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Sammanfattning    

Distriktssköterskors arbete på barnavårdscentralen (BVC) har blivit mer komplext. Nu 

ska hela familjen integreras och varje familj har olika behov som distriktssköterskorna 

ska försöka tillmötesgå. Samtalet blir svårt när det inte finns några riktlinjer, eller några 

pedagogiska verktyg som distriktssköterskor kan använda sig av vid svåra samtal. Varje 

distriktssköterska har sina egna upplevelser av vad som anses vara svårt att samtala om 

och varför. Därför kom idén att beskriva distriktssköterskors upplevelser av svåra 

samtal med familjen på BVC. För att kunna besvara syftet användes kvalitativ 

intervjustudie.  

 

 

Resultatet visar att distriktssköterskorna upplever flera situationer som svåra. 

Exempelvis vid samtal om övervikt, orosanmälan, våld i nära relation och avvikande 

utveckling. Distriktssköterskorna belyser att det är betydelsefullt att förbereda ett svårt 

samtal, eftersom det kan uppstå hinder i mötet som påverkar samtalets utveckling 

negativt. De beskriver även att de blir berörda utav det svåra samtalet och behöver 

stöttning från kollegor och andra professioner. I resultatdiskussionen diskuteras att 

samtalsmetodik, kollegial stöttning, ändring av sekretesslagen och att diskussion av 

laddade ord kan ha betydelse i mötet med familjen.  

 

Nyckelord: Svåra samtal, Distriktssköterskor, Upplevelse, Familj, BVC  
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INLEDNING 

En av författarna hörde ett samtal mellan distriktssköterskorna på barnavårdscentralen. 

Diskussionen handlade om vad som ansågs vara svårt att samtala med familjerna om. 

Där framkom att distriktssköterskorna tyckte olika. Det fångade författarnas intresse att 

utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv studera, och skapa en bild över vad 

distriktssköterskor upplever i det svåra samtalet.  

 

 

Eftersom upplevelsen av vad som anses vara svårt att samtala om är individuell, valde 

författarna att låta åtta distriktssköterskor själva beskriva vad de anser vara svårt att 

samtala om. 

 

 

BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs barnhälsovårdens mål och vägledning från exempelvis 

Socialstyrelsen som distriktssköterskorna tar hjälp av i sitt arbete. Vidare i bakgrunden 

belyses även det vårdvetenskapliga begreppet vårdrelation och samtal. Där 

exemplifieras vad som kan stärka vårdrelationen men också vad som kan såra 

vårdrelationen och skapa vårdlidande.  

 

 

Barnhälsovårdens mål och vägledning 

Enligt Socialstyrelsen (2014, s. 7) är barnhälsovårdens mål att främja barns hälsa, 

utveckling och förebygga ohälsa genom att tidigt uppmärksamma och vidta åtgärder vid 

problem i barnets hälsa, utveckling eller miljö. För att målen ska kunna uppnås har 

barnhälsovården ett begränsat utbud av insatser som distriktssköterskorna kan erbjuda 

till alla familjer. Om familjen behöver extra stöd kan distriktssköterskan erbjuda 

ytterligare insatser exempel extra hälsoövervakning, kostråd och samtalsstöd. Ibland 

krävs samarbete med andra professioner, exempelvis Socialtjänsten, för att hjälpa 

familjen.  

 

 

Socialstyrelsen (2014) och Rikshandboken (2014b) ger ut vägledning för 

barnhälsovården. Jonsell (2012) skriver däremot att vissa län inte använder sig av 

Rikshandboken, utan använder egna metodböcker. Socialstyrelsen (2014 s. 7) skriver att 

riktlinjer skulle hjälpa barnhälsovården att bli mer jämlik över hela landet. Exempel på 

riktlinjer som redan finns inom barnhälsovården är hantering av misstanke om våld och 

utsatta kvinnor (Socialstyrelsen, 2014 s. 7). Våld mot barn har minskat under de senaste 

decennierna, men det är fortfarande många barn som blir utsatta (Våld i nära relation 

2014, s. 54). Distriktssköterskor har som uppgift att informera familjerna om våld i nära 

relation och hjälpa familjer där våld förekommer. När distriktssköterskor misstänker 

våld mot barnet eller våld i hemmet, gäller anmälningsplikt (SFS 2001:453). Efter att en 

orosanmälan är gjord hindras distriktssköterskor från att ta del av vad orosanmälan 

mynnade ut i. Det beror på att det inom socialtjänsten råder tystnadsplikt för uppgifter 
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om den enskildes förhållande. Det gör att de olika professionerna inte kan samverka 

kring den enskilde individen (SFS 2009:400). 

 

 

Det är verksamhetschefens ansvar att ge distriktssköterskorna möjlighet att upprätthålla 

sin kompetens och se till att distriktssköterskorna har de verktyg som behövs i sitt 

arbete. Idag används exempelvis Socialstyrelsens riktlinjer, Rikshandboken och 

Livsmedelsverkets rekommendationer för att kunna skapa god vård (Socialstyrelsen 

2014, s. 19). Distriktssköterskan följer livsmedelverkets rekommendationer vid samtal 

om kost. Det material som tillhandahålls kan stödja distriktssköterskan att ge 

föräldrarna råd, så barnen kan få goda och beständiga matvanor (Livsmedelsverket, 

2015). Det är viktigt för barn att ha goda förebilder, för att få sunda matvanor, och få en 

positiv inställning till mat (Gregory, Paxton & Brozovic, 2010, s. 55). 

 

 

Folkhälsomyndigheten (2014) skriver att det finns olika sätt att skapa ett hållbart 

samhälle och förebygga ohälsa på och alla måste göra vad de kan för att förbättra 

folkhälsan. Det handlar om att ”tillfredsställa dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” eller social hållbarhet 

kan definieras utifrån att samhället ska vara förändringsbenäget och människor ska 

kunna lever ett gott liv med god hälsa, utan några orättvisa skillnader.  Att arbeta så som 

distriktssköterskan gör exempelvis genom att ge barn goda och beständiga matvanor, att 

arbeta för att motverka våld, att främja barns hälsa och förebygga ohälsa kan sättas i 

förbindelse till hållbar utveckling.  

 

 

Mötet med familjen 

Vårdrelation 

En vårdrelation är ett vårdvetenskapligt begrepp som bland annat Dahlberg och 

Segesten (2015, s. 192) skriver om. En vårdrelation är ett möte mellan en vårdgivare 

och en vårdtagare och i detta fall handlar det om mötet mellan distriktssköterskan och 

familjen. Målet med mötet är att det ska vara vårdande. Vårdrelationen behöver inte ta 

lång tid för att den ska ses som positiv utan det kan handlar om att stödja och stärka 

familjen, skapa ögonkontakt, visa ett vänligt ansikte och visa intresse för familjens 

livsvärld. Enligt Fredriksson och Eriksson (2003 s. 133) är god självkänsla och 

självständighet hos distriktssköterskan, avgörande för att de ska kunna agera med 

respekt och ansvar i mötet med familjen. Enligt Wiklund Gustin och Bergbom (2012, s. 

53) kan ett gott bemötande leda till positiva effekter i familjens hälsotillstånd. 

 

 

Enligt Rikshandboken (2015) är målet med det hälsofrämjande arbetet att stärka 

föräldrarna i rollen som förälder. Det är viktigt att distriktsköterskan har ett jämlikt 

förhållningssätt mot föräldrarna eftersom detta skapar tillit, vilket är grunden för 

föräldrastöd. Distriktsköterskan måste visa respekt för föräldrarnas kunskap om barnet 

och betrakta dem som experter på sitt eget barn, samtidigt som distriktssköterskorna i 

sin profession besitter en djupare kunskap om barnets utveckling och behov i allmänhet. 

