuksköterskan anser att det är viktigt att även hälsa på de små barnen och att böja sig i 

deras höjd. Hon utgår från barnet i bemötandet och försöker sätta sig in i barnets situation 

”man får hela tiden känna av vart barnet är och vad barnet själv vill”. Barnet ska kunna 

uttrycka sina känslor och få tröst när det är ledset och att se barnet är ett sätt att respektera 

barnets integritet. Hon är lyhörd för barnets behov och läser av barnet även det som sägs 

med kroppsspråk och att se barnet bidrar till att göra barnet delaktigt. 

 

BHV-sjuksköterskan kommunicerar och hon pratar direkt med barnet för att skapa 

delaktighet, även med små barn som ännu inte utvecklat verbal kommunikation. Hon anser 

det lättare att prata med äldre barn än små barn ”större barn är ju lättare som du kan prata 

med, ett mindre barn tycker jag är svårare att göra delaktig i besöket”, äldre barn går det att 

stämma av med frågor som till exempel hur blev det för dig och hur kändes det? Genom att 

prata med små barn görs situationen mer begriplig även om det är svårt att veta hur mycket 

de förstår ”jag försöker ju att prata med dem alltså, rikta mig direkt till dem, oavsett ålder 

egentligen för man får ju alltid gensvar, hur små de än är”. BHV-sjuksköterskan gör barnet 

delaktigt när hon riktar sin uppmärksamhet till barnet genom att hon visar intresse för 

barnet, pratar på deras nivå, inte pratar över huvudet på barnet och ställer frågor direkt till 

barnet ”pratar med dem, och frågar lite hur dem mår och inte frågar föräldrarna allt”. 

BHV-sjuksköterskan erfar att vissa föräldrar tar över och pratar för barnet och hon har 

även noterat att det kan vara känsligt för barnet att lyssna på när det pratas om barnet till 

exempel att barnet har bråkat hemma. Hon gör barnet delaktigt när hon försöker få svar 

även på personliga frågor från barnet innan frågor ställs till föräldern. Frågorna får ställas 

med försiktighet och med medvetenhet när det gäller känsliga ämnen. 

 

Det kan ju vara så om det är lite känsliga ämnen till exempel, lite hur de mår kanske 

eller saker de inte vill berätta om, det kan vara om man till exempel tror att barn 

lever i en miljö som inte är så bra, då får man ju tänka sig för kanske vad man 

ställer för frågor och vad får jag för svar och vad gör jag om jag får det svaret och 

det är sådana saker som kan bli svårt, både för mig och för barnet. 
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Väntar in barnet 

Förmågan att vänta in barnet är något som framhålls av BHV-sjuksköterskan och handlar 

om att vara lyhörd och ger barnet tillräckligt med tid för att det ska hinna anpassa sig till 

situationen. Hon berättar att hon väntar in barnet eftersom en del barn behöver mer tid än 

andra ”inte får barnet med sig att göra vissa saker, så kan man ibland tänka att, jaja jag 

väntade inte in det tillräckligt länge”. Små barn behöver ofta vara hos föräldern först och 

inte läggas direkt på skötbordet utan vakna i lugn och ro. BHV-sjuksköterskan ger barnet 

tid att hinna vänja sig vid situationen för att öka barnets möjligheter till delaktighet och att 

spara det ”jobbigaste” momentet till slutet kan vara ett sätt att inte förstöra den tillitsfulla 

relationen som skapats under besöket. 

 

Om det var länge sedan senaste besöket händer det att barnet inte kommer ihåg BHV-

sjuksköterskan och det kan bli svårare att göra barnet delaktigt. Ibland får hon ta ett steg 

tillbaka och låta barnet studera henne för att skapa en tillitsfull relation ”Är det ett blygt 

barn som kommer in så får man backa, vänta så att de får känna sig lite bekväma, blir du 

för snabb då, går det inte”. BHV-sjuksköterskan beskriver att hon bemöter ett blygt barn 

genom att de får vara hos föräldern först och framhåller att barn som upplevs blyga kan 

behöva utökad tid för att hinna känna sig bekväma vid situationen. Det kan ta ett tag innan 

ett blygt barn vågar prata med henne. BHV-sjuksköterskan gör barnet delaktigt när hon 

väntar in barnet och med det menas att inte gå på för fort utan låta barnet känna sig för. 

Hon låter barnet ta tid på sig och skyndar inte på barnet för att ge barnet möjlighet att hinna 

bli delaktigt. 

Låter barnet vara med 

BHV-sjuksköterskan visar att hon är lyhörd genom att låta barnet vara med för att göra 

barnet delaktigt. Det märks att barnet är delaktigt när barnet frivilligt medverkar i 

momenten, när de får ögonkontakt med varandra och när barnet tycker det är roligt. Det 

upplevs som svårare att skapa delaktighet med barn som inte visar tydliga tecken på 

medverkan och att det är enklare att få med barn som är framåt och öppet. Lirka är ett 

annat sätt för BHV-sjuksköterskan att försiktigt få barnet med sig i syfte att skapa en 

tillitsfull relation. Hon beskriver att hon försöker få barnet att uppleva besöket som roligt 

och inte skrämmande ”lättare att få dem delaktiga om de är trygga och inte behöver vara 

rädda”. 

 

BHV-sjuksköterskan menar att besöket blir enklare och barnet mer delaktigt om hon får 

barnet med sig från början. Hon får barnet med sig genom att visa mottagningsrummet, ta 

fram saker som barnet är bekant med, placera sig i samma höjd, väcka deras nyfikenhet 

och avdramatisera genom lek. En tillitsfull relation skapas genom att låta barnet få vara 

med och bestämma besökets upplägg” i äldre åldrar iallafall kan styra mer utifrån sitt 

behov eller vad de vill göra först”. Kontinuitet leder till att hon har förkännedom om 

familjen och det blir lättare att skapa delaktighet för barnet ”lättare att göra dom delaktiga 

när man har en liten förkännedom om familjen eller vilka behov just det barnet har”. Enligt 

BHV-sjuksköterskan kan barnet ha en stark vilja och om barnet bestämt sig för något är det 

inte säkert att det går att lirka och få med sig barnet. 
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Är flexibel 

BHV-sjuksköterskan beskriver att flexibilitet med anpassning till rådande förutsättningar 

är en del i att göra barn delaktiga. BHV-sjuksköterskan informerar och förbereder utifrån 

barnets behov, använder sig av pedagogiska hjälpmedel och är medveten om tidens 

begränsning. 

