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Sammanfattning    
 
Föräldraskapet innebär en stor livsförändring och medför både positiva och negativa 
upplevelser. Det är viktigt att föräldrar och barn får ett fungerande samspel för att ha 
möjlighet att utveckla en god anknytning. Bristande samspel har konsekvenser för 
barnets utveckling men även för hela familjen. Nyblivna föräldrar befinner sig i en 
sårbar period i livet och var tionde kvinna drabbas av en depression efter förlossningen. 
Familjen behöver stöd från omgivningen och BVC-sjuksköterskan har en viktig del i 
detta stöd. Syftet med studien är att beskriva BVC-sjuksköterskans erfarenheter av att 
stödja samspelet mellan mor och barn vid post partum depression. Sex BVC-
sjuksköterskor intervjuades och materialet tolkades genom kvalitativ innehållsanalys. 
BVC-sjuksköterskorna beskrev att det är viktigt att tidigt se ett samspel mellan mor och 
barn och att uppmärksamma föräldrarnas välbefinnande. För att BVC-sjuksköterskan 
ska ha möjlighet att stödja familjen är en god vårdrelation nödvändig. Relationen bör 
bygga på respekt och tillit och BVC-sjuksköterskans roll är att vara lyhörd och 
vägledande. Vid hög arbetsbelastning samt vid ovilja till stöd från familjen upplevde 
sköterskan en känsla av otillräcklighet och maktlöshet. BVC-sjuksköterskan spelar en 
stor roll i det viktiga nätverket kring familjen och agerar som spindeln i nätet när hennes 
egna resurser inte räcker till. BVC-sjuksköterskorna beskrev en förändring i samhället 
vilket påverkar föräldraskapet samt Barnhälsovården idag. Studiens fynd diskuteras 
utifrån tidigare forskning och författarnas erfarenheter. 
 
 
 
 
Nyckelord: BVC-sjuksköterska, samspel, stöd, post partum depression, vårdrelation.  
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INLEDNING 

Idag tillbringar föräldrar allt kortare tid på BB efter förlossningen. Det resulterar i att 
BVC-sjuksköterskan har en central roll i att uppmärksamma den nyblivna moderns 
välbefinnande samt att upptäcka post partum depression (PPD). PPD orsakas av både 
psykologiska och sociala faktorer. PPD kan ses som ett folkhälsoproblem eftersom mer 
än var tionde nybliven moder drabbas och kan leda till brister i samspelet mellan mor 
och barn. Den viktiga anknytningen kan påverkas vilket har konsekvenser för barnets 
utveckling.  
 
BAKGRUND 

Att bli förälder uppfattas som en positiv och glädjefylld händelse i de flesta kulturer och 
ger en känsla av självförverkligande med hopp om framtiden. Dock ser verkligheten 
annorlunda ut. Föräldraskapet kan medföra större ansvar än väntat och många känner 
sig inte förberedda (Wickberg & Hwang, 2003). Rädsla, ångest och besvikelse samt 
känslan av att det inte blev som de hade föreställt sig är inte ovanligt hos nyblivna 
mödrar. Upplevelsen om att misslyckas i en period som borde vara lycklig kan förstärka 
den negativa känslan (Berg Brodén, 1991). Det är viktigt att vara medveten om att alla 
föräldrar stundtals kan uppleva ambivalenta eller negativa känslor till sina barn. 
Föräldrar är olika och samspelet kan påverkas genom skillnader i egna förebilder, stöd 
av partner och personlighetsegenskaper som temperament (Hagelin, Magnusson & 
Sundelin, 2007). Många kvinnor upplever labilitet, kraftiga känslomässiga svängningar 
och är i en sårbar situation efter förlossningen (Hagberg, Marsál & Westgren, 2008; 
Wickberg & Hwang, 2003).   

Lätt mamma blues 

En lättare nedstämdhet kallas ”blues” och förkommer hos hälften av alla nyblivna 
mödrar några dagar efter förlossningen och är övergående. Om tillståndet kvarstår kan 
det vara tecken på en begynnande PPD (Hagberg et al., 2008; Wickberg & Hwang, 
2003).   