Eronen, Pincombe och Calabretto (2010, s. 131) beskriver i sin studie att föräldrarna 
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uppskattar om de får visa sina egna färdigheter som föräldrar och bli stöttade i sina val, 

vilket kan ske genom empowerment. Louanne Friend (2015, ss. 689) skriver att 

empowerment innebär att distriktssköterskan stöttar och stärker föräldrarna i deras eget 

beslutsfattande.  

 

 

Dahlberg och Segesten (2015, s. 122) och Kennedy Sheldon, Barrett och Ellington 

(2010 s. 141) skriver att vårdsituationer kan skapa känslor som inte enbart är positiva. 

Okougha och Tilki (2010, s. 102) belyser hur seder, val av ord, etnocentrism och 

attityder kan påverka mötet negativt. Enligt Hanssen (2007, s. 45) kan den 

skandinaviska vården verka skrämmande. Det kan bero på att personen känner en 

underlägsenhet på grund av sitt språk eller en omedvetenhet om hur sjukvården 

fungerar. Mötet kan upplevas som att det är uppskakande och förvirrande. Både sändare 

och mottagare kan uppfatta budskapet och situationen helt olika. 

Kommunikationsproblemet begränsar förälderns möjligheter att förmedla sina tankar 

om sin livsvärld. I det mångkulturella samhället finns skillnader i språk, värderingar och 

levnadsmönster, vilket kan skapa en barriär i samtalet mellan föräldrar och vården. 

Därför är det viktigt att föräldrarna får komma till tals och känna sig bekväma i 

situationen, för att de inte ska uppleva att de blir missförstådda på grund av sitt språk 

eller kulturella arv. Pearce, Foliaki, Sporle och Cunningham (2004, s. 1070) menar att 

det finns skillnader i hälsa på grund av historiska, kulturella och socioekonomiska 

faktorer. Medan Parthab Taylor, Nicolle och Maguire (2013 s. 35) skriver att 

språksvårigheter, låg läskunnighet, brist på förståelse, och förutfattade meningar om 

hälso- och sjukvården är avgörande faktorer.   

 

 

Socialstyrelsen (2012a) skriver att vid möten kan det framkomma olika sorters 

problematik, men att tekniken som används vid motiverande samtal kan användas som 

vägledning i flertalet av samtalen. Det motiverande samtalets syfte är att främja 

beteendeförändringar och motivation. Eronen, Pincombe & Calabrett (2010, s. 140) 

beskriver att motiverande (MI) samtal är ett pedagogiskt verktyg som 

distriktssköterskan kan ta hjälp av vid ohälsa hos barnet. Men det kräver en etablerad 

relation och att familjen själva vill åstadkomma förändring.  

 

 

Samtalet 

Dahlberg och Segesten (2015, s. 206) skriver att det inte finns några regler för hur ett 

vårdande samtal ska gå till, men de belyser hur viktigt det är med inledningen av ett 

samtal för att det ska ses som positivt. Ett vårdande samtal beskrivs som ett samtal som 

lindrar lidande och där hälsoprocesser kan uppstå. Johansson (2014 s. 393) belyser att 

när barn är med i mötet är det extra viktigt att distriktssköterskan lyssnar noggrant 

eftersom barns budskap kan vara otydliga. Det gäller att läsa av ansiktsuttryck, 

muskelspänningar och kroppsställning, för att fånga deras känslor och föra samtal kring 

detta.  
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Idag har distriktssköterskan ett brett arbetsfält vilket innebär att varje besök ser olika ut. 

Som stöd i distriktssköterskans beslutsfattande, kring vad mötet ska handla om har de 

bland annat Barnhälsovårdsprogrammet (2014a) och Socialstyrelsens vägledning (2014) 

för barnhälsovården att tillgå. Men hänsyn måste också tas till vad föräldrarna vill 

samtala om och vad distriktssköterskan uppmärksammar under besöket (Rikshandboken 

2014a). 

 

 

Kommunikation är ett nyckelinstrument för att kunna uppnå hög kvalitativ vård. Vilket i 

sig tur kan leda till att familjen kan känna tillfredställelse och få god vård och hälsa. 

(Norouzinia, Aghabarari, Shiri, Karimi & Samami 2015, s. 65) Eronen, Pincombe och 

Calabretto (2010, s. 140) beskriver att samtalen på BVC har förändrats genom åren och 

distriktssköterskans roll har blivit mer komplext. För två decennier sedan var 

distriktssköterskans roll att följa barnets tillväxt och utveckling samt ge medicinska råd. 

Medan idag ska hela familjen involveras och psykisk hälsa ska bedömas. Börjesson, 

Paperin och Lindell (2004, ss. 593-594) skriver i sin studie att distriktssköterskan har en 

viktig roll, det vill säga att stötta nyblivna föräldrar, på alla plan.  

 

 

Häggman-Laitaila och Euramaa (2003, s. 328) har gjort en studie med 74 BVC-

sköterskor som sammanfattar vilka samtalsämnen som diskuteras mest. Över hälften av 

deltagarna svarade att det handlar om föräldraskapet och rutiner i vardagen. Övriga 

samtal handlade om familjestruktur, uppfostran, skötsel av barnet, gränssättning, hjälp 

med det sociala nätverket, relationsproblem samt barns utveckling och hälsa. 

Rikshandboken (2014a) belyser även att distriktssköterskan kan ställas inför fler 

samtalsämnen, exempelvis oro hos föräldrarna, kulturella skillnader, emotionella och 

psykologiska problem samt ohälsa hos barnet.  

 

Ibland händer det att vårdlidande uppstår trots att ambitionen är att samtalet ska vara 

vårdande. Det kan ske när distriktssköterskan inte har reflekterat över samtalet, samt vid 

omedvetet handlande eller bristande kunskap. Det kan också bero på att 

distriktssköterskan har svårt för att lyssna till patientens erfarenheter, använder sig av 

slentrianmässiga ord, går för långt in på patientens integritet, tidsbrist eller att patienten 

gör distriktssköterskan osäker. Ansvaret för att inget vårdlidande uppstår ligger alltid på 

distriktssköterskan (Dahlberg & Segesten 2015, ss. 211-215). När ett samtal inte blir 

som det var tänkt beskriver Kasen, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008 ss. 4, 7) att 

ett vårdlidande kan uppstå. Det förklaras som att patienten upplever att 

distriktssköterskan har gjort intrång i patientens liv och förorsakat att patienten känner 

sig kränkt. De belyser också att risken för ett vårdlidande är ständigt närvarande, men 

det viktigaste är att försöka se ur barnets och familjens synvinkel för att minska risken 

för vårdlidande.   

 

 

I Carlssons (2003 s. 61) avhandling belyses vikten av att få möjlighet att förverkliga 

sina vårdande ambitioner. Hörberg (2008 s. 5) beskriver i sin avhandling att det finns 

ambitioner att vården ska vara vårdande, men att detta försvåras av vårdkulturen. 

Vården måste synliggöras, ifrågasättas och problematiseras om den ska bli bättre. 
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Dahlberg och Segesten (2015 s. 125) skriver att de flesta inom vården har en önskan om 

att vilja hjälpa i vårdsituationen men saknar verktyg.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

I arbetet på BVC möter distriktssköterskor många familjer, det innebär stor variation på 

samtalsämnena då varje familj har unika behov. Problemet är att det varken finns några 

riktlinjer för hur ett samtal ska gå till eller tillräckligt, med verktyg att använda sig utav 

vid svåra samtal. Det resulterar i att det kan bli svårt för distriktssköterskor att handskas 

med situationen, vilket i sin tur ökar risken för att skapa ett vårdlidande. Det är därför 

viktigt att skapa en bild över distriktssköterskors upplevelse av svåra samtal med 

familjen, för att kunna planera och genomföra god omvårdnad. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva distriktsköterskors upplevelse av svåra samtal med familjer på 

BVC. 

