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Förord	
	
Ett stort tack till alla som på olika sätt hjälpte mig och bidrog till i denna studie. Viktigast av 

alla är föräldrarna som ställde upp på att bli intervjuade och berättade om sina upplevelser. 

Tack även till BHV-sjuksköterskor, enhetschefer, min chef, arbetskamrater och min man 

Gunnar. 

Särskilt tacksamhet för uppmuntran, tålamodet och en proffsig vägledning till min handledare 

Linda Beckman.  

 

  



	
	

	
	

Sammanfattning	
	
Föräldrarnas levnadsvanor kan vara avgörande för hur barnets framtida levnadsvanor kommer 

att se ut och är därför väsentliga ur ett folkhälsoperspektiv. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka de värmländska föräldrarnas upplevelse av 3-års 

teambesök på barnavårdscentralerna (BVC) i Värmland. Teambesöket, där både 

barnhälsovårdsläkare och barnhälsovårdssjuksköterska träffar föräldrarna tillsammans har 

som syfte att prata om levnadsvanor med alla föräldrar ur ett hälsofrämjande perspektiv som 

innebär att utgå från faktorer som bidrar till att främja och bevara hälsan. 

 

 

För att svara på syftet användes kvalitativ induktiv metod. Urvalet, tio föräldrar, var 

strategiskt och kompletterades med ett bekvämlighetsurval. Datainsamlingen skedde genom 

intervjuer som spelades in, transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

metod. Resultatet från denna studie visar att upplevelsen av 3-års teambesöket på BVC i 

Värmland skiljer sig åt avseende personalens bemötande. Faktorer som avgjorde upplevelse 

av ”det goda mötet” berodde inte endast på BVC-personalens tidsbrist utan upplevelsen 

påverkades också av förhållningssättet, innefattande struktur och arbetssätt på teambesöket. 

Det var viktigt för en positiv upplevelse att känna att alla blev delaktiga i ett samtal som inte 

är utpekande och som kan ge möjlighet till reflektion samt bekräftelse på att man som förälder 

gör rätt.  Det är dessa aspekter som leder till att föräldrarna känner sig stärkta i sitt 

föräldraskap. Föräldrarna upplevde levnadsvanefrågor som viktiga likaså uppföljningen av 

BVC samt att tilliten till BVC:s arbete med att övervaka och följa upp barns hälsa var stark. 

 

Mot bakgrund av studiens resultat föreslås åtgärder för att förbättra struktur, samarbete och 

roller på teambesöket på BVC i Värmland. 
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Abstract 
 
 
The living habits of parents can be decisive for how the future living habits of the child could 

look and are therefore essential from a public health perspective. 

 

The aim of this study was to investigate parents' experience of the team visits at the child 

healthcare centers (BVC) in Värmland, when the child is 3-years old. During the team visit 

both the children's health care doctor and the child health nurse meet the parents together 

where the aim is to talk about living habits from a health promotion perspective, which is 

based on factors that contribute to promoting and preserving health. 

 

In order to give response to the aim, a qualitative content analysis with inductive approach 

was used. The strategic selection was supplemented with a comfort selection. Ten parents 

participated in the study. The data collection was conducted through interviews that were 

recorded, transcribed and analyzed using qualitative content analysis method. The result of 

this study shows that the experience of the 3-year team’s visit at BVC in Värmland differs in 

regards to attitude and reception. Factors that determined the experience of "the good 

meeting" were not only dependent on the staffs’ lack of time, but also the attitude, the team 

structure and working methods influenced the experience. It was important for a positive 

experience to feel that everyone was involved in a non-condemnatory conversation that could 

give the parents’ opportunity for reflection and confirm the parents when they made the right 

choices for their children.  

These are the aspects that strengthen parents in their parenthood. Protective factors for the 

child's living habits were that parents experienced living issues as important as well as the 

follow-up visits at BVC. Also, the trust in BVC's work to monitor children's health was 

strong. 

 

Based on the results of the study, measures are proposed to improve the structure, cooperation 
and roles of the team visit at BVC in Värmland. 
 
 
 
	

Keywords	
Parents, child healthcare center, health promotion, lifestyle habits, empowerment.  



	
	

	
	

Innehållsförteckning	
Introduktion	..................................................................................................................................................	1	
Bakgrund	........................................................................................................................................................	1	
Barnhälsovården	i	Sverige	.....................................................................................................................	1	

			Vägledningen	för	barnhälsovård	och	det	nya	barnhälsovårdsprogrammet	.........................2	
				Barnhälsovårdens	arbete	ur	ett	folkhälsoperspektiv	...................................................................	3	

Hälsans	bestämningsfaktorer	.............................................................................................................................	3	
Arbete	med	skydd-och	riskfaktorer	på	BVC	.................................................................................................	4	
Levnadsvanor	.............................................................................................................................................................	5	

BHV-sjuksköterskan	och	BHV-läkarens	roll	på	BVC	.....................................................................	6	
2,5-3	års	teambesök	på	BVC	..................................................................................................................	7	
3	års-	teambesök	på	BVC	i	Värmland	...............................................................................................................	7	

Problemformulering……………………………………………………………………………………………..8	
Syfte	......................................................................................................................................................	9	

Centrala	begrepp	........................................................................................................................................	9	
Teoretisk	referensram	.............................................................................................................................	9	
Den	utvecklingsekologiska	modellen	..............................................................................................	10	
Empowerment	..........................................................................................................................................	11	

Metod	och	material	..................................................................................................................................	11	
Design	..........................................................................................................................................................	11	
Urval	............................................................................................................................................................	12	
Informanterna	.........................................................................................................................................................	12	
Datainsamling	.........................................................................................................................................................	12	
Bortfall	........................................................................................................................................................................	13	
Intervjuerna	.............................................................................................................................................................	13	
Analys	.........................................................................................................................................................................	14	

Forskningsetiska	övervägande	..........................................................................................................	15	
Hantering	av	data	....................................................................................................................................	16	

Resultat	..........................................................................................................................................................	16	
Bemötande	och	arbetssätt	...................................................................................................................	17	
Stressigt	.....................................................................................................................................................................	17	
Proffsigt	och	avslappnat	.....................................................................................................................................	18	

Att	bli	stärkt	som	förälder	....................................................................................................................	18	
Delaktighet	...............................................................................................................................................................	19	
Reflektion	..................................................................................................................................................................	19	
Bekräftelse	................................................................................................................................................................	19	

Tillit	till	BVC	..............................................................................................................................................	20	
					Hälsobesöken-inget	som	ifrågasätts	.............................................................................................................	20	
				Viktigt	att	BVC	frågar	om	levnadsvanor	............................................................................................	20	

Diskussion	……………………………………………………………………………………………………….....21	
					Resultatdiskussion	.................................................................................................................................	21	
Metoddiskussion	.....................................................................................................................................	24	
Slutsats	........................................................................................................................................................	25	
Studiens	implikationer	.........................................................................................................................	26	
Vidare	forskning	......................................................................................................................................	27	

Referenser	....................................................................................................................................................	28	



	
	

	
	

Bilaga	1	.............................................................................................................................................	32	

Bilaga	2	.............................................................................................................................................	33	

Bilaga	3	.............................................................................................................................................	34	
Bilaga	4	.............................................................................................................................................	35	

Bilaga	5	.............................................................................................................................................	36	
Bilaga	6	............................................................................................................................................................	37	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 	



	
	

	
	

Förkortningar	
	
BHV  Barnhälsovården 
 
BHV-sjuksköterska Barnhälsovårdens sjuksköterska. Ändrad 2016 från tidigare 

benämningen BVC-sjuksköterska. 
 
BHV- läkare  Barnhälsovårdens läkare. Ändrad 2016 från tidigare benämningen 

BVC- läkare 
 
BVC  Barnavårdscentralen, den fysiska platsen där barnhälsovårdsarbete 

bedrivs 
 
BMI  Body Mass Index. Räknas ut genom att dividera 1ängden med 

vikten i kvadrat. 
 
EPDS  Edinburgh Postnatal Depression Scale 
 
FN  Förenta Nationerna 
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Introduktion	
	

Världshälsoorganisationen (WHO, 2015) menar att genom att bland annat främja goda 

matvanor och fysisk aktivitet kan folkhälsosjukdomar som fetma, cancer, hjärt- och 

kärlsjukdomar förebyggas. Cirka 30 % av all cancer kan förebyggas enligt WHO 

(2015) med goda levnadsvanor. Goda levnadsvanor bör grundas i tidig ålder för att 

öka möjligheten att dessa blir bestående i det vuxna livet. Föräldrarnas roll i att ge sina 

barn goda levnadsvanor är därför väsentlig för barnet (Folkhälsoinstitutet, 2013).  I 

rapporten Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad 

till matvanor och fysisk aktivitet	(Folkhälsomyndigheten, Livsmedelverket, 2017) skrivs 

om mödra-och barnhälsovårdens uppdrag och dess goda möjligheter att påverka till 

goda levnadsvanor.	

Bakgrund	

Barnhälsovården	i	Sverige	
	
Barnhälsovården drivs och finansieras av landstinget eller regionen, är frivillig, kostnadsfri 

och bedrivs på barnavårdscentralen (BVC). BVC har stor tillit bland föräldrar och i stort sett 

alla barn från födseln och upp till 6 års ålder går på BVC och får ta del av barnhälsovårdens 

hälsoövervakning (Socialstyrelsen, 2014).   

 

Den goda kvalitén i den svenska barnhälsovården har bidragit till att barn i Sverige generellt 

har, och i jämförelse med barn i många andra länder, en bra hälsa (Socialstyrelsen, 2014). 

Sverige är exempelvis bäst i världen på att förebygga barnolycksfall (barnsäkerhet) och är 

bland länderna med lägst spädbarnsdödlighet i världen (Socialstyrelsen, Statistiska 

Centralbyrån).  

 

Fram till år 2009 utgick barnhälsovårdsprogrammet på barnavårdscentralerna i Sverige från 

Socialstyrelsens Allmänna råd för barnhälsovården (Socialstyrelsen, 2014).  I 

barnhälsovårdsprogrammet specificeras vad som ingår i hälsoövervakningen, det vill säga hur 

barns hälsa, utveckling och livsvillkor ska följas. De allmänna råden ersattes år 2014 med en 

nationell Vägledning för barnhälsovård (Socialstyrelsen, 2014).  Vägledning för 
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barnhälsovård togs fram i ett samarbete mellan Socialstyrelsen och barnhälsovårdens 

företrädare.  

 

Det gamla barnhälsovårdsprogrammet nådde i stort sett alla barn men studier visade bland 

annat att barn med särskilda behov inte alltid fick anpassad hjälp (Wallby, 2012).  Det 

förekom även stora skillnader i barnhälsovårdsprogrammet i landet. Ett exempel på detta är 

att det fanns metodvariation och skiftande antal läkarbesök på barnavårdscentralerna i landet 

(Magnusson et al., 2011). Detta gjorde att barnhälsovården i Sverige inte var jämlik.  

 

Vägledning	för	barnhälsovård	och	det	nya	barnhälsovårdsprogrammet	
	
Den nya Vägledning för barnhälsovården har som syfte att tillföra kunskap för 

barnhälsovården och bidra till en mer jämlik hälsovård i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). En  

mycket viktig grund för att göra barnhälsovården jämlik är FN:s (Förenta Nationerna) 

konvention om barnens rättigheter. Allt arbete, planering och insatser på barnhälsovården ska 

ha ett tydligt barnperspektiv (Rikshandboken för barnhälsovård, 2014), som innebär att 

försöka förstå hur barnet tolkar en situation samt hur barnet agerar. 

 
Genom ett samarbete mellan Socialstyrelsens och barnhälsovårdens representanter i 

Vägledning för barnhälsovård togs det fram ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram (bilaga 

6) utformat med tre spår för att understödja utvecklingen av en mer jämlik barnhälsovård. 

Dessa spår går från universella insatser som riktar sig till alla familjer och barn, till riktade 

insatser vid behov. De riktade insatserna kan i praktiken innebära extra besök på BVC men 

också samverkan med lämplig enhet eller verksamhet i landsting, region eller kommun. Ett 

exempel på detta kan vara en psykologmottagning för mödra-och barnhälsovård och 

socialtjänsten.  De riktade insatserna utgår från att barn och familjer har olika behov och kan 

behöva varierande stöd av barnhälsovården.  

 

 I barnhälsovårdsprogrammet specificeras antal universella besök på BVC och i dessa 

universella besök ingår bland annat hälsoövervakning i form av hörseltest, syn undersökning, 

språkscreening, motorik -och utvecklingsbedömning, vaccinationer, mäta längd och vikt som 

räknas ut till BMI (Body Mass Index) hälsosamtal och EPDS (Edinburgh Postnatal 

Depression Scale) för att mäta nedstämdhet hos modern. 
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Barnhälsovårdsprogrammet beskriver även när det är lämpligt med ett sjuksköterskebesök 

eller ett teambesök. Den detaljerade specifikationen bidrar till att barnhälsovården ska vara 

lika i hela Sverige. Programmet är dessutom utformat med stöd av de senaste dokumenten 

från Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen 

2011), Barn som far illa eller riskerar att fara illa (Socialstyrelsen 2013), Samverkan för barns 

bästa (Socialstyrelsen, 2013). 

	

Barnhälsovårdens	arbete	ur	ett	folkhälsoperspektiv	
 

Barnhälsovården i Sverige har en betydelsefull roll i folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbete är ett 

planerat, systematiskt och målinriktat arbete för att förebygga sjukdom och/eller främja en 

god och jämlik hälsa (Janlert, 2000). Folkhälsoarbetet planeras utifrån hur fördelningen av 

hälsan ser ut i samhället och utgår från hälsans bestämningsfaktorer.   

 

Den utvecklingsekologiska modellen (Bronfenbrenner, 1979) som ligger som teoretisk 

referensram i denna studie har använts i många avseenden för att studera risk och 

friskfaktorer. Inom folkhälsovetenskap har den kopplats till hälsans bestämningsfaktorer. 

(Socialstyrelsen, 2014) I den utvecklingsekologiska modellen liksom i hälsans 

bestämningsfaktorer samspelar olika faktorer på olika nivåer och inverkar i en individ eller ett 

barns utveckling, liv och hälsa. Risk-och skyddsfaktorer spelar därför en viktig roll i denna 

komplexa interaktion där skilda element kan hindra eller värna ett barns utveckling och 

välbefinnande. 

Hälsans	bestämningsfaktorer	
	
Utifrån hälsans bestämningsfaktorer och den utvecklingsekologiska modellen är en god hälsa 

inte endast avhängigt av individens vilja utan även om det finns förutsättningar för det.  Men 

detta menas att det bör finnas faktorer som underlättar och stödjer individens möjlighet till att 

utveckla en god hälsa eller förbättra den.  

 

Hälsans bestämningsfaktorer är faktorer som på olika nivåer påverkar hälsan. Många av dessa 

faktorer interagerar med varandra.  

 

Bilden på hälsans bestämningsfaktorer exemplifieras med en bild av en solfjäder med flera 

ringar (nivåer.)  I den minsta och innersta ringen i centrum står individen och de faktorerna 
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som inte går att påverka som kön, ålder och arv. Därefter kommer ringar som består av 

sociala nätverk, levnadsvanor, livsvillkor. Den yttersta ringen består av samhällsekonomiska 

och folkhälsopolitiska strategier. Alla dessa är i mer eller mindre grad påverkbara faktorer.  

 
	

 
 

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer. Bearbetning efter original av Svanström Haglund. Ur 

Landstinget i Värmlands Folkhälsostrategi-för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 2015. 

 

För att gynna utvecklingen av en god folkhälsa behövs det skapas förutsättningar på flera 

nivåer. En viktig grund är att arbeta hälsofrämjande (Vårdanalys, 2016:4). Att arbeta 

hälsofrämjande innefattar bland annat att arbeta med ett salutogent perspektiv med fokus på 

det som gör oss friska istället för det som gör oss sjuka; att utgå från faktorer som bidrar till 

att främja och bevara hälsan (Naidoo & Wills, 2007). 

 

Arbete	med	skydd-och	riskfaktorer	på	BVC	
	
Historiskt sett har barnhälsovårdens arbete utvecklats från att ha haft en mer kontroll- och 

fostrande funktion med ett somatiskt perspektiv till att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande med ett brett folkhälsoperspektiv där värderingen av barnets skydd-och 

riskfaktorer har en betydande roll (Socialstyrelsen 2014) i eventuella stödinsatser. 
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Skyddsfaktorer är faktorer som påverkar hälsan positivt som exempelvis att ha ett arbete, 

goda relationer, ett socialt nätverk eller att ha kunskap om hur levnadsvanorna påverkar 

hälsan. Riskfaktorer i motsats till skyddsfaktorer påverkar hälsan negativt och ökar risken för 

sjukdom. Riskfaktorer kan vara till exempel arbetslöshet, ohälsosamma levnadsvanor, 

bristande kunskap eller att sakna ett socialt nätverk. Skyddsfaktorer kan värna om hälsan och 

samtidigt motarbeta riskfaktorer. 

 

Förutom arbetet med att värdera barns skydds- och riskfaktorer förtydligar det nya nationella 

barnhälsovårdsprogrammet betydande aspekter så som vikten av att skapa hälsofrämjande 

möten, få inblick i barnets livssituation, att uppmärksamma barn och familjer med särskilda 

behov av stöd och att göra barn och föräldrar delaktiga. Socialstyrelsen beskriver i 

Vägledning för barnhälsovården (Socialstyrelsen, 2014) barnhälsovårdens mål:  

 

”Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för 

barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt 

identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö” (sid 

7). 

Levnadsvanor	
	
Inom svensk hälso-och sjukvård är det fyra levnadsvanor som står för det mesta av hälso-och 

sjukvårdens börda (Socialstyrelsen, 2011). Dessa levnadsvanor är tobaksbruk, riskbruk av 

alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.  

 

Enligt Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen, 2011) bör 

hälso-och sjukvården fråga patienterna om dessa levnadsvanor när det är relevant. Att 

diskutera levnadsvanor är alltid väsentligt vid vissa sjukdomar eller tillstånd, som till exempel 

vid högt blodtryck eller hög kolesterol.  

 

Eftersom föräldrarnas levnadsvanor kan vara avgörande för hur barnets framtida levnadsvanor 

kommer att se ut är det ur ett folkhälsoperspektiv en relevant fråga för barnhälsovården 

(Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, 2017, Socialstyrelsen, 2014, SOU 2009:11).  

Att beakta föräldraperspektivet är också en relevant aspekt. I en svensk doktorsavhandling 

som hade som syfte att utforska föräldrars perspektiv av att ge sina förskolebarn en hälsosam 
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livsstil, (Stenhammar et alt.) framkom det bland annat att föräldrarna vill ha stöd från BVC 

när det gäller levnadsvanor. 

 

Att diskutera om levnadsvanor ingår i hälsovägledningen och hälsosamtalet och på BVC. Råd 

och stöd ska ges utifrån varje enskild familjesituation och dess förutsättningar som inkluderar 

föräldrars och barnets skydds-och riskfaktorer. En skyddsfaktor som främjar goda 

levnadsvanor är att förmedla kunskap, stödja och stärka föräldrakompetensen som kan 

uttryckas som ett sätt att öka föräldrarnas tillit till sin egen förmåga (Socialstyrelsen, 2014). I 

en finsk studie (Rautio, 2012) som studerade föräldrars upplevelse av tidigt stöd i 

föräldraskapet framkom flera viktiga aspekter. Studien visade att föräldrarna tyckte att ett 

tillitsfulls och stödjande arbetssätt från barnhälsovården var viktigare än deras kompetens för 

att stärka föräldrakompetensen. 

 

Socialstyrelsen (2014) beskriver i Vägledning för barnhälsovården vikten av att samtala om 

kost och fysisk aktivitet ur ett hälsofrämjande perspektiv vid alla hälsobesök på BVC. 

Socialstyrelsen (2014) menar att för föräldrar till barn som har goda matvanor, är fysiskt 

aktiva och normalviktiga bör ett samtal om goda levnadsvanor ha som syfte att uppmuntra 

föräldrar till fortsatt sund livsstil.  

 

Att främja goda matvanor och fysisk aktivitet är grunderna för att minska förekomsten av 

barnfetma som är ett stort folkhälsoproblem. I Barn Obesitas Register i Sverige (BORIS) har 

man sett att medelåldern där barn börjar öka i vikt är 3 år. Det enda som kan påverka utfallet 

är tidiga insatser.  I den Regionala cancerpreventionsplanen för Uppsala-Örebro 

sjukvårdsregionen 2016–2018 (2016) understryks den viktiga rollen som mödra-och 

barnhälsovården har i det hälsofrämjande och förebyggande arbete för framtidens 

folkhälsoutveckling. 

 

En annan viktig aspekt som stärker betydelsen att prata goda levnadsvanor med alla och 

specifikt att prata om matvanor är att ohälsosamma matvanor oberoende av BMI (Body Mass 

Index) är den starkaste faktorn för förlorade friska levnadsår i Sverige (Global Burden of 

Disease, 2015).  Detta innebär att hälsosjukvården behöver prata om hälsosamma matvanor 

inte bara med överviktiga då ohälsosamma matvanor kan påverka hälsan även hos 

normalviktiga personer. 
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BHV-	sjuksköterskan	och	BHV-	läkares	roll	på	BVC	
	
BHV-sjuksköterskan har en central roll eftersom det är denne som utför den mesta delen av 

barnhälsovårdsarbete i form av hälsoövervakning innefattande bland annat 

utvecklingsbedömningar, språkscreening, hörseltest, vaccinationer och hälsosamtal 

(Rikshandboken, 2015). Det är BHV- sjuksköterskan som föräldrar träffar mest under BVC-

åren och hen som känner familjerna bäst. 

 

BHV- läkaren är mindre framträdande och träffar barn och föräldrar några gånger under tiden 

barn går på BVC. I den nationella målbeskrivningen för läkartjänstgöring på BVC 

(Rikshandboken, 2014) beskrivs att: ”Grunden för läkarens tjänstgöring på BVC är kunskaper 

om det normala barnets utveckling och om barnaålderns sjukdomar. Dessutom behövs 

kunskaper om sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder och sociala faktorers 

betydelse” (sid 1). Detta betyder att BHV-läkaren också bör arbeta hälsofrämjande inom alla 

områden som ingår i BVC:s hälsoövervakning. 

 

BHV-läkare och BHV-sjuksköterskan har några teambesök under de åren barn går på BVC. 

Ett teambesök på BVC innebär att BHV-sjuksköterska och BHV-läkare tillsammans träffar 

barnet och föräldrarna. 

2,5–3	års	teambesök	på	BVC	
	
I det nya nationella barnhälsovårsprogrammet ingår fyra fasta universella teambesök. 

Ytterligare teambesök kan förekomma utifrån barnets och familjens behov. 

 

I tidigare program har det funnits ett sjuksköterskebesök vid ålder 2,5 till 3 år för att göra en 

språkscreening på barnet. Språkscreeningen har gjorts vid olika åldrar i landet. Detta beror på 

att olika metoder har använts vid språkscreeningen (Magnusson et al., 2012). Detta kommer 

att successivt ändras och endast en metod vid språkscreeningen kommer att gälla i hela landet 

när barnet är 2,5 år. Av den anledningen står det fortfarande 2,5–3 år teambesök i det nya 

programmet.  

 

Syftet med 3 års teambesöket är bland annat att göra ett avslut på de tidiga barnaåren senare 

än vad man gjorde i det gamla programmet som skedde vid 18 månaders ålder. I teambesöket 

ges utrymme för förälderns egna frågor och funderingar kring exempelvis barnets utveckling 
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och hälsa. En sedvanlig BHV-läkarundersökning kan ingå i teambesöket men är inget som 

nödvändigtvis behöver göras. Att prata om familjens levnadsvanor i ett hälsofrämjande och 

långsiktigt perspektiv ingår också i detta hälsobesök.  

3	års-		teambesök	på	BVC	i	Värmland	
	
I Värmland har språkscreeningen gjorts vid 2,5 år vilket betyder att det nya universella 

teambesöket kunde läggas direkt vid 3 år vid införandet av det nya 

barnhälsovårdsprogrammet.  3-års teambesöket i Värmland har fokus på mat-och rörelsevanor 

samt sömn- och skärmvanor. Till teambesöket hör till ett för ändamålet framtaget kort 

hälsoformulär som skickas till föräldrarna för att fyllas i före teambesöket.  Ett par korta och 

enkla frågor innehållande smileysgubbar ingår i hälsoformuläret med syfte att involvera 

barnet i hälsobesöket. Hälsoformuläret kan sedan användas som diskussionsunderlag under 

teambesöket samt som verktyg för att få föräldrarna att reflektera över familjens levnadsvanor 

och samtidigt göra de delaktiga i diskussionen. Reflektion verkar öka delaktigheten.  

 

Sahlsten (2007) påvisar i sin studie om sjuksköterskors förutsättningar för och erfarenheter av 

att främja patientdelaktighet för att utveckla självkännedom och kunskap hos patienternas är 

det väsentligt att integrera reflektion som pedagogisk strategi i möten med patienterna. 

 

Detta teambesök håller på att implementeras i länet och sker 6 månader efter 2,5 års 

språkscreening som görs av BHV- sjuksköterska. Om det finns utfall i språkscreeningen eller 

vikt som också tas vid 2,5 år ska även detta följas upp vid 3-års teambesöket. På det sättet bli 

r 3-års teambesöket för en del barn ett riktat hälsobesök med uppföljning. 

 

Under de senaste årliga nationella barnhälsovårdsdagarna och de lokala fortbildningsdagarna 

för barnhälsovården i Värmland har det framkommit delade meningar om 3- års teambesökets 

syfte som universellt hälsobesök. En del barnhälsovårdssjuksköterskor och 

barnhälsovårdsläkare i landet och i Värmland ställer sig tveksamma till värdet av ett 

universellt teambesök som innebär att träffa friska barn som varken har språksvårigheter eller 

är överviktiga. En andel anser att om inget utfall i språkscreeningen eller övervikt 

förekommer finns det ingen anledning att slösa de ofta knappa läkar-och 

sjuksköterskeresurser på ett teambesök 6 månader efter 2,5 års hälsobesök enbart för att prata 

levnadsvanor när barnet är helt friskt och normalviktigt.  
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Problemformulering 
 

Barnhälsovården som träffar i stort sett alla barn och dess föräldrar har en nyckelroll genom 

sitt mål och uppdrag; att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn 

genom att främja barns hälsa och utveckling samt förebygga ohälsa. Det universella 3-års 

teambesöket i det nya barnhälsovårdsprogrammet ger dessutom en unik möjlighet som enda 

hälsobesöket där både BHV-läkare och BHV-sjuksköterskan tillsammans kan prata 

levnadsvanor med alla föräldrar. Det finns dock röster inom barnhälsovården som menar att 

teambesök inte är befogat ur ett resursperspektiv.  

 

Det nya barnhälsovårdsprogrammet i Sverige är drygt 2 år gammalt och det universella 3 års-

teambesöket på BVC är därför outforskat.   

 

Mot bakgrund av detta är det intressant att ta reda på vad huvudpersonerna, det vill säga 

föräldrarna själva tycker om 3 års-teambesöket på BVC i Värmland. Studien kan ge 

information som kan vara av betydelse för den fortsatta etableringen av 3-års teambesöket 

samt utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet som bedrivs på BVC i Värmland inom 

område levnadsvanor. 

Syfte	
	
Att undersöka de värmländska föräldrarnas upplevelse av det universella 3-års teambesök i 

det nya nationella barnhälsovårdsprogrammet.  

Centrala	begrepp	

Levnadsvanor	
	
Med levnadsvanor menas livsstilen, sättet individen lever på gällande vanor som har 

betydelse för hälsan (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Hälsofrämjande	arbete		
 

Grunden i det hälsofrämjande arbetet ligger i en helhetssyn på faktorer som frambringar en 

god hälsa med åtgärder som är inriktade på bestämningsfaktorer eller orsaker till hälsa 

(Naidoo och Wills, 2007). 
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Universella	insatser		
	
I det nationella barnhälsovårdsprogrammet definieras universella insatser som åtgärder som 

erbjuds alla föräldrar och barn (Rikshandboken, 2015). 

Teoretisk	referensram	
 

I denna studie utgår den teoretiska referensramen från den utvecklingsekologiska modellen 

(Bronfenbrenner, 1979) och empowerment.  

Den	utvecklingsekologiska	modellen	
	
Psykologen Urie Bronfenbrenner utformade den utvecklingsekologiska modellen (1979). Den 

utvecklingsekologiska modellen förklaras med att barnet är del av en helhet eller system där 

hen står i centrum. Systemet består av olika nivåer som går från mikro-till makrosystem. 

Mikrosystem som ligger närmast barnet innefattar exempelvis familjen, släkt, förskolan, 

skolan, fritidshem, vänner m.m. Dessa mikrosystem samspelar med varandra och bildar 

mesosystemet som är nästa nivå.  Komponenterna i mesosystemet är viktiga för barnets 

eftersom dessa interagerar med varandra och kan påverka barnet positivt eller negativt. Efter 

mesosystemet kommer exosystemet som innefattar exempelvis hälso- och sjukvård, 

massmedia, lokal politik, alla faktorer som på ett indirekt sätt kan påverka barnets utveckling. 

Den allra yttersta nivån i detta system kallas för makrosystemet och det utgör samhällsnivån 

som exempelvis politiska, kulturella eller ekonomiska system som påverkas barnets 

möjligheter till utveckling och hälsa. 
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Figur 1. Den utvecklingsekologiska modellen av Urie Bronfenbrenner (1979).  

 

Bronfenbrenners teori hjälper oss att analysera och förstå hur faktorer som ligger på olika 

nivåer kan interagera med varandra och påverka ett barns liv. 

Empowerment	
 

Ordet empowerment är svårt att översätta till svenska men betyder ungefär ”egenmakt”. Det 

definieras av Ottawa Charter (1986) som ”en process som skall göra det möjligt för 

människor att öka inflytandet och förbättra sin hälsa”. Empowerment innebär därför att arbeta 

med att stärka individens egna resurser som bidrar till att individen själv kan agera genom 

medvetenheten att denne själv har makt att påverka sin hälsa och styra sitt liv (Askheim, 

2007). Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är grunden i barnhälsovårdens 

målsättning (Socialstyrelsen, 2014) som även inbegriper empowerment som ett viktigt 

verktyg i arbetet att stärka föräldraskapet. I Vägledning för barnhälsovård (2014) står det att: 

”En betydelsefull främjande åtgärd är att stimulera till egenmakt (empowerment), det vill säga 

att man själv som förälder och på sikt som barn upplever sig ha egen makt över sitt liv, kan 

formulera sina mål och göra informerade val” (sidan 43). 
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Ett viktigt synsätt vid empowerment arbete är enligt Tengvist (2007) att se människan som 

kompetent under utgångspunkten att människan ges förutsättningar får det. 

 

BVC har möjlighet att påverka föräldrar till att ge sina barn goda levnadsvanor genom att se 

dem som kompetenta, göra dem delaktiga vid samtal om levnadsvanor, delge kunskap och 

stötta.   Detta skapar förutsättningar för att stärka föräldrarnas tilltro till deras förmåga och 

kompetens och blir ett sätt att arbeta med empowerment. (Arvidsson, 2011, Rungqvist & 

Lindström, 2005, International Nursing Review, 2005). Patientlag (2014), Nationella riktlinjer 

för sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen, 2011) samt Vägledning för 

barnhälsovård (2014) är alla nationella styrdokument som stödjer hälso-och sjukvårdsarbete 

med empowerment. 

Metod	och	material 

Design	
	
Syftet med denna studie var att studera upplevelser, erfarenheter eller förstå företeelser och 

situationer. Av den anledning användes den kvalitativa induktiva ansatsen som metod. Den 

lämpar sig bäst eftersom den utgår från informanternas upplevelser och erfarenheter för att få 

fram begrepp i en studie (Yin, 2011). 

Urval	
 
Studien utgick initialt från ett strategiskt urval eftersom det kan ge väsentlig och rikare data 

för att få svar på syftet (Yin, 2011). Urvalet gjordes genom att barnavårdscentralerna som har 

startat med 3-årsbesöket fick möjlighet att delta i studien. En strävan var att nå både mammor 

och pappor tillhörande olika BVC i Värmland. 

 

Ett bekvämlighetsurval gjordes senare med anledningen av att för få föräldrar hade tackat ja 

till att delta i studien. Med bekvämlighetsurval avses att genom vänner och bekanta 

framskaffa informanter.  

 

Det enda kriteriet för deltagande från båda urvalen var att deras barn inte hade utfall på 2,5 års 

hälsobesök och språkscreeningen. Informanterna var föräldrar till barn som hade gått på det 

universella 3-årsbesöket och inte på uppföljning på grund av utfall i tidigare 2,5 års besök. 

Detta kriterium hade som syfte att gallra bort föräldrar till barn som skulle följas upp pga. 
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utfall vid 2,5 års besök eftersom för dessa föräldrar blir ett mer riktat besök och upplevelsen 

av besöket skulle bli ett annat än vid ett universellt besök. 

Informanterna	
	
Sammanlagt 10 informanter deltog i studien, 5 från det strategiska urvalet och 5 från 

bekvämlighetsurvalet. Informanterna kom från 5 kommuner och sammanlagt 7 olika BVC 

utspridda i länet. De hade ett eller flera barn, en förälder hade utomnordisk bakgrund, två 

föräldrar hade tvillingar och två av de intervjuade föräldrarna var pappor. Utbildningsnivån 

varierade mellan gymnasie-och högskoleutbildning. Åldern på föräldrarna var mellan 33 och 

45 år. De 5 informanterna som skaffades med bekvämlighetsurval hade ingen relation till 

författaren och var helt okända för denne vid intervjutillfället. Dessa informanter kom från 4 

barnavårdscentraler som inte hade anmält intresse att delta i studien.  

Datainsamling		
	
Barnhälsovårdsenheten i Värmland informerades i fysiskt möte om studien. Enhetschefer 

(bilaga 1) på alla 30 barnavårdscentraler i Värmland informerades via mail om studien och 

tillfrågades om godkännande för att kontakta BHV- sjuksköterskorna. Av de 30 tillfrågade 

barnavårdscentralerna svarade 10 enhetschefer varav 7 stycken gav godkännande att ta 

kontakt med BHV-sjuksköterskorna. Därefter kontaktades BHV-sjuksköterskor för att 

informeras om studien per e-post (bilaga 2). BHV- sjuksköterskorna på dessa 

barnavårdscentraler hjälpte till med att berätta muntligt för föräldrarna som kom till BVC på 

3-års teambesök om studien. Vid uttalat intresse hos föräldrarna delade BHV-sjuksköterskor 

ut ett kuvert. Kuverten innehöll skriftlig information om studien (bilaga 3) samt ett frankerat 

kuvert innehållande en samtyckesblankett (bilaga 4) att posta till forskarens arbetsplats. Totalt 

35 kuvert delades ut av barnavårdscentralerna. 

 

Efter att ha fått den undertecknades samtyckesblankett kontaktades föräldrarna via e-post eller 

via telefonsamtal för att göra upp datum, tid och plats för intervju. Datainsamling skedde 

genom 10 enskilda intervjuer med föräldrarna som spelades in på två olika mobiltelefoner. 

Mestadels av intervjuerna gjordes på ett i förväg bokat rum på BVC. Fyra av de intervjuade 

föräldrarna hade sitt/sina barn närvarande vid intervjutillfället och två föräldrar hade inte fått 

hälsoformuläret hemskickad före besöket av barnavårdscentralen.  Tre intervjuer gjordes 

direkt efter 3-års teambesöket och resterande gjordes med ett par veckor till ett par månader 

efter 3-års-teambesöket. Ett par intervjuer gjordes på informanternas begäran på deras 
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arbetsplats eller hemma hos dem. Intervjuerna skedde på dag och kvällstid. 

Uppföljningsfrågor gjorde via telefon. 

Bortfall	
	
Sammanlagt var det 12 föräldrar som tackade ja till deltagande i studien. Två bortfall skedde. 

Det ena berodde på sjukdom hos författaren vid det inbokade intervjutillfället och 

informanten avböjde då ombokning av intervju. Bortfall nummer två berodde på att 

informanten som ursprungligen tackat ja och lämnat in samtyckesblankett inte hörde av sig 

för att boka tid efter det första telefonsamtalet. Det slutliga antalet deltagare i studien blev 10.  

Intervjuerna	
	
Intervjuernas baserades på en intervjuguide (bilaga 5) med semistrukturerade öppna frågor 

(Granskär och Höglund-Nielsen, 2012) som ökar möjligheten till mer utförliga svar där 

följdfrågor kan ställas. En provintervju utfördes varefter justeringar gjordes i intervjuguiden. 

 

Intervjuguiden innehåll 5 öppna frågor som underlättade för föräldrar att berätta fritt om deras 

upplevelse av teambesöket. Följdfrågor som användes var; hur kändes det i dig? Vad menar 

du? Kan du förklara mer? Hur tänker du kring det?  

 

För att förtydliga svaret och innehållet i vissa frågor gjordes det ett uppföljningssamtal via 

telefon till 8 av de 10 deltagande föräldrar. Dessa spelades också in på mobiltelefon efter att 

informanternas godkände det muntligt.  Längden på intervjutiden varierade från 9 minuter till 

21 minuter. Medeltiden på intervjuerna var 19 minuter. 

Analys	
	
Alla intervjuer transkriberades ordagrant och analyserades därefter enligt kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2004). Intervjuerna lästes flera gånger och 

analyserades därefter utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys som är en deskriptiv 

metodanalys. Den är lämplig när syftet i en studie handlar om upplevelser, erfarenheter och en 

egen livsvärld.  

 

En manifest innehållsanalys innebär att forskaren inte gör en egen tolkning av texten utan 

förklarar det tydliga innehållet i texten genom att beskriva variationer och urskilja skillnader 

och likheter i texten som sedan formas i kategorier. Detta gjordes genom att plocka ur den 
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transkriberade texten meningsbärande enheter, det vill säga meningar som utrycker 

upplevelser av 3-års teambesöket på BVC. Dessa meningsbärande texter kondenserades vilket 

med andra ord betyder att förkorta dem utan att texten ändrar innehåll.  Alla kondenserade 

texter kodades.  Liknande koder samlades sedan ihop i subkategorier. Flera likartade 

subkategorier bildar därefter en kategori. 

 

Kategorierna i den manifesta innehållsanalysen ger kontexten en betydelse (Granskär och 

Höglund-Nielsen, 2012) 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysförfarandet 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Ja… men lite av … 
när vi kom in att de 
förklarar ” vi ska 
börja med, vi ska 
gå igenom det 
här… så att ni kan 
sätta er ner och X 
kan också sätta sig 
ner här och leka ja 
a för det kändes 
inte riktigt… 
 

Att de kan förklara 
vad vi ska börja 
med och vad vi 
ska göra 

Bristande 
information och 
förberedelse 
 

Stressigt  
 
 
 
 
 
 
 
Bemötande 

och 
arbetssätt 

… så läkare tyckte 
att de låg efter i 
schemat och barnet 
ville inte vara med 
så han tyckte att vi 
läser de här 
kommentarerna se 
så får vi 
återkomma om det 
är något specifikt 
då 

Läkaren tyckte att 
de låg efter 
schemat och 
barnet ville inte 
vara med. Läkaren 
tycket att vi läser 
kommentarerna 
och återkommer 
om det är något 

Tidsbrist 
 

Stressigt 

Det kändes skönt 
att veta att jag 
faktiskt kan gå 
vidare faktiskt så 
som jag gör  
 

Det känns skönt 
att veta att jag kan 
gå vidare så som 
jag gör  

Få bekräftelse på 
att det går bra 

Bekräftelse  
 
 

Att bli 
stärkt som 

förälder 
En trygghet och att 
man blir lite stärkt 
som mamma 

Trygghet och att 
man blir stärkt 
som mamma 

Bli stärkt som 
förälder 
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Forskningsetiska	överväganden	
 

Den forskningsetiska bedömningen bestod av två aspekter. Det ena aspekten innefattar 

ansvaret som föreligger hos forskaren gällande korrekt och grundlig information som lämnas 

ut till deltagarna i en studie. Detta gjordes genom att deltagarna informerades muntligt och 

skriftligt om studiens syfte och design. I den skriftliga informationen fanns kontaktuppgiften 

till författaren ifall deltagarna önskade ytterligare information. Deltagarna i studien 

informerades att medverkande var frivilligt och anonymt och att allt information var 

konfidentiellt. Deltagarna fick muntlig och skriftlig information om rätten att avbryta 

deltagandet när som helst utan att behöva förklara varför (Vetenskapsrådet, 2016). Inga 

personliga data eller frågor av privat eller känslig karaktär ställdes under intervjuerna. 

Informanterna har skrivit under en samtyckesblankett och även blivit tillfrågade om samtycke 

muntligen vid intervjustart.  Deltagarna informerades att de efter studiens genomförande kan 

ta del av studiens resultat om intresse finns. 

 

Den andra aspekten i den etiska bedömningen bestod av att överväga den eventuella nyttan 

som studien kunde tillföra mot riskerna. När personer intervjuas och tillfrågas om erfarenheter 

och upplevelser finns det fara att få för mycket information som kan vara svårt att hanteras av 

författaren, det kan handla exempelvis om information av känslig karaktär. Att hålla fokus på 

ämnet under intervjun är därför viktigt för att undvika det. Nyttan består dels att det kan vara 

en upplevelse av delaktighet för informanterna att berätta om sina erfarenheter och upplevelse 

av teambesöket. Nyttan kan också ligga i att specifik detta teambesök på BVC har varit 

outforskat.  Informationen från föräldrarnas egna erfarenheter och upplevelser kan tillföra 

viktig information för utvecklingen av teambesöket i Värmland.  Ett teambesök som syftar att 

främja goda levnadsvanor i ett långsiktigt hälsofrämjande perspektiv. 

 

Hantering	av	data		
	
För att trygga data och informanternas integritet har intervjumaterial förvarats i låst skåp på 

forskarens arbetsplats. Ingen annan än forskaren har haft tillgång till nyckeln. Data har 

avidentifierats, intervjuernas har kodats och kan inte kopplas till informanterna eller enskild 

barnavårdscentral. Efter att studien är klar kommer all data att förstöras. 
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Resultat	
 

Ur innehållsanalysen kom det fram 7 subkategorier; stressigt, proffsigt och avslappnat, 

delaktighet, reflektion, bekräftelse, hälsobesöken-inget som ifrågasätts och viktigt att BVC 

frågar om levnadsvanor. Dessa subkategorier bildar tre huvudkategorier; bemötande och 

arbetssätt, att bli stärkt som förälder, tillit till BVC. 

 
 
Tabell 2. Kategorier och subkategorier 
 
Subkategorier Kategori 
 
Stressigt 
Proffsigt och avslappnat 
 

 
Bemötande och arbetssätt 

 
Reflektion 
Delaktighet 
Bekräftelse 
 

 
 
Att bli stärkt som förälder 

 
 
Viktig att BVC frågar om levnadsvanor 
Hälsobesöken-inget som ifrågasätts 

 
 
Tillit till BVC 
 

Bemötande	och	arbetssätt	

Kategorin bemötande och arbetssätt innehåller beskrivningar av föräldrarnas upplevelse av 

hur det i praktiken gick till på teambesöket. Hur föräldrarna upplevde teambesökets arbetssätt 

ledde till två subkategorier, stressigt och proffsigt och avslappnat.  

 

Citaten visas med en siffra inom parentes i slutet som anger informantens nummer på intervju 

utifrån kodning av intervjuerna. 

Stressigt	
	
I denna subkategori framkommer att föräldrarna upplevde teambesöket som stressigt. 

Föräldrarna berättar att det fanns uttalad tidsbrist från BVC-personalen som berättade att de 

låg efter schemat. Föräldrarna upplevde att det gick fort under teambesöket, BHV-läkare satt 

vid dator och skummade endast igenom hälsoformuläret och uttalade att ”det ser bra ut”. 

Läkaren frågade om föräldrarna hade några egna frågor men diskussion om hälsoformuläret 
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och kommentarer som föräldrarna hade fyllt i hanns det ingen fördjupning med. När tidsbrist 

inte var uttalad av BVC-personalen kunde informanterna ändå uppleva teambesöket som 

stressigt. De kände av BHV-läkarens och BHV-sjuksköterskans stress.  

 

Exempelvis hade tvillingföräldrar behov av att prata om varje enskilt barn.  Outtalad tidsbrist 

som kändes i ”luften” gjorde att föräldrarna inte frågade om de fick prata om varje barn för 

sig. Detta gav upplevelsen av ett stressigt teambesök. Andra beskrivningar av ett stressigt 

teambesök innefattande att samtalet kändes ”torftigt” och de upplevde att BVC-personalen 

inte hade tid att fördjupa sig mer i deras frågor utan de lämnade en informationsbroschyr i 

handen i stället.  Teambesöket gav upplevelsen av en snabb check med få möjligheter till 

diskussion.  

 

Men det var inte endast tidsbrist som bidrog till att teambesöket kändes stressigt. Hur BHV- 

läkare och BHV-sjuksköterska bemötte föräldrarna och hur de sinsemellan samarbetade och 

samspelade ingick också i upplevelsen av stress. Informanterna berättade att BHV-läkaren satt 

och skrev vid datorn och BHV-sjuksköterskan stod upp medan föräldrarna satt ner. BHV- 

läkare kunde vara mer drivande i samtalet medan BHV- sjuksköterskan uttalade väldigt lite.  

 

Bemötande i form av brist på information och förberedelse om besökets upplägg och 

tillvägagångssätt var en viktig faktor i föräldrarnas upplevelse av stressigt teambesök. 

Föräldrarna fick komma in i rummet utan att bli guidade till att sätta sig ner och få en 

förklaring av teambesökets struktur. De visste inte exempelvis om de skulle sätta sig ner, stå 

upp eller klä av barnet. 

 

Både jag och min man visste inte vad ska vi göra, ska vi sätta oss ner?  

Ja… men lite av … när vi kom in att de förklarar; vi ska börja med, vi ska gå igenom det 

här… så att ni kan sätta er ner och X kan också sätta sig ner här och leka… ja, för det kändes 

inte riktigt… (4) 

Proffsigt	och	avslappnat	
	
Denna subkategori speglar precis motsatsen till ett stressigt teambesök. Föräldrarna som 

upplevde ett avslappnat teambesök blev bemötta av en BHV- läkare och en BHV- 

sjuksköterska som var samspelta, samarbetade och som deltog aktiv i samtalet. Föräldrarna 

blev inbjudna att sätta sig ner vid ett bord eller på golvet tillsammans med barnet och BHV-
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läkare och BHV-sjuksköterskan. Hälsoformuläret togs fram och lades på bordet eller golvet 

och det användes som ett underlag för diskussionen. Frågorna i hälsoformuläret togs en och 

en eller så blev det mer en tematisk diskussion kring det olika område som hälsoformuläret 

innehåller.  

 

Ett proffsigt och trevligt besök. Det kändes inte stressigt eller utpekande utan det var en 

diskussion oss fyra emellan med det lilla barnet involverat. (3) 

 

Teambesöket som upplevdes avslappnat innehöll ett samtal kring familjens levnadsvanor som 

inte uppfattades som en check, ett samtal som inte var utpekande och där tankar och åsikter 

kunde dryftas.   

Att	bli	stärkt	som	förälder	
 

I denna kategori framkommer aspekter som gjorde att föräldrarna som var på 3-års 

teambesöket kände sig stärkta i sitt föräldraskap. 

Delaktighet	
	
När föräldrarna fick möjlighet till en diskussion där alla i rummet var delaktiga och allas 

åsikter, tankar och funderingar var viktiga, upplevdes mötet som prestigelöst. Ett prestigelöst 

samtal upplevs om inte samtalet kändes hierarkiskt. Informanterna menade att det kan 

upplevas på det sättet när man träffar läkaren och att när prestige släpps öppnar man upp för 

delaktighet. Föräldrarna upplevde det som viktigt och bra att barnet blev tillfrågat genom 

frågeformuläret. Att svara på frågorna med smileysgubbarna var beroende av barnets 

samarbetsvilja och fokusering vid stunden för ifyllandet. Föräldrarna tyckte ändå att det var 

ett pedagogiskt och roligt sätt att involvera barnet. Att barnet blev involverat på dennes egen 

nivå under teambesöket upplevdes som särskilt positivt. Föräldrarna uppskattade att barnet 

blev tillfrågad och delaktigt i teambesöket.  

 

Det tycker jag vad bra, det vad bra tyckte jag att barnet faktiskt också fick svara. 

Och det tyckte jag var bra att även de får säga vad de tycker. För jag har haft min åsikt med 

sen får barnet ha sitt. Det är viktigt för barnet tycker jag. (10) 

Reflektion	
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Hälsoformuläret gav föräldrarna möjligheter att själva reflektera över familjens levnadsvanor 

före teambesöket. Informanterna berättade att hälsoformuläret gjorde att de reflekterade över 

hur mycket barnet tittade på TV exempelvis. Reflektionen gjorde att de kunde diskutera kring 

levnadsvanorna. Diskussionen under teambesöket gav ytterligare möjlighet till reflektion 

tillsammans med BHV-läkare och BHV-sjuksköterska. Det var under teambesökets 

diskussion de kunde ta upp funderingar kring frågorna och få svar om vad BVC tycker samt 

kunskap om hur ”normen” kan se ut gällande exempelvis skärmtid. 

 

 … att det blev tillfälle för reflektion om det är något som inte är lämpligt och man kanske 

inte själv har tänkt på det men det kommer fram på ett sånt tillfälle (teambesöket). (5) 

Bekräftelse	
	
En aspekt som informanterna upplevde som viktig under teambesöket var att få höra att det 

ser bra ut. Det var viktigt för föräldrarna att höra det och få bekräftelse över hur de gör och 

om de gör rätt var. Bekräftelse ansåg föräldrarna vara väldigt viktigt vid hälsobesök på BVC.  

I detta teambesök gällde det att få bekräftelse på att den vägen de hade valt gällande 

levnadsvanor var bra och att de kunde fortsätta så. Att få beröm för barnets och familjens 

levnadsvanor gav glädje. Föräldrarna upplever som roligt att få prata om sina barn och 

berömmet ger dem bekräftelse som föräldrarna.  

 

Det kändes skönt att veta att jag faktiskt kan gå vidare så som jag gör. 

Det är en trygghet och man blir lite stärkt som mamma. (10) 

 

Bekräftelse uppskattades högt bland föräldrarna som samtidigt upplevde att de blev stärkta i 

sitt föräldraskap. 

Tillit	till	BVC	
	
I denna kategori berättar föräldrarna om upplevelsen av att komma på hälsobesök på BVC 

samt hur det känns att bli tillfrågade om sina levnadsvanor.  

Hälsobesöken-inget	som	ifrågasätts	
	
Att det var ett teambesök som innebär att BHV-läkare och BHV-sjuksköterskan träffar 

föräldrarna tillsammans hade inte föräldrarna klart för sig när de kom till 3-års teambesöket. 

Teambesöket upplevdes av informanterna som ett bra rutinbesök. Föräldrarna i denna studie 
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hade inga invändningar eller frågor gällande besökets placering sex månader efter av 2,5 års 

språkscreening. Föräldrarna hade inte ens funderat på det tills de fick frågan under intervjun. 

Inga föräldrar gav uttryck för upplevelse att för ”täta” hälsobesök. De tyckte att det inte 

kändes så nu när barnet var 3 år. Det var mycket tätare förut när barnet var yngre. Behovet att 

gå på 3-års teambesök för att prata om levnadsvanor kändes inte alltid uppenbart men 

föräldrarna uttrycker stor tillit till BVC:s hälsoövervakning. De tycker att det är bra och 

viktigt med uppföljning och inga kallelser till hälsobesöken på BVC ifrågasätts. Får man en 

kallelse från BVC så går man dit. Föräldrarna kände tacksamhet för barnhälsovårdens arbete 

och för att deras de fick ta del av det.  

 

… jag tycker det är bra med alla besök. Jag är glad för alla uppföljningar, absolut, så det var 

bara bra. (7) 

 

De intervjuade föräldrar upplevde BVC-personal som kompetent och hade tillit på deras 

arbete.  

 

Viktig	att	BVC	frågar	om	levnadsvanor	
 

I subkategorin viktig att BVC frågar om levnadsvanor beskrivs hur föräldrarna upplevde 

syftet med teambesöket - som var att prata om familjens levnadsvanor. I denna subkategori 

framkom det olika uppfattningar om vilka levnadsvanor det pratades eller frågades om initialt 

i teambesöket. Frågorna i hälsoformuläret uppfattades som både barnets och föräldrarna av 

informanterna men under teambesöket så upplevdes att frågorna riktades mer till barnets 

levnadsvanor. Föräldrarna kom fram till, under tiden som samtalet på teambesöket pågick, att 

det handlade mest om familjens levnadsvanor. Informanterna upplevde att det behövdes prata 

mer om föräldrarnas vanor också. Frågar man om barnet cyklar så bör man fråga om 

föräldrarna cyklar också eftersom barnets levnadsvanor speglar föräldrars levnadsvanor, 

tyckte informanterna. 

 

… och sen då kanske de kan tänka lite mer på föräldrarnas vanor också… för jag kan tänka 

mig att det också spelar någon roll. (1) 
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Föräldrarna utryckte att de tycker att levnadsvaneområde är viktigt, att det handlar om 

relevanta frågor i dagens samhälle och det är bra att BVC tar upp dessa frågor. Det upplevdes 

som viktig att kunna diskutera dessa frågor och får stöd inte minst gällande uppföljning. 

Informanterna menade att barnen växer och att de har en egen vilja, vilket är bra, men 

samtidigt kan samhällsutveckling försvåra för levnadsvanor. Det kändes positivt att prata om 

det och få stöd av BVC, inte minst vad skärmtid gällde. 

 

… jag tycker det är bra att man tar sig an de där frågorna som så att det inte är bara är det 

medicinska utan att de ska lägga grunden på … att välmående på flera plan inte bara längd 

och vikt, vilket givetvis är jätteviktigt… men det handlar om inte bara språkutvecklingen utan 

hela samspelet och att det hänger ihop för att lägga grunden för friska och sunda människor. 

(5) 

Diskussion	

Resultatdiskussion		
	
Denna studie hade som syfte att undersöka hur föräldrarna upplevde det universella 3-års 

teambesöket på BVC i Värmland som handlar om levnadsvanor. 

 

Kategorierna som framkom från föräldrarnas upplevelse av teambesöket var bemötande och 

arbetssätt, att bli stärkt som förälder, samt vi litar på BVC.   

 

Bemötande och arbetssätt framstår som en kategori som innefattar flera viktiga aspekter för 

att teambesöket ska upplevas positivt.  En aspekt som framträdde var att bristande tid hos 

BVC-personal gav upplevelsen av ett stressigt möte hos föräldrarna. Detta framkommer också 

i Rautios (2012) studie där föräldrar uppger att tillräckligt med tid i möten med 

sjuksköterskan är viktigt för att minska upplevelsen av stress. Även i svenska studier på BVC 

(magisternivå) beskrivs problematiken med tidsbrist hos BVC som ger upplevelsen av stress 

hos föräldrar (Karlsson och Svanberg, 2011, Eriksson och Ärlandsback, 2016).  

 

Tidsbristen kan bero på faktorer som kan vara svårare att ha kontroll över för BVC. Det kan 

handla om, exempelvis, oanmälda besök under dagen, brådskande ärende, sjuk personal eller 

bristande personalresurser. Trots detta framkom det att tidsåtgången för teambesöket i denna 

studie skiljer sig åt minimalt mellan de intervjuade föräldrarna.  
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Det som upplevdes som stressigt i denna studie var att det brast i bemötandet på BVC.  

Bemötande handlade inte om att bli bemött på ett dåligt sätt eller med dåligt attityd hos BVC-

personal. I denna studie handlar bemötande om brist på förberedelse och information om 

teambesökets upplägg samt på hur BHV-läkare och BHV-sjuksköterska agerade och 

samarbetade under hälsobesöket. Detta överensstämmer med vad Eide och Eide (2009) 

beskriver i ”Omvårdnadsorienterad kommunikation: relationsetik, samarbete och 

konfliktlösning”. Eide & Eide menar att det är viktigt med tid men lika viktigt är det med 

förberedelse och information för att undvika ett stressigt vårdmöte. 

 

Hälsofrämjande hälso-och sjukvårdsnätverket (HFS, 2017) i Sverige som stödjer utvecklingen 

av en mer hälsofrämjande och jämlik hälsosjukvård beskriver vikten av flera faktorer för ett 

hälsofrämjande möte, en av dessa är att den disponibla tiden används på bästa sätt samt att 

medarbetaren uppmuntras till att vara delaktig och ta ansvar över för den gemensamma 

arbetsmiljön. Dessa faktorer ingår i ett hälsofrämjande förhållningssätt som inbegriper att 

stödja och stärka individen tilltro till sin förmåga att ta kontroll över sin hälsa och förbättra 

den.  

 

Kategorin Att bli stärkt som förälder framkom ur föräldrarnas upplevelse av att vara delaktiga 

med barnet, kunna reflektera och få bekräftelse. Att få höra att de var på rätt väg och hade 

goda levnadsvanor kändes stärkande i föräldrarollen. 

 

Socialpsykologen Albert Bandura mest känd för utvecklingen av begreppet ”Self efficacy” 

som kan översättas som tillit till sin egen förmåga menar att denna egenskap kan stärkas eller 

försvagas av exempelvis tidigare observationer av andra människors. Bandura (1997) anser 

också att verbal uppmuntran ökar föräldrarnas tilltro till sin förmåga. Detta går också i linje 

med empowerment, som ligger som en teoretisk referensram i denna studie eftersom att 

barnhälsovården bör arbeta med att stärka föräldrarnas tilltro till sin egen förmåga 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

Sahlsten (2007) anser att delaktighet ur ett patientperspektiv kännetecknas av att denne 

upplever en ” tillmötesgående atmosfär, emotionellt gensvar, samförstånd och rättigheter” 

(Sahlsten, 2007, sid 5). Här drar författaren parallellen mellan förälder och patienter i 
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bemärkelsen att det handlar om ett besök till hälsosjukvården. Delaktighet är starkt 

förknippad med empowerment. Laverack (2004) menar att genom delaktighet och inflytande i 

sin egen hälsa kan människans egenmakt (empowerment) förstärkas. Delaktigheten framkom 

ur föräldrarnas upplevelse av att alla involverades och kom till tals i ett samtal där det kändes 

som att ingen var viktigare än den andre.  

 

Enligt Stenhammar et al. (2012) känner föräldrar behov av professionellt stöd från bland 

annat BVC för att exempelvis få hjälp med att stå emot frestelser som uppkommer när 

föräldrarna vill att familjen ska ha en sund livsstil. Resultatet i denna studie visade att 

föräldrarna tyckte att det kändes bra och självklart att BVC frågade om föräldrarnas 

levnadsvanor så som matvanor, rörelse, sömn och skärmtid. De upplevde att det var viktigt att 

diskutera dessa frågor och få stöd av BVC. Barnen växer och har egen vilja och påverkas av 

andra. Att BVC följde upp dessa frågor upplevdes därför som mycket viktigt men också 

stöttande. Föräldrarna i studien litade på BVC och ansåg personalen som kunniga och 

kompetenta. Föräldrarna hade inga åsikter om hur ofta barnen blev kallade till BVC. 

Föräldrarna ifrågasatte inte heller varför de blev kallade utan de gick när de fick en kallelse. 

De litade på BVC och kände tacksamhet över att BVC brydde sig om deras barn och följde 

upp deras hälsa.  

	

I föräldrarnas upplevelse av 3-års teambesöket framkom flera aspekter som kan anses vara 

skyddsfaktorer för att barnet ska ha goda levnadsvanor. En mycket betydelsefull skyddsfaktor 

är att föräldrarna som står barnet närmast i mikrosystemet i den utvecklingsekologiska 

modellen (Bronfenbrenner, 1979) tycker att det är viktigt och självklart att BVC tar upp 

frågan om levnadsvanor och de anser att det är av betydelse att dessa frågor följs upp även i 

fortsättning som ett sätt att stödja dem i att arbetet med att ges sina barn goda levnadsvanor. 

Uppföljning och stöd från BVC kan ses som skyddsfaktorer som kan motverka riskfaktorer 

som uppkommer när barn växer och utsätts för ”frestelser” (Stenhammar et al., 2012). 

 

Utifrån den utvecklingsekologiska modellen återfinns Vägledningen för barnhälsovård och 

barnhälsovårdsprogrammet i barnets makrosystem och påverkar de andra nivåerna som 

exosystemet där det finns aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med barnet och 

påverkar dess utveckling och hälsa. Där återfinns BVC med en väsentlig huvudroll.  
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Att föräldrarna i denna studie har stor tillit för BVC:s kompetens och arbete med barnets 

hälsoövervakning framstår som viktiga skyddsfaktorer i barnets mikrosystem. Detta skapar i 

sig en positiv interaktion i barnets mesosystem och främjar barnets hälsoutveckling.  

	

Metoddiskussion		
	
Inom kvalitativ forskning är det viktigt att kunna bedöma studiens trovärdighet. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att trovärdigheten kan bedömas genom att se på tre aspekter; 

giltighet (validitet), tillförlighet (reliabilitet)och överförbarhet (generaliserbarhet).  

 

Data i studien lästes flera gånger av författaren innan innehållsanalysen påbörjades. Detta 

upprepades än en gång efter att uppföljningsfrågor genomfördes per telefon. Insamlade data 

och innehållsanalysen i studien lästes även av handledaren som bidrog genom diskussion och 

reflektion.  Giltigheten har även stärks genom att ange citat från deltagarna i studien. 

 

Den kvalitativa metoden med induktiv ansats var ett lämpligt val för studiens syfte som var att 

ta reda på föräldrarnas upplevelse av 3-års teambesöket på BVC i Värmland. 

 

Deltagarna i studien kommer från olika kommuner och orter, såväl större städer som mindre 

orter är representerade. Det finns ett bra åldersspann bland informanterna som är mellan 33–

45 år. Både pappor och mammor deltog. En aspekt som kan påverka tillförligheten i denna 

studie är att information om studien gavs av BHV-sjuksköterskan efter genomfört teambesök. 

Teambesökets utförande kan ha påverkats av vetskapen att föräldrarna kanske skulle komma 

att tackade ja till studien. Föräldrar ur bekvämlighetsurvalet kom från BVC vars enhetschefer 

inte svarade på författarens e-post gällande tillåtelse att kontakta BHV-sjuksköterskor för att 

få hjälp med att dela information till föräldrarna. Detta innebär ingen nackdel då BVC inte var 

förberedd på att kanske deras föräldrar kunde delta i studien.  

 

Viktigt för tillförligheten är även mängden data. I en studie av denna omfattning är 10 

informanter en acceptabel mängd deltagare. Informanterna genererade tillräckligt mängd data 

ör att utföra analysen. Hur mycket data varje informant genererade skilde sig dock åt. 

 

En faktor som också spelar roll gällande tillförligheten är författarens förförståelse (Malterud, 

2001). Vad författaren har för bakgrund, erfarenheter eller relation till objektet som studeras 
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kan påverka dataanalysen. Författaren i denna studie arbetade inom Barnhälsovårdsenheten i 

Värmland vid studiens start. Av denna anledning har författaren varit noggrann med att aktivt 

och under hela studiens olika processer stannat upp och reflektera över huruvida tidigare 

erfarenheter kunde påverka analysarbetet, objektiviteten och tolkningen av empirin i studien. 

Om författaren är medveten av förförståelsens inverkan på studien och noggrant kontrollerar 

dessa aspekter kan förförståelsen bidra till förståelse och bredare inblick i empirin. 

 

Överförbarheten handlar om studiens resultat går att överföras till andra sammanhang, miljöer 

eller grupper (Graneheim och Lundman 2004).  

 

Överförbarhet inom kvalitativ forskning är svårare att avgöra än i kvantitativa studier men 

baserad på faktorerna som påverkar överförbarheten och hur de hanterades i denna studie 

tordes resultaten kunna överföras till hela BVC verksamheten i Värmland. 

Slutsats		
	
Sammanfattningsvis visar denna studie att upplevelsen av 3-års teambesöket på BVC i 

Värmland skiljer sig framför allt beroende på bemötande. Det var inte endast tiden som 

avgjorde ”det goda mötet” utan förhållningssättet innefattande struktur och arbetssätt på 

teambesöket.  

 

Brist på tid kan ha en påverkan på bemötande och struktur men behöver inte göra det. BHV-

läkare och BHV-sjuksköterskans inställning till 3-års teambesökets värde kan också ha 

inverkan på bemötande. 

 

Det var viktigt för en positiv upplevelse att känna att alla blir delaktiga i ett samtal som inte är 

utpekande och som kan ge möjlighet till reflektion samt bekräftelse på att man gör rätt som 

förälder.  Det är dessa aspekter som leder till att föräldrarna känner sig stärkta i sitt 

föräldraskap vilket bidrar till att öka deras egenmakt över levnadsvanorna som är syftet i 3-års 

teambesöket. 

 

Föräldrarna litar på BVC:s arbete med att övervaka och följa upp barns fysiska och 

psykosociala hälsa och anser därför att levnadsvanor är en viktig fråga på BVC trots att 

uppfattningen av vems levnadsvanor diskuterades om i teambesöket inte var så tydligt. 
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Skyddsfaktorer och positivt samspel mellan de olika nivåerna i den utvecklingsekologiska 

modellen är viktiga faktorer för barnets utveckling och hälsa. Dessa element framkom i 

studiens resultat genom föräldrarnas tillit för BVC:s kompetens och arbete. Detta är något 

som bör tas tillvara i det hälsofrämjande arbete och användas för att öka föräldrarnas 

empowerment i syfte att gynna utvecklingen av goda levnadsvanor hos barn i Värmland. 

Studiens	implikationer	
 

Med den aktuella folkhälsostatistiken (Folkhälsomyndigheten, 2017) och kunskapsläge kring 

matvanor och fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten och Livsmedelverket, 2017) samt mot 

bakgrund av studiens resultat föreslås åtgärder för BVC som har stor potential till förbättring. 

 

• Att stärka samarbetet mellan BHV-läkare och BVC-sjuksköterska samt tydliggöra 

rollerna i teambesöket på BVC. 

• Att ge teambesöket en tydligare struktur och en starkare profilering avseende 

främjandet av goda levnadsvanor. 

• Att tydliggöra användandet av hälsoformuläret samt fokusera samtalet på 3-års 

teambesöket kring föräldrarnas levnadsvanor och hur dessa påverkar barnet. 

• Att kontinuerligt ge förutsättningar för kompetensutveckling hos BVC:s personal 

inom hälsofrämjande förhållningssätt för att stödja arbetet med empowerment. 

 

Vidare	forskning	
	
Med utgångspunkt i syfte och resultat av denna studie anser författaren att vidare forskning 

inom 3 års- teambesök utförda i andra län skulle vara intressanta.  Dessa studier bör innehålla 

kvantitativa undersökningar för att stärka överförbarheten. Möjligtvis kan även vidare 

forskning inom teamdynamik vara av betydelse för utvecklingen av det framtida teamarbetet 

på BVC.  
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Bilaga	1	
 
Information till enhetscheferna på vårdcentralerna 
 
Hej! 
För er som inte känner mig heter jag Jannette Grahn Vera och är dietist för mödra-och 
barnhälsovården i Värmland.  
Jag skulle vilja be er enhetschefer om tillåtelse för att bedriva en studie på BVC.  Jag ska göra 
min magister i Folkhälsovetenskap och har valt att undersöka värmländska föräldrars 
upplevelse av 3- års teambesöket i det nya barnhälsovårdsprogrammet. Detta teambesök är 
nytt och har fokus på levnadsvanor. Alla BVC har inte kommit igång med teambesöket därför 
berör min fråga endast BVC-som har börjat med 3 års-teambesöket. 
 
I min studie behöver jag att intervjua (helt anonymt och frivilligt deltagande samt med 
skriftligt samtycke) ca 10–12 föräldrar som runt marsmånad ska komma på 3-års teambesök 
med sitt barn (i olika BVC utspridda i länet). 
 
Kommer studien att belasta BVC-sjuksköterskans arbete? 
Det enda som jag behöver hjälp med rent praktiskt är att BVC sjuksköterska hjälper mig att få 
kontakt med föräldrarna och dela ut skriftlig information om studien. Som ni ser är det inte 
många föräldrar det handlar om. 
 
Jag är väldigt tacksam för snabbt svar för att kunna dra igång mitt arbete. 
Om något verkar oklart är ni välkomna att kontakta mig. 
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
	
Jannette	Grahn	Vera	
Leg.	dietist/folkhälsostrateg	
Processledare	HFS,	Hälsofrämjande	Hälso-och	sjukvård	
Folkhälso-	och	samhällsmedicinska	enheten	samt	
Utvecklingsenheten	för	mödra-	och	barnhälsovård		
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Bilaga	2	
	
Information till barnhälsovårdens sjuksköterska 
 
Hej! 
Jag har fått godkänt av din chef att kontakta dig/er gällande en studie som jag vill genomföra på BVC. 
Studien är uppsatsen i min magisterexamen inom Folkhälsovetenskap. Studien har som syfte att ta 
reda på vad föräldrarna tycker om det nya 3-års-teambesöket. Och heter därför: ”Föräldrarnas 
upplevelse av det nya 3-års teambesöket i Värmland”. 
 
Jag skulle behöva din hjälp i 2 moment: 

1. Berätta kort för föräldrar som har varit på 3 års besök (efter att besöket är slut) om att jag gör 
studien som handla om att ta reda på hur föräldrar upplever 3-års teambesöket i Värmland och 
det är viktigt för BVC att veta vad föräldrarna tycker. 

Du kan berätta att studien heter ”Föräldrarnas upplevelse av det nya 3-års teambesöket i Värmland”. 
Att delta i studien innebär att: 

 
• Studien kommer att genomföras genom individuella intervjuer på cirka 20 minuter. 

• All information behandlas konfidentiellt och enligt etiska föreskrifter. Ingen annan än den som 

genomför studien och universitetens handledare tar del av intervjumaterialet. 

• Deltagande i studien är helt frivilligt och föräldern kan avbryta sitt medverkande i studien när 

den vill utan att ange orsak. 

• Som deltagare i studien och om man önskar kan man ta del av studiens resultat när den är klar. 

• Intervjuerna kommer att ske under veckorna 10 - 14. Datum och tid anpassas efter förälderns 

förutsättningar. 

• Mer och grundlig information finns i A-4 som ligger i kuvertet ”Information till föräldrarna” 

Om föräldern visar intresse delar du ut kuvertet med information som innehåller frankerat kuvert 
och svarstalong med samtycke till deltagande i studien.  
 
2. Föräldrar som informeras om studien och tillfrågas om deltagande bör uppfylla ett 

kriterium:  

Barnet ska inte ha fått utfall i språkscreening gjort på 2,5 års hälsobesöket eller ha visat sig ha övervikt 
vid 2,5 års hälsobesöket som du har tänkt följa upp vid 3-års teambesöket. 
Tanken är att intervjua föräldrar som kommer på 3-års teambesök för att prata levnadsvanor utifrån 
hälsoformuläret eller föräldrars tankar/frågor/ andra funderingar. 
 
Jag hoppas att jag varit tydlig med informationen angående vad du kan hjälpa mig med. Om något 
verkar oklart eller om du har funderingar hör gärna av dig till mig. 
 
 
Tack på förhand!! 
 
Vänliga hälsningar 
Jannette 
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Bilaga	3																																																																																																		 
XXX, Karlstad 

Information till föräldrar  
 
Härmed förfrågas du om deltagande i en studie ”Föräldrarnas upplevelse av det nya 3 
års-teambesöket på BVC” 
 
Barnhälsovården i Sverige har en lång tradition och är av god kvalité. Enligt Socialstyrelsen 

är barnhälsovårdens mål att ”bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för 

barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt 

identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö”. 

 

För att kunna bidra till barnhälsovårdens måluppfyllelse är det viktigt för alla som arbetar 

inom barnhälsovården att veta vad föräldrarna tycker och hur de upplever besöket och de 

insatser som görs på barnavårdscentralen (BVC). Du tillfrågas därför om frivilligt deltagande 

i en studie med syfte att undersöka föräldrarnas upplevelse av det nya 3-års teambesöket 

(BVC-läkare + BVC-sjuksköterska) på BVC.  

 

Intervjun tar ungefär 20 minuter. Med ditt godkännande spelas intervjun in. All information 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ditt namn och andra uppgifter om dig kommer att 

avidentifieras. Ingen obehörig kommer att få tillgång till materialet från intervjun mer än jag 

och min handledare.  Efter att uppsatsen är klar kommer den inspelade intervjun att raderas. 

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan avbryta din medverkan i studien när du vill 

utan att ange orsak. Om du önskar kan du få ta del av studiens resultat när den är klar. 

	
Intervjuerna kommer att ske under veckorna 10-14. Datum och tid anpassas efter dina 
förutsättningar. 
 
Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig. Jag som genomför studien 
heter: 
 
Jannette Grahn Vera 
Telefonnummer arbete: 054-61 86 68 
jannette.veragajardo@liv.se 
Legitimerad dietist och studerande vid Institutionen för Hälsovetenskaper. 
Karlstads universitet. 
	
Handledare:	Linda	Beckman	
Lektor	i	folkhälsovetenskap,	Institutionen för Hälsovetenskaper. Karlstad universitet. 
Telefonnummer arbete: 054- 700 24 95, e-mail: linda.beckman@kau.se 
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Bilaga	4	
	
	
Samtycke för deltagande i studien ”Föräldrarnas upplevelse av 3-års 
teambesöket på BVC”	
 
Jag har läst informationen om studien och samtycker att delta som intervjuperson. Jag är 

medveten att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande när som helst 

utan närmare förklaring. 

 

 

 

 
      Ja, jag samtycker att medverka i studien. 

 Underskrift ___________________________________________ 

 Datum_______________________________________________ 

 e-postadress___________________________________________ 

 Telefonnummer________________________________________ 

 
 

 
 

 
 

Var vänlig och sänd tillbaka svarstalongen i bifogat frankerat svarskuvertet inom en vecka. 
 
 
 
Tack på förhand! 
Jannette Grahn Vera 
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Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
Ålder 
Första barn eller flera barn? 
 
Inledande fråga 
Kan du berätta vad ett teambesök på BVC är för dig? 
 
Frågor 
 

1. Hade du med dig hälsoformuläret till 3-års teambesöket? 
Om ja, 

2. Kan du berätta hur det kändes att fylla i hälsoformuläret? 
3. Kan du berätta hur du upplevde samtalet under 3-års teambesöket?  

Följdfråga: Var det både BVC- läkare och BVC- sjuksköterska som pratade under 3- 
års teambesöket? 

       4.  Upplevde du att frågorna vände sig till barnet eller föräldrarnas levnadsvanor? 
       5.  Är det något som kunde ha gjort bättre eller förändras i teambesöket? 
  

Om nej, kan du berätta om vad 3- års besök handlade om? 
Kan du berätta hur du upplevde samtalet under 3-års teambesöket?  
Följdfråga: Var det både BVC- läkare och BVC- sjuksköterska som pratade under 3- 
års teambesöket? 

 
  
 

 
 
Eventuella följdfrågor 
Kan du utveckla det? 
Kan du ge ett exempel på det? 
Vill du berätta mer om det? 
Hur tänker du kring det? 
Hur kändes det i dig? 
Förklara mer. 
 
 
Avslutande fråga 
Är det något du vill tillägga eller komplettera i intervjun med innan vi slutar? 
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