Post partum depression 

PPD orsakas av både psykologiska och sociala faktorer. Kvinnor som uppvisat 
depressiva tecken tidigare i livet utgör en riskgrupp för att insjukna efter förlossningen. 
En traumatisk förlossning är en individuell upplevelse för modern och kan ha 
psykologiska konsekvenser som kan leda till PPD (Brudal, 1985; Hagelin et al., 2007; 
Kennedy, Beck & Driscoll, 2002; Rupertsson, Waldenström, Wickberg, Rådestad & 
Hildingsson, 2005; Ryding, Wijma, & Wijma, 1998). Traumatiska eller stressande 
händelser, konflikter i parrelationen, bristande stöd från omgivningen, sociala och 
ekonomiska svårigheter är andra riskfaktorer för att drabbas. Dålig självkänsla, stress 
som har att göra med omsorgen om barnet, att vara ensamstående, stora problem med 
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amningen och en oplanerad graviditet är ytterligare riskfaktorer. En del nyblivna mödrar 
är inte medvetna om att de har en depression och söker inte hjälp. Anledningen kan vara 
att de upplever problemen som normala och menar att det är något som alla nyblivna 
föräldrar genomgår (Wickberg & Hwang, 2003).  Barr (2006) menar att eftersom 
forskning av PPD visar att 10-15 procent av nyblivna mammor drabbas och följderna är 
allvarliga, ska PPD ses som ett folkhälsoproblem. 
 
Den kliniska bilden av PPD är densamma som för depressioner under andra perioder i 
livet gällande sjukdomsbild, förlopp och förekomst men debuterar vanligen under 
barnets tre första månader men kan uppträda när som helst under första levnadsåret. 
Däremot är sammanhanget och betydelsen av en depression vid denna tidpunkt 
specifika. PPD påverkar inte bara den nyblivna modern utan även det nyfödda barnet, 
relationen till fadern, och övriga familjemedlemmar. Blir den långvarig kan den påverka 
barnets känslomässiga, intellektuella och sociala utveckling (Hagberg et al., 2008). Det 
som kännetecknar en PPD är ett sänkt stämningsläge som gör att vardagen upplevs som 
tung och grå, samt förlust av intressen och välbefinnande. Dominerande känslor är 
upplevelser av att inte räcka till som mamma, av tomhet och av att inte vara sig själv. 
Andra vanliga reaktioner är svårigheter att koncentrera sig och att fatta beslut, aptit- och 
sömnrubbningar (som inte direkt beror på barnet), extrem trötthet och brist på energi. 
En del kvinnor upplever att de tappat kontrollen över tillvaron, vilket kan leda till 
stegrad oro, panikliknande attacker och vredesutbrott. Själva kärnan i en depression 
beskrivs som en känsla av hopplöshet inför hela livssituationen (Wickberg & Hwang, 
2003). Av de mödrar som insjuknat i depression efter förlossning riskerar 40 procent att 
bli sjuka vid kommande förlossning. Av mödrar med anamnes på depression tidigare i 
livet riskerar endast 20 procent att insjukna i PPD. De flesta mödrar med PPD blir friska 
inom några månader men ca 25 procent av mödrarna är fortfarande PPD ett år efter 
barnets födelse om behandling inte påbörjats. Mödrahälsovården bör ägna sig åt att 
identifiera kvinnor som är i riskzonen för att drabbas av PPD. De bör utarbeta väl 
fungerade rutiner för ett effektivt psykosocialt stöd under förlossningen (Hagberg et al., 
2008). 

Post partum psykos 

I sällsynta fall kan modern utveckla en psykos post partum. Detta är en allvarlig och 
ovanlig sjukdom och debuterar vanligtvis tre veckor efter förlossning. Vanliga symtom 
är sömnstörningar, vanföreställningar och uttalad irritation. Psykiatrisk specialistvård 
krävs eftersom det föreligger en risk för både suicid och infanticid. Vid kommande 
graviditet är det viktigt med tidig planering av specialister inom området då var fjärde 
moder som tidigare drabbats av psykos riskerar att återinsjukna (Hagberg et al., 2008). 
 