 

 

 

METOD 

Ansats 

Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats valde författarna som tillvägagångssätt, 

eftersom syftet är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av svåra samtal med 

familjen på BVC. För att få svar på syftet vill författarna ta del av distriktssköterskornas 

livsvärldsperspektiv och analysera deras berättelser utan någon förbestämd mall. Friberg 

(2013, s. 121) skriver att kvalitativ intervjustudie är ett användbart tillvägagångssätt om 

människors erfarenheter ska studeras. Kvale och Brinkman (2009, s. 98) skriver att 

kvalitativ intervjustudie bygger på att intervjuaren inte har några regler för hur samtalet 

ska gå till utan samtalet styrs av hur samspelet utvecklar sig mellan intervjuaren och 

intervjupersonen. Lundman och Hällgren Graneheim (2015, s. 188) skriver att om 

intervjuerna ska analyseras utefter induktiv ansats, då ska intervjuerna läsas utan någon 

förbestämd mall, för att kunna beskriva vad texterna handlar om.     

 

 

Urval 

Enligt Chekol (2015, s. 98) behöver avgränsningar i urvalet göras för att resultatet ska 

bli tydligt, vilket benämns som inklusions- och exklusionskriterier. Författarna valde 

inklusionskriterna; specialistutbildad distriktssköterska med yrkeserfarenhet på BVC 

under minst två år. Exklusionskriterier; BVC utanför Västra Götaland.  
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Ett informationsbrev utformades (Bilaga 1) om magisteruppsatsens syfte, och skickades 

via e-post till verksamhetschefer. Efter några dagar utan något gensvar kontaktades 

verksamhetschefer igen, antingen via telefon eller via besök. Vissa tackade nej till 

medverkan, med motiveringen att distriktssköterskorna hade mycket att göra. De andra 

verksamhetscheferna var nöjda med informationen i brevet och skrev på godkännandet 

av datainsamlingen. Godkännandet av datainsamlingen skickades sedan till författarens 

hemadress eller hämtades personligen hos verksamhetschefen.  

 

 

Distriktssköterskorna kontaktades via telefon av författarna för att få veta om det fanns 

intresse av att delta, och ge information kring magisteruppsatsen. Distriktssköterskorna 

som tackade ja till att medverka fick informationsbrevet personligen eller via e-post 

(Bilaga 2). Godkännandet för datainsamlingen signerades och skickades till författarens 

hemadress eller togs emot innan intervjun startade.   

   

 

Av 20 tillfrågade distriktssköterskor var det åtta som valde att delta i magisteruppsatsen. 

De arbetade på fyra olika vårdcentraler, på tre orter i Västra Sverige. Vissa 

distriktssköterskor tackade nej till att delta på grund av hög arbetsbelastning på BVC, 

medan andra sa att de tyckte att det var svårt att bli intervjuade. Sammanfattningsvis var 

det 12 distriktssköterskor som valde att inte delta. 

 

 

Distriktssköterskorna som valde att delta var mellan 29 - 61 år gamla, deras 

yrkeserfarenhet inom BVC var 3,5 – 36 år och samtliga kvinnor. Två av 

distriktssköterskorna har även erfarenhet av att arbeta med barn i andra länder.   

 

 

Datainsamling 

Den tänkta provintervjun valdes bort då processen att få tag i distriktssköterskor var 

svår och då tiden för att skriva är begränsad. Författarna intervjuade fyra 

distriktssköterskor var. Varje distriktssköterska fick välja plats för intervjun, vilket 

huvudsakligen resulterade i ett enskilt rum på deras respektive arbetsplats. 

 

 

Innan intervjun startade fick distriktssköterskorna information om etiska överväganden, 

vilket beskrivs nedan. Enligt Orb, Eisenhauer och Wynaden (2001) måste de etiska 

principerna upprätthållas för att skydda de mänskliga rättigheterna. Frågor ställdes 

också till distriktssköterskorna om vilken utbildning de hade, antal år inom yrket men 

även deras egen ålder. Därefter sattes diktafonen på och intervjuguiden (Bilaga 3) 

började användas.   

 

 

För att uppnå syftet användes halvstrukturerade intervjufrågor. Kvale och Brinkman 

(2009 s. 43) skriver att halvstrukturerade frågor används när intervjuaren vill styra 

intervjun för att efterlikna ett dagligt samtal. Vidare beskriver de att intervjuguiden kan 
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innehålla förslag på frågor vilket gör det möjligt för intervjuaren att ställa 

kompletterande frågor som kan ge svar åt syftet.  

 

 

Intervjun började med två öppningsfrågor; ”Hur skulle du vilja beskriva arbetet på BVC 

och kan du beskriva hur en dag ser ut”. Dessa öppningsfrågor ställdes för att på ett 

naturligt sätt ta sig över till intervjufrågorna som är kopplade till syftet. De 

kompletterande frågorna ställdes under intervjun för att få distriktssköterskorna att 

reflektera över erfarenheterna och berätta mer. Intervjuerna varade upp till mellan 15-45 

min. Intervjuerna transkriberades av respektive författare som utfört dem. Varje intervju 

skrevs ut ordagrant med felsägningar, skratt och pauser.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades utefter metoden kvalitativ innehållsanalys. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2015, ss. 187, 189, 191) skriver att intervjuerna kan bearbetas 

genom en analysprocess där textens innehåll skrivs ut på en beskrivande nivå som sedan 

struktureras in under kategorier. Metoden är även användbar när stora mängder data 

används och när texter ska granskas samt beskrivas.  

 

 

Analysprocessen började med att intervjuerna lästes igenom upprepade gånger var och 

en för sig. Friberg (2013, s. 127) belyser att det är viktigt att läsa igenom materialet flera 

gånger, för att få en känsla för vad texten handlar om. I materialet hittades 

meningsbärande enheter. Dessa svarade an på syftet och markerades med färgpennor. 

För att kunna beskriva syftet bevarades kärnan i texten det vill säga överflödiga ord och 

meningar togs bort. Författarna kondenserade sina egna intervjuer och därefter kodades 

och kategoriserades meningsenheterna gemensamt. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2015, s. 190) skriver att kondensering av meningsenheter betyder att texten kortas ner 

och kärnan behålls. Kod är en kortfattad beskrivning av textinnehållet och med hjälp av 

abstraktion kan texten beskrivas på ett nytt sätt. Abstraktion betyder att texten lyfts till 

ett större sammanhang. För att inte tappa bort betydelsen i meningsenheterna bör texten 

beskrivas så nära verkligheten som möjligt. Likheter i koderna fördes samman. 

Författarna kunde därefter abstrahera och bilda underkategorier och kategorier. Två 

kategorier och fem underkategorier identifierades.  

  

Tabell 1: Exempel på analysen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

när man anmäler 

till socialen så 

pratar man ju 

alltid med 

föräldrarna och 

då måste man ju 

prata med dom på 

ett sådant sätt 

som gör att dom 

Man måste prata 

med föräldrarna på 

ett sånt sätt som 

gör att dom vill 

komma tillbaka till 

mig. För det 

hjälper inte barnet 

om jag anmäler till 

socialen och 

Att välja 

rätt ord 

Förutsättningar 

för ett 

vårdandesamtal 
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vill komma 

tillbaka till mig. 

För att det hjälper 

ju inte dom om 

jag anmäler till 

socialen och dom 

byter BVC. 

föräldrarna väljer 

att byta BVC 

 

Vårdrelationen 

kan påverkas 

jag måste ringa 

och höra om dom 

följer upp. vad 

händer sen då? 