Förbereder och informerar 

Förberedelse sker genom att barnet och familjen får information av BHV-sjuksköterskan, 

hon är flexibel och anpassar informationen efter individens behov. BHV-sjuksköterskan 

har märkt att förberedelse och information främjar delaktighet och hon uppmuntrar 

föräldrar att förbereda sina barn inför besöket. Barn som har fått information innan besöket 

och vet vad som ska hända blir mer delaktiga ”förberedelsen inför ett besök är viktigt för 

att barnet ska känna sig delaktig”. BHV-sjuksköterskan märker på barnet när det är 

delaktigt och har fått information inför ett besök när barnet kommer in och berättar om vad 

som ska hända ” så kanske dom kommer in här och säger att jag ska få en spruta idag och 

den ska jag få här i armen, då hör man ju att de är delaktiga och att de vet vad som ska 

hända och att de är förberedda”. Att förbereda och informera är ett sätt att skapa en 

tillitsfull relation till barnet. BHV-sjuksköterskan belyser att barn ges möjlighet till 

delaktighet när den information som ges till barnet anpassas utifrån barnets ålder och 

mognad. Det kan ibland upplevas svårt att anpassa information, trots det förklarar BHV-

sjuksköterskan varför något ska göras både före och efter ett moment. Sprutsituationen kan 

vara jobbigt för barnet och när BHV-sjuksköterskan förklarar för äldre barn att smärtan går 

över gör hon barnet delaktigt. 

 

BHV-sjuksköterskan framhåller att om föräldern känner sig trygg förmedlar de trygghet till 

barnet, vilket skapas genom att hon gör föräldrar delaktiga i besöket. När det gäller små 

barn kan BHV-sjuksköterskan prata med föräldrarna om att de till exempel kan massera 

barnets lår och sjunga för barnet innan sprutan ges. Information som föräldrarna kan 

använda för att förbereda barnen är till exempel 1177:s barnavdelning med animerade djur 

och ett annat exempel på förberedelse är böcker och att visa bilder i barnets hälsobok 

”våran hälsobok, den är ju riktad, eller gjord nu så att man kan förbereda barnen”. 

Förberedelse kan också ske genom att en ögonlapp skickas med om barnet är rädd för det 

momentet eller att hon visar de instrument som ska användas till exempel en lampa. BHV-

sjuksköterskan menar att barn som inte är förberedda för besöket och på vad som ska ske 

kan behöva komma tillbaka vid ett annat tillfälle för att hinna bli mer delaktiga. 

Använder pedagogiska hjälpmedel 

BHV-sjuksköterskan använder pedagogiska hjälpmedel som till exempel klossar, bollar 

och dockor för att nå barnet och barnets nyfikenhet och för att underlätta barnets 

delaktighet och för att skapa en tillitsfull relation. 

 

Vi har mycket bra hjälpmedel, vi har ju klossar och vi har ju lite bollar och vi har ju 

en väska med både kossa och hund och kopp, allt möjligt, egentligen är till för att 

barnet ska säga dom här orden så att jag får höra lite om hur språkutvecklingen är 

och så men fungerar jättebra som en barriär att komma nära barnet också, att barnet 
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får tillit till mig, så den brukar jag använda flitigt för att liksom få igång dom helt 

enkelt. 

 

BHV-sjuksköterskans flexibilitet visar sig genom att barnets reaktion uppmärksammas och 

det valda pedagogiska hjälpmedlet byts ut vid behov. BHV-sjuksköterskan uppger att det 

fungerar bra med bilder och att det är bra med leksaker som är anpassade för barnet och till 

exempel när hon sätter klistermärken på vågen går det att lirka och leka fram att barnet ska 

ställa sig på vågen. Ibland använder BHV-sjuksköterskan en docka eller en nalle för att 

visa för barnet hur olika moment går till ”samspel liksom, och visa på hur man ska göra, 

ibland tar jag den där dockan och visar på hur man gör längdmätningen och det är ju lite 

spännande, och så får dom göra själva”. Det hade varit bra med fler åldersanpassade 

leksaker som tilltalar barnet och BHV-sjuksköterskan funderar över att utveckla det 

material som redan finns till exempel roliga pennor och mer bildstöd. För att avleda eller 

trösta barnet kan till exempel såpbubblor fungera bra, hon kan ibland behöva byta till en 

annan tröja om hon märker att barnet är rädd för de blå arbetskläderna. 

Är medveten om tidens begränsning 

BHV-sjuksköterskan är medveten om tidens begränsning och är flexibel när hon använder 

den tid som finns på bästa sätt och utifrån barnet och familjens behov samt hennes tidbok. 

Hon poängterar att om hon har luft i bokningarna underlättar det för att kunna vara 

närvarande i mötet vilket möjliggör för barnets delaktighet och även för möjligheten att 

kunna boka om ett besök. Tid behövs för att kunna boka om ett besök vilket hon inte alltid 

har ”jätteviktigt att man har, liksom luft i sina bokningar, vilket vi oftast inte har eftersom 

vi måste sätta ganska täta kontroller, annars hinner vi inte med det vi ska”. Om hon känner 

stress vid försening är det lätt hänt att börja stressa på besöket och då kan det bli svårt att 

vara närvarande i mötet med barnet och göra barnet delaktigt ”om man haft många besök 

och om man blivit lite för sen, då kan de också vara svårt att hinna med, och då kanske 

man får gå lite snabbare fram”. Vid tidsbrist vänder hon sig mer till föräldern för att 

skynda på och pratar med dem istället för att vända sig direkt till barnet. BHV-

sjuksköterskan menar att brist på tid påverkar hennes möjlighet att göra barnet delaktigt 

och hennes möjligheter till att skapa en tillitsfull relation. BHV-sjuksköterskan erfar att om 

hon har mer tid för besöket så har barnet större chans att påverka besöket och bli mer 

delaktigt. 

 

Samtidigt vittnar BHV-sjuksköterskan om att både syskon och föräldrar kan ta över 

besöket och prata mycket, det i sin tur kan leda till att det blir knappt med tid för det barn 

som besöket gäller. Vid tidsbrist används inte alltid pedagogiska hjälpmedel och det blir 

svårare att få barnet delaktigt vid besöket. Om barnet inte medverkar tillräckligt vid 

momenten som ska genomföras vid besöket kan ett nytt besök behöva bokas. BHV-

sjuksköterskan beskriver att det märks på barnet om hon är stressad när barnet inte vill 

samarbeta och barnet blir mindre delaktigt. Det uttrycks som att ”dom gånger som jag kan 

känna att dom kanske inte är så delaktiga, det är nog när jag själv är ganska stressad, när 

jag tar över lite för mycket och bara kör på”. BHV-sjuksköterskan berättar att hon kan 

boka om besök vid behov för att främja ökad delaktighet även om hon har begränsat med 

tid i sin tidsbok. Om barnet inte vill samarbeta under ett besök funderar BHV-

sjuksköterskan om att mer använda möjligheten att ta tillbaka barnet på ett nytt besök än 

att slutföra besöket utan att barnet har hunnit bli delaktigt. 
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Resultatsammanfattning 

För att göra barnet delaktigt skapar BHV-sjuksköterskan en tillitsfull relation till barnet 

genom att hon arbetar på ett lyhört och flexibelt sätt. Hon riktar sin uppmärksamhet till 

barnet och ser, pratar och informerar barnet. BHV-sjuksköterskan väntar in barnet och ger 

barnet tid att vänja sig vid situationen. BHV-sjuksköterskan låter barnet få vara med och 

det innebär att barnet delvis får vara med och styra över besöket. Förberedelser och 

hjälpmedel underlättar för att göra barnet delaktigt och BHV-sjuksköterskan initierar att 

föräldrar kan förbereda barnet inför besöket. Pedagogiska hjälpmedel handlar ofta om 

leksaker och bilder som BHV-sjuksköterskan använder sig av för att göra barnet delaktigt. 

Slutligen lyfter BHV-sjuksköterskan fram att tillgång på tid påverkar möjligheten att göra 

barnet delaktigt och att brist på tid kan begränsa barnets möjlighet att hinna bli delaktigt 

vid hälsobesök. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att göra barn 

delaktiga vid hälsobesök på BVC och studiens syfte ändrades under arbetets gång och 

diskuterades tillsammans med handledare som har kommit med synpunkter och har hjälpt 

författarna att reflektera över studiens innehåll och komma vidare i processen. De 

intervjuade BHV-sjuksköterskorna hade varierande ålder, lång arbetslivserfarenhet och 

arbetat länge på BVC. BHV-sjuksköterskorna arbetade på flera olika BVC och den 

variationen bidrar till studiens trovärdighet enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

För att ta reda på BHV-sjuksköterskans erfarenheter valdes en kvalitativ metod med 

enskilda semistrukturerade intervjuer. Intervjuer som datainsamlingsmetod ansågs lämplig 

eftersom det gav BHV-sjuksköterskorna möjlighet att enskilt kunna berätta om sina 

erfarenheter. Induktiv ansats användes för att kunna dra generella slutsatser av den 

enskilda BHV-sjuksköterskans erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2014). Enskilda 

intervjuer valdes eftersom författarna ville ha svar från varje enskild BHV-sjuksköterska 

och på så sätt påverkades inte svaren av någon annan deltagare. 

 

Innan intervjuerna påbörjades ställdes inledande frågor om till exempel ålder och 

arbetslivserfarenhet och författarnas förhoppning var att skapa en god kontakt med BHV-

sjuksköterskan för att hon skulle känna sig bekväm i situationen (Kvale & Brinkman, 

2014). Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide och BHV-

sjuksköterskorna fick svara på sex frågor med tillhörande följdfrågor, följdfrågorna 

användes i några fall när författaren önskade få mer utvecklade svar. Författarna 

reflekterade och diskuterade igenom intervjufrågorna både enskilt, tillsammans och med 

handledare flera gånger innan intervjuerna genomfördes. 

 

Eftersom ingen av författarna hade någon erfarenhet av att intervjua fanns risk att komma 

in på andra ämnen under intervjuerna men detta visade sig inte vara ett problem (Kvale & 

Brinkman, 2014). Färre än sex intervjuer kan leda till att underlaget för analysen blir 

bristfällig och därför genomfördes åtta intervjuer vilket ansågs ge tillräckligt med variation 

i svaren. En nackdel med kvalitativ intervju kan vara om informanten inte ger hela sin bild 

av sin verklighet jämfört med om informanten skulle få svara anonymt i form av en enkät 

(Danielson, 2012b). Intervjuerna spelades in vilket är en fördel då inget av det som sägs 

glöms bort och en nackdel skulle kunna vara att personen som intervjuas upplever det 

obehagligt att bli inspelad. Andra nackdelar kan vara om det är svårt att höra vad som sägs 

och att det kan vara svårt att veta exakt vad som menades. En fördel med att genomföra 

intervjuerna på plats är att intervjuaren kan läsa av kroppsspråket och se på personen om 

frågan som ställs är svår att svara på. Intervjuerna avslutades med att författarna ställde 

frågan: har du något mer du vill tillägga? detta gav tillfälle för BHV-sjuksköterskan att ta 

upp frågor eller tankar som hon funderat över (Kvale & Brinkman, 2014). 

Transkriberingen av intervjuerna skedde i nära anslutning till intervjutillfället för att inte 

viktig information skulle glömmas bort. 
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Författarna till studien har en viss förförståelse inom det studerade området i och med att 

båda har barn och har varit på BVC som förälder. Eftersom ingen av författarna har 

erfarenhet av att arbeta med barn eller på BVC är det ingen uppenbar risk att författarnas 

förförståelse påverkat analysen men det är något som författarna diskuterat och reflekterat 

över under analysens gång. Kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod eftersom 

författarna ville ta del av BHV-sjuksköterskans berättelser kring det studerade ämnet och 

vad detta betyder för henne (Krippendorff, 2013). Kvalitativ innehållsanalys valdes för att 

jämföra likheter och skillnader som framkom i texterna och ansågs därmed vara passande 

för studien (Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod 

för kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera textmaterialet och metoden ansåg 

tydlig och enkel att följa. En annan analysmetod som skulle kunnat användas är 

fenomenologi då kärnan inom fenomenologi är att ta reda på människans upplevda 

erfarenhet (Rosberg, 2012). 

 

Båda författarna har under studiens gång varit närvarande och gått igenom hela processen 

tillsammans, diskuterat och analyserat gemensamt, det bidrar till att öka studiens 

trovärdighet. Textmaterialet lästes upprepade gånger av båda författarna och analyserades 

både enskilt och gemensamt för att få en så tydlig bild av vad som sades under 

intervjuerna. 212 meningsenheter som besvarade studiens syfte markerades, 

kondenserades, kodades var för sig för att jämföra likheter och skillnader. Koderna 

sammanfördes till underkategorier och huvudkategorier och slutligen kunde ett tema 

formuleras. 

 

Författarna har följt Vetenskapsrådet (1990) forskningsetiska riktlinjer och de intervjuade 

BHV-sjuksköterskorna fick information innan intervjuerna att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande i studien. BHV-sjuksköterskorna fick information om att de endast 

var författarna som hade tillgång till datamaterialet och att varje intervju kodades för att det 

inte skulle gå att härleda vem som deltagit (Vetenskapsrådet, 1990). Författarna har inte 

ställts inför några etiska dilemman. Inga etiska svårigheter har uppstått under studiens 

genomförande och ingen BHV-sjuksköterska avbröt sitt deltagande. 

 

Under arbetets gång har författarna diskuterat med handledaren som kommit med nya idéer 

och infallsvinklar. Enligt Graneheim och Lundman (2004) så ökar trovärdigheten om 

någon som är insatt i forskningsprocessen läser igenom arbetet. För att öka studiens 

trovärdighet har författarna noga beskrivit analysarbetets gång och för att tydliggöra 

resultatet har en tabell med tema, kategorier och underkategorier presenterats i resultatet 

(tabell 2). Genom att resultatet redovisats ingående och styrkts med lämpliga citat ökar det 

studiens överförbarhet och trovärdighet. I analysdelen har exempel på meningsenheter, 

kondenserade meningsenheter och koder beskrivits (bilaga 4), genom att exempel på 

analysens utförande ges ökar också studiens trovärdighet och det underlättar studiens 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att göra barn 

delaktiga vid hälsobesök på BVC. Resultatets övergripande tema visar att BHV-

sjuksköterskan erfar att barn görs delaktiga när hon skapar en tillitsfull relation till barnet. 
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Lek är ett sätt att skapa en social relation och är något som beskrivs av Eriksson (1997). 

Cox, Smith, Brown och Fitzpatric (2009) nämner att små barn bygger relationer jämfört 

med äldre barn som mer riktar in sig på informationsutbyte. Barnet behöver lära känna 

BHV-sjuksköterskan för att känna sig trygg och det styrks av Harder, Christensson och 

Söderbäck (2009), Harder, Christensson och Söderbäck (2011) och Harder, Christensson, 

Coyne och Söderbäck (2011). 

 

Resultatet visar att vara lyhörd är en del i att skapa en tillitsfull relation och göra barnet 

delaktigt. Att vara lyhörd innebär att BHV sjuksköterskan bekräftar barnet genom att hon 

ser och pratar med barnet. Harder, Christensson och Söderbäck (2015) och Runeson, 

Enskär, Elander och Hermerén (2001) skriver att det är viktigt att vårdpersonal är lyhörd 

för att skapa trygghet. Studiens resultat visar att BHV-sjuksköterskan väntar in barnet för 

att ge barnet tid att hinna vänja sig vid situationen och det som ska hända vid besöket. 

BHV-sjuksköterskan skapar trygghet för barnet genom att hon visar att det inte är farligt på 

BVC. Runeson, Enskär, Elander och Hermerén (2001) bekräftar att det är viktigt att barn 

känner sig trygga i vårdsituationer. Harder, Christensson och Söderbäck (2009), Harder, 

Christensson och Söderbäck (2011) och Harder, Christensson, Coyne och Söderbäck 

(2011) skriver att barnet har behov av att ges utrymme för att hinna bli delaktigt i 

hälsobesöket. BHV-sjuksköterskorna i studien arbetar personcentrerat när de låter barnet 

vara med och bestämma i vissa beslut och det kan leda till ökat självbestämmande. 

Autonomi är en del av en personcentrerad och god vård vilket även stryks av Runeson, 

Enskär, Elander och Hermerén (2001) och Patientlagen (SFS 2014:821). 

 

I studiens resultat visas Att vara flexibel är en del i att skapa en tillitsfull relation och göra 

barnet delaktigt. BHV-sjuksköterskorna i studien förbereder föräldrar genom att ge muntlig 

och skriftlig information samt hänvisa till vart det går att få mer information. Föräldrar 

som fått information kan i sin tur förbereda sitt barn på olika sätt. Att föräldrar behöver 

involveras i sitt barns vård skriver Hallström, Runeson och Elander (2002). Att ge barnet 

information som barnet förstår är viktigt för att barnet inte ska känna sig förbisedd och det 

är något som styrks av Ruhe et al. (2016) och Runeson, Hallström, Elander och Hermerén 

(2002). Barn som inte får ta del av information som berör deras vård kan känna sig 

förbisedda vilket styrks av Ruhe et al. (2016). Pedagogiska hjälpmedel möjliggör för att 

lättare förklara för barnet vad som ska hända och barnet får möjlighet att till exempel 

kunna testa på att ge dockan en spruta. Att vara förberedd inför en situation leder till att 

barnet känner att de har kontroll och är något som lyfts av Runeson, Hallström, Elander 

och Hermerén (2002). 

 

Studiens resultat visar att BHV-sjuksköterskan är medveten om tidens begränsning och att 

tillgång på tid påverkar BHV-sjuksköterskans möjligheter att göra barnet delaktigt. Att tid 

påverkar är en faktor som inverkar på barnets möjlighet till delaktighet och det är något 

som lyfts av Runeson, Enskär, Elander och Hermerén (2001). Brist på tid innebär att de 

vuxna kan börja prata över huvudet på barnet och att möjligheterna till delaktighet kan 

begränsas. Om barnet inte blir delaktigt kan de känna osäkerhet och rädsla och det lyfts av 

Runeson, Enskär, Elander och Hermerén (2001). BHV-sjuksköterskan beskriver att hon 

kan känna stress när hon vet att tiden är begränsad, vilket kan göra henne ofokuserad och 

att hon pratar mer med föräldern istället för barnet. Att tiden spelar in och kan påverka 

barnets möjlighet till delaktighet skriver även Runeson, Enskär, Elander och Hermerén 

(2001). 
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Det som framträder starkast i resultatet är hur viktigt det är med förmågan att vänta in 

barnet. Förmågan att ge barn tid överensstämmer med vad Harder, Christensson och 

Söderbäck (2009), Harder, Christensson och Söderbäck (2011) och Harder, Christensson, 

Coyne och Söderbäck (2011) skriver. En tolkning som kan göras av kategorin att vänta in 

barnet är att när barnets integritet respekteras är det lättare för BHV-sjuksköterskan att 

komma närmare barnet och det ger tillfälle att skapa en tillitsfull relation. Efter att en 

tillitsfull relation etablerats finns möjligheten för barnet och BHV-sjuksköterskan att 

tillsammans kunna genomföra de moment som ingår i ett hälsobesök. Visa respekt för 

individens integritet är lagstadgat och är en förutsättning för att kunna skapa en bra vård 

vilket står i patientlagen (SFS 2014:821) och lyfts fram av Söderbäck (2010). 

 

BHV-sjuksköterskorna i studien visar att de använder sig av flera olika kompetenser i sitt 

arbete när de gör barn delaktiga och en stor del av BHV-sjuksköterskans arbete går ut på 

att kommunicera med både barnet och barnets familj. Distriktssköterskans kompetens ska 

innefatta alla åldrar och kunna stärka individer till en god hälsa genom att kunna skapa 

relationer som stödjer individens integritet och delaktighet samt att respektera individens 

autonomi (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). BHV-sjuksköterskorna i studien 

visar på att de arbetar personcentrerat genom att de bland annat använder sin pedagogiska 

kunskap och främjar barnets hälsa när de gör barnet delaktigt. Kännedom om pedagogik 

och kommunikation behövs för att kunna förstå hur människor tar till sig information och 

kunna tillgodose individens specifika behov (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 

2008). Högskolan i Skövdes (2014) definition för omvårdnad belyser att vårdgivaren ska 

se hela familjen i syfte att främja hälsa. Studiens resultat visar att BHV-sjuksköterskan har 

ett helhetsperspektiv när hon ser varje barn som en individ och ser till varje familjs behov 

för att kunna göra barn delaktiga. Även kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor 

belyser att distriktssköterskor ska kunna bemöta, guida och ge stöd till barnet och dess 

familj (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

 

Katie Erikssons omvårdnadsteori innehåller tre kärnbegrepp ansa, leka och lära (Eriksson, 

1997). I resultatet kan begreppet ansa relateras till när BHV-sjuksköterskan gör barnet 

delaktigt genom att hon skapar en tillitsfull relation till barnet. Ansa kan även ses när 

BHV-sjuksköterskan hanterar känsliga ämnen, ytterligare sätt är när BHV-sjuksköterskan 

ger tröst till barnet som är ledset och när hon ger barnet tid och väntar in det. 

Kärnbegreppet leka har flera olika delar varav assimilation kan ses när barnet får använda 

pedagogiska hjälpmedel som till exempel dockor. Prövning och övning är ett annat sätt att 

se på lek och BHV-sjuksköterskan använder det som ett redskap när hon gör barnet 

delaktigt. Pedagogiska hjälpmedel används för att få barnet att genomföra vissa planerade 

moment. Kärnbegreppet lära kan ses när barnet får vara med och bestämma och när BHV-

sjuksköterskan gör barnet delaktigt riktar hon sin uppmärksamhet till barnet och ser dess 

behov. Lära innefattar även att barnet har rätt att visa sina känslor, bli förberett och få 

information vilket leder till att barnet får mer kunskap och det ökar barnets möjligheter till 

självbestämmande och delaktighet. 

 

Kommunikation är nödvändigt för att kunna skapa kontakt med barnet och både verbal och 

icke-verbal kommunikation används av BHV-sjuksköterskan för att göra barnet delaktigt. 

BHV-sjuksköterskan erfar att det är enklare att kommunicera med äldre barn som har 

utvecklat en verbal kommunikation. När BHV-sjuksköterskan hälsar på barnet, pratar med 
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barnet, har ögonkontakt och inbjuder till lek kommunicerar hon med barnet på olika sätt. 

Att vårdpersonal behöver kunna kommunicera med barn styrks av Söderbäck (2010). 

BHV-sjuksköterskan visar att hon har barnkompetens genom att hon kommunicerar med 

barnet, sätter barnet i fokus och är lyhörd för barnets behov. Behovet att som vårdpersonal 

ha barnkompetens styrks av Söderbäck (2010). 

 

Delaktighet är viktigt för barn eftersom de får större kontroll över sitt liv och får möjlighet 

att utvecklas som person (Söderbäck, 2010). BHV-sjuksköterskan gör barnet delaktigt när 

hon förbereder barnet och anpassar och ger rätt sorts information samt när hon 

kompletterar med hjälpmedel som underlättar. När barn får information om varför och vad 

som ska göras blir de delaktiga vilket bekräftas av Runeson, Hallström, Elander och 

Hermerén (2002). I resultatet framkommer att BHV-sjuksköterskan är insatt i barnets 

perspektiv när hon arbetar med att göra barnet delaktigt genom att hon skapar en tillitsfull 

relation till barnet, är lyhörd och flexibel. BHV-sjuksköterskan är insatt i barnets 

perspektiv när hon ser, pratar, informerar, ger barnet tid och möjliggör för barnet att vara 

med och bestämma. Vårdpersonal behöver kunna sätta sig in i barnets perspektiv och är 

något som styrks av Harder, Christensson och Söderbäck (2015) samt Sandberg, Stålberg 

och Söderbäck (2015). 

 

Barns rätt att få vara delaktig i sin hälso- och sjukvård uttrycks i Barnkonventionen (FN:s 

generalförsamling, 1989) och i Patientlagen (SFS 2014:821). Studien visar att BHV-

sjuksköterskorna aktivt arbetar med att göra barn delaktiga vid hälsobesök. Att det är 

viktigt att barn görs delaktiga i sin vård styrks även av Harder, Christensson och Söderbäck 

(2009), Harder, Christensson och Söderbäck (2011) och av Harder, Christensson, Coyne 

och Söderbäck (2011). De arbetssätt som BHV-sjuksköterskan använder sig av för att göra 

barnet delaktigt är liknande oavsett på vilket BVC hon arbetar. Resultatet indikerar att alla 

barn som kommer till BVC ges samma möjligheter till delaktighet tack vare att BHV-

sjuksköterskan är lyhörd och flexibel vilket leder till att en tillitsfull relation skapas. Enligt 

kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 

2008) ska distriktssköterskan kunna vara närvarande, lyhörd, flexibel, ärlig och ge 

bekräftelse till individen samt ha förmåga att kunna utvärdera sig själv. Resultatet visar 

även att BHV-sjuksköterskan ser ett behov av att kunna få med barnet mer i samtalen och 

ett behov av mer utbildning och träffar där de kan diskutera hur barn kan göras mer 

delaktiga vid hälsobesök på BVC. 

 

Studien visar olika arbetssätt som BHV-sjuksköterskan använder sig av för att göra barnet 

delaktigt och även på några svårigheter som finns kring att göra barn delaktiga vid 

hälsobesök. Den viktigaste lärdomen som studiens resultat har gett är att BHV-

sjuksköterskan arbetar med fokus på relationen mellan henne och barnet. 

Konklusion 

Studien visar att BHV-sjuksköterskan behöver kunna skapa en tillitsfull relation till barnet 

för att kunna göra barnet delaktigt. Att kunna bemöta och kommunicera med barnet och 

familjen är viktigt för att kunna skapa delaktighet. BHV-sjuksköterskan är lyhörd och 

flexibel och arbetar på olika sätt beroende på vilket barn som kommer och anpassar 

situationen efter barnets behov. Resultatet visar att barnets delaktighet kan begränsas av 

olika faktorer som till exempel tidsbrist, föräldrar som tar över, om barnet är blygt eller om 
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barnet inte vill medverka. Om det inte finns tillräckligt med tid för att BHV-sjuksköterskan 

ska kunna använda sig av de arbetssätt som framkommit i studien kan det uppstå en risk 

för att barnets rätt till delaktighet inte tillgodoses. Slutligen visar studien en bild av att 

BHV-sjuksköterskan arbetar med barnet i centrum och med barnets bästa som mål. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet kan komma att vara vägledande i hur barn görs delaktiga vid hälsobesök på 

BVC och ha betydelse för framförallt nya distriktssköterskor och barnsjuksköterskor. 

Resultatet kan även ha betydelse för BHV-sjuksköterskor som redan arbetar på BVC, dels 

som reflektionsmaterial och dels som inspirationsmaterial till hur de kan fortsätta att 

förbättra sitt arbete med att göra barn delaktiga. Nya studier som undersöker hur barn görs 

delaktiga i vårdsituationer kan ge en större kunskap om ämnet som i förlängningen skulle 

bidra till att ge barn ännu bättre personcentrerad vård. Förslag till fortsatt forskning är att 

undersöka om BHV-sjuksköterskor tycker att de behöver mer tid för att kunna göra barn 

mer delaktiga eller om det räcker att omfördela den tid som redan finns. Ett annat förslag 

är att undersöka vilka situationer som BHV-sjuksköterskor tycker är svåra och på vilket 

sätt som de löser dem. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Inledande frågor: 

Vilket år är du född? 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat på BVC? 

Har du fått någon utbildning i att göra barn delaktiga? 

Har ni ett barnrättsombud i verksamheten? 

 

Öppna frågor: 

1, Kan du berätta om hur du gör för att göra barn delaktiga vid hälsobesök på BVC? 

2, Kan du berätta ifall du saknar någonting som du tror skulle kunna underlätta för att göra 

barn mer delaktiga? 

3, Hur tror du att du skulle kunna förbättra ditt arbetssätt för att göra barn mer delaktiga?  

4, Kan du berätta om när du märker att barn känner sig delaktiga? 

5, Kan du berätta om vilka svårigheter det finns med att göra barn delaktiga? 

6, Vilka är dina bästa råd för att göra barn delaktiga vid hälsobesök? 

 

Följdfrågor: 
Har du fler exempel…. 

Kan du berätta mer om …. 

Vill du utveckla…. 

Kan du beskriva…. 



 

 

Bilaga 2: Brev till verksamhetschef 
 
Till verksamhetschef vid BVC. 

Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom barnhälsovård. 

 

Vi är två studenter som studerar en specialistutbildning till distriktssköterska  

vid Högskolan i Skövde. I utbildningen ingår det att göra en D-uppsats för att få en 

magisterexamen i omvårdnad. Arbetet med uppsatsen kommer att genomföras under 

vårterminen 2017, v. 3–12 och vi avser att intervjua barnhälsovårdssjuksköterskor (BHV-

sjuksköterskor) som antingen är distriktssköterskor eller barnsjuksköterskor och som 

arbetar på barnavårdscentral (BVC). 

 

Bakgrund 

FN:s barnkonvention planeras att bli lag i Sverige 1 januari 2018 (SOU 216:19) och det är 

aktuellt och angeläget att studera barns rättigheter och förväntningen är att frågor som rör 

barns rättigheter kommer att öka. Västra Götalandsregionen är som offentlig verksamhet 

skyldig att kunna arbeta praktiskt med barns rättigheter och har därför tagit fram en 

handlingsplan för att kunna implementera FN:s konvention om barns rättigheter i 

verksamheterna. Handlingsplanen är framtagen på regeringens strategier för att stärka 

barnets rättigheter i Sverige och belyser grundprinciperna i FN:s barnkonvention. Som 

blivande distriktssköterskor tycker vi det är intressant att fördjupa oss i hur barn görs 

delaktiga på hälsobesök på BVC. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att göra barn 

delaktiga vid hälsobesök på BVC. 

 

Studiens genomförande och samtycke 

För att kunna genomföra studien behöver vi komma i kontakt med och intervjua åtta BHV-

sjuksköterskor. Deras erfarenheter är viktiga för att få kunskap om hur barn görs delaktiga 

vid hälsobesök. Intervjuerna kommer att ske på BHV-sjuksköterskans mottagningsrum 

eller annan plats som hon finner lämplig. Vid intervjutillfället närvarar endast en av 

författarna. Tidsåtgången för varje intervju beräknas till 30–60 minuter och intervjun 

kommer att spelas in via RöstMemo i Iphone för att sedan skrivas ut som en text. 

Deltagandet är frivilligt och de kan när som helst avbryta utan att ange skäl. Datamaterialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och ingen kommer att kunna utläsa vilka vårdcentraler 

eller BHV-sjuksköterskor som deltagit i studien. Intervjuerna kommer att bestå av öppna 

frågor och följdfrågor. Inledningsfrågan kommer att vara Kan du berätta om hur du gör för 

att göra barn delaktiga vid hälsobesök på BVC? I anslutning till intervjun kommer BHV-

sjuksköterskan att få lämna både muntligt och skriftligt samtycke till att delta i studien. 

 

Intervjuerna planeras att genomföras v. 4-6 2017. Studien kommer att publiceras i DiVA 

(ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser) och kommer att skickas 

via e-post ut till de BVC som medverkat i studien. Härmed ansöks om medgivande för att 

inhämta data till den nämnda studien. Om ditt medgivande lämnas för studien, är vi 

tacksamma om du via e-post vill förmedla kontaktuppgifter till de BHV-sjuksköterskor 

som är intresserade av att delta. Därefter kommer ett informationsbrev om studien och dess 

syfte att skickas via e-post till BHV-sjuksköterskor. 



 

 

 

Inklusionskriterier 

Studiens inklusionskriterier är att deltagaren är distriktssköterska eller barnsjuksköterska 

som arbetar på BVC och ska ha varit verksam på BVC i minst tre år. Motiveringen är att 

efter tre år har personen hunnit skaffa sig en större erfarenhet av yrket än en 

nyutexaminerad person. 

 

Önskar du mer information är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar Sandra och Linda 

 

Kontaktuppgifter: 

Linda Johansson, Leg. Sjuksköterska 

Tel: xxx 

e-post: xxx 

 

Sandra Bergelind, Leg. Sjuksköterska 

Tel: xxx 

e-post: xxx 

 

Handledare: Catharina Gillsjö 

Tel: xxx 

e-post: xxx 



 

 

Medgivande till genomförandet av studien ”DISTRIKTSSKÖTERSKORS OCH 

BARNSJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT GÖRA BARN 

DELAKTIGA VID HÄLSOBESÖK PÅ BVC”. 

 

Härmed godkänns att intervjuer med BHV-sjuksköterskor genomförs på BVC för ovan 

nämnda studie: 

 

 

………………………………………………………  

Namn  

 

………………………………………………………  

Namnförtydligande  

 

………………………………………………………  

Datum och Ort  

 

……………………………………………………… 

Primärvårdsenhet 



 

 

Bilaga 3: Brev till BHV-sjuksköterskan 

 
Information och förfrågan om deltagande till BHV-sjuksköterskor angående en 

studie om barns delaktighet vid hälsobesök på BVC. 

 

Vi är två studenter som studerar en specialistutbildning till distriktssköterska  

vid Högskolan i Skövde. I utbildningen ingår det att göra en D-uppsats för att få en 

magisterexamen i omvårdnad. Arbetet med uppsatsen kommer att genomföras under 

vårterminen 2017, v. 3–12 och vi avser att intervjua barnhälsovårdssjuksköterskor (BHV-

sjuksköterskor) som antingen är distriktssköterskor eller barnsjuksköterskor och som 

arbetar på barnavårdscentral (BVC). 

 

Bakgrund 

FN:s barnkonvention planeras att bli lag i Sverige 1 januari 2018 (SOU 216:19) och det är 

aktuellt och angeläget att studera barns rättigheter och förväntningen är att frågor som rör 

barns rättigheter kommer att öka. Västra Götalandsregionen är som offentlig verksamhet 

skyldig att kunna arbeta praktiskt med barns rättigheter och har därför tagit fram en 

handlingsplan för att kunna implementera FN:s konvention om barns rättigheter i 

verksamheterna. Handlingsplanen är framtagen på regeringens strategier för att stärka 

barnets rättigheter i Sverige och belyser grundprinciperna i FN:s barnkonvention. Som 

blivande distriktssköterskor tycker vi det är intressant att fördjupa oss i hur barn görs 

delaktiga vid hälsobesök på BVC. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att göra barn 

delaktiga vid hälsobesök på BVC. 

 

Studiens genomförande och samtycke 

Vi vill tillfråga dig som BHV-sjuksköterska om ditt deltagande i studien. Dina erfarenheter 

är viktiga för att få kunskap om hur barn görs delaktiga vid hälsobesök. Datainsamling 

kommer att ske genom intervjuer på ditt mottagningsrum eller annan plats som du finner 

lämplig. Vid intervjutillfället närvarar endast en av författarna. Tidsåtgången för varje 

intervju beräknas till cirka 30–60 min och kommer att spelas in via RöstMemo i Iphone för 

att sedan skrivas ut som en text. Intervjuerna kommer att bestå av öppna frågor och 

följdfrågor. Inledningsfrågan kommer att vara Kan du berätta om hur du gör för att göra 

barn delaktiga vid hälsobesök på BVC? I anslutning till intervjun kommer du muntligt och 

skriftligt att få ge ditt samtycke till att delta i studien. Vi är tacksamma om du återkopplar 

till oss oavsett om du vill delta eller inte i studien. Vid ett eventuellt deltagande kommer du 

att bli kontaktad via telefon där vi bokar en tid som passar för intervju. Deltagandet är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att ange skäl. 

 

Intervjun planeras att genomföras v. 4-6 2017. Studien kommer att publiceras i DiVA (ett 

öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser) och kommer att skickas via 

e-post till de BVC som medverkat i studien. Datamaterialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och ingen kommer att kunna utläsa vilka vårdcentraler eller BHV-

sjuksköterskor som deltagit i studien. 

 

Inklusionskriterier 



 

 

Studiens inklusionskriterier är att deltagaren är distriktssköterska eller barnsjuksköterska 

som arbetar på BVC och ska ha varit verksam på BVC i minst tre år. Motiveringen är att 

efter tre år har personen hunnit skaffa sig en större erfarenhet av yrket än en 

nyutexaminerad person. 

 

Önskar du mer information är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar Sandra och Linda 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Linda Johansson, Leg. Sjuksköterska 

Tel: xxx 

e-post: xxx 

 

Sandra Bergelind, Leg. Sjuksköterska 

Tel: xxx 

e-post: xxx 

 

Handledare: Catharina Gillsjö 

Tel: xxx 

e-post: xxx 



 

 

Samtycke till att delta i studien ”DISTRIKTSSKÖTERSKORS OCH 

BARNSJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT GÖRA BARN 

DELAKTIGA VID HÄLSOBESÖK PÅ BVC”. 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information om studien och jag samtycker till att 

bli intervjuad. Jag godkänner att intervjun spelas in och är införstådd med att allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt. Jag är medveten om att intervjun är frivillig och att 

jag när som helst kan avbryta intervjun utan någon förklaring. 

 

 

 

Ort och datum: 

 

____________________________________________________________________ 

 

Underskrift:  

 

____________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:  

 

____________________________________________________________________ 



 

 

Bilaga 4: Exempel på analysprocessen. 

 
Tabell 1. 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Underkategori Huvudkategori Tema 

få vara delaktiga 

redan från 

väntrummet att 

man ser dem och 

att ja, blir sedda 

från början 

liksom 

Delaktiga redan 

från 

väntrummet, att 

de blir sedda 

från början 

Sedda från 

början 

Riktar sin 

uppmärksamhet 

till barnet 

Är lyhörd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapar 

en 

tillitsfull 

relation 

vänta ut dem 

lite, inte gå på 

dem för fort 

Vänta ut dem, 

inte gå på för 

fort. 

Inte gå på 

för fort 

Väntar in 

barnet 

Är lyhörd 

ett 4-års besök, 

då kan ju de vara 

med och välja 

lite kanske 

vilken grej de 

vill göra efter vi 

har ritat till 

exempel då kan 

ju de få vara 

med och 

bestämma att de 

vill trä pärlor 

och inte bara det 

är mitt förslag 

utan man kan, 

fråga va de vill 

göra 

Kan vara med 

och välja vilken 

grej de vill göra 

då kan de få 

vara med och 

bestämma. 

Få vara med 

och välja 

ordning. 

Låter barnet 

vara med 

Är lyhörd 

förberedelsen 

inför ett besök är 

viktigt för att 

barnet ska känna 

sig delaktig 

Förberedelse 

viktigt för att de 

ska känna sig 

delaktiga. 

Förberedelse 

viktigt. 

Förbereder och 

informerar 

Är flexibel 

leksaker vi har 

för att nå dem 

för att få en 2 

1/2-åring att 

prata så är det ju 

leksaker då 

Använder 

leksaker för att 

nå dem 

Når dem via 

leksaker. 

Använder 

pedagogiska 

hjälpmedel  

Är flexibel 

känner jag en 

tidspress så blir 

det ju per 

automatik att 

man vänder sig 

mer till föräldern 

för att skynda på 

Vid tidsbrist 

vänder man sig 

mer till 

föräldern, för att 

skynda på. 

Vid tidsbrist 

vänder man 

sig mer till 

föräldern. 

Är medveten 

om tidens 

begränsning 

Är flexibel 

 