BVC-sjuksköterskan kan använda en självskattningsskala för att upptäcka depressiva 
tecken hos nyblivna mödrar. Skalan kallas EPDS (the Edinburgh Postnatal Depression 
Scale, bilaga 1) och utförs när barnet är mellan sex till åtta veckor gammal. 
Självskattningsskalan består av tio påståenden där modern får stryka under det svar som 
närmast motsvarar hur hon känt sig under de senaste sju dagarna. Varje svar poängsätts 
på en skala (0–3) och summan på hela skalan varierar från 0 till 30 poäng. Skalan mäter 
intensiteten i de depressiva symtomen under veckan som har gått. Skalan är enkel att 
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administrera, lätt att fylla i och ger en god bild av kvinnans psykiska hälsa. 
Självskattningsskalan är endast ett hjälpmedel och bör vid behov kompletteras med 
samtal och klinisk bedömning (Wickberg & Hwang, 1997). 

Begreppen anknytning, bindning och samspel 

Begreppet anknytning betyder att stå i förbindelse med någon större helhet. 
Anknytningsteorins fader John Bowlby (1907-1990) förklarade det skeende som 
resulterar i ett psykologiskt band mellan barnet och dess närmsta vårdgivare. Teorin 
beskriver vilken betydelse anknytningen har för människan under hela hennes liv. 
Anknytning handlar om vårt behov av nära relationer och hur vi fungerar i dessa 
(Bowlby, 1994). Barnet får grundläggande erfarenheter av hur det är att vara med någon 
genom den första relationen och detta blir en modell för andra relationer i framtiden 
(Berg Brodén, 1991). Anknytning är något som sker automatiskt men kvaliteten kan 
variera beroende på hur samstämmigt samspelet är mellan barnet och den som står 
närmast barnet (Broberg, 2000; Orrenius, 2005).  
 
Människobarnet har en längre tid av sårbarhet än andra däggdjurs ungar och behöver 
därmed bli omhändertaget under en lång period. Bolwby drog slutsatsen att barnet 
måste vara utrustat med ett beteendesystem som ser till att den huvudsakliga vårdaren 
vill vara nära barnet och beskydda det (Broberg, 2000). Berg Brodén (1991) beskriver 
spädbarnets förmåga att utlösa samspel med och omvårdnad från föräldern. Detta är en 
viktig del i den utveckling av omvårdnadsbeteende som sker hos föräldern. Barnet har 
en förmåga att söka kontakt och delta i en dialog samt locka fram förälderns förmåga att 
ta hand om barnet. Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006) 
betonar att det handlar om ett samspel mellan två beteendesystem; barnets behov av att 
få omvårdnad och förälderns vilja att ge omvårdnad.  

Bristande samspel 

Anknytningsprocessen kan störas på grund av många olika bakomliggande faktorer. De 
kan vara knutna till barnet, föräldern (oftast modern), social situation eller en 
kombination av dessa. Oftast finns ingen entydig orsak som kan förklara uppkomsten av 
problemen (Berg Brodén, 1991; Broberg et al., 2006; Hagelin et al., 2007). Faktorer 
som ökar risken för en störd anknytning är ett sjukt, skadat eller prematurt barn (Berg 
Brodén, 1991). Alla barn är olika, utrustade med olika särdrag och temperament. Ett 
friskt barn som äter, sover och mår bra är lättare att vara förälder till än exempelvis ett 
barn med kolikbesvär (Hagelin et al., 2007). 
 
Trygga sociala förhållanden och tillgång till ett socialt nätverk påverkar barnet och 
föräldrarna på ett positivt sätt (Hagelin et al., 2007). Skydd och stöd från andra 
människor har en avgörande inverkan på hur individen hanterar problem som uppstår. 
Många klarar sig igenom svårigheter med hjälp av att det sociala nätverket sluter upp, 
stöttar och tar över funktioner under en viss tid. När socialt nätverk inte finns ökar 
familjens sårbarhet. Det sociala nätverket kan saknas hos till exempel nyinflyttade 
familjer med släkt långt bort, invandrarfamiljer, unga ensamstående kvinnor utan familj 
eller arbete, personer som valt att isolera sig och missbrukare. En mor som lever utan 
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gemenskap kan ha svårt att få bekräftelse på sin identitet som mor. Detta kan både 
påverka hennes förmåga att se och identifiera barnet (Berg Brodén, 1991). 