Jag måste veta 

för i morgon skall 

jag träffa dom. 

Det är jag som 

kan påverka 

positivt. Varför 

skall jag inte veta 

det? Det visar att 

lagar eller regler 

är hinder också 

och det blir stopp.  

jag måste ringa och 

höra om socialen 

följer upp anmälan 

och höra hur det 

går, men får inte 

veta någonting. Det 

visar att lagar eller 

regler är hinder och 

det blir stopp. Jag 

vet ingenting. Hur 

går det för barnet?” 

Lagar och 

regler 

sätter 

stopp. 

Hinder i mötet 

 

 

Förförståelse 

Förförståelse handlar om vad författaren har för praktiska och teoretiska erfarenheter, 

men också vilka förutfattade meningar som finns om det ämne som ska studeras 

(Lundman och Hällgren Graneheim 2015, s. 197). 

 

 

Ingen av författarna har arbetat på BVC. Den praktiska och teoretiska erfarenheten som 

finns har erhållits under distriktssköterskeutbildningen. Författarna har tidigare jobbat 

inom hemsjukvården och på sjukhus. Granskär och Höglund-Nielsen (2012, s. 7) 

beskriver att när arbetet innefattar olika arbetsområden, kan det leda till fler 

infallsvinklar i resultatet och bidra till ett vidgat perspektiv. Viss aning hade författarna 

om vad distriktsköterskorna på BVC skulle svara. Detta diskuterades för att 

medvetenheten skulle öka men inte påverka datainsamlingen. Vidare nämndes aldrig 

förförståelsen till distriktssköterskorna, detta för att inte påverka resultatet. 

 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden som gjordes var att det inte behövdes någon etikprövning. Enligt 

Svenskförfattningssamling (2003:460) behövs ingen etikprövning för 

högskoleutbildning på avancerad nivå. Vetenskapsrådet (2002) beskriver informations-, 

nyttjande-, samtyckes- och konfidentialitetskravet. Dessa etiska överväganden har tagits 

hänsyn till under magisteruppsatsen. 
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Informationskrav innebär att upplysningar ges angående magisteruppsatsens syfte, hur 

magisteruppsatsen kommer att offentliggöras, intervjuns utförande och vilka villkor 

distriktssköterskorna har. Nyttjandekravet innebär att insamlat material som berör 

enskilda personer endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7, 

14). Verksamhetscheferna fick informationen via brev (bilaga 1). Distriktssköterskorna 

fick ovanstående information både via brev (bilaga 2) men också muntligt vid 

intervjutillfället.   

 

 

Samtyckeskravet går ut på att deltagaren har möjlighet att bestämma över sin 

medverkan i undersökningen och att kunna tacka nej utan några negativa konsekvenser 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 9 - 10). Distriktssköterskorna som tackade nej till intervjun 

vid förfrågan, tackades endast för att de tagit sig tid och det blev inga konsekvenser för 

dem.  

  

 

Vetenskapsrådet (2002, ss. 12 - 13) skriver att konfidentialitetskravet innebär att 

deltagarnas personuppgifter undanröjs, och att obehöriga inte kan få tag på 

informationen. Detta krav uppfylldes genom att varken namn på distriktssköterskorna 

eller orten nämns, vare sig under intervjuerna eller i själva magisteruppsatsen. 

Materialet förvaras på ett sådant vis att ingen obehörig kan komma åt det och allt 

material förstörs efter att magisteruppsatsen är godkänd. 

 

 

Kvale och Brinkmann (2014, ss. 15, 143) skriver att det är bra om intervjusituationen 

känns trygg för den som ska beskriva sina erfarenheter och upplevelser, detta för att 

egna ord, känslor, åsikter, farhågor och förhoppningar ska kunna uttryckas på ett 

utförligt sätt. Det försökte författarna tillgodose genom att berätta om de etiska 

övervägandena innan intervjun startade. Dessutom förtydligades att det inte finns några 

rätta eller fel svar utan syftet är att få ta del av upplevelserna som distriktssköterskorna 

har. 

 

  

RESULTAT 

Författarna identifierade två kategorier och fem underkategorier i resultatet. 

 

 

Tabell 2: En översikt av resultatet  

 

Underkategorier Kategorier 

 

Tid är avgörande  

Förutsättningar för ett vårdande samtal 

Hinder i mötet 
 

 

 

Vårdrelationen kan påverkas 
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Samtalet skapar olika känslor 

Olika behov av stöd 
 

Distriktssköterskorna berörs och behöver 

stöd 

Vårdrelationen kan påverkas 

Kategorin vårdrelationen kan påverkas innehåller tre underkategorier; Tid är avgörande, 

förutsättningar för ett vårdande samtal och hinder i mötet. Att vårdrelationen kan 

påverkas innebär att både distriktssköterskor och föräldrar kan påverka samtalets 

utveckling, men distriktssköterskorna försöker att styra samtalet så det inte blir något 

vårdlidande för familjen.  

 

 

Tid är avgörande 

Distriktssköterskorna upplevde att brist på tid kunde stressa dem när ett svårt samtal 

skulle äga rum. Brist på tid gjorde också att distriktssköterskorna inte hann reflektera 

över sina känslor efter mötet, vilket upplevdes som negativt eftersom reflektion ansågs 

vara viktigt; ”reflektion hinns inte med eftersom besöken löper av varandra men jag 

hade önskat att jag hann det.” (Distriktssköterska nr.7) 

 

 

Distriktssköterskorna uttryckte att kunna planera över sin egen tid och boka in ett extra 

besök kunde underlätta i situationer där samtalet varit svårt, och när tiden inte räckte till. 

Då möjlighet fanns att ringa till föräldrarna och be om extra besök skapades möjligheter 

att stärka vårdrelationen;  

 

 

Man kan tro att det är en 8 månaders kontroll men sedan kan det komma upp någon 

helt annan fråga som jag inte räknat med. Tiden räcker inte till, då får jag plocka bort 

något annat. Men sedan är det en fördel att jag kan boka in extra besök om tiden 

upplevdes vara kort. (Distriktssköterska nr. 6) 

 

 

Distriktssköterskorna upplevde också att tiden stressade föräldrarna eftersom de var på 

väg ut från rummet innan distriktssköterskorna ansåg att samtalet var färdigt. 

 

 

Förutsättningar för ett vårdande samtal 

Att som distriktsköterska bjuda in till samtal och vara förberedd ansågs vara viktigt 

eftersom de hade erfarenhet av att förlora föräldrarnas förtroende när samtal inte var 

förberett. Viktigast ansågs att vara förberedd i situationer där omsorgssvikt, 

orosanmälan, våld i nära relation och övervikt skulle diskuteras. Det var för att 

distriktssköterskorna hade negativa erfarenheter av att föräldrarna kunde bli arga och 

ifrågasättande i dessa situationer. Det gjorde att distriktssköterskorna ville vara 

förberedda på olika reaktioner; ”Man måste prata med föräldrarna på ett sånt sätt som 

gör att dom vill komma tillbaka till mig. För det hjälper inte barnet om jag anmäler till 

socialen och föräldrarna väljer att byta BVC” (Distriktssköterska nr. 8) 
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Samtidigt upplevde distriktssköterskorna att förberedelser tog mycket energi för att de 

behövde samla sig inför situationen genom att tänka igenom mötet och intala sig mod. 

Vidare beskrev distriktssköterskorna hur de samlar information från internet för att få 

tips och idéer men också hur de bollar med kollegor. De samtalar med varandra om hur 

de ska lägga upp samtalet och hur de ska formulera sig. Vid samtal om orosanmälan var 

det viktigt att formulera sig på ett sätt som gjorde att familjen förstod att det var 

stöttning av socialtjänsten och distriktssköterskorna de behövde för att klara av 

föräldraskapet, och inte att socialtjänsten ska ta barnet som föräldrarna oftast tror.  

 

 

När föräldrarna bjudits in till samtal kunde samtalstekniken motiverande samtal 

användas för att få med sig familjen på förändring. Distriktssköterskorna ansåg att detta 

verktyg inte alltid vara tillräckligt, speciellt inte i de situationer där föräldrarna var 

ovilliga till förändring eller vid samtal om avvikande utveckling. Motiverande samtal 

ansågs däremot vara bra när föräldrarna var mottagliga för en förändring eller där 

föräldrarna mådde dåligt och behövde samtalsstöd.  

 

Hinder i mötet 

Distriktssköterskorna upplevde att det kunde uppstå hinder i mötet när svåra saker 

skulle diskuteras. Exempel på när hinder kunde uppstå var i situationer där barnet gav 

tecken på att de inte har det bra hemma, men där föräldrarna sa något annat. 

Distriktssköterskorna beskrev att barnet tittade på föräldrarna innan hon/han vågade 

svara eller att föräldrarna grimaserade åt barnet.  Distriktssköterskorna kunde också 

uppmärksamma omsorgssvikt när barnet låg på skötbordet, då blåmärken kunde 

identifieras, och det tolkades som att barnet misshandlats. Föräldrarnas svar var ibland 

att de inte hade någon förklaring till hur eller när de uppstått. När föräldrarna inte vill 

berätta om barnets vardag kan det upplevas som hinder i mötet.  

 

 

Distriktssköterskorna kunde identifiera barns övervikt i väntrummet men samtalet 

uppdagades först när viktkurvan förklarades. Föräldrarna kunde då skylla ifrån sig, ta 

det personligt eller gå i försvar genom att hävda att barnets övervikt berodde på något 

som saknade relevans, säger att övervikten hos barnet är Bodymassindex-kurvans fel. 

Samtalet mynnade oftast ut i att föräldrarna inte gick med på någon förändring. Det 

gjorde att det blev svårt att gå vidare i samtalet och upplevs som ett hinder i mötet. 

Distriktssköterskorna trodde att föräldrarnas reaktion vid samtal om övervikt berodde på 

att föräldrarna tycker att det är ett svårt samtal. Föräldrarna vill inte ta övervikten på 

allvar eller orkar inte ta tag i någon förändring. Distriktssköterskorna upplever att 

samtalet blir extra känsligt om föräldrarna också är överviktiga.  

 

 

I mötet med familjen kan avvikande utveckling identifieras. Det kan ske på skötbordet 

eller när barnet ska göra utvecklingstester. Distriktssköterskan kan se på de små barnen 

att de inte ger ögonkontakt eller med de äldre barnen att de inte har samma motorik eller 

talförmåga som andra barn i samma ålder. Det ansågs vara svårt att formulera till 

föräldrarna att barnet har sen utveckling eller att det är något som måste undersökas. 
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Det ansågs vara ett hinder i mötet. Eftersom en del föräldrar ser inte det som 

distriktssköterskorna ser, och vill inte gå med på någon förändring. 

 

 

Distriktssköterskorna beskrev fler hinder i mötet som när föräldrarna kommer från en 

annan kultur och inte kan svenska eller inte vill följa de lagar som är i Sverige, eftersom 

de ville leva kvar i sin tidigare kultur där exempelvis aga är tillåtet. Föräldrarna kan då 

se orosanmälan som ett hot och tror inte att socialtjänsten kan komma med stödinsatser, 

utan tror att de ska ta barnet. Föräldrarna uttryckte att de vill sköta uppfostran själva, 

och ibland väljer föräldrarna att inte komma på ytterligare inbokade tider. 

Distriktssköterskorna upplevde det vara svårt att formulera sig på ett bra sätt för att nå 

ut till föräldrar, och att gå vidare i ett samtal när föräldrarna reagerar på ett sätt som inte 

var förväntat; ”I samtalet med föräldrarna känner väl jag att jag inte alltid kommer så 

långt som jag hade velat. Jag skulle vilja att föräldrarna kommer till insikt och förstår 

att förändring måste ske.” (Distriktssköterska nr. 3) 

 
 

Andra hinder i mötet som distriktssköterskorna upplevde var att de inte kunde stötta 

familjen så mycket som de önskat. De vill kunna samtala öppet om socialtjänstens 

insatser både med familjen och socialtjänsten. Men det hindras av sekretesslagen; 

 

 

jag måste ringa och höra om socialen följer upp anmälan och höra hur det går, men får 

inte veta någonting. Det visar att lagar eller regler är hinder och det blir stopp. Jag vet 

ingenting. Hur går det för barnet? (Distriktssköterska nr. 2) 

 

Distriktssköterskorna berörs och behöver stöd 

Kategorin distriktssköterskorna berörs och behöver stöd innehålla två underkategorier; 

Samtalet skapar olika känslor och olika behov av stöd. Att distriktssköterskorna berörs 

och behöver stöd innebär att de påverkas negativt av samtalet, och behöver tid för 

reflektion med någon, så förutsättningar för god vård kan skapas.    

 

 

Samtalet skapar olika känslor 

Samtalet med familjen skapar olika känslor hos distriktssköterskorna. De kan uppleva 

oro, obehag, rädsla och spänningar i kroppen. Känslorna kommer när de inte vet hur 

föräldrarna ska reagera, vid samtal om orosanmälan, övervikt och avvikelser i barnets 

utveckling. Föräldrarna kan reagera med att bli arga, nonchalanta, eller ledsna. För de 

ville skydda sitt barn och att allt skulle vara normalt. Distriktssköterskan upplevde att de 

inte hade tillräckligt med erfarenhet av situationer där svåra samtal skulle diskuteras. 

Det resulterade i att distriktssköterskorna ansåg att samtalet blev svårt, för att de inte 

kan förutse hur föräldrarnas tankar eller reaktioner ska bli, och de har ingen 

handlingsplan att använda.  

 

Det fanns flera anledningar till att distriktssköterskorna tog upp svåra samtal trots att de 

ansåg att det var svårt. Dels på grund av Socialstyrelsens riktlinjer men också för att de 
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ville värna om barnen, upptäcka utsatta kvinnor och barn samt väcka en tanke hos 

föräldrarna. Distriktssköterskorna uttrycker lättnad över att det inte är varje dag som 

svåra samtal äger rum.   

 

 

fast att jag får obehag i kroppen när jag ska prata om övervikt så väljer jag ändå alltid 

att ta upp det. Jag vill ju väcka en tanke. Det är inte roligt när föräldrarna går i försvar 

och jag inte vet vad jag ska säga. (Distriktssköterska nr. 5)  

 

 

Ett av de första samtalsämnena som distriktssköterskorna ska ha med familjen är våld i 

nära relation. Känslor som uppstår är att de upplevs vara en utomstående person som 

letar efter våld i familjen. Distriktssköterskorna upplever också att samtalsämnet är 

känsligt, eftersom en förtroendefull relation inte har hunnits skapats. Vidare ska enkäten 

för våld i nära relation fyllas i av mamman inom sex månader. Det ska ske i enrum med 

distriktssköterskan. Det upplevs vara svårt för distriktssköterskorna att inte göra pappan 

delaktig i samtalet då pappan måste lämna rummet eller komma in efter mamman. 

Distriktssköterskorna ansåg att det skulle kännas bättre om båda fick göra enkäten.    

 

 

Olika behov av stöd 

Stöd var något distriktssköterskorna tyckte var viktigt. Vissa tyckte att stödet var 

tillräckligt. Medan andra önskade ytterligare stöd av andra professioner, exempel 

psykolog. Det ansågs även vara viktigt att kunna diskutera med kollegor eftersom det är 

svåra samtal distriktssköterskorna ställs inför, och för att tankar kring svåra samtal 

följde ”med hem”. De upplevde att det är bättre att ”vädra ut” hos kollegor än att bära 

med sig tankarna hem. Kollegorna stöttade även i situationer där distriktssköterskorna 

kände osäkerhet i vad det var som var fel i barnets utveckling. Distriktssköterskornas 

magkänsla sa att det var något som var fel men de kunde inte själva finna orsaken till 

varför de kände så.  

 

 

Distriktssköterskorna upplevde olika behov av stöd. Några upplevde att det var skönt att 

träffa någon utomstående som socialtjänsten eller psykolog. De kunde bidra med 

information och ge förslag på hur handläggningen kan gå till vid svåra samtal, samt 

erbjuda ett gemensamt möte med familjen. Medan på BVC, där handledning av 

psykolog eller kurator saknades, önskades ytterligare stöttning; 

 

 

” vi kollegor pratar mycket med varandra. Är det någonting som man tänker att det här 

stämmer inte, hur ska jag tänka här, eller att det bara är jobbigt helt enkelt. Vi har 

också våran socialrådgivare som ju är med väldigt aktivt i vårat arbete” 

(Distriktssköterska nr. 4) 

 

 

Det fanns även tillfällen där distriktssköterskorna inte ville ha hjälp att lösa situationen 

utan de ville få verktyg att lösa det svåra samtalet på egen hand; ”inte för att lösa 
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situationen utan hjälpa oss med handlingar asså hjälpa oss med att få lite kött på bena, 

att få lite tips” (Distriktssköterska nr. 1) 

 

 

DISKUSSION 

Diskussionen delas upp i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion.  

 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats ansågs av författarna vara det lämpligaste 

tillvägagångsättet för att kunna besvara syftet. Kvale och Brinkman (2009, s. 98) skriver 

att kvalitativ intervjustudie kan vara svår om metoden används för första gången och 

övning behövs för att intervjuaren ska bli skicklig. Författarna kan känna igen sig att 

metoden är svår för en nybörjare eftersom det krävs ett aktivt lyssnande för att kunna 

ställa kompletterande frågor. Författarna kunde också känna att intervjutekniken 

förbättrades efter varje intervju då författarna kände sig mer bekväma med att ställa 

kompletterande frågor.  

 

 

Inklusionskriterierna anses vara relevanta på grund av att de som arbetar på BVC oftast 

är distriktssköterskor, och för att distriktssköterskan troligtvis har fått erfarenhet av 

svåra samtal efter två års yrkeserfarenhet. Exklusionskriterierna ansågs också vara 

relevanta eftersom tiden för magisteruppsatsen är begränsad vilket resulterade i att BVC 

utanför västra Sverige valdes bort. Chekol (2015, s. 98) skriver att det är viktigt att 

urvalet bygger på olika erfarenheter för att resultatet ska få så många infallsvinklar som 

möjligt. Författarna anser att det är spridning i urvalet då distriktssköterskornas 

yrkeserfarenhet på BVC varierar och de kom från olika verksamheter. En annan styrka 

är att alla deltagare var kvinnor med distriktssköteskeutbildning, något som troligen 

återspeglar verkligheten.  

 

Det var svårt att få tag på distriktssköterskor för de prioriterade inte att delta i intervjuer. 

Det gjorde att processen för att få tag på distriktssköterskor tog längre tid än beräknat. 

Därför valdes att inte göra någon pilotintervju. Polit och Beck (2016 s. 624) skriver om 

pilotintervju utesluts ökar risken för att det som är tänkt undersökas inte undersöks och 

det kan leda till ett felaktigt resultat. Författarna tog till sig av denna kunskap så därför 

kontrollerade författarna extra noga att frågorna som skulle ställas kunde ge svar på 

syftet. Detta för att minska risken att resultatet skulle bli felaktigt. 

 

 

Tiden för intervjuerna kan tyckas vara korta, vilket kan se som en svaghet. Den korta 

intervjutiden förmodas bero på oerfarenhet kring intervjuteknik. Författarna kan i 

efterhand se att fler kompletterande frågor borde ha ställts för att få fler reflektioner av 

distriktssköterskorna.  Kvale och Brinkman (2009, s. 191) skriver att det inte finns 

några kriterier för vad som är en bra intervju utan fokus ska läggas på intervjuns form, 

ämne och syfte. En bra intervju handlar inte bara om att kunna behärska frågetekniken 

utan också vara lyhörd i mötet med intervjupersonen. När frågor ställdes angående 
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distriktssköterskornas känslor var det ibland svårt att få svar. Reflektioner som då kom 

upp var att distriktssköterskorna inte reflekterat över sina känslor i mötet med familjen.  

Att inte alltid få svar på de frågor som ställs kan ses som en svaghet. Författarna är 

medvetna om att datainsamlingen kan tolkas som att den delvis varit liten och skulle 

varit mer på djupet, men i mötet övervägdes känsligheten och att bibehålla respekten för 

distriktssköterskorna. Intervjuerna hade troligtvis blivit mer innehållsrika om mer 

erfarenhet funnits kring intervjuteknik. I denna magisteruppsats ses det som en styrka 

att dessa frågor har ställts eftersom författarna faktiskt har fått fram information om 

distriktssköterskornas upplevelser vid svåra samtal, besvarat syftet och ett resultat har 

kunnat presenteras på ett överskådligt och tydligt sätt. 

 

 

Kvale och Brinkman (2009, s. 196) skriver att författaren lär sig mycket om sin egen 

intervjustil om transkriberingen utförs på egen hand. Intervjuerna transkriberades av 

respektive författare, det kan ses som en styrka i det att författarna har fått mer kunskap 

om deras egen intervjuteknik och har därmed kunnat finna brister och styrkor under 

intervjutillfället. 

 

 

I början av analysprocessen fanns många underkategorier. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2015, s. 191) skriver att analysprocessen kan vara svår när upplevelser ska 

beskrivas, eftersom kategorierna kan likna och gå in i varandra. Meningsenheterna sågs 

över och nya kategorier bildades. Resultatet blev därmed tydligare och lättare att 

presentera. Abstraktionen till underkategorier och kategorier bedömdes vara svår i vissa 

avseenden men författarna tog bland annat hjälp av Lundman och Hällgren Graneheim 

(2015, ss. 189 - 191). Benämningen på underkategorierna svarar på frågan; vad handlar 

texten om? och benämningen på kategorierna svarar på frågorna; vad handlar 

underkategorin om? Författarna kontrollerade även att texten hörde ihop med syftet, 

därmed blev kategoriseringen tydligare och enklare att namnge.  

 

 

Tillförlitlighet betyder enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2015 s. 198) att 

forskaren hela tiden tar ställning och förklarar analysprocessens gång, samt styrker 

valen som gjorts, för att läsaren ska kunna se om syftet är uppnått. För att styrka 

resultatets tillförlitlighet är det viktigt att varje författare transkriberar intervjuerna var 

och en för sig, men i analysprocessen kodar och kategoriserar tillsammans (Kvale & 

Brinkman 2009 ss. 198, 200). Tillförlitligheten styrks genom att transkriberingen har 

skett enskilt, därefter har kodningen och kategoriseringen skett tillsammans. 

Kategorierna har blivit stringenta eftersom syftet och olika tolkningsmöjligheter har 

funnit med och diskuterats vid analysprocessen. Författarna har också varit medvetna 

om att distriktssköterskans erfarenheter ska beskriva så nära verkligheten som möjligt. 

Detta har också gjort att kategorierna har framställts på en mer beskrivande än tolkande 

nivå. Analysprocessen har varit en ansträngande tankeprocess för det är svårt att gå från 

ord till handling. Det har gjort att författarna har följt och beskrivit förfarandet noggrant, 

vilket också kan ses som en styrka. 
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Överförbarhet, skriver Lundman och Hällgren Graneheim (2015 s. 198), innebär att 

skapa förutsättningar för att läsaren själv ska kunna avgöra om resultatet är användbart i 

andra miljöer eller situationer. Därför har författarna beskrivit deltagare, urval, 

datainsamling, analys och omständigheter kring studiens kontext, noggrant.  Författarna 

har fått fram att det finns både likheter och skillnader i vad distriktssköterskorna anser 

vara svårt att samtala om, och både positiva och negativa erfarenheter av hur samtalet 

upplevs. Olika infallsvinklar har därmed kunnat presenteras i resultatet. Någon garanti 

för att alla distriktssköterskor i hela Sverige tycker lika, kan inte ges. Men att 

distriktssköterskornas upplevelser skiljer sig åt kan författarna se.  

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av svåra samtal med 

familjen på BVC. Resultatet pekar på att samtalet med familjerna är komplext och 

distriktssköterskorna behöver välja sina ord noggrant för att mötet ska upplevas som 

positivt för alla parter. Distriktssköterskorna behöver vara lyhörd i mötet med familjen 

för att kunna lyssna och se om distriktssköterskan behöver backa i samtalet, gå vidare 

till nästa punkt, informera mer eller ställa frågor som kan föra samtalet framåt. 

Resultatet pekar också på att distriktssköterskorna är omtänksamma i mötet med 

familjerna och vill hela tiden jobba för att främja barnets hälsa och förebygga ohälsa, 

men de har inte alltid förutsättningarna för detta. 

 

 

Distriktssköterskorna upplevde stress och oro inför vissa samtal samt kände en 

osäkerhet om hur föräldrarna skulle reagera detta uttalades flera gånger under 

intervjuerna. Det distriktsköterskorna upplever och beskriver som är svårt i samtalen, 

finns och stämmer överens med tidigare forskning där de inte vet hur den andra parten 

skall reagera, vilket skapar en oro och stress hos distriktsköterskorna. Enligt Nilsson 

och Waldermarsson (2016, s 102) så är det känslor av oro som framkallas i samtalet 

vilket skapar den stress och osäkerhet som uppstår när samtalet inte ger de positiva 

effekterna som var tänkt. Dahlberg och Segesten (2015, ss. 122-123) skriver att samtal 

som ställer höga krav på distriktssköterskan kan väcka känslor som upplevs vara 

negativa, det kan få konsekvenser för vårdandets kvalitét. De svåra känslorna ska inte 

döljas utan måste bearbetas för att patienten ska kunna få god vård.  Hörberg (2008, s. 

70) beskriver hur icke genomtänka samtal kan såra och påverka vårdrelationen negativt, 

så det är viktigt att välja rätt ord för att påverka vårdrelationen positivt. 

Distriktssköterskorna beskrev att de kunde använda sig av motiverande samtal, när de 

inte visste hur samtalet skulle formuleras. Men de ansåg också att de pedagogiska 

verktygen som erbjöds inte alltid var användbara, speciellt i situationer där samtalen 

upplevdes som svårt. Författarna ser att det finns pedagogiska verktyg men som inte är 

användbara i situationer där föräldrarna inte är villiga till förändring.  

 

 

Resultatet i magisteruppsatsen pekar på att samarbetet med socialtjänsten kan upplevas 

begränsat när distriktssköterskan inte kan få återkoppling om vad som hänt med 

familjen efter orosanmälan. Det är för att återkopplingen till distriktssköterskan 

begränsas av sekretesslagen (SFS 2009:400). Om samverkan ska ske kring en enskild 
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person så måste föräldern lämna sitt godkännande för att uppgifter ska kunna lämnas ut 

(Socialstyrelsen 2012, ss. 31 - 32). Det skapar oro hos distriktssköterskan och upplevs 

som svårt då hon inte vet hur samtal eller möten ska hanteras framöver. Söderman och 

Jackson (2011, ss. 40) skriver också att samarbetet mellan barnavårdscentralen och 

socialtjänsten försvåras på grund av just sekretesslagen. Även Tingberg, Bredlöv & 

Ygge (2008, s. 2723) skriver att det anses vara besvärande att inte få återkoppling av 

socialtjänsten. I barnmisshandelsutredningen (2001 s. 167) anses ett gott samarbete 

mellan barnhälsovården och socialtjänsten viktigt för att hjälpa barnet. Insatserna 

behöver inte vara drastiska för att det ska hjälpa familjen. Här beskrivs också att känslor 

av otillräcklighet kommer upp när återkoppling från socialtjänsten uteblir. Vårt resultat 

visar även att distriktssköterskorna upplever att det är svårt att göra orosanmälan när 

familjen behöver små insatser och stöttning i vardagen eftersom ordet orosanmälan ses 

som något negativt och skapar negativa reaktioner från föräldrarna. Författarnas 

reflektioner kring detta är att de kan förstå distriktssköterskornas upplevelser kring att 

inte få återkoppling och att det ses som en svårighet i att kunna hjälpa familjen. 

Författarna anser att det krävs samverkan mellan olika professioner för en fungerande 

vård kring familjen.   

 

 

Resultatet i magisteruppsatsen visar att mötet upplevs bli lättare om 

distriktssköterskorna förbereder samtalet. Förberedelser och planering som ansågs vara 

till hjälp, var att söka stöd hos kollegor, eller annan profession som hade erfarenheter av 

likande situationer och kunde då delge sina tankar och lösningar. Söderman och Jackson 

(2011, s. 41) menar på att kollegan är en viktig person när ett svårt samtal ska 

diskuteras. De föreslår även att handledning med psykolog skulle hjälpa dem i deras 

situation. Enligt Davies, Jenkins och Mabbet (2010, s. 141) är kollegial stöttning och att 

erkänna egna och andras känslor av stor vikt för att förbättra lagarbetet och 

distriktssköterskans välbefinnande. Pålsson och Nordberg (1995, s. 17) ansåg även att 

det var viktigt att bilda stödgrupper för att hjälpa distriktssköterskorna att hantera 

krävande vårdsituationer och att befria dem från känslor och tankar som uppkom. 

Författarna anser att kollegial stöttning är betydelsefullt för att kunna förbättra vården. I 

vår studie upplevde distriktssköterskorna ett behov av utbildning och ökat stöd. 

Richardson och Nichy (2006) belyser i sin studie att det behövs mer utbildning om det 

svåra samtalet och att få mer stöd och mer formell handledning och mera informella 

möten mellan kollegor. I en annan studie av Kennedy, Barret och Ellington (2010) 

skriver de att sjuksköterskor inte får tillräckligt med kommunikationsfärdigheter i sin 

utbildning. De belyser att mer utbildning i kommunikation och hantering av svåra 

situationer är nödvändigt. Författarna anser att stöd till distriktssköterskorna är viktigt, 

för att de ska kunna utvecklas i sin profession och skapa förutsättningar för god vård. 

Enligt Kasen et.al. (2008, s. 7) är det viktigt med självkännedom för att det kan minska 

risken för vårdlidande. Distriktssköterskorna kan få självkännedom genom personlig 

utveckling.  

 

 

Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att genom observationer se hur distriktssköterskor och familjer 

hanterar situationer som upplevs som svåra. Det skulle kunna bidra till att 
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distriktssköterskorna blir mer medvetna hur de svåra samtalen hanteras och ser vad som 

orsakar att samtalet blir svårt. Det vore också intressant att studera föräldrarnas 

upplevelse av svåra samtal för att få deras livsvärldsperspektiv och kunna förbättra 

vården utifrån deras erfarenheter.  

 

 

Slutsats 

Distriktssköterskornas förmåga att formulera sig, föräldrarnas reaktion, tid, känslor och 

erfarenhet anses påverka samtalet. Samtalet upplevs bli svårt när föräldrarna reagerar 

oväntat och distriktssköterskorna inte kan formulera sig på ett förnuftigt sätt. Samtalet 

underlättades om distriktssköterskorna förberedde samtalet, om tiden var obegränsad, 

om pedagogiska verktyg fanns att använda sig utav och om distriktssköterskan fick stöd 

i det svåra samtalet. Om distriktssköterskorna får verktyg för att hantera svåra samtal 

kan detta underlätta i situationer som upplevs som svåra. Detta skulle i sin tur bidra till 

en ökad hållbar utveckling då distriktssköterskorna får med sig familjen på förändring 

och kan förbättra barnet hälsa.  

 

 

Studiens resultat kan användas av distriktssköterskor för att få en ökad insikt i hur svåra 

samtal kan upplevas och hanteras. Även andra yrkeskategorier kan ta del av studien för 

att få en ökad insikt kring svåra samtal.  

 

 

Kliniska implikationer 

 Pedagogiska verktyg behövs. Speciellt i de situationer som upplevs som svåra. 

Utbildning i samtalsmetodik skulle hjälpa distriktssköterskorna i mötet med 

familjen där svåra samtal ska diskuteras. Där distriktssköterskan får kunskap i 

hur hon ska formulera sig för att få fram sitt budskap för att minska risken för 

vårdlidande. 

 Ändring av sekretesslagen hade underlättat samarbetet mellan BVC och 

socialtjänsten. Så distriktssköterskorna kan få större inblick i vad familjen får 

hjälp med och utefter detta kunna stötta och stärka. 

 Att laddade ord diskuteras. Det vill säga vad menar distriktssköterskorna när de 

säger övervikt, våld i nära relation och orosanmälan. Att berätta om vad 

distriktssköterskorna menar när de säger ordet kan få familjen att reagera 

annorlunda. Det minskar förhoppningsvis risken för vårdlidande. 

 Kollegial stöttning anses vara betydelsefullt. Att ge distriktssköterskorna 

utrymme till att reflektera mer med varandra antas ha betydelse i mötet med 

familjen. För att vården kan förbättras genom reflektion och kompetens.    
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Bilaga 1 

                                                                
Till verksamhetschef för godkännande datainsamling 
Vi är två sjuksköterskor, Pernilla Falchenberg och Malin Karlsson. Vi studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot Distriktssjuksköterska vid 

högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå. 

Vi avser att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor inom BVC har av att 

samtala om ämnen som de själva tycker är svåra att prata om, samt undersöka hur 

samtalen upplevs och hanteras av distriktsköterskan. Vi skulle uppskatta din hjälp att 

hitta intresserade distriktssköterskor till vår studie. Förhoppningen är att hitta åtta 

distriktssköterskor totalt sett.  

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor i 

svensk barnhälsovård har av att samtala om ämnen som anses vara svåra att samtala om, 

samt hur samtalen upplevs och hanteras. Med detta material hoppas vi att kunskap 

sprids mellan distriktsköterskor. Tanken är att materialet ska lyfta distriktsköterskornas 

problematik som de möter i sin vardag i samtal med familjerna. Förhoppningsvis skapas 

lösningar i framtiden som hjälper distriktsköterskan i mötet med familjerna. 

 

Metoden i examensarbetet kommer vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer. Datainsamlingen kommer att ske genom bandade 

intervjuer med distriktssjuksköterskor inom primärvårdens BVC. Vi vänder oss till 

distriktssjuksköterskor som har arbetat minst två år på sin nuvarande arbetsplats. 

Intervjuerna kommer ske hösten 2016, under v 35-39 och kan gärna ske på arbetsplatsen 

eller annat ställe enligt överenskommelse. Tidsåtgång beräknar vi till mellan 40-60 

minuter. Att medverka i magisteruppsatsen är frivilligt och kan när som helst avbrytas 

utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna 

vid publiceringen i Högskolans databas, bada. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

deltagande senast v 35. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så 

snart som möjligt. 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 

Med vänliga hälsningar 
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Malin Karlsson                                                    Pernilla Falchenberg 

 

Katarina Karlsson 

Universitetslektor 

Högskolan i Borås 

 

 

 

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Malin och Pernilla genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Borås / 2016 
 
 
_______________________________ 
Namn/Verksamhet/Ort 
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Bilaga 2 

                                                                
Till Distriktssjuksköterskorna på BVC för godkännande av intervju och 

datainsamling 

Vi är två sjuksköterskor, Pernilla Falchenberg och Malin Karlsson. Vi studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot Distriktssjuksköterska vid 

högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå. 

Vi avser att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor inom BVC har av att 

samtala om ämnen som de själva tycker är svåra att prata om, samt undersöka hur 

samtalen upplevs och hanteras av distriktsköterskan.  

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor i 

svensk barnhälsovård har av att samtala om ämnen som anses vara svåra att samtala om, 

samt hur samtalen upplevs och hanteras. Med detta material hoppas vi att kunskap 

sprids mellan distriktsköterskor. Tanken är att materialet ska lyfta distriktsköterskornas 

problematik som de möter i sin vardag i samtal med familjerna. Förhoppningsvis skapas 

lösningar i framtiden som hjälper distriktsköterskan i mötet med familjerna. 

 

Metoden i examensarbetet kommer vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer. Datainsamlingen kommer att ske genom bandade 

intervjuer med distriktssjuksköterskor inom primärvårdens BVC. Vi vänder oss till 

distriktssjuksköterskor som har arbetat minst två år på sin nuvarande arbetsplats. 

Intervjuerna kommer ske hösten 2016, under v 35-39 och kan gärna ske på arbetsplatsen 

eller annat ställe enligt överenskommelse. Tidsåtgång beräknar vi till mellan 40-60 

minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 

publiceringen i Högskolans databas, bada. 

 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 

Med vänliga hälsningar 

 

Malin Karlsson                                                    Pernilla Falchenberg 

 

Katarina Karlsson 

Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 
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Godkännande 

Undertecknad distriktssjuksköterska på BVC godkänner härmed att Malin och Pernilla 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Borås / 2016 
 
 
_______________________________ 

Namn/Verksamhet/Ort 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
Öppningsfråga:  

- Hur skulle du vilja beskriva arbetet på BVC? 

- Kan du beskriva hur en dag kan se ut? 

Intervjufrågor 

 
1. Vad tycker du är svårt att prata med familjen om? 

- Hur kan en sådan situation se ut? 

- Varför tror du att det är svårt att prata om X ?   

- Finns det andra faktorer som du tror påverkar? 

- Har du diskuterat denna fråga med kollegor? Vad har de ansett? 

 

2. Om du tänker dig tillbaka i situation där du ska prata om X, vilken känsla får du 

i kroppen? 

 

3. Hur gör du för att hantera det svåra samtalet?  

 

4. Hur väljer du samtalsämne i mötet med familjerna? Har du möjlighet att inte ta 

upp ett ämne? 

 

5. Om du tänker dig tillbaka igen, hur är känslan i kroppen efter att du inte har 

pratat med föräldrarna om X? Fast att du såg att behovet fanns. 

 

6. Vilken hjälp/stöd skulle du vilja ha för att underlätta det svåra samtalet? 

 

Kompletterande frågor:  

- Hur tänker du då? 

- Varför? 

- Du sa innan att… Hur tänker du där? 

 


