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Sammanfattning 
Bakgrund: Föräldrars upplevelser av att bli förälder är olika, eftersom ett nyfött barn 
medför en stor omställning i deras liv. Majoriteten av barnfamiljerna i  
Sverige besöker barnhälsovården under barnets första levnadsår. Syfte: Syftet var att 
belysa hur föräldrar i Sverige upplevde omvårdnad inom barnhälsovården under barnets 
första levnadsår. Metod: En litteraturstudie gjordes som baserades på åtta vetenskapliga 
artiklar från Sverige. Resultat Det var tre områden inom omvårdnaden på BHV 
framstod som viktiga för föräldrarna. Dessa var bemötande, stöd och råd och trygghet. I 
resultatet framkom att föräldrarna ville bli bemötta på ett respektfullt och trevligt sätt av 
sjuksköterskan, de ville känna sig trygga vid besök på BHV och de vill få råd och stöd. 
Det framkom även att vissa föräldrar var negativa till hur de blev bemötta, fick stöd och 
råd samt att de kände sig otrygga med sjuksköterskan.  Papporna ansåg att 
sjuksköterskan borde träffa och se dem mer. Slutsats: Genom att föräldrarnas negativa 
upplevelser lyfts fram, kan den kunskapen användas för att förbättra omvårdnaden i 
framtiden. Det är viktigt för sjuksköterskor att tillfredsställa föräldrars behov av ett 
respektfullt bemötande, stöd och råd samt trygghet genom att lyssna på vad föräldrar 
efterfrågar. 
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Abstract 
Bakground: Parent’s experience of parenting in the child’s first year of life differs 
considerably as it makes a great change in their lives.  The majority of families in 
Sweden visit the Child-Health Care units during the child’s first year. 
Aim:  The aim of this study was to illuminate the parents’ experience of Swedish Child 
Health Care. Method: The method was based on a literature review of eight scientific 
articles from Sweden. Results: There were three areas of the Child Health Care which 
were considered important by the parents. These were the reception, advice and help 
and security.  The result showed that parents wanted to be received respectfully by the 
nurse and to feel secure at the visit and get advice and help. Some parents were negative 
as to their reception advice and help and their security Fathers’ thought that the nurse 
should meet and see them more often. Conclusion: The negative experiences of the 
parents could be made use of to improve the Child Health Care in future.  It is important 
that the nurse satisfies the parents’ needs of a respectful reception, proper advice and 
help and security by listening to parents’ wishes.  
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BAKGRUND 
Ett nyfött barn medför en stor omställning i nyblivna föräldrars liv (Jansson, Sivberg, 

Larsson & Udén, 2003). En studie (Deave, Johnson & Ingram, 2008) visar att det första 

året som nybliven förälder är mycket glädjefyllt samtidigt som det kan upplevas som 

påfrestande. Majoriteten av barnfamiljerna besöker barnhälsovården (BHV) under 

barnets första levnadsår bland annat för hälsokontroller (Baggens, 2002). 

Sjuksköterskan inom BHV har ett omvårdnadsansvar för barnet och dess familj och är 

den som möter familjen under flera år och står för kontinuiteten i föräldrakontakten 

(Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007).  

 
En familj i dagens samhälle har inte längre en bestämd fastställd familjestruktur (Höjer, 

2001). Detta medverkar till att det inte längre går att tänka på begreppet familj utifrån 

kärnfamiljen. Höjer (2001) menar att ordet familj kan i innebära många olika 

familjeformer såsom kärnfamilj, ensamstående förälder med barn, adoptivfamilj och 

styvfamilj. Med förälder menas oftast en fysisk och juridisk person som har 

föräldraansvaret för ett barn enligt dom eller lag (Banotti, 2002).  

 

Att bli förälder upplevs olika för mammor och pappor (Nyström & Öhring, 2003). 

Enligt Nyström & Öhring (2003) är det viktigt att sjuksköterskan förstår hur 

föräldraskapet erfars, för att kunna möta och ge föräldrarna omvårdnad inom 

barnhälsovården. Studier om nyblivna föräldrar har visat att mammor var nöjda och 

trygga i sin roll (Nyström & Öhring, 2003; Börjesson, Paperin & Lindell, 2004), men de  

visade även att moderskapet var ett stort ansvar som var stressande och att de var 

kroniskt trötta. Papporna var nöjda med livet som  pappa och partner, men att leva upp 

till nya krav var stressande (Premberg, Hellström & Berg, 2008; Fägerskiöld, 2008).  

Vid besök på BHV var det vanligt att föräldrar hade frågor om sitt barns utveckling 

(TaaffeYoung, Davies, Schoen & Parker, 1998) och önskade information angående 

vaccinationer (Widlund, 2000). De frågade efter råd och stöd när det gällde amning, 

matvanor, måltider, sömnvanor samt skrikproblematik (Widlund, 2000; Börjesson, 

Paperin & Lindell, 2004). Föräldrarna hade också frågor om föräldraskap, uppfostran, 

vård av barnet och problem i parrelationen (Häggman-Latila, 2002). De tog även upp 

frågor kring sitt eget välbefinnande när det gällde känslor av isolering eller ensamhet 
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och längtade efter att träffa andra föräldrar i samma sits. De frågade aktivt efter 

deltagande i en föräldragrupp (Deave, Johnson & Ingram, 2008).  

 

Barnhälsovården i dag har tre huvudmål; att minska barns dödlighet, minska sjuklighet 

och handikapp bland barn samt att minska skadlig påfrestning på föräldrar och barn 

(Lindberg & Lagercrantz, 2007). Enligt Lindberg och Lagercrantz (2007) krävs det att 

sjuksköterskan arbetar  hälsofrämjande för att uppnå målen för barnhälsovården. 

Barnhälsovården arbetar med förebyggande hälsovård för barn och föräldrarådgivning  

som  omfattas av barn mellan noll till sex år (Lindberg & Lagercrantz, 2007). Det är 

frivilligt för familjerna att utnyttja barnhälsovården inklusive vaccinationerna (Hagelin, 

Jackson & Wikblad 1998). Sjuksköterskan som arbetar inom barnhälsovården skall vara 

specialistutbildad till distriktssköterska eller barnsjuksköterska (Hagelin, Magnusson & 

Sundelin, 2007). Den omvårdnad sjuksköterskan utför omfattar bland annat praktiska 

uppgifter såsom hälsoundersökningar där längd, vikt, hörsel, syn, språkutveckling, 

psykisk och fysisk utveckling kontrolleras samt vaccinationer (Jansson, 2000; 

Fägerskiöld, Wahlberg & Ek 2000). Sjuksköterskan ger även stöd och råd till föräldrar 

angående barnets psykiska, fysiska och sociala utveckling i olika situationer (Berlin, 

Hylander & Törnkvist, 2008). Dessutom är sjuksköterskor som arbetar med barn 

skyldiga att uppmärksamma och rapportera misstankar om ett barn far illa enligt 

socialtjänstlagen kapitel 14 (Socialstyrelsen, 2003).  

 
Sjuksköterskans omvårdnad inom barnhälsovården innebär att stödja föräldrar i deras 

föräldraskap, med syfte att bidra till gynnsamma betingelser för en allsidig utveckling 

för barn (Lindberg & Lagercrantz, 2007). Detta kan bland annat ske genom att erbjuda 

deltagande i föräldragrupper (Jansson, 2000). Sjuksköterskans omvårdnad i 

föräldragrupperna kan ske genom att bekräfta, inge förtroende, trygghet och lyssna på 

föräldrarnas egna initiativ till hur de kan lösa vardagliga problem (Örtenstrand, 2005).  

 

Av tradition har barnhälsovården ett högt förtroende bland föräldrar men för att kunna 

behålla förtroende är det viktigt att kontinuerligt uppdatera kunskapen om föräldrars syn 

på omvårdnaden. För att ge en bra omvårdnad till föräldrarna är det viktigt att 

sjuksköterskan förstår deras behov.  
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SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur föräldrar i Sverige upplever omvårdnad 

inom barnhälsovården under barnets första levnadsår. 

 

 

METOD 

Design  

Denna studie är en allmän litteraturstudie som baserats på vetenskapliga artiklar. 

Litteraturstudien innebar att forskaren på ett strukturerat arbetssätt skapar en bild av 

kunskapsläget inom valt område (Friberg, 2006).  

 

Datainsamling  

Material till studien söktes i databaserna Pubmed och Cinahl. Manuell sökning gjordes i 

referenslistor av de utvalda artiklarna samt  i  litteraturöversikter inom relevant område 

(Friberg, 2007, Forsberg & Wengström 2003). Sökord som användes och kombinerades 

på olika sätt i alla databaser var: Child care nurse, infant, parent, experience, child 

health clinic, expectation, child health nurse, primary care, parenthood och Sweden. 

Sökningarna redovisas i ett sökschema (bilaga 1). 

 
Urval  

 Inklusionskriterier för litteraturen som valdes ut var att artiklarna var skrivna på 

engelska, svarade mot studiens syfte. och att barnen i artiklarna var mellan noll till tolv 

månaderoch att studierna var genomförda i Sverige. Artiklarna var publicerade mellan 

åren 2001-2008. 

Exlusionskriterier var rewievartiklar och studier som handlade om barn med medicinska 

diagnoser. 

 Efter litteratursökningen hade tio stycken artiklar identifierats. Vid genomgång av de 

identifierade studierna upptäcktes det att  två av studierna hade inkluderats två gånger. 

Totalt inkluderades åtta stycken artiklar som alla handlade om hur föräldrar upplevde 

omvårdnad inom barnhälsovården i Sverige.  
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Analys 

De utvalda artiklarna lästes och översattes ett flertal gånger av författarna var för sig för 

att få en uppfattning om  innehållet. För att undvika tveksamheter diskuterades 

materialet och analyserades gemensamt av studiens författare. Artiklarna 

kvalitetsgranskades efter en checklista för kvalitativa och kvantitativa artiklar efter 

Forsberg och Wengström (2003) och redovisas i en artikelöversikt (bilaga 2). Genom 

analysen framstod  tre övergripande teman; bemötande, stöd och råd samt trygghet. 

Under varje tema framkom både positiva och negativa upplevelser av hur föräldrar 

upplevde omvårdnad inom barnhälsovården.  

 
Etiska överväganden 

De artiklar som inkluderades vilade på empirisk grund, där en etisk granskning av en 

etisk kommitté hade skett  innan genomförande av studierna. Enligt International 

Council of Nurses (ICN) har sjuksköterskor ett ansvar att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, lindra lidande samt utveckla sin egen och andras kompetens genom att ta fram 

ny kunskap utifrån egen eller andras forskning (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Den förförståelse som författarna till studien haft är att de båda har fler än ett  barn som 

har besökt eller fortfarande besöker barnhälsovården. Studiens författare har upplevt 

både positiva och negativa upplevelser vid besök inom BHV. 

 

RESULTAT  

Föräldrars upplevelser av omvårdnad inom BHV under barnets första levnadsår 

presenteras utifrån tre övergripande teman; bemötande, stöd och råd samt trygghet. 

Under varje tema fanns både positiva och negativa upplevelser av hur föräldrar 

upplevde omvårdnad inom barnhälsovården.  

 

Bemötande 

Positiva upplevelser  

 Nyblivna mammor upplevde att sjuksköterskan bemötte dem och barnen trevligt och 

respektfullt (Örtenstrand & Waldenström, 2005). Ett trevligt mottagande och 

respektfullt bemötande av sjuksköterskan skapade ett gott klimat på det personliga 
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planet (Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001). Vid det första mötet upplevde mammorna 

det viktigt att sjuksköterskan förstod deras upplevelser, oro och känslor angående sitt 

föräldrarskap (Arborelius & Bremberg, 2003; Fägerskiöld, Timpka & Ek, 2003). 

Föräldrar upplevde att ett gott intryck av sjuksköterskan innefattade en förmåga till att 

kunna lyssna och att lugna dem vid oro (Arborelius & Bremberg, 2003; Fägerskiöld, 

Timpka & Ek, 2003; Fägerskiöld, 2006).   

 

Negativa upplevelser 

Papporna var besvikna över att sjuksköterskan inte såg hela familjen eftersom mamman 

och barnet var i fokus. En del pappor upplevde att sjuksköterskan vände sig oftare till 

mamman än pappan. Någon pappa kände sig utanför då sjuksköterskan pratade om 

amning och kvinnliga problem med mamman. Papporna upplevde att de ville få mer 

uppmärksamhet för att få ett bättre bemötande av sjuksköterskan (Fägerskiöld, 2006). 

En mamma upplevde ett dåligt bemötande när hon berättade att hennes barn 

matvägrade. Mamman önskade sig kunskap om hur hon kunde gå tillväga och upplevde   

sjuksköterskans bemötande som kränkande när hon sade: 

     ”... it was because I didn´t like the baby food myself that  

      he didn´t eat” (Fägerskiöld, Timpka & Ek, 2003 s 164). 

 

Några mammor kunde uppleva besvikelse och var ledsna över att de fick otillräckligt 

med stöd och råd av sjuksköterskan när amningen skulle upphöra (Fägerskiöld, 

Wahlberg & Ek, 2001, Arborelius & Bremberg, 2003). Mammorna var besvikna över 

att sjuksköterskan inte visade dem någon sympati när de ville ha information om att 

sluta amma, utan hade en tuff attityd gentemot mammorna. De upplevde att 

sjuksköterskan fattade beslut utan att mammorna var delaktiga. (Fägerskiöld, Wahlberg 

& Ek, 2001). En mamma som hade besvär med amningen klagade över att 

sjuksköterskan inte gav henne stöd och råd, och uppgav att sjuksköterskan sagt: 

”..naturally it's laborious, but it's your duty as  

a mum/---/nothing to grumble about” 

(Fägerskiöld, Timpka & Ek, 2003, s 164).  
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Stöd och råd 

Positiva upplevelser 
Mammornas uppfattning av sjuksköterskan var att hon med sin kompetens kunde ge  

stöd och råd (Örtenstrand & Waldenström, 2005). Hon kunde också fungera som ett 

levande uppslagsverk där de hade möjlighet att  hämta kunskap och information 

(Fägerskiöld & Ek, 2003). Pappor som besökte BHV hade hög tilltro till 

sjuksköterskans kompetens och kunskap (Fägerskiöld, 2006). Mammorna upplevde 

sjuksköterskan som villig att förmedla praktisk och teoretisk kunskap kring barnets vård 

(Fägerskiöld, Timpka & Ek, 2003). Sjuksköterskans kunskap upplevdes som viktig av 

båda föräldrarna, när de önskade få reda på om barnet utvecklades normalt. Att få stöd 

och råd upplevdes som positivt av mammorna eftersom de handlade om barnets hälsa 

och skulle syfta till att mammorna tidigt skulle upptäcka symtom på eventuella 

sjukdomar (Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001).  Mammor upplevde att sjuksköterskan 

hade gett dem konkreta råd och stöd när det gällde att få amningen att fungera 

(Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001; Fägerskiöld & Ek, 2003). Mammor upplevde 

sjuksköterskan som uppmuntrande och stödjande i sin utveckling av föräldrarollen 

(Örtenstrand & Waldenström, 2005). Mammor som upplevde att deras egna mödrar 

försökte ta över hemma hos dem, uppskattade sjuksköterskans råd och stöd när det 

gällde att sätta gränser gentemot sin egen mamma (Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001). 

Föräldragruppen som föräldrar blev erbjudna att deltaga i var uppskattad, och upplevdes 

positivt av mammor som träffade andra mammor som de knöt kontakter med 

(Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001; Fägerskiöld & Ek 2003; Hallberg et al., 2001). 

Föräldrarna upplevde även föräldragruppen som ett stöd där de kunde diskutera sina 

bekymmer med sjuksköterskan och de andra föräldrarna (Hallberg et al., 2001). 

 

Negativa upplevelser 

En del mammor upplevde att sjuksköterskan hade otillräckligt med kompetens, vilket 

bottnade i att de inte fick de råd och det stöd som de hade förväntat sig (Fägerskiöld, 

Timpka & Ek, 2003). En förstagångsmamma var på ett rutinbesök på BHV och barnets 

navel skulle behandlas med silvernitrat. Sjuksköterskan gjorde detta utan att informera 

mamman. Mamman berättar: 

”Whereupon (in the evening) the navel was mould  
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coloured and like ´burned´, simply, it looked like too  

awful!/---/I was alarmed and didn´t understand at all 

 what had happened” (Fägerskiöld, Timpka & Ek, 2003, s 164). 

 

Någon mamma kände sig förödmjukad när de inte erhöll praktisk kunskap som de hade 

förväntat sig eller när sjuksköterskan förmedlade praktisk kunskap utan att mamman 

hade bett om det (Fägerskiöld, Timpka & Ek, 2003). Papporna kände sig tvingade till 

att självmant ställa frågor till sjuksköterskan för att få kunskap om barnets fysiska, 

psykiska och sociala utveckling vid sitt besök på BHV (Fägerskiöld, 2006). 

En del mammor upplevde att de saknade en slags kontinuitet från mödrahälsovården till 

barnhälsovården eftersom de upplevde att de inte fick det stöd och råd de behövde 

angående sin egen hälsa (Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001, Arborelius & Bremberg, 

2003). Amningstiden kunde vara både problematisk och emotionell för mammorna. När 

mammorna var vilsna och inte visste vad de skulle göra och vände de sig till 

sjuksköterskan och förväntade sig handgriplig råd. En av mammorna hade problem med 

amningen och löste problemet själv med hjälp av en broschyr: 

” Then I pumped out milk until my daughter was 3 months old, 

 in combination with formula and thereafter only formula. It  

worked very well!” (Fägerskiöld, Timpka, & Ek, 2003, s 164).  

 

Mammorna upplevde det negativt då de trodde att sjuksköterskan i vissa situationer 

tvivlade på att de inte klarade av att ta hand om sina barn (Arborelius & Bremberg, 

2003). Vissa mammor kände sig tvingade att acceptera vissa normer från 

sjuksköterskan (Hallberg et al., 2001) som till exempel hur de skulle ge barnet mat på 

vissa tider och följa de kostråd som sjuksköterskan gav. Det framkom även i studien att 

de upplevde som om de gjorde fel om sjuksköterskans råd inte följdes (Hallberg et al., 

2001). 

 

Trygghet  

Positiva upplevelser 

Nyblivna mammor upplevde det positivt att få komma till sjuksköterskan så ofta de 

ville (Fägerskiöld & Ek, 2003), och upplevde en trygghet eftersom sjuksköterskan hade 
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tid för dem (Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001). Mammorna uppskattade att hon fanns 

tillgänglig under dagtid (Fägerskiöld, Timpka & Ek, 2003; Fägerskiöld & Ek, 2003; 

Hallberg et al., 2000; Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001; Jansson, Sivberg, Larsson & 

Uden, 2002).  

 Mammor upplevde att sjuksköterskan var en person som hade stor kunskap om barns 

fysiska, psykiska och sociala utveckling vilket ingav dem trygghet (Fägerskiöld, 

Timpka & Ek, 2003; Fägerskiöld & Ek, 2003). Det första hembesöket upplevdes som 

positivt och tryggt. Mammorna upplevde en trygghet i att veta att de kunde vända sig 

till sjuksköterskan vid misstanke om sjukdom hos barnet. Om sjuksköterskan gav ett 

intryck av att vara  kompetent, upplevde mammor och pappor en känsla av trygghet då 

de trodde att hon kunde förstå deras oro, rädsla och svara på deras frågor angående 

barnet (Fägerskiöld, Timpka & Ek, 2003; Fägerskiöld, 2006). En sjuksköterska som var 

lätt att kommunicera med var lätt att lita på enligt en del mammor (Fägerskiöld, 

Wahlberg & Ek, 2001). Mammorna upplevde trygghet när de fick positiva kommentarer 

om hur duktig de var på att ta hand om sina barn och när sjuksköterskan stöttade dem 

till att ta egna beslut (Arborelius & Bremberg, 2003).  

 

Negativa upplevelser 

Enligt Jansson et al. (2002) upplevde några mammor ingen trygghet i kontakten med 

sitt barns sjuksköterska. De upplevde hälsoundersökningnarna som en form av kontroll 

och besöken skapade en känsla av skuld, oro och övervakning. Mammor som var födda 

utomlands uttryckte oftare en tvekan till att ta sitt barn till BHV än mammor födda i 

Sverige (Jansson et al., 2002). En del mammor upplevde att sjuksköterskan inte hade tid 

för dem när de var på BHV, då de upplevde det som om hon var stressad och hade ont 

om tid (Fägerskiöld, Timpka & Ek, 2003). 

 

DISKUSSION

Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att få en djupare förståelse för hur föräldrar upplever 

omvårdnad på barnhälsovården under barnets första levnadsår. Ett antal 

litteratursökningar gjordes med avsikt att finna artiklar som svarade på syftet. Vid de 
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datorbaserade litteratursökningarna användes två olika databaser. Detta kan möjligen 

anses som en nackdel, då relevant litteratur möjligen kan ha förekommit i andra 

databaser. En styrka för litteraturstudien var att databasen Cinahl användes eftersom 

denna innehöll litteratur som var omvårdnadsinriktad. Artiklarna i litteraturstudien var 

från år 2001- 2008, vilket innebär att det är aktuella studier. Det är möjligt att urvalet 

kunde blivit större om årtalen utökats. Artiklarna har sitt ursprung i Sverige, vilket kan 

vara en styrka eftersom de härstammar från den kultur som är avsedd  att belysas i 

syftet. Resultatet analyserades från åtta vetenskapliga artiklar. Det var övervägande 

kvalitativa artiklar i studien vilket sågs som en styrka, eftersom en kvalitativ 

undersökning lämpar sig väl till att undersöka personers upplevelser (Forsberg & 

Wengström, 2003). 

 
Eftersom Astrid Fägerskiöld är med som författare till hälften av artiklarna 

(Fägerskiöld, Wahlberg, & Ek, 2001; Fägerskiöld, & Ek, 2003; Fägerskiöld, Timpka, &  

Ek, 2003; Fägerskiöld, 2006)  kan validiteten på litteraturstudien diskuteras. Det kan 

vara så att Astrid Fägerskiölds sätt att se på hur föräldrars upplevelser av 

barnhälsovården utgör en källa till bias i vårt resultat, och kanske resultatet sett 

annorlunda ut om det funnits fler svenska artiklar som kunnat inkluderats.    

 

I litteraturstudien ingick övervägande artiklar från mammors upplevelser och i en artikel 

representerades pappornas upplevelser (Fägerskiöld, 2006). Antagligen hade resultatet 

varit annorlunda om fördelningen av antalet artiklar med mammor och pappor hade 

varit mer lika. Barn som ingick i sju artiklar var mellan noll till tolv månader utom i en 

där barnen var mellan noll till tre år (Hallberg et al., 2001). Denna inkluderades då det i 

artikelns resultat handlade om föräldrars upplevelse av omvårdnad även under barnet 

första år.  

 

Den förförståelse som författarna till studien haft är att de båda har fler än ett  barn som 

har besökt eller fortfarande besöker barnhälsovården. Studiens författare har upplevt 

både positiva och negativa upplevelser vid besök inom BHV, men har försökt att 

förbise detta vid urvalet av inkluderade artiklar.  
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Resultatdiskussion  

Sjuksköterskan inom barnhälsovården arbetar med hälsofrämjande omvårdnad 

(Lindberg & Lagercrantz 2007). Sjuksköterskans omvårdnad kan ske genom att 

bekräfta, inge förtroende och trygghet och lyssna på föräldrarnas egna initiativ till hur 

de kan lösa vardagliga problem  (Örtenstrand, 2005). Syftet med litteraturstudien var att 

belysa hur föräldrar i Sverige upplever omvårdnad inom barnhälsovården under barnets 

första levnadsår. Hur föräldrar i Sverige upplevde omvårdnad som ges av sjuksköterska 

inom barnhälsovården redovisades i resultatet som tre övergripande teman. Dessa var: 

bemötande, stöd och råd samt trygghet. 

 

I resultatet framkom det att majoriteten av föräldrarna var nöjda med omvårdnaden de 

erhöll inom barnhälsovården. Föräldrarna ville bli bemötta på ett respektfullt och 

trevligt sätt av sjuksköterskan, de ville känna sig trygga vid besök på BHV och de vill 

få stöd och råd som bygger på vetenskapliga grunder. Det framkom även att vissa 

föräldrar var negativa till hur de blev bemötta, fick stöd och råd samt att de kände sig 

otrygga med sjuksköterskan. Papporna ansåg att sjuksköterskan borde involvera dem 

mer i omvårdnaden. 

 
I resultatet framstod det att föräldrar  upplevde ett trevligt och respektfullt bemötande 

av sjuksköterskan (Örtenstand & Waldenström, 2005). Detta fynd stöds av Fägerskiöld, 

Wahlberg och Ek (2000) studie där sjuksköterskor trodde att mammor förväntade sig ett 

gott bemötande som var respektfullt och trevligt. Sjuksköterskan och föräldrarna  ansåg 

att detta gav en bra start för framtida samarbete. Detta framkom även i Eriksson & 

Persson (2008) studie där mammorna beskrev att de upplevde sig väl omhändertagna 

inom BHV och att sjuksköterskan uppfattades som trevlig. För att föräldrarna ska känna 

trygghet i mötet med vården är det viktigt att sjuksköterskan ger ett trevligt och 

respekfullt bemötande (Örtenstrand 2005). Det är viktigt att föräldrarna upplever 

omvårdnaden inom BVH som positiv, eftersom missnöje med vård och bemötande 

skulle kunna leda till att färre fullföljer hela barnhälsovårdprogrammet (Örtenstrand 

2005). Kan det möjligen vara så att bemötandet av en nybliven förälder är speciellt 

viktigt den första tiden om föräldrarna är osäkra i sin föräldraroll?  

Ur litteraturstudien framgick att en del mammor upplevde att sjuksköterskan inte hade 

tillräckligt med kompetens, vilket handlade om att de inte fick de stöd och råd som de 
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hade förväntat sig (Fägerskiöld, Timpka & Ek, 2003). Ibland kan sjuksköterskan 

uppmuntra föräldrarna till att prova sig fram på egen hand. Då kan emellertid föräldrar 

uppfatta det som om de blir övergivna när de  inte får den information de hade förväntat 

sig, vilket kan ge frustration och otrygghet (Arborelius, Bremberg, Simon & Ekstedt, 

1997).  Arborelius, Bremberg, Simon och Ekstedt (1997) framhåller vidare att en 

huvuduppgift inom barnhälsovården är att ge råd som grundar sig på information om 

barnets hälsa och utveckling samt allmänt fungera stödjande för föräldrarna för att inge 

trygghet. En av arbetsuppgifterna en sjuksköterska har är att skapa en relation till 

familjen som gör att de kan känna förtroende för sjuksköterskan (Wright & Leahey, 

2005). Wright och Leahey (2005) menar att sjuksköterskan kan göra detta genom att 

vara lyhörd, ge information, svara på frågor och ta sig tid att lyssna på familjens 

upplevelser. För en sjuksköterska är det viktigt att lyssna på föräldrarna och ta dem på 

allvar, ge dem den information de vill ha och göra dem delaktiga i vården. Kanske bör 

en sjuksköterska tänka på hur hon förmedlar sin kunskap och information till 

föräldrarna för att den inte skall missuppfattas?  

 
Enligt Fägerskiöld (2006) kände sig pappor  utanför vid besöken på BHV då 

sjuksköterskan oftare vände sig till mamman än till pappan. Sjuksköterskorna på BHV 

är vana vid att oftast bemöta mammans behov och frågor och kan sakna kunskap om 

pappans upplevelser. Både mammor och pappor upplevde den första tiden efter barnets 

födelse som mammans tid på grund av att pappan arbetade och  för att mamman var den 

som ammade barnet (Fägerskiöld, 2008; Deave et al., 2008). Pappans roll är att få det 

praktiskt att fungera runt mamman och barnet (Fägerskiöld, 2008) Sjuksköterskan 

måste bli mer lyhörd inför pappans roll som familjens beskyddare (Lundqvist, 

Hellström Westas & Hallström, 2007). Personalen måste reflektera över att en nybliven 

pappa kan känna sig åsidosatt och göra sitt bästa för att han ska känna sig välkommen 

och delaktig (Fägerskiöld, 2006). Ett sätt att bekräfta pappan är att etablera en 

fungerande kommunikation mellan sjuksköterskan och papporna som besöker BHV. 

Det är viktigt att inte bara vända sig till mamman utan ta med båda föräldrarna i 

samtalet (Lundqvist, Hellström Westas & Hallström, 2007). Enligt Fägerskiöld, 

Wahlberg och  Ek (2000) och Jansson, Isacsson, Kornfält och Lindholm (1998) 

fokuserar studier ofta på  mammornas upplevelser inom barnhälsovården men  

papporna blev inte tillfrågade om deltagandet. En förklaring till detta kan vara att 

sjuksköterskan är osäker inför att möta pappor då det vanligtvis är mammorna som 
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kommer med barnet till BHV. Pappor är inte en homogen grupp, och det är viktigt att 

identifiera de individuella behoven och förväntningarna som pappan har. Pappor bjuds 

ofta in till att deltaga i föräldragrupper, men deltar sällan för att de fått intrycket att 

denna grupp domineras av mammor som diskuterar mamma- eller kvinnorelaterade 

frågor (Fägerskiöld 2006). Nyström och Öhrling (2008) fann att pappagrupper via 

internet  var uppskattat där de upplevde en bekräftelse av sjuksköterskan och andra 

pappor. En speciell pappagrupp där papporna får uttrycka sina behov och funderingar 

skulle kunna ge ökad uppmärksamhet av sjuksköterskan. Pappagruppen kan ge 

sjuksköterskan en ökad förståelse hur pappan upplever omvårdnaden inom BHV. 

 

 

Slutsats 

 I resultatet framkom att mammor och pappor förväntar sig att få ett bra bemötande, få 

information samt de ville känna sig trygga med sjuksköterskan på barnhälsovården. I 

studiens resultat framkom att majoriteten av föräldrarna som ingick litteraturstudiens 

artiklar var nöjda med omvårdnaden. Genom att föräldrarnas upplevelser av de negativa 

erfarenheterna inom BHV lyfts fram, kan den kunskapen användas för att förbättra 

omvårdnaden i framtiden. Det är viktigt som  sjuksköterska att tillfredsställa föräldrars 

behov av stöd och information, och sjuksköterskors mest betydelsefulla 

omvårdnadshandling är att ge stöd, information och kunskap. Förhoppningen med 

litteraturstudien är att sjuksköterskor inom barnhälsovården skall kunna få en djupare 

förståelse för hur föräldrar upplever omvårdnaden under barnets första levnadsår. 

Författarna föreslår att ytterligare empiriska studier görs inom detta område, eftersom 

en del mammor och pappor hade upplevt omvårdnaden som negativ. Vi föreslår också 

att fler empiriska studier utförs för att få reda på hur pappor upplever omvårdnaden 

inom barnhälsovården.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 16



 

REFERENSLISTA  
 

Arborelius E., Bremberg S., Simon, F., & Ekstedt, E. (1997).  Vad innebär stöd från 

BVC? Utsatta föräldrars upplevelser av stöd under första spädbarnsåret. Stockholm: 

Rapport från Samhällsmedicin syd 1997:5. 

 

Arborelius, E., & Bremberg, S. (2003). Supportive and nonsupportive qualities of child 

health nurses´contacts with strained infant mothers. Scandinavian Journal of Sciences, 

17, 169-175. 

 
Baggens, C. (2002). Barn och föräldrars möte med sjuksköterskan i barnhälsovården. 

(avhandling för doktorsexamen, Linköpings universitet). 

 

Banotti, EM. (2002). Arbetsdokument om om kommissionens förslag till rådets 

förordning om domstols behörighet och erkännande och verkställighet i domar i mål om 

föräldraansvar. Bryssel: Europaparlamentet. 

 
Berlin, A., Hylander, L., & Törnkvist, L. (2008). A view of cross-boundary relationship. 

Primary Child Health Care Nurses´assessment of health risks in children of foreign 

origin and their parents-a theoretical model. Scandinvian Journal of Caring Science, 22, 

(1), 118-127.     

 

Börjesson, B., Paperin, C., & Lindell, M. (2004). Maternal suport during the first year 

of infancy. Journal of Advanced Nursing, 45, (6), 588-594.   

 
Deave, T,. Johnson, D., & Ingram, J. (2008). Transition to parenthood: the needs of 

parents in pregnancy and early parenthood. BMC Pregnancy and childbirth, 30, (8), 1-

11. 

 
Eriksson, V., & Persson, L. (2008). Föräldrars upplevelse av kontakten med 

barnavårdscentralen. Examensarbete 15 hp på D-nivå. Instutionen för vårdvetenskap 

och sociologi. Högskolan i Gävle.  

 17



 

 

Friberg, F. (2007). Dags för uppsats. En vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.  

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Fägerskiöld, A. (2006). Support of fathers of infants by the child health nurse. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20, 79-85. 

 

Fägerskiöld, A. (2008). A change  in life as experienced by first-time fathers. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22,(1), 64-71.  

 

Fägerskiöld, A., & Ek, A-C. (2003). Expectations of the child health nurse in Sweden: 

two perspectives. International Nursing Review, 50, 119-128. 

 

Fägerskiöld, A., Timpka, T., &  Ek, A-C. (2003). The view of the child health nurse 

among mothers. Scandinavian Journal of Caring Science, 17, 160-168. 

 

Fägerskiöld, A., Wahlberg, V., & Ek, A-C. (2000). What child health nurses believe 

mothers with infants expect of them. Nursing and Health Sciences, 2, 83-91. 

 
Fägerskiöld, A., Wahlberg, V., & Ek, A-C. (2001). Maternal expectations of the child 

health nurse. Nursing and Health Sciences, 3, 139-147. 

 
Hagelin, E., Jackson, K., & Wikblad, K. (1998). Utilization of Child Health Services 

during the firtst 18 months of life: aspects of health surveillance in Swedish pre-school 

children based on information in health records. Acta Paediatrica, 87, 996-1002. 

 

Hagelin, E., Magnusson, M., & Sundelin, C. (2007). Barnhälsovård. Stockholm: Liber 

AB. 

 

 18



 

Hallberg, A-C., Lindblad, E., Råstam, L., & Håkansson, A. (2001). Parents: the best 

experts in child health care? Viewpoints from parents and staff concerning child health 

services. Parent Education and Counseling, 44, 151-159. 

 

Häggman-Laitila, A. (2002). Early support needs of Finnish families with small 

children. Journal of Advanced Nursing, 41, (6), 595-606. 

 

Höjer, I. (2001). Fosterfamiljens inre liv. Instutionen för socialt arbete: Gööteborgs 

universitet. 

 

Jansson, A. (2000). Sjuksköterskan i primärvård med särskilt fokus på barnhälsovård. 

(avhandling för doktorsexamen, Lunds universitet). 

 

Jansson, A-K., Isacsson, Å., Kornfält, R., & Lindholm, L. (1998). Quality in child 

healthcare. The views of mothers and public health nurses. Scandinavian Journal of 

Caring Sciense, 12, 195-204. 

 
Jansson, A., Sivberg, B., Larsson Wilde, B., & Udén, G. (2002). First-time mothers' 

satisfaction with early encounters with the nurse in child healthcare: home visit or visit 

to the clinic? Acta Paediatrica, 91, 571-577. 

 

Jansson, A., Sivberg, B., Larsson Wilde, B., & Udén, G. (2003). Hembesök kan ge 

nyblivna föräldrar stöd att utvecklas som en familj. Läkartidningen, 100, (15),  1348-

1351.  

 

Lindberg, T., &  Lagercrantz, H. (2007). Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur. 

  

Lundqvist, P.,  Hellström Westas, L., & Hallström, I. (2007). From Distance Towards 

Proximity: Fathers Lived Experience of Caring for Their Preterm Infants. Journal of 

Pediatric Nursing, 22, (6), 490-497. 

 

Nyström, K., & Öhrling, K. (2003). Parenthood experience during the child´s first year: 

literature review. Journal of Advanced Nursing, 46, (3), 319-330. 

 19



 

 

Nyström, K., & Öhrling, K. (2008). Electronic encounters: Fathers´experience of  

parental support. Journal of  Telemedicine and Telecare, 14, (2), 71-74. 

 

Premberg, Å., Hellström, A-L., & Berg, M. (2008)  Experiences of the first year as 

father. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, (1), 56-63. 

 

Socialstyrelsen. (2003). Anmälan om missförhållanden enligt 14 kap § 1 

Socialtjänstlagen 2001:453. SOSFS 2003:16 (S). 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2008). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.  Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeföring. 

Taaffe Young, K., Davis, K.,  Schoen, C., & Parker, S. (1998). Listening to Parents. A 

national survey of parents with young children. Arch Pediatrics adolenscens medicin, 

152, 255-262. 

 

Widlund, G. (2000). Föräldrars tillfredsställelse med barnhälsovården samt några 

skydds- och riskfaktorer under spädbarnsåldern: enkät studier i Sydvästra 

sjukvårdsområdet, Stockholms läns landsting åren 1989-1998. Stockholm: Rapport från 

Samhällsmedicin, Centrum för barn och ungdoms hälsa, 2000:1.  

 
Wright, LM., & Leahey, M. (2005). Nurses and families. A Guide to to Family 

Assessement and Intervention.  Philadelphia: FA Davies Company. 

 

Örtenstand, A. (2005).  Pediatrisk omvårdnad och föräldraskap. (avhandling för 

doktorsexamen, Karolinska Institutet). 

 
Örtenstrand A., & Waldenström, U. (2005). Mothers experiences of child health clinics 

services in Sweden. Acta Paediatrica, 94, 1285-1294.

 20



          

  

     Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 
Datum 

Huvud sökord 
Antal träffar 

+ Undersökord 
Antal träffar 

+ Undersökord  
Antal träffar 

+ Undersökord 
Antal träffar 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

Cinahl 
081220 

Child care nurse  
16 st. 

     

 
 

Child care nurse Preterm infant 
0 st. 

    

 
 

Child care nurse Parent  
3 st 

  1 st rewiew 2 st 
 

 
 

Child care nurse Parent Expectation 
0 st 

   

 
 

Child care nurse Parent expectation 
10 st 

  3 st ej svarade på 
syftet. 3 st som var 
publicerade före år 
2000. 

4 st. 

 
 

Child care nurse Infant Parent 1 st    1 st. 

 
 

Child health nurse 
24 st 

   17 st. En del av dem 
hade redan kommit 
upp och valts bort då 
de inte svarade på 
syftet & publicerade 
före år 2000.  
7 st. Dessa var redan 
valda. 

 

 
 

Child health clinic Child care nurse Infant Parent experience  
7 st 

5 st. dessa svarade 
inte på syftet. 

2 st. 

PubMed 
081220 
 

Child care nurse 
1497 st. 

Parent expectation 
 45 st 

  De sista 45 handlade 
ej om omvårdnad. Var 
medicinskt inriktade 

 

 
 

Child care nurse Infant Parent 
352 st. 

   

 
 
 
 

Child health clinic Child care nurse  Infant 
267 st. 
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Huvud sökord 
Antal träffar 

+ Undersökord 
Antal träffar 

+ Undersökord  
Antal träffar 

+ Undersökord 
Antal träffar 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

 Child care nurse Infant Parent 
352 st. 

Parenthood 
49 st. 

49 st artiklar valdes 
bort. De handlade om 
anknytning direkt 
eller i anslutning till 
födelsen. 

 

 Child health clinic Child care nurse  
 

Infant Primary care   
38 st. 

37 valdes bort då de 
inte svarade på syftet. 

1 st.  

 Child health nurse Parent Infant Parenthood  
59 st. 

39 valdes bort då de 
handlade om 
anknytning direkt 
eller i anslutning till 
födelsen. 

 

Pubmed 
090304 

Child care nurse 
1549 st. 

Parent experience 
 371 st. 

Infant  
 243 st. 

Sweden  
13 st 

13 st handlade om 
anknytning eller 
kvinnors upplevelse 
av vård efter 
förlossning. 

 

 Child care nurse Parent expectation 
47 st. 

Infant 
33 st. 

 33 st svarade ej på 
syftet och var 
medicinskt inriktade. 

 

 Child care clinic  
1765 st. 

Child care nurse 
710 st 

Infant 
409 st 

Primary care   
83 st 

  

 Sweden 
 6 st. 

   Svarade ej på syftet.   

 Child health nurse 
4599 st. 

Child care clinic  
410 st. 

Sweden 
25 st 

Nursing  
20 st 

20 st var medicinskt 
inriktade. 

 

 Child health nurse Child health clinic 
2223 st. 

Nursing 
1531 st. 

Sweden 
117 st. 

  

 Parent 
32 st. 

Expereince  
26 st. 

  26 st  svarade ej på 
syftet, medicinskt 
inriktade . 

 

Cinahl  
090304 
 
 

Child care nurse 
0 st. 

Parent  
0 st 

Experience 
0 st. 

   



          

Forts Cinahl  
090304 

Child health nurse 
24 st  

Parent 
3 st 

Experience 
1 st 

 Fem studier av 24 var 
redan valda till 
litteraturstudien. 

 

 Child health nurse Sweden 
6 st 

Child  
6 st 

 Alla hade kommit upp 
i tidigare sökningar. 
Fem av artiklarna 
svarade mot syftet. 

 

 Child health nurse Child care clinic  
0 st. 

    

 Child health nurse Child health clinic 
 2 st  

  Studierna var redan 
inkluderade i 
litteraturstudien 

 

 Child health nurse  
 

Parent experience  
0 st 
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Artikelöversikt     

Författare 
Land År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlings 
metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Hallberg 

AC, 

Lindbladh 

E,  

Råstam L, 

Håkansson 

A, 

 2001, 

Sverige 

Parents: the 

best experts in 

child health 

care? 

Viewpoints 

from parents 

and staff 

concerning 

child health 

services. 

Beskriva vad 

föräldrarna 

och personalen 

tycker om 

BHV och 

identifiera 

likheter och 

olikheter 

60 föräldrar, 14 

sjuksköterskor och 6 

läkare deltog i studien. 

Barnen var mellan 0-3 

år. 

Intervjuer. 

En kvalitativ studie med semi 

strukturerade intervjuer med en 

fenomenologisk ansats 

Både föräldrarna och personalen 

betonade 2 viktiga uppgifter: stöd och 

hälsokontrollerna. Det var 

meningsskiljaktigheter mellan 

föräldrarnas behov av trygghet och 

integritet. Vissa sjuksköterskor 

upplevde svårigheter mellan att göra 

vad de ville göra och vad de 

egentligen måste göra. Föräldrarna 

såg föräldrar gruppen som ett tillfälle 

att utbyta erfaren  

 heter och få stöd av andra vuxna 

medan personalen såg det som ett 

tillfälle att ge information och stärka 

dom i föräldrar rollen.   

Hög 

 

 

 

 

 

  



          

 

Artikelöversikt     
Författare 
Land År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsme
tod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Fägerskiöld 

A, Wahlberg 

V, Ek A-C, 

2001, 

Sverige 

 
 
 
 
 

Maternal 

expectations of 

the child 

health nurse. 

Identifiera vad första 

gångs mammor i 

Sverige förväntade sig 

av sjuksköterskan på  

BHV  

20 nyblivna 

mammor där barnet 

var mellan 5-6 

veckor gammal. 

Intervju. 

Kvalitativ studie 

Intervjuer som analyserades 

utifrån Grounded Theory.  

Det framkom att nyblivna mammor 

förväntade sig att sjuksköterskan på 

BHV skulle ha tilltro till mammornas 

egen styrka och att vara mer 

tillgänglig, nåbar, kunnig samt att ge 

stöd och råd.  

Hög 

Aborelius 

EU & 

Bremberg 

SG. 

2002.  

Sverige 
 
 
 
 
 

Supportive and 

nonsupportive 

qualities of 

child health 

nurses' 

contacts with 

strained infant 

mothers. 

Att undersöka hur 

ledsna  mammor 

upplevde det stöd de 

fick av 

sjuksköterskan. 

24 st mammor där 

barnen var 8 

månader som 

bodde på ett 

låginkomst område 

i Stor Stockholm. 

23 st deltog i 

studien. 

Intervju och enkät. 

En kvalitativ studie.  

Intervjuer utifrån critical 

incidents samt en EPDS 

enkät.  

 

Flertalet mammor i studien upplevde 

kontakten med sjuksköterskan på 

BHV positivt. Ett få tal upplevde 

kontakten negativt. Mammorna 

upplevde att de fick emotionellt stöd, 

positivt stöd när det gällde 

information, stöd angående 

föräldrarollen som kunde vara både 

negativt och positivt. Mammorna 

upplevde även att sjuksköterskan 

försökte tvinga på dem sociala regler 

och normer angående 

Hög 
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Författare 
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Titel Syfte  Urval 
Datainsamlings 
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Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Jansson A, 

Sivberg  B, 

Larsson 

Wilde B & 

Uden G. 

2002. 

Sverige. 

 

First-time 

mothers' 

satisfaction 

with early 

encounters 

with the nurse 

in child health 

care: home 

visit or visit to 

the clinic? 

Syftet var att 

beskriva 

förstagångs 

mammors 

tillfredsställelse 

med det första hem 

besöket från 

sjuksköterskan på 

BHV. Ett annat 

syfte med studien 

var även att 

undersöka om  det 

förelåg  någon 

skillnad  mellan   

uppfattningen  

angående 

hembesök och 

besök på BHV  

hos mammor som 

var låg eller medel 

inkomsttagare.  

Första gångs 

mammor till 800 

barn som var  2 till 

3 månader gamla.  

572 st mammor 

deltog. 

Enkäter. 

Kvantitativ studie. 

 Analys metod The student's t-

test. 

Majoriteten av mammorna var nöjda 

med BHV sjuksköterskans besök 

efter barnets födelse. Flertalet av 

deltagarna hade erhållit hembesök 

medan ett fåtal hade hade träffat 

sjuksköterskan första gången på 

BHV. Flertalet ville att första besöket 

skulle ske i mammornas hem medan 

ett fåtal uppgav att det inte spelade 

någon roll var första besöket ägde 

rum. .Mammor som hade fått besök 

av sjuksköterskan i sitt hem var mer 

nöjd med det stöd och råd som hon 

hade fått vid hembesöket än de som 

hade varit första gången på  BHV. 

Mammor som var låg inkomstagare 

var mindre nöjda med sin 

sjuksköterska än mammor som var 

medel inkomstagare. 

Hög 
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Fägerskiöld

A &  

Ek A-C. 

2003. 

Sverige 

 

Expectations 

of the child 

health nurse in 

Sweden: two 

perspectives. 

Syftet var att 

utforska och 

beskriva 

likheter och 

skillnader i 

förväntningen 

på BHV 

sjuksköterskan 

från nyblivna 

mammor och 

jämföra vad 

sjuksköterskor 

trodde 

mammorna 

förväntade sig 

av dem. 

 

 

15 BHV sjuksköterskor 

och 20 nyblivna 

mammor där barnet var 

ca 1 månad gammal. 

Intervju. 

Kvalitativ design. 

Intervjuer som analyserades  

med innehållsanalys enligt 

Burnard. 

Både mammorna och BHV 

sjuksköterskorna förväntade sig att 

sjuksköterskan skulle vara någon som 

mammorna kunde komma till för att 

få råd, stöd och  som ingav trygghet. 

Att  sjuksköterskan kontrollerade 

barnets utveckling och gav 

vaccinationer. Mammorna förväntade 

sig att få deltaga i en föräldragrupp 

mer än vad sjuksköterskorna trodde. 

Mammorna  förväntade sig att 

sjuksköterskan var den som höll i 

föräldragruppen och delade med sig 

av sin kunskap. Det fanns fler likheter 

mellan mammors och  

sjuksköterskornas förväntningar än 

skillnader. 

Hög 

 
 

  



          

 
 
 
 
 
Artikelöversikt     

Författare 
Land  År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsm
etod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Fägerskiöld 

A, Timpka 

T, Ek A-C, 

2003, 

Sverige 

The view of 

the child 

health nurse 

among 

mothers. 

Undersöka vilka 

erfarenheter 

mammorna har av 

mötet med 

sjuksköterskan på 

BHV 

 200 st  mammor 

där barnen var 

mellan 6-8 

månader.  

140 st mammor 

deltog. Enkät. 

Kvalitativ studie 

A cross-setional design där datan 

baserades på frågeformulären 

som erhölls  från critical incident 

technique 

Studien visar att en viktig faktor i 

mötet mellan mamman och 

sjuksköterskan på BHV är att de båda 

förstår var mödrarskapet innebär. 

Sjuksköterskan ska vara öppen och 

villig att dela olika typer av känslor, 

erfarenheter och attityder 

som hör ihop med  att vara mamma. 

Hög 

Örtenstrand 

A, 

Waldenströ

m U, 2005, 

Sverige 

Mothers' 

experiences of 

child health 

clinic services 

in Sweden. 

Undersöka kvinnors 

erfarenheter av 

omvårdnaden inom 

BHV och 

riskfaktorer då man 

är missnöjda 

Kvinnor som 

förstod svenska 

och  inskrivna i 

mödra- och barn 

hälsovården under 

åren 1999 och 

2000.  3113 st 

kvinnor ingick i 

studien. 

Enkät. 

Kvantitativ studie 

En longitudinal cohort study. 

Frågeformulär fylldes i en gång 

tidigt i havandeskapet samt efter 

2 mån  och 1 år efter barnets 

födelse 

Psykologiska faktorer och stora 

problem med matsituationen  var 

områden som  påstods att de var 

mindre nöjda med och gjorde att de 

hade blandade känslor för 

sjuksköterkan på  BHV. 

Hög 
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Fägerskiöld 

A, 2006, 

Sverige 

Support of 

fathers of 

infants by the 

child health 

nurse. 

Syftet var att 

identifiera vilka 

förväntningar papporna 

hade på sjuksköterskan  

inom BHV och om de 

fick stöd i sin föräldrar 

roll 

20 förstagångs pappor 

där barnet var runt 6 

månader deltog. 

Intervju. 

En kvalitativ deskriptiv 

intervju studie där man 

spelade in intervjuerna 

på band, de flesta 

intervjuerna tog plats i 

pappans hem. 

Analys enligt 

Grounded Theory. 

Huvudkategorin som framkom 

var att papporna ville ha ett 

förtroendefullt förhållande med 

sjuksköterskan på BHV. 

Pappans delaktighet i BHV antas 

öka om han känner tillit till 

sjuksköterskan och om han får 

stöd i sin roll som pappa och inte 

känna sig förbisedd.                        

Hög 

 
 
 
 
 
 
    
 
 

  


	Bemötande
	Stöd och råd
	Positiva upplevelser
	Trygghet 
	Positiva upplevelser
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion 
	Maternal expectations of the child health nurse.