Konsekvenser av post partum depression 

Brister i samspelet mellan mor och barn orsakat av PPD påverkar både barnet, modern 
och hela familjen. Ett tydligt samband finns mellan samspelsmönster som barnet 
utvecklat under sina första 18 månader och senare social förmåga. Trygg anknytning är 
en skyddsfaktor som märks framför allt när individen utsätts för påfrestningar 
(Bremberg, 2004; Hagberg et al., 2008; Rupertsson et al., 2005).  
 
Bowlby var övertygad om att tryggheten i anknytningen mellan barn och vårdare hade 
följder på lång sikt för barnets relationer med andra människor, självförståelse och 
psykisk hälsa senare under livet. Hur barnet påverkas av den tidiga anknytningen har 
senare studerats i flertal studier med delvis stöd i Bowlbys teori. Studier har visat att 
barn som haft en trygg anknytning under spädbarnstiden utvecklar bättre relationer med 
lärare, stödpersoner och kamrater under skoltiden och med partners senare i livet 
(Fonagy, 2007). Wickberg och Hwang (2003) anser att det finns ett samband mellan 
PPD, osäker anknytning och försenad kognitiv utveckling hos småbarn. PPD kan leda 
till att modern inte orkar med barnet, att föräldrarelationen försämras och att modern 
isolerar sig. En deprimerad moder tillbringar mindre tid med att se på, röra vid och prata 
med sitt barn, och hon visar färre positiva och fler negativa ansiktsuttryck än mödrar 
som inte är deprimerade. I en studie av Righetti-Veltema, Bousquet och Manzano 
(2003) observerades samspelet mellan mödrar med PPD och deras barn. 
Observationerna gjordes när barnet var tre månader och 18 månaders ålder. Resultatet 
visade att vid 18 månaders ålder utförde barnen uppgifter sämre och uppvisade en 
osäkerhet angående anknytningen till modern.  
 
Enligt Goldsmith (2006) kan PPD påverka vardagen genom att primära aktiviteter som 
att ta hand om barnet, laga mat, städa och sköta den personliga hygienen blir svåra 
uppgifter att genomföra för den nyblivna modern. Hon kan uppleva starka skuldkänslor 
över att inte orka ta hand om sitt barn. I en studie av Edhborg, Friberg, Lundh och 
Widström (2005) beskrivs hur svenska kvinnor med tecken på PPD kämpar med att 
hitta sig själva i den nya rollen som moder. De uttryckte känslor av att inte veta vilka de 
var längre och kände sig otillräckliga i föräldrarollen. Även Righetti-Veltema et al. 
(2003) studerade effekten av PPD hos mödrar. De diagnostiserades med PPD när deras 
barn var tre månader gamla. När barnen var 1,5 år gamla uppvisade mödrarna symtom 
som sämre anknytning och mer ängslan i jämförelse med kontrollgruppen. Dessutom 
kommunicerade mödrar med PPD mindre samt lekte mindre med sina barn. Kennedy et 
al. (2002) beskriver att mödrar med PPD ofta upplever en känsla av förlust och sorg. De 
känner sig bestulna på den glädjefyllda tiden som de hade förväntat sig. De upplever 
också en förlust av deras relation med sin partner, moderskapet och den egna 
identiteten. 
 
PPD påverkar inte bara modern och barnet utan även förhållandet till mannen. Oavsett 
om en konflikt i parrelationen ligger bakom depressionen eller inte, finns risk för att 
relationen påverkas negativt, med ökad risk för separation som följd. Depression hos en 
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förälder har visat sig öka stressen hos den andra, vilket kan få till följd att 
föräldraförmågan försämras hos dem båda. Dessutom löper män vars kvinnor har PPD 
en ökad risk för att själva bli deprimerade (Wickberg & Hwang, 2003). 

Den stödjande relationen 

Det är viktigt att BVC-sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt och en önskan att 
förstå familjen och deras livssituation, då det utgör grunden för den holistiska vården. 
När BVC-sjuksköterskan har ett livsvärldsperspektiv innebär det att familjens 
vardagsvärld och dagliga tillvaro uppmärksammas. Det innebär även att se, förstå, 
beskriva samt analysera världen som den upplevs av dem. Det är viktigt att sköterskan 
har tålamod att vänta på familjens beskrivning av sina upplevelser, att de får bestämma i 
vilken takt de vill öppna sig. Ett professionellt vårdande förhållningssätt gör att familjen 
känner att BVC-sjuksköterskan är mottaglig för deras lidande och behov. Att lindra 
lidande och att skapa förutsättningar för ett upplevt välbefinnande bör vara målet med 
vårdandet. Detta kan bli möjligt genom att se varje persons upplevda lidande och 
välbefinnande som unikt (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  
 
Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2004) är målet för folkhälsoarbetet att skapa 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett målområde 
beskriver hur det hälsofrämjande arbetet inom hälso- och sjukvård ska vara utformat.  I 
de vardagliga mötena har hälso- och sjukvården sin största folkhälsopotential och här 
spelar primärvården en viktig roll. Barnhälsovården bör ge stöd till familjer med ökad 
sårbarhet för ohälsa, exempelvis genom särskilda insatser till unga ensamstående 
mödrar. 

Att bygga upp en god relation 

Som BVC-sjuksköterska är det viktigt att få god kontakt med familjen samt skapa en 
trygg och bra relation. Det är förutsättningar för goda hälsomässiga resultat. Relationen 
mellan BVC-sjuksköterskan och familjen kan ses som en interaktionsprocess. 
Omvårdnadsteoretikerna Hildegard Peplau och Joyce Travelbee beskriver sina 
uppfattningar gällande den interaktionsorienterade omvårdnaden (Eide & Eide, 1997).  
Peplau betraktar omvårdnad som en mellanmänsklig process som syftar till att främja 
hälsa och utveckling av personligheten. Relationen mellan sjuksköterska och patient är 
viktig för det terapeutiska utbytet av omvårdnaden. Peplau beskriver att sjuksköterskan 
kan inta olika roller. I början av en relation har sjuksköterskan rollen som främling och 
hon bör möta patienten som hon möter andra människor, med respekt och positivt 
intresse. Ofta har sjuksköterskan rollen som en resursperson som informerar om hälsa 
och möter patienten med en önskan om att lösa dennes problem. Sjuksköterskan kan 
även inta rollen som handledare med ett lyssnande förhållningssätt. Patienten kan ge 
sjuksköterskan rollen som substitut för någon viktig person, exempelvis mor eller far. 
Peplau beskriver även sjuksköterskans roll som ledare, patienten förväntar att hon tar 
ansvar, styr och löser problemen. Sjuksköterskans relation med patienten är dynamisk 
och hon kan växla mellan de olika rollerna. Målet bör vara patientens självständighet, 
mognad och hälsa (Peplau, 1988).  
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Även Joyce Travelbee skildrar omvårdnad som en mellanmänsklig process. Travelbee 
betonar dock vikten av personlig kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. 
För att kunna möta patientens och anhörigas behov och därmed uppfylla syftet med 
omvårdnaden bör sjuksköterskan erkänna patienten som unik. Genom relationen kan 
den enskildes attityd till sitt eget lidande påverkas och därmed bättre bemästra sin 
sjukdom. Travelbee beskriver att den ömsesidiga kommunikationen mellan 
sjuksköterska och patient är central i omvårdnadsprocessen. Vid det första mötet bör 
sjuksköterskan se patienten som en unik individ och bortse från förförståelse om hur 
patienten borde vara. Om mötet blir bra knyter parterna kontakt med varandra och deras 
identiteter som individer börjar framträda. Nästa fas i relationen innebär att 
sjuksköterskan förhåller sig empatisk till patienten. Med det anser Travelbee att ta del 
av och förstå en annan individs tillstånd. Empati kan övergå till sympati, som i en 
omvårdnadssituation innebär personlig omtanke och intresse samt en önskan att hjälpa 
patienten. Genom dessa faser utvecklas en ömsesidig förståelse och kontakt mellan 
sjuksköterska och patient. Processen är dynamisk och baseras på ömsesidig tillit och 
upplevs som viktig samt meningsfull för båda parter (Travelbee, 1971).  

Tillit och respekt  

Vid det första hembesöket bör BVC-sjuksköterskan fråga den nyblivna modern hur hon 
mår och vara lyhörd för hennes stämningsläge (Wickberg & Hwang, 2003). Det är 
viktigt att tidigt upptäcka symtom på PPD så att behandling kan startas och lidandet och 
sjukdomstiden förkortas. BVC-sjuksköterskans kunskaper och intensiva kontakt med 
familjen i början när barnet föds är en bra resurs för mödrar som riskerar att utveckla 
PPD. Genom en professionell relation med familjen kan hon identifiera de resurser som 
krävs för att möta modern och familjens behov (Kennedy et al., 2002). För att det ska 
uppstå en tillitsfull relation mellan BVC-sjuksköterska och familj krävs att BVC-
sjuksköterskan upplevs kompetent och uppträder respektfullt. Respekt för kulturella 
olikheter och att inte vara dömande är viktigt. Sköterskan behöver visa att hon är 
trovärdig genom att vara ärlig, stabil, konsekvent och rättfram. Familjen behöver även 
få en känsla av att sjuksköterskan är pålitlig. En god kommunikation mellan dem är 
grundläggande för en tillitsfull relation. Det innefattar att tala samma språk, ta sig tid att 
lyssna samt förklara på ett lättfattligt och respektfullt sätt. Innan familjen kan känna 
tillit till BVC-sjuksköterskan behöver de lära känna varandra genom ett utbyte av 
personlig information. Det kan innefatta att förbise formaliteter. För familjen är det 
viktigt att sköterskan är öppen för alternativa åtgärder och åsikter (Lynn-McHale & 
Deatrick, 2000). 
 
Mödrar med PPD kan uppleva att de inte duger utan lämnar ifrån sig ansvar och beslut 
gällande barnet till andra, exempelvis BVC-sjuksköterskan eller barnets fader. BVC-
sjuksköterskan bör hjälpa modern genom att ge omsorg, tid och uppmärksamhet och 
därmed vara en förebild för moderskapet. De splittrade och sköra mödrarna i en kaotisk 
situation med barnet behöver hjälp med att dra gränser och ha struktur i vardagen. Det 
är viktigt att visa tillit till moderns och barnets inneboende resurser och bekräfta det 
som är livskraftigt i relationen. Det är även viktigt att möjliga vägar till kontakt byggs 
upp och att BVC-sjuksköterskan försöker finna vägar som passar de individer som hon 
har framför sig (Berg Brodén, 1991). Det krävs att båda parter i en relation har en 
önskan om att tillit ska finnas. Uppbyggnaden av tillit mellan parter sker genom en 
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process och det tar olika lång tid beroende på situationen och personerna. Det är viktigt 
att tillit och respekt för varandra är ömsesidig. I en framgångsrik relation litar 
personerna på varandra och har förväntningar på den andre. Tilliten kan begränsas av 
olika anledningar, som tidsbrist, brist på engagemang och avsikt, ytlighet samt brist på 
ömsesidighet. Genom att inte arbeta tillsammans åt samma mål kan relationen påverkas 
negativt. När sköterskan och familjen inte kommer överrens och har olika förväntningar 
kan tilliten brista (Lynn-McHale & Deatrick, 2000). 
 
Dahlberg et al. (2003) tar upp det etiska patientperspektivet, som handlar om att 
individen ska ses som den främsta experten på sig själv, sitt lidande och välbefinