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Introduction: Health conversations are performed continuously by the district nurse, where 
the purpose is to strengthen children's health and to identify the need for special support or 
adjustment early. The risk of health problems and risk behaviors in children is promoted 
through good relationships. Aim: The literature study identifies factors that influence the 
district nurse's health promotion and preventative work related to health conversations with 
children in child health care and school. Method: A systematic literature study has been carried 
out. Thirteen articles were selected and reviewed and subjected to content analysis. Results: 
The district nurses advertise for clearer guidelines and structure with more time and focus on 
health promotion and preventive work. Training on how the work can be done and more training 
in motivational interviewing techniques are necessary. Cooperation with other professions and 
/ or guardians is a prerequisite. The fact that children are given the opportunity for preparation 
is important to them. Conclusion: There are many factors that affect the district nurse's health 
talk with children. Greater focus and clarification on health promotion and prevention work 
among more occupational groups around children is a prerequisite for identifying the need for 
early intervention and preventing illness. Through the district nurse's collaboration with other 
professionals as well as good relationships between the district nurse, children and guardians, 
this work can help to create good opportunities for positive development in the child. 
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Introduktion	

Flera studier visar att de allra flesta barn i Sverige har en god hälsa och goda uppväxtvillkor 
(Folkhälsomyndigheten 2018b). Trots detta visar Barnens rätt i samhällets (BRIS) rapport Hur 
har barn det? en oroande utveckling. Rapporten visar tilltagande brister i samhällets stöd, barns 
utsatthet i vardagen ökar, ökade vittnesmål om våld samt att den psykiska ohälsan ökar och är 
utbredd. Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris sammanställer rapporten enligt: ”Även 
om mycket är bra finns det många områden där samhället brister och de som då drabbas av 
enskilda vuxnas och politikers misslyckanden, är barnen.” (BRIS 2019) 

Grunden för distriktssköterskans arbete är att med ett hälsofrämjande synsätt utgöra ett stöd för 
människor i alla åldrar och med olika sjukdomstillstånd (Svensk sjuksköterskeförening 2019).  
Inom barnhälsovården sker hälsobesök kontinuerligt och enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska 
barn i skolan erbjudas minst tre hälsobesök i den obligatoriska skolan och ett under 
gymnasietiden. Varje hälsobesök innehåller ett hälsosamtal som utförs av distriktssköterskan. 
Syftet med hälsosamtal är att stärka barnets hälsa och tidigt upptäcka barn som behöver särskilt 
stöd eller anpassning (Magnusson et al 2016).  

Denna studie ska vara till hjälp för att synliggöra kunskapsstöd som kan behövas för 
distriktssköterskan i det dagliga hälsofrämjande- och förebyggande arbete relaterat till 
hälsosamtal med barn samt att upptäcka utvecklingsområden (Forsberg & Wengström 2015).  
Trots att sjuksköterskan på respektive enhet kan ha en specialisering som barnsjuksköterska, 
distriktssköterska eller skolsköterska har vi valt att använda begreppet distriktssköterska i denna 
studie. 
  

Bakgrund	

Barns	hälsa	

I den svenska folkhälsopolitiken prioriteras barn och ungas hälsa. Hur de har det under sina 
barn- och ungdomsår har stor betydelse för såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Studier 
visar att barn och unga rör sig mindre och äter onyttigare. Tidiga insatser i hem- och skolmiljö 
främjar barns hälsa och minskar skillnader i deras uppväxtvillkor (Folkhälsomyndigheten 2019; 
Bakermans-Kranenburg et al 2005). Många barn i skolan har återkommande somatiska och 
psykiska besvär, till exempel svårt att sova, upplevelse av irritation och ont i magen. Något som 
förekommer i högre grad bland flickor än pojkar (Folkhälsomyndigheten 2018b). 
 

Barn tar efter vad vuxna gör och säger. Begreppet hälsa ligger inte naturligt till hands för barn 
men de kan däremot tidigt berätta vad som får dem att må bra eller dåligt (Bremberg & Eriksson 
2010). Det medicinska perspektivet på hälsa har en strikt uppdelning mellan ”frisk” och ”sjuk” 
till skillnad från hur barnet ser på det. Barnens välbefinnande varierar kontinuerligt och någon 
tydlig uppdelning existerar därför inte hos dem. Barn har sällan några livshotande sjukdomar 
och det är viktigt att vid kontakten med barn utgå från deras egen syn på hälsa, där relationerna 
till andra människor är det centrala (Bremberg & Eriksson 2010). Det viktigaste för ett barn är 
att ha föräldrar som har tid, som bryr sig och som lyssnar (Backett-Milburn et al 2003). De 
uppfattar tidigt föräldrarnas påfrestningar. Barn känner av föräldrarnas problem, som kan få 
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dem själva att må dåligt. Att barn och föräldrar har en god relation minskar risken för olika 
hälsoproblem samt riskbeteenden hos barnet (Folkhälsomyndigheten 2019). Allt eftersom 
barnet växer blir relationen till kompisar allt viktigare, likaså goda relationer till de närmaste 
har betydelse för hur de mår. Att ha tillgång till resurser som exempelvis mat, kläder och på 
samhällsnivå ha tillgång till skolor, sjukhus och vägar har också betydelse för barns hälsa 
(Bremberg & Eriksson 2010).  

 

Hälsofrämjande-	och	förebyggande	arbete	

Hälsofrämjande utgår från det friska, ett så kallat salutogent perspektiv. Det handlar om att 
stärka eller bibehålla barnets fysiska, psykiska och sociala välbefinnande samt stödja barnets 
tilltro att kunna hantera eller förändra sin hälsa. Ett samarbete mellan barn och 
distriktssköterska är av värde för att eftersträva så att barnet kan ta kontroll över sin egen 
utveckling av hälsan. Det hälsofrämjande arbetet ska utgå från barnets motivation till 
förändring. Distriktssköterskan behöver i sitt hälsofrämjande arbete kartlägga faktorer som 
skapar möjligheter till utveckling för barnet (Skolverket 2014).  
Förebyggande arbete utgår från ett patogent perspektiv som innebär att förebygga hinder och 
ohälsa (Skolverket 2014). Distriktssköterskan arbetar för en jämlik hälsa, något som identifieras 
genom att kartlägga risk- och skyddsfaktorer runt barnet (Bremberg & Eriksson 2010). Något 
som underlättar planeringen för de förebyggande insatserna som är nödvändiga (Skolverket 
2014). En riskfaktor kan ge ett negativt utfall på barnets hälsa och skyddsfaktorer kan öka 
barnets motståndskraft till att drabbas av ohälsa (Magnusson et al 2016). Barnets möjlighet till 
positiv utveckling av hälsan stärks när närvaron av riskfaktorer minskar runt barnet. Kunskaper 
om dessa faktorer tydliggör om barnet lever med ökad risk (Engh-Kraft & Eriksson, 2015). 
Skyddsfaktorer delas upp i individuella- och omvärldsfaktorer. Desto fler skyddsfaktorer barnet 
har med sig desto större är chanserna att behålla och förbättra hälsan. Individuella 
hälsofrämjande faktorer som har stor betydelse för hälsan kan vara att känna gemenskap, ha 
vänner och social förmåga. Hela livet lär sig människan att relatera, skapa kontakt och 
upprätthålla relationer. Det är därför extra viktigt att barnet tidigt lär sig vara tillsammans med 
andra, lösa problem ihop, leka och lära av varandra. Vårdnadshavare är de första förebilderna 
för detta. Allt efter barnet blir äldre tar andra viktiga personer vid som hjälper barnet att bygga 
relationer. Andra individuella faktorer kan vara; gott självförtroende, självständighet, 
fritidsintressen, kreativitet, impulskontroll, saker som ger energi, förmedla känslor, att få 
bekräftelse och feedback. Omvärldsfaktorer kan vara ett stödjande föräldrasystem, andra 
stödjande personer, struktur- och regler samt föreningsliv (Börjesson 2019). 

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, blir 1 januari 2020 svensk lag. Den 
innehåller 54 artiklar med fyra vägledande principer som ska gälla vid frågor som rör barn. 
Konventionen konstaterar att barn inte är föräldrars eller andra vuxnas ägodel utan individer 
med egna rättigheter. De vägledande principerna i barnkonventionen är att alla barn har samma 
rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har 
rätt till liv och utveckling och alla barn har rätt att få uttrycka sin mening och få den respekterad 
(Unicef u.å.) 
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Samtal	med	barn 

Aron Antonovsky (1996) skapade teorin KASAM som utgår från den salutogena teorin. 
KASAM betyder känsla av sammanhang. Antonovsky menar att vi behöver känna KASAM i 
våra känslor, i vår sysselsättning, i våra närmaste relationer och i existentiella teman 
(Antonovsky 1996). Det är en modell som är användbar i samtal med barn (Iwarsson 2007). I 
hälsofrämjande samtal är målet att finna vem, vilka och vad som bidrar till att barnet känner 
välbefinnande. Samtalet har fokus på det som fungerar. Syftet med hälsofrämjande samtal är 
att öka barnets KASAM. De tre komponenter inom KASAM är meningsfullhet, begriplighet 
och hanterbarhet, vilka är avgörande för en människa att hantera motgångar. 
Distriktssköterskan kan öka meningsfullhet i hälsosamtalet genom att uppdraget blir 
synliggjort, klargjort och accepterat. Distriktssköterskan behöver tydliggöra och tillsammans 
med barnet besvara följande; Varför är vi här? Vad ska vi göra? Vad är målet med samtalet? 
(Börjesson 2019). Att ge utrymme för reflektion och att kunna ställa frågor under samtalet ökar 
också barnets begriplighet och på så vis bidrar till en bättre hälsa. Att distriktssköterskan 
använder sig av ett språk som är förståeligt samt ger relevant information under samtalet skapar 
förståelse och insikt hos barnet (Börjesson 2019). Barnets hanterbarhet observeras genom att 
kartlägga de resurser som barnet kan vända sig till när det är jobbigt, exempelvis vuxna, vänner 
och skolpersonal. När barnets tillvaro rymmer meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 
har barnet en hög KASAM vilket gör det bättre rustat för hantering av svårigheter senare i livet 
(Iwarsson 2007).   

Det är inte bara det talande ordet som distriktssköterskan sänder iväg i hälsosamtalet. Ordet 
som sägs skickar med så mycket annat, till exempel mimik, gester, tonfall, sinnesstämning och 
kroppsspråk. Detta har oftast större inflytande än det som faktiskt sägs. Det är viktigt att ord 
och uttryck stämmer överens, annars kan barnet känna sig otrygg och förvirrad. Genom att 
försöka sätta sig in i barnets tankar och upplevelser visar distriktssköterskan barnet empati, 
även att alltid möta barnet på den nivå som barnet befinner sig gällande ålder, mognadsgrad, 
sinnesstämning och situation (Ellneby & von Hilgers 2010). När det handlar om samtal med 
barn intar ofta den vuxne pedagogrollen eller föräldrarollen, att den vuxne är den som vet bäst. 
Det är därför viktigt att i samtalet ge barnet lika mycket utrymme för känslor, tankar och förslag 
som den vuxne. Detta ger barnet en positiv bild av att samtala. Balans mellan distriktsköterska 
och barn ska eftersträvas (Ellneby & von Hilgers 2010). 
 

Distriktssköterskans	roll	vid	hälsosamtalet		

Distriktssköterskans arbetar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) där målet är att 
förebygga ohälsa samt erbjuda en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 
2017:30). Viktiga delar i distriktssköterskans hälsofrämjande- och förebyggande arbete är att 
ha goda kunskaper om vad som påverkar barnets hälsa positivt och negativt samt god kännedom 
om socioekonomiska- och kulturella skillnader (Svensk sjuksköterskeförening 2019). Det 
förebyggande- och hälsofrämjande arbetet riktar sig främst på kost, motion, alkohol, tobak och 
sexuell hälsa. På senare år har man riktat större uppmärksamhet mot barn och ungdomars 
psykiska hälsa (Phillips 2017). Distriktssköterskan arbetar även med att tidigt identifiera 
barnets problem och genom förebyggande arbete förhindra en negativ hälsoutveckling 
(Magnusson et al 2016).  
 

Distriktssköterskan på barnhälsovården och den medicinska elevhälsan har ett specifikt 
uppdrag att främja barns hälsa. En stor del av det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet är 
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hälsosamtalet (Bremberg & Eriksson 2010). Syftet med hälsosamtalet är att främja hälsa och 
förhindra sjukdom, genom att höja medvetenheten och ändra hälsorelaterade beteenden 
(Magnusson et al 2016). Ett hälsosamtal enligt Rikshandboken (2018) beskrivs vara en process 
där samtalet inleds med en öppen fråga, som sedan leder till att flera olika områden kring 
levnadsvanor diskuteras och avrundas i en sammanfattning. Där kan man tidigt identifiera och 
initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling- och uppväxtmiljö (Magnusson et al 
2016). 
 
Barn erbjuds från födsel och genom skolgången kontinuerliga hälsosamtal (Magnusson et al 
2016). Barnet och dess vårdnadshavare kan inför hälsobesöket svara på frågor om barnets hälsa 
och situation i ett hälsoformulär. Svaren kan sedan användas som förberedelse och underlag för 
ett strukturerat hälsosamtal som utgår från det som är viktigt för barnet. Hälsosamtalet på skolan 
kan utföras med eller utan vårdnadshavarna och är frivilligt både inom barnhälsovård och skola 
(Clausson & Morberg 2019). 

Barnhälsovården följer Rikshandbokens intervall på hälsobesök som utförs när barnet är 1–3 
veckor, 4 veckor, 6–8 veckor, 3–5 mån, 6 mån, 8 mån, 10 mån, 12 mån, 18 mån, 2,5–3 år och 
5 år tillsammans med en eller båda vårdnadshavarna (Rikshandboken u.å.). Den medicinska 
elevhälsans hälsobesök utförs i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 (eller 8) och i gymnasiets årskurs 
1 (Skolverket 2014; Socialstyrelsen 2016). 
På barnhälsovård innefattar hälsosamtalet en dialog kring kost, matvanor, fysisk aktivitet, lek, 
stimulans, sömn, psykisk hälsa, familjesituation, tandhälsa och identifiera undervikt och 
övervikt (Rikshandboken 2018). Skolans hälsosamtal innefattar även trivsel i skolan och 
inlärningsförmåga. Tobak, alkohol, narkotika, sexualitet och överförbara infektioner tas upp 
med barn från årkurs 7 (–8). Vidare på gymnasiet innehåller hälsosamtalet frågor kring yrkesval 
från ett hälsoperspektiv (Skolverket 2014; Socialstyrelsen 2016). Med detta till grund får 
distriktssköterskan en stor inblick i barns hälsa och livssituation (Magnusson et al 2016).  

Distriktssköterskan arbetar för att alla barn ska ha god hälsa, vara trygga samt lära och utvecklas 
på ett positivt sätt. Lärande och hälsa påverkar varandra. När barnet är delaktigt, har självkänsla 
och inflytande påverkar det barnets lust att lära sig, som i sin tur påverkar barnets hälsa positivt 
(Runström Nilsson 2017).  

 

Samtalsmodell	
 
Motiverande samtal (MI) är en allt mer utbredd samtalsmodell med starka forskningsbevis som 
stöder effektiviteten (Forsberg et al 2010). Både barnhälsovården och elevhälsan använder MI 
i hälsosamtalet. Det ger goda förutsättningar till att påverka barnets hälsovanor då samtalet 
utgår från barnets behov (Bean et al 2014). Det handlar om att bekräfta barnet, lyssna aktivt, 
ställa öppna- och utforskande frågor, spegla det barnet säger och reflektera (Bremberg & 
Eriksson 2010). Barnet ska känna att distriktssköterskan bryr sig, något som uppnås genom att 
lyssna på barnet, fråga, ha ett respektfullt förhållningsätt och förmedla kunskap som bygger på 
vetenskap (Magnusson et al 2016).  
MI:s fyra grundstenar är engagera, fokusera, framkalla och planera. Under engagera byggs 
relationen. Här är det viktigt att barnet känner tillit till distriktssköterskan. Distriktssköterskan 
ska lyssna aktivt och försöka förstå barnets problem eller dilemma och även utforska barnets 
värderingar. Detta för att finna lösningar till önskad förändring. Det är viktigt att både 
distriktssköterska och barnet är engagerade i samtalet. I fokusera bestäms tema för samtalet. 
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Distriktsköterskan försöker här ta reda på vad barnet har för mål. Under framkalla försöker 
distriktssköterskan identifiera och locka fram barnets förmåga, själ och behov till förändring, 
så kallat förändringsprat. Distriktsköterskan reflekterar och sammanfattar det som sägs. Öppna 
frågor och strategiskt utforskande är viktigt i samtalet. Om barnet är ambivalent observeras 
under detta steg och även barnets beredskap till förändring. I planera domineras samtalet av 
förändringsprat eller att barnet redan börjat ta steget mot en förändring. Här samarbetar 
distriktsköterskan med barnet genom att göra en plan att nå målet, utifrån det barnet utryckt 
vilja förändra. När barnet är motiverat är målet lättare att nå (Folkhälsomyndigheten 2018a).    

 

Problemformulering	

Insatser för att främja barns hälsa och förebygga ohälsa ses som en god investering. I mötet och 
vid samtal med barn ska barnperspektivet vara i fokus där barnets bästa ska komma i första 
rummet. Distriktssköterskan utför hälsosamtal kontinuerligt i olika åldrar och får på så vis en 
god inblick i barns hem- och livssituation, från det tidiga mötet på barnhälsovården som sedan 
följs vidare av den medicinska elevhälsan i skolan. Kartläggningen av barnets fysiska- och 
psykiska hälsa som görs i hälsosamtalet, ger en bra bild av barnets hälsa. Distriktssköterskan 
kan med hjälp av hälsosamtalets resultat bedöma om barnet riskerar ohälsa. Att 
distriktssköterskan har kompetens och kunskap om barns hälsa och utveckling samt metoder att 
använda under hälsosamtalet är en förutsättning för att kunna stödja och vägleda barnet till 
hälsosamma levnadsvanor. Därför är det av vikt att genom denna studie kartlägga faktorer som 
påverkar distriktssköterskan i hälsosamtal med barn. 

 

Syfte		

Syftet med litteraturstudien var att kartlägga faktorer som påverkar distriktssköterskans 
hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till hälsosamtal med barn inom 
barnhälsovården och i skolan.  

 

Fråga/frågeställningar	

Utifrån studiens syfte undersöktes följande frågeställningar: 

• Vilka upplevelser har distriktssköterskan och barnet av hälsosamtalet? 
• Vilken betydelse har distriktssköterskans bemötande vid genomförandet av 

hälsosamtalet? 
• Vilken kunskap anser distriktssköterskorna och barnen är nödvändig att ha i 

hälsosamtal? 
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Metod	

För att få fördjupad kunskap om hälsosamtal med barn har arbetet utförts enligt systematisk 
litteraturstudie. Om systematiska litteraturstudier ska vara av god kvalité krävs ett underlag för 
bedömningar och slutsatser bland ett tillräckligt antal studier (Forsberg & Wengström 2015). 
Studien följer riktlinjer från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU 2017). Det ställs 
höga krav på tillförlitligheten på en systematisk översikt, där principer följts för att utesluta att 
slutsatsen påverkas av slump eller systematiska fel. Uppfylls en väl utarbetad systematisk 
översikt får läsaren möjlighet att bedöma slutsatsens tillförlitlighet samt övervaka att all 
relevant litteratur är inkluderad i bedömningen (SBU 2017). Systematiska översikten har utfört 
enligt följande steg: 

• Tydlig formulerad frågeställning 
• Kriterier och metoder beskrivs ingående för urval och sökning av studierna 
• Systematisk sökning har gjorts av all relevant litteratur utifrån problemställningen 
• Samtliga studier som uppfyllt urvalskriterierna kvalitetsgranskas 
• Studier som inte uppfyllt urvalskriterierna utesluts 
• Innehållsanalys har använts för att sammanväga resultatet 
• Resultatet har bedömts utifrån en evidensgradering (SBU 2017) 

Genom de preciserade frågeställningarna skärpte problemformuleringen. Det var avgörande för 
vilka artiklar som valdes i litteratursökningen samt hjälpte läsarens förståelse av studiens syfte 
(Friberg 2017). Studier har inkluderats och specificerats med hjälp av inklusions- och 
exklusionskriterer. Artiklarna var av både kvantitativ- och kvalitativ metod som besvarade 
litteraturstudiens frågeställningar och syfte. De har noggrant etiskt övervägts eller fått tillstånd 
av etisk kommittén, varit skrivna på engelska och har genomgått kvalitetsgranskningen peer 
reviewed (Forsberg & Wengström 2015).  

 

Urval av artiklar 

Databaserna Cinahl och PubMed valdes vid artikelsökning då de är breda inom 
omvårdnadsforskningen (Henricson 2017). Först utfördes en fri sökning på egen hand med 
sökord: district nurse, health dialogue, children´s health, health promotion, preventive work 
and public health nurse för att få en översikt. För vägledning av sökord och mer specificerade 
utfall av sökningen tog författarna hjälp av ämnesbibliotekarie på Karlstads Universitet. 
Sökbegrepp från respektive databas, som utgick från ord i frågeställningen och enstaka ord eller 
ordkombinationer valdes ut med hjälp av sökoperatorer AND och OR. I Cinahl användes Cinahl 
Headings och i PubMed användes MeSH tillsammans med fritextord då ämnestermer utifrån 
studiens syfte kunde vara svåra att hitta. Utifrån sökträffar på ordkombinationer utfördes 
grovsållning genom att läsa artiklarnas titlar och vissa abstract, varav 3 dubbletter hittades, 
dessa är markerade med * i tabell 1. På grund av för få sökträffar gällande distriktssköterskans 
förhållningssätt och samtalsteknik vid hälsosamtal utfördes fler sökningar. Se tabell 1 för valda 
sökord, kombinationer, sökträffar och urval (Friberg 2017).  

Inklusions- och exklusions-kriterierna var med att bidra till begränsning i litteratursökningen 
(Friberg 2017). Distriktssköterskan inom elevhälsan och barnhälsovården inkluderades. 
Exklutionskriterierna var distriktssköterskan på hemsjukvård och vårdcentral, detta för att 
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begränsa studiens omfattning Begränsningar som gjordes i PubMed var ålder: födsel-18 år, 
publiceringsdatum 2000-01-01 till och med 2019-09-15. Studien innefattade 13 vetenskapliga 
artiklar. Resultatet från sökträffarna har vid flera tillfällen reviderats och analyserats. Något 
som varit med och bidragit till det slutgiltiga litteratursvalet (Friberg 2017).  

 
Tabell 1. Översikt över sökningar i PubMed 
PubMed Sökord Antal 

träffar 
Lästa 
titlar och 
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

1 Nurses 1978    
2 Child 3952    
3 Child preschool 32122    
4 Communication 44020    
5 Health dialogue 733    
6 Counseling 23286    
7 Interview 41735    
8 Health promotion 30566    
9 Motivational interview 1610    
10 Nursing 34372    
11 Child health 1988    
12 1 AND 2 OR 3 1994    
13 12 AND 8 110    
14 4 OR 5 OR 6 OR 7  86105    
15 12 AND 13 AND 14 27 27 3 1 
16 9 AND 10 AND 11 67 67 4 (1*) 1 

 
Tabell 2. Översikt över sökningar i Cinahl  
Cinahl Sökord Antal 

träffar 
Lästa 
titlar och 
abstakt 

Urval 1 Urval 2 

1 Counseling 25587    
2 Motivational Interview 557    
3 Health dialogue 51    
4 Health interview 933    
5 School nurse 395    
6 Community health 

nursing 
24453    

7 Health promotion  57503    
8 District nursing 309    
9 Public health nurse 1247    
10 Interview 30105    
11 Child 333728    
12 School health 30945    
13 Nursing 8724    
14 Nursing role 5163    
15 Nursing attitudes 1304    
16 Child health 8109    
17 Communication 8696    
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18 Interacting 766    
19 1 OR 2 OR 3 OR 4 31009    
20 19 AND 5 20 20 7 6 
21 6 OR 8 OR 9 2742    
22 3 OR 1 OR 10 55760    
23 21 AND 22 AND 7 50 50 4 (1*) 1 
24 12 AND 14 AND 15 

AND 3 
3 3 2 1 

25 3 AND 16 AND 17 OR 
18 

47  47 5 (1*) 3 

 

Granskning av studier 

Studiens artiklar granskades enligt SBU:s granskningsmall Mall för bedömning av relevans, en 
checklista och ett stöd där olika frågor togs upp relaterat till kvalitet och tillförlitlighet. 
Författarna diskuterade och beslutade några aspekter som var speciellt viktiga för bedömningen 
av artiklarna. Fokuset var  distriktssköterskan, barnet och hälsofrämjande- och förebyggande 
hälosamtal. Otydligheter och tolkning av frågorna blev med hjälp av granskningsmallen lättare 
att tyda (SBU 2017). Grovsållning av artiklar utfördes utifrån titlar och abstract. I urval 1 
granskades 25 artiklar i fulltext med avseende på relevans varav 12 artiklar exkluderades. De 
kvarvarande 13 artiklarna övergick till urval 2 och inkluderades i den systematiska 
litteraturssammanställningen och genomgick evidensbedömning. Kvantitaviva artiklars 
evidens bedömdes enligt GRADE och graderades som Stark, Måttligt stark, Begränsad eller 
otillräcklig (SBU, 2017). Kvalitativa artiklars relevans bedömdes med stöd av GRADE-
CERQual som definerar och bedömer tillförlitligheten av artikeln. Tillförlitligheten 
klassifiserades i fyra olika nivåer Hög, Måttlig, Låg och Mycket låg (Noyes et al 2018). 
Sammanställning redovisas i matiris, se bilaga 1. Detta gjordes för att läsaren på ett enkelt och 
strukturerat sätt får en överblick av inkluderade studier och dess bedömning (SBU 2017).  
 

Analys 

Enligt Forsberg & Wengström (2015) betyder analys att dela upp det undersökta ämnet i mindre 
bitar och undersöka dem enskilt. Därefter sätts delarna ihop till en helhet på ett nytt sätt. 
Analysen i studien utgår från Graneheim & Lundmans (2004) innehållsanalys där data från de 
13 utvalda artiklarna systematiserats och organiserats för att identifiera kategorier och 
underkategorier och ett eventuellt tema. Artiklarna lästes flera gånger av båda författarna för 
att få en uppfattning och känsla av centrala fynd. Tillsammans markerades meningsbärande 
enheter från respektive artikel. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att göra 
texten mer lätthanterlig, där det centrala innehållet besvarades så att betydelsefulla data inte 
gick förlorad. De kondenserade enheterna bröts sedan ner till koder. Koderna användes som ett 
redskap för författarna att reflektera över funna data på nya sätt (Nielsen Höglund & Granskär 
2017) som sedan bildade resultatets kategorier och dess underkategorier.  

Nedan visas ett exempel: 

Tabell 3. Beskrivning av innehållsanalys  
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Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Mer tid, till 
teamarbete kring 
barns hälsa och 
kollegiala 
diskussioner 
möjliggör ett större 
utrymme för att jobba 
med barns 
hälsoproblem 

Mer tid och   
samarbete skapar 
utrymme för att 
arbeta med barns 
hälsoproblem 

Tid för samarbete  Teamarbete 

 

Organisatoriska 
förhållanden 

 

Forskningsetiska överväganden 

Artiklar som valts ut har fått tillstånd från etisk kommitté eller genomgått etiska övervägande.  
Etiska överväganden innebär att en studie följer de värderingar, normer och principer i 
vägledande riktlinjer som utformats av regering, forskare, riksdag och internationella 
organisationer (Henricson 2017). Studien presenterar endast resultat som stödjer syftet, där den 
egen åsikten ej haft fördel (Forsberg & Wengström 2015). Översättning av inkluderade artiklar 
har utförts noggrant för att budskapet i texten inte ska ha förvrängts eller vinklats (Henricson 
2017). 
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Resultat	
Litteraturstudiens resultat bygger på 13 artiklar som kartlägger vilka faktorer som är avgörande 
för distriktssköterskans arbete i hälsofrämjande- och förebyggande hälsosamtal med barn. 
Analysen resulterade i tre kategorier och nio underkategorier som är relevanta för studiens syfte 
(Nielsen Höglund & Granskär 2017).  

Tabell 4. Översikt kategorier och underkategorier   
Organisatoriska 
förhållanden 

Bygga relation Verktyg som hjälp för 
distriktssköterskan 

Kunskap och erfarenhet Skapa tillit Hälsoenkäter 
Utmaningar för 
distriktssköterskan 

Barnets delaktighet Motiverande samtal 

Teamarbete Barnets upplevelse  Visuell metod 
 

Organisatoriska	förhållanden	
Viktiga delar för hälsosamtal med barn under organisatoriska förhållanden är att 
distriktssköterskan har god kunskap och erfarenhet. Distriktssköterskan står också inför en del 
utmaningar i utförandet av hälsosamtal där ett nära teamarbete är betydelsefullt. Nedan följer 
de tre underkategorierna Kunskap och erfarenhet, Utmaningar för distriktssköterskan och 
Teamarbete. 
 

Kunskap	och	erfarenhet	
Kompetens, erfarenhet och kunskap anses vara viktiga faktorer för distriktssköterskan. Att 
förstå och känna igen den normala fysiologiska- och fysiska utvecklingen hos barn hjälper till 
att identifiera sjukdom eller det onormala (Holmström-Rising et al 2013). Golsäter et al (2009) 
beskriver vikten av stöd, utbildning och tid i hälsosamtalet.  Det är viktigt att distriktssköterskan 
har någon att vända sig- eller hänvisa till om problem upptäcks under hälsosamtalet utöver 
dennes kompetens (Golsäter et al 2009). Mer utbildning och vägledning i förhållande till att 
pratat om känsliga ämnen var något som distriktssköterskorna ansåg gjorde det enklare och mer 
naturligt att ta upp sådana frågor (Poutiainen et al 2015). Även när det gäller att upprätthålla 
kompetens och skicklighet i utförandet av hälsosamtal har Olander & Koinberg (2017) också 
sett att fortbildning ansågs nödvändigt.  
 

Utmaningar	för	distriktssköterskan	
Hälsosamtalet öppnar upp för att känslig information ges om barnet, hemmet, och skolan. Det 
kan vara svåra situationer för distriktssköterskan att hantera (Holmström Rising et al 2013). 
Distriktssköterskan står också inför många andra utmaningar, dels på grund av att arbetet är 
relativt ensamt, arbetar ofta utan kollegor och där barn de möter kan befinna sig i en utsatt 
situation. Dessa faktorer ansåg distriktssköterskan vara stressande. Vid sådana situationer är 
yrkesmässig strukturerad handledning viktig samt att erbjuda och skapa förutsättningar för 
distriktsköterskorna till fördjupad kompetens genom utbildningsinsatser (Holmström-Rising et 
al 2015).  
 
De vanligaste livsstilsvanor som diskuterades i hälsosamtalet var kostvanor, fysisk aktivitet och 
inaktivitet. Frågor om psykiska mående upptog mindre tid än frågor om det fysiska måendet.  
Distriktssköterskorna upplevde en utmaning i balansen mellan att ta upp frågor enligt 
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riktlinjerna som finns och samtidigt låta barnet avgöra var tyngden i samtalet ska ligga (Golsäter 
et al 2012a).  
 

En svårighet ansågs vara att planera hur lång tid hälsosamtalet skulle ta, flickor pratade mer än 
pojkar och samtalen varade mellan 20–43 minuter och distriktssköterskorna saknade riktlinjer 
för hur långt ett hälsosamtal ska vara (Golsäter et al 2012a).  Därför ansågs det viktigt att 
distriktssköterskan avsatte tillräckligt med tid samt informerade vårdnadshavare och barnet om 
hur lång tid hälsosamtalet ska vara (Golsäter et al 2009). Samtidigt visar Olander & Koinberg 
(2017) i sin studie att 91 procent av distriktssköterskorna anser att de avsatte tillräckligt med 
tid för hälsosamtalet.  
 
De delar som distriktssköterskan ansåg viktiga för att utföra ett bra hälsosamtal är planering, 
erfarenhet av hälsosamtal, utvärdera sammanställning av data, motiverande samtal och att 
bygga relation med barnet. För bästa förutsättningar till utförandet av hälsosamtal efterlyser de 
mer tid för arbete med hälsoproblem med utrymme för kollegiala diskussioner (Olander & 
Koinberg 2017). 
 

Teamarbete	
Distriktssköterskorna önskade lyfta arbetet kring barns hälsa i skolan. De menade att ansvaret 
inte enbart ligger på elevhälsoteamet utan ett ansvar som alla på skolan bör arbeta med på 
gruppnivå, där mer fokus bör läggas på hälsofrämjande- och förebyggande arbete i alla skolans 
professioner. Elevhälsoteamet borde bli organiserat så att hälsofrämjande- och förebyggande 
arbete är tydligare definierat i en systematisk och strukturerad handlingsplan (Olander & 
Koinberg 2017). 
 
Distriktssköterskan uppger sig vara en bit i barnets hälsopussel, tillsammans med föräldern, 
förskola/skola och andra aktörer och professioner. På skolan anses samarbetet mellan 
distriktsköterska och lärare som en nyckel runt barns hälsa. Att i god tid informera lärarna att 
det är dags för hälsosamtal och att samtala med lärarna kring det samt att ge feedback är en 
metod som distriktssköterskorna hade sett gav goda förutsättningar för ett gott samarbete. Något 
som också är med att skapa stöd i distriktsköterskans annars ganska ensamma position 
(Holmström-Rising et al 2013).  
 

Bygga	relation	
Att bygga relation var en viktig del av hälsosamtalet som nedan är uppbyggt med tre 
underkategorier; Skapa tillit, Barnets delaktighet och Barnets perspektiv. 
 

Skapa	tillit	
Element som distriktssköterskan menade var viktiga i hälsofrämjande- och förebyggande arbete 
var att visa respekt för barnet, att distriktssköterskan var flexibel och lätt att nå samt att ha tillit 
och tro på barnet (Holmström-Rising et al 2015). Borup (2002) beskriver att först bygga upp 
en relation med barnet gör det lättare att nå fram i hälsosamtalet, det gjordes genom att 
distriktssköterskan var synlig i barnets miljö. Exempelvis att presentera sig i alla klasser, 
informera om sin roll i medicinska elevhälsa och vara med barnet på aktiviteter. Att prata med 
barnet om hälsa i gruppsammanhang kan bidra till att skapa goda relationer. Barnen var i grupp 
mer bekväma och kunde prata öppet om hälsa menade distriktssköterskorna. De kunde då dela 
med sig av sina erfarenheter och inspirerade varandra att lära sig om sin hälsa (Borup 2002).  
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De regelbundna besöken som görs på barnhälsovård ansåg distriktssköterskorna gav möjlighet 
till uppföljning av eventuella problem som framgick under hälsosamtalet. Studien visade också 
att när båda vårdnadshavarna deltog i hälsosamtalet gav det goda förutsättningar för 
distriktssköterskan att se hela familjens livssituation (Golsäter et al 2009; Holmström-Rising et 
al 2015). Distriktssköterskans inbjudan till hälsosamtalet ansåg barnen vara en möjlighet att 
skapa kontakt med distriktssköterskan. Det gjorde det lättare för barnet att återvända till 
distriktssköterskan vid behov (Golsäter 2010). Något Borup (2007) även visar i sin studie, där 
över en tiondel återvände till distriktssköterskan efter hälsosamtalet ägt rum, främst barn från 
lägre socioekonomiskt status och flickor från familjer med vårdnadshavare som bor 
tillsammans. Det blev lättare för barnet att ta kontakt med en person de tidigare pratat med och 
steget blev inte lika stort att ta. Hälsosamtalet bidrog till utveckling av en mer tillförlitlig 
relation för barnet med distriktssköterskan (Golsäter 2010).  
 

Barnets	delaktighet	
Holmström-Rising et al (2013) lägger tonvikt på att distriktssköterskan måste vara medveten 
om det maktförhållande som råder mellan distriktssköterskan och barnet, samspelet dem 
emellan måste försiktigt balanseras för att inte skrämma iväg barnet. I hälsosamtal ska 
utgångspunkten vara barnet och respekten för dem. Detta är avgörande för att skapa en god 
relation. Distriktssköterskan ska inte komma med pekpinnar, skuldbelägga eller predika, utan 
ska utgå från barnets agenda (Holmström-Rising et al 2013). Golsäter et al (2012a) beskriver 
dock att distriktssköterskan hade en dominerande roll och var den som ledde hälsosamtalet. 
Distriktssköterskan pratade mest och barnet höll med om det som distriktssköterskan sade. 
Barnet hade en begränsad möjlighet att påverka dialogen. 
Borup (2002) beskrev att det var viktigt att distriktssköterskan lyssnade på barnet, utgick från 
barnets behov, var aktiv och närvarande samt duktig på att fånga upp små signaler från barnet 
och ge verktyg till att hantera situationer (Borup 2002). Borup (2007) har sett att över hälften 
av barnen oavsett ålder, kön, familjesituation eller socioekonomisk status hade tänkt över 
hälsosamtalet, diskuterarat det med någon annan, följt distriktssköterskans råd eller sitt eget 
beslut. Distriktssköterskan ska se barnet som kompetent över sitt eget liv. Det är viktigt att möta 
barnet som deltagare och sedan lägga till sin yrkesmässiga och personliga kompetens i samtalet. 
Forskningen visade att om barnet själv kom fram till slutsatser om sin hälsa motiverade det 
barnet till att själv agera (Borup 2002).  
 

Barnets	upplevelse		
Golsäter et al (2010) har undersökt barnets upplevelse av hälsosamtal. Aspekter som barnet 
ansåg var viktiga i hälsosamtalet var att distriktssköterskan skapade förutsättningar så att barnet 
hade möjlighet att förbereda sig. Att barnet i förväg visste vad hälsosamtalet skulle handla om 
och att det var frivilligt skapade förutsättningar för att själv kunna välja vad de ville ta upp eller 
diskutera med distriktssköterskan. Barnet kunde dock uppleva en osäkerhet i vad de kunde 
berätta under hälsosamtalet ifall något kunde avslöjas. Det var viktigt att dialogen baserades 
efter barnets önskemål och behov, vilket krävde att distriktssköterskan var anpassningsbar. 
Barnet uppskattade när distriktsköterskan ställde frågor och de själva kunde fylla på med 
information då vissa saker kunde vara pinsamma att prata om. De gav dem möjlighet att själv 
bestämma om eller vad de ville fortsätta diskutera. När distriktssköterskan bekräftade det som 
sades under hälsosamtalet ansåg barnet gav en bra bild över deras hälsosituation som fick dem 
att inse saker som kunde förändras. Att distriktssköterskan hade god kunskap och insikt om 
barns hälsa och livsstil gav barnet möjlighet att utveckla ett förtroendefullt förhållande till 
distriktssköterskan. Barnet kunde komma från hälsosamtalet med en känsla av att vara frisk och 
hälsosam eller skuldkänsla över att vara ohälsosam. Hos barnet fanns en önskan om att ses som 
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frisk, vilket kunde medföra att de inte var helt ärliga, även om de visste om att hälsosamtalet 
var tänkt att hjälpa dem. Betydelsefullt var att distriktsköterskan visade intresse för barnets 
individuella behov samt visade sympati. Att få möjlighet att diskutera vad hälsosam livsstil var 
i kombination av försiktiga rekommendationer uppskattade barnet (Golsäter et al 2010).  
 

Verktyg	som	hjälp	för	distriktssköterskan	
Verktyg för distriktssköterskan att ta hjälp av i hälsosamtalet presenteras i underrubrikerna: 
Hälsoenkäter, Motiverande samtal och Visuellmetod.  
 

Hälsoenkäter	
Hälsoenkäter var en central utgångpunkt och ett verktyg för distriktssköterskan i hälsosamtalet. 
Den innehåller olika kategorier som ger en god struktur för dialogen kring barnets hälsa. Barnet 
fick möjlighet till förberedelse genom att svara på frågeformuläret innan besöket och på så vis 
kunna vara med och välja vad de vill prata om. Distriktssköterskorna ansåg att användandet av 
hälsoenkäter ökade förmågan att stödja barnets utveckling av en hälsosam livsstil i ett tidigt 
skede, vilket påverkade barnets hälsa positivt (Golsäter et al 2009). Genom hälsoenkäten kunde 
distriktssköterskan identifiera skydds- och riskfaktorer kring barnet (Poutiainen et al 2016). I 
kartläggningen av riskfaktorer visade Poutiainen et al (2015) att distriktssköterskorna upplevde 
oro om barnet var överviktigt eller underviktigt men kände sällan oro för barnets fysiska hälsa, 
gällande aktivitet. 
En god förutsättning för att identifiera skydds- och riskfaktorer var att involvera båda 
vårdnadshavarna, detta skapade bättre förutsättningar för att se helhetsbilden kring barnet 
(Golsäter et al 2009). Regelbundna hälsosamtal gjorde det lättare att identifiera skydds- och 
riskfaktorer, där distriktssköterskan alltid ska utgå från barnets mognad och ålder (Poutiainen 
et al 2016).  

Motiverande	samtal	
Relationen mellan distriktssköterska och barnet ansågs bli förstärkt genom att använda 
motiverande samtal (MI) i hälsosamtalet. Att ge positiv feedback, bekräfta och uppmuntra 
barnet leder till att barnet blir aktivt i samtalet. Barnet återkom i större utsträckning till 
distriktssköterskan efter att hälsosamtalet ägt rum, barnet kände sig även tryggare för framtida 
kontakt (Olander & Koinberg 2017). MI ger möjlighet till att få information om så mycket mer 
än bara svar på en fråga. Det öppnar upp och barnet får med egna ord berätta sin unika historia 
(Holmström Rising et al 2013). Distriktssköterskorna gav till uttryck att MI också stärker 
barncentrering och hälsofrämjande arbete (Holmström Rising et al 2015). Poutiainen et al 
(2016) har sett att genom att distriktssköterskan tar upp ämnen som väckt oro i kombination 
med MI kan behovet av stöd bättre avslöjas. 
 
Bohman et al (2012) utvärderade utbildningsprogrammet som ges till distriktssköterskor på 
barnhälsovården, där de i 3,5 dagar fick lära sig MI. Studien visade att utbildningsprogrammet 
inte var tillräckligt för att utföra MI med skicklighet. I studien av Bohman et al (2012) framkom 
förslag på metoder för att förbättra distriktssköterskans färdigheter i mötet med barnet. 
Förslagen var att erbjuda ett mer omfattande utbildningsformat, lägga mer tonvikt på 
kontinuerlig, individuell feedback genom att exempelvis övervaka mötet med barnet, betrakta 
distriktssköterskans förmåga att samtala enligt MI samt utbildning efter individuellt behov. De 
efterlyser dock mer forskning för vilken metod som kan vara aktuell för att ge 
distriktssköterskan bästa möjliga förutsättningar i utövandet av MI (Bohman et al 2012).   
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Visuellmetod		
Distriktssköterskan kan i hälsosamtalet använda sig av olika visuella metoder. Att använda  sig 
av bilder, ritningar, kort, videoklipp och dockor ansåg distriktssköterskorna vara lämpligt i 
utförandet av hälsosamtal med barn där ord var otillräckliga. Det visade sig också vara effektivt 
som en god inledning av hälsosamtal med barn som var blyga och där det fanns kommunikativa 
hinder mellan barnet och distriktssköterskan. Visualiseringen var särskild viktig för att hjälpa 
barn att formulera upplevelser och känslor. Visuell metod var användbar för yngre barn, där 
exempelvis barnet fick rita sin familj och sedan utgick hälsosamtalet från ritningen (Laholt et 
al 2017). I en senare studie av Laholt et al (2019) undersöktes hur distriktssköterskorna använde 
visuell metoden bland barn i skolan. Visualiseringstekniken gjorde det möjligt för barnet att 
förmedla mening, känslor samt svårigheter som inte lika lätt kunde uttryckas i ord. Metoden 
skapade möjlighet för barnet att vara aktiv i hälsosamtalet och hjälpte distriktssköterskorna att 
förstå barnet bättre samt gav barnen möjlighet att få uttrycka sig på annat vis än verbalt. 
Metoden gav distriktssköterskan en större inblick i vilka utmaningar barnet står inför. 
Visuellmetod var en fördelaktig hälsofrämjande strategi ansåg distriktssköterskorna men måste 
ses som ett komplement till det sedvanliga hälsosamtalet (Laholt 2019). 
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Diskussion		
Syftet med studien var att kartlägga faktorer som påverkar distriktssköterskans hälsofrämjande- 
och förebyggande arbete relaterat till hälsosamtal med barn inom barnhälsovården och skolan. 
Resultatet visade att hälsosamtalet var en viktig del i distriktssköterskans hälsofrämjande- och 
förebyggande arbete som gav en klar bild över barnets- och familjens levnadsvanor. Tydliga 
riktlinjer för hälsosamtal samt utbildning i förhållande till kompetens och skicklighet i att utföra 
hälsosamtal efterfrågades, där fokus bör ligga på samtalstekniker och i att våga prata om 
känsliga ämnen. En förutsättning i hälsosamtalet var tillit och trygghet samt att 
distriktssköterskan utgick från barnets agenda. Samverkan mellan olika professioner visar vara 
en grundläggande del i ett fungerande hälsofrämjande- och förebyggande arbete där alla bör 
arbeta för samma mål, nämligen att stärka barns hälsa. 

 	

Resultatdiskussion	
Hälsosamtalet ger en helhetsbild av barnet och familjens hälsa- och livssituation (Golsäter et al 
2009; Holmström Rising et al 2015), något som ger distriktssköterskan en större inblick i vilka 
utmaningar barnet står inför (Laholt 2019). Sjukvården har idag goda förutsättningar att 
behandla sjukdomar men däremot begränsade möjligheter att ändra de faktorer som leder till 
ohälsa (Milerad & Lindgren 2017). Detta konstaterande visar ännu tydligare hur viktigt 
strukturerade arbetsinsatser och mer kunskap är för hälsofrämjande- och förebyggande arbetet. 	
Folkhälsomyndigheten (2016) understryker att förskola och skola är viktiga arenor för att 
uppmärksamma problem runt barnet. Förutsättningar för hälsofrämjande arbetet i skolan är att 
rektorn är engagerad och positivt inställd, att hälsofrämjande arbete ska innefattas i skolans 
policy, att det ska ingå i flera ämnen och att hälsofrämjande arbete ska riktas mot att minska 
riskfaktorer och stärka skyddsfaktorerna runt barnet (Milerad & Lindgren 2017). Något som 
visar hur viktigt det är med tydlig struktur och ledning för arbetet kring främjandet av barnets 
hälsa.  

Socialstyrelsen (2019) menar att den otydliga samordningen som råder mellan instanser bland 
barn kan bero på att hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst ofta arbetar parallellt med 
samma barn, det gör det svårt för de olika instanserna att få en helhetsbild av barnets situation. 
Skolverket och Socialstyrelsen har från regeringen fått i uppdrag att under åren 2017–2020 
förbättra förutsättningarna för att alla barn som behöver ska få tidiga och samordnade insatser 
(Proposition 2017/18:249). Engh (2018) visar att grunden för samverkan mellan 
distriktssköterska och andra professioner handlar om distriktssköterskans egen tilltro och även 
sin yrkesroll där tilliten till andra professioner anses vara en förutsättning för samverkan. Detta 
för att kunna erbjuda stöd som ska kunna skydda och hjälpa barnet (Engh 2018).  

Distriktssköterskans möte med barnet är på många sätt en utmaning (Holmström Rising et al 
2015). Något som framkom var att distriktssköterskorna upplevde svårigheter att ta upp och 
prata om känsliga och svåra ämnen med barnet och vårdnadshavare i hälsosamtalet (Holmström 
Rising et al 2013; Engh 2018). En intressant slutsats som Folkhälsomyndigheten har kommit 
fram till är att barnet och vårdnadshavare vill att problemen i familjen ska uppmärksammas 
även om familjen/barnet ofta försöker dölja att allt inte står rätt till (Folkhälsomyndigheten 
2016).  Engh (2018) beskriver att barnet undviker att berätta för att de känner lojalitet till 
föräldrarna. Holmström Rising et al (2015) betonar vikten av yrkesmässig strukturerad 
handledning och fördjupad kompetens inom området vid sådana situationer. Författarnas 
erfarenhet är att strukturerad handledning med barnpsykolog sker kontinuerligt inom 
barnhälsovården men ställer sig frågande till hur det ser ut inom elevhälsan.   
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Ett barn definieras i FN konventionen vara varje människa under 18 år (Unicef u.å). Barnet ska 
involveras och inkluderas tidigt i hälsosamtal då det ger förutsättningar för ett aktivt deltagande 
vid senare hälsosamtal då konceptet igenkänns. Distriktssköterskan bör vara medveten om 
barnets värld, informationen som ges ska vara på en nivå som barnet förstår (Bell & Condren 
2016). På vilken nivå ska distriktssköterskan anpassa hälsosamtalet med ett litet barn som inte 
börjat tala? Här ses föräldrarna som en viktig informationskälla samtidigt är en viktig del att 
distriktssköterskan fångar upp barnets signaler. Gott samarbete med vårdnadshavare är 
nödvändigt då de har yttersta ansvaret för barnet (Unicef u.å). Folkhälsomyndigheten (2016) 
såsom studiens resultat understryker att alla som jobbar med hälsofrämjande- och förebyggande 
arbete ska eftersträva att insatser sätts in om problem uppmärksammats så tidigt som möjligt i 
barnens liv (Poutiainen et al 2016). Detta är viktigt eftersom barnet under uppväxten utvecklar 
en rad beteenden som har betydelse för hälsan senare i livet (Bremberg & Eriksson 2010),  
Barnets KASAM har en avgörande roll för hur dessa beteenden och motgångar hanteras 
(Antonovsky 1996). Därför är det viktigt att distriktssköterskan i hälsosamtalet har fokus på det 
som fungerar och försöka öka barnets KASAM för att barnet ska bli bättre rustat för att hantera 
svårigheter senare i livet (Iwarsson 2007). 
 
Något som förvånade författarna var att distriktssköterskan sällan kände oro över barns fysiska 
aktivitet (Poutiainen et al (2015) trots att Folkhälsomyndighetens rapport (2018b; 2019) visar 
att barn och unga är inaktiva under större delen av sin vakna tid.  
 
Hälsosamtalet bidrar till att barnet utvecklar en mer tillförlitlig relation med distriktssköterskan 
(Golsäter 2010). Engh (2018) studie visade att en tillitsfull relation mellan barnet och 
distriktssköterskan var en förutsättning för att barnet skulle berätta om eventuella problem 
(Engh 2018). Distriktssköterskan bör vara medveten om att barn oftast tar mer tid på sig att 
kommunicera det de vill säga. Barnet bör även få god tid på sig att svara på frågor. Det kan leda 
till att frågor besvaras åt barnet, vilket minskar sannolikheten att barnet kommer fortsätta delta 
i samtalet. Detta ses som en utmaning för både vårdnadshavare och distriktssköterska (Bell & 
Condren 2016). I Golsäters avhandling (2012b) framkommer att hälsosamtal bör erbjudas varje 
år för att etablera en god kontakt mellan distriktssköterska och barnet. Detta ses som en stor 
vinst för folkhälsan samtidigt som det skulle krävas mer resurser för distriktssköterskan inom 
skolan.  
 
Att låta båda vårdnadshavarna delta i hälsosamtalet ses som en god förutsättning för att se 
familjen i sin helhet (Golsäter et al 2009). En angelägen faktor för att ett litet barn ska må bra 
är att vårdnadshavare mår bra (Backett-Milburn 2003), speciellt moderns mående har en 
avgörande betydelse för barnets upplevelse av sin hälsa. Relationen till vårdnadshavarna och 
samspelet inom familjen är också med att påverka barnets hälsa och utveckling, särskilt under 
de första tio åren. När barnet blir äldre utvecklas nätverket och kamraterna tar en större plats 
runt barnet (Milerad & Lindgren 2017). Att främja goda relationer är av stor vikt för det lilla, 
såväl som för det stora barnet.  
 
I Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 beskrivs MI i 
det vetenskapliga underlaget. MI öppnar upp och barnet får med egna ord berätta sin unika 
historia (Holmström Rising et al 2013; Bohman et al 2012). Med hjälp av MI i hälsosamtalet 
stärktes relationen mellan distriktssköterskan och barnet (Orlander & Koinberg 2017).  
Forskning från Bohman et al (2012) tyder på att utbildningsprogrammet som föreligger inte är 
tillräckligt för att distriktssköterskan är skicklig nog i sitt utövande av MI. Golsäters (2012b) 
visade också att distriktssköterskor bör bli duktigare på att utöva MI då bara lite mer än en 
tredjedel av distriktssköterskorna hade som syfte att göra barnen aktiva och delaktiga i 
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hälsosamtalet. Författarna menar utifrån denna vetskap att MI borde prioriteras i den 
fortlöpande kompetensutvecklingen. Bökberg (2013) skriver att efter grundutbildningen i MI 
krävs repetition och uppföljning. Ett konstaterande är att mer träning behövs i utförandet av 
hälsosamtal. Flera studier har visat att det kan göras genom att spela in egna samtal med barnet 
och tillsammans med kollegor lyssna och analysera samtalet (Bohman et al 2012; Forsberg et 
al 2010; Olander & Koinberg 2017).   
 
 	

Metoddiskussion	
Författarna valde att genomföra en systematisk litteraturstudie med syftet att kartlägga faktorer 
som påverkar distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till 
hälsosamtal med barn inom barnhälsovården och i skolan. För att göra metoden tydlig och 
strukturerad utgick studien från Statens beredning för medicinsk och social utvärderings 
riktlinjer (SBU 2017). Med hjälp av metoden kunde litteraturstudien utföras på ett metodiskt 
tillvägagångssätt. Utifrån syftet valdes noggrant vetenskapliga artiklar ut med både kvalitativ 
och kvantitativ metod. Artiklarna som valdes ut innehöll distriktssköterskans och barnets 
upplevelse och erfarenheter av hälsosamtal samt metoder, detta styrker trovärdigheten eftersom 
alla inkluderade artiklar handlar om studiens syfte. Artiklarna som hittades lästes var för sig för 
att sen tillsammans besluta om vilka artiklar som skulle inkluderas, detta stärker reliabiliteten 
(Henricson 2017). Innehållsanalysen utgick från Graneheim & Lundman (2004) där författarna 
tillsammans systematiserade och organiserade utvalda artiklar för att identifiera kategorier och 
underkategorier. Trovärdigheten i studien har styrkt genom att författarna har fått hjälp av 
utomstående handledare under arbetets gång som kontrollerat att resultatbeskrivningen var 
rimlig och svarade på studiens syfte (Graneheim & Lundman 2004).   

 

För att specificera sökord och ämnesord togs hjälp av bibliotekarie vid Karlstads universitet 
detta för att få fram adekvata resultat i sökningarna. Sökningar gjordes i Cinahl och Pubmed 
som är två breda databaser inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 2015. 
Henricson (2017) beskriver att när systematisk litteraturstudie görs bör minst två databaser 
användas, detta för att stärka studiens validitet och trovärdighet samt att så många relevanta 
studier som möjligt kan inkluderas. Cinahl headings och MeSH termer användes för att ta fram 
ämnesord som kombinerades med sökoperatorer AND och OR, vilket styrker studiens resultat. 
Inklusions- och exlutionskriterier i kombination med begränsningarna samt att samtliga 
vetenskapliga artiklar var peer reviewed stärker trovärdigheten av studien. För att resultatet 
skulle vara aktuellt och relevant för det som gäller idag valdes ej artiklar äldre än från år 2000 
(Henricson 2017). Ytterligare sökning utfördes då de första sökningarna inte gav tillräckligt 
med material, vilket tog större del av den disponerade tiden än vad som var tänkt, något som 
kan ha begränsat studiens kvalitet (Henricson 2017). Studier som återkom vid olika 
sökkombinationer så kallade dubbletter uppstod vid tre tillfällen. Det ansågs vara komplicerat 
att hitta centrala ämnesord för sökningen gällande hälsosamtal som distriktssköterskan utför, 
detta kanske för att det saknas ett internationellt namn för distriktssköterska, även att finna 
sökträffar relaterat till distriktssköterskans förhållningssätt i hälsosamtalet var vanskligt. Flest 
artiklar som valdes ut till studien gjordes från Cinahl eftersom sökträffar i PubMed oftast 
relaterade till hälsosamtal där barnet redan hade en sjukdom eller var inneliggande på klinik. 
Studien inkluderade en randomiserad kontrollerad artikel eftersom få funna vetenskapliga 
artiklar med denna metod svarade på studiens syfte. Det kan bidra till att studiens trovärdighet 
minskar.  Upprepade sökningar, som beskrivs i tabell 1 och 2, gjordes under studiens gång så 
att inga nytillkomna artiklar skulle missas men inget nytt fynd användes (Henricson 2017). 
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Studiens artiklar har granskats efter SBU:s granskningsmall och för att bedöma artiklarnas 
evidens och tillförlitlighet granskades kvantitativa artiklar utifrån GRADE och kvalitativa 
artiklar utifrån GRADE-CERQual (SBU 2017). Granskningen utfördes gemensamt för att få 
likvärdig bild av värdet på artiklarna, då kunde diskussioner och reflektioner från båda parter 
och speciellt viktiga aspekter vägas in i granskningen. En artikel graderades som stark, 9 som 
måttligt starka och 3 som begränsad (låg). SBU beskriver i sin handbok att studier med lägre 
gradering inte behöver vara av sämre värde för studiens resultat (SBU 2017). Att granska 
artiklarna efter GRADE har inte varit enkelt, författarna anser att den är otydlig där viktiga steg 
i processen utelämnats, något som även Henricson (2017) bekräftar. 

Bortfallet var lågt vilket resulterar till att pålitligheten i de inkluderade artiklarna anses goda 
(Henricson 2017). Ovisst var om distriktssköterskorna i artiklar var kvinnor eller män, men med 
tanke på att majoriteten av Sveriges distriktssköterskor är kvinnor kan det även vara tillfället 
för de funna artiklarna (Socialstyrelsen 2018). I artiklarna som handlade om barnets perspektiv, 
deltog ett högt antal barn, närmare bestämt 10 000 stycken, där andelen flickor och pojkar var 
jämnt fördelade bland de tillfrågade. Artiklarna i studiens resultat var från Sverige, Danmark, 
Finland och Norge, vilket kan bero på att respektive land arbetar på liknande sätt i förhållande 
till hälsofrämjande- och förebyggande arbete. Resultatet blir på så vis lättare att tillämpa till 
svensk hälso- och sjukvård (Henricson 2017). 

 

Författarna har under studien arbetat tillsammans, något som ökar trovärdigheten (Henricson 
2017). Innehållet kan påverkas av författarnas egna tolkningar och uppfattningar efter många 
års erfarenhet inom hälso- sjukvård. Något som har reflekterats över under studiens gång och 
diskussioner har gjorts fortlöpande för att försöka undgå detta. Studien har hjälpt till att 
upptäcka ny kunskap och gett en djupare förståelse kring ämnet (Graneheim & Lundman 
2004).    

 

Kliniska	implikationer	
Resultatet i studien ger god inblick för vilka faktorer som är av betydelse för distriktssköterskan 
i hälsosamtal med barn. Studien innefattar distriktssköterskans- och barnets erfarenheter samt 
verktyg för att nå fram till barnet i hälsosamtal och på så vis främja barns hälsa. Förhoppningen 
är att studien kan användas i praktiken som en vägledning för distriktssköterskor som utför 
hälsosamtal inom barnhälsovård och i skolan, samt en önskan om bättre framtida samverkan 
mellan instanser med barnet i fokus i enlighet med barnkonventionen.  
 

Konklusion		
Hälsosamtal ger möjlighet att stärka distriktssköterskans hälsofrämjande- och förebyggande 
arbete där flera faktorer ses vara med att påverka distriktssköterskan i hälsosamtal med barn. 
Större fokus och tydliggörande på hälsofrämjande- och förebyggande arbete anses viktigt för 
distriktssköterskan bland fler yrkesgrupper. Detta för att främja barns hälsa och för att behovet 
av tidiga insatser ska kunna identifieras och ohälsa förebyggas. Då kan kedjan för att utveckla 
ohälsa brytas, vilket gynnar både barnet, familjen och samhället. Genom samverkan med andra 
professioner samt bra relationer till barnet och vårdnadshavarna skapas goda möjligheter till en 
positiv utveckling för hälsofrämjande- och förebyggande arbete.  

 



 25 

Förslag	till	vidare	forskning	
Föreliggande studie har undersökt faktorer som påverkar distriktssköterskans hälsofrämjande- 
och förebyggande arbete relaterat till hälsosamtal med barn inom barnhälsovården och i skolan. 
Detta ämne ligger i tiden med tanke på att barnkonventionen snart blir lag. Mer forskning kring 
barns perspektiv i förhållande till hälsosamtalet och mötet med distriktssköterskan vore av 
intresse då flertalet vetenskapliga artiklar utgår från distriktssköterskans erfarenhet och 
upplevelser, samt mer konkret för vilka olika metoder som har effekt för barns hälsa är önskvärt.	
Även mer forskning kring hur distriktssköterskan vågar möta barnet och ta upp känsliga och 
svåra ämnen ses som nödvändigt. 	
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Public health nurses’ concerns in preschool-aged children’s health 
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och 
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med 
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medan 
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arbetslöshet, 
barnets brist på 
sömn och 
mobbning var 
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oro över barnets 
psykosociala 
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visar att 
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att heltäckande 
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tillväxt och 
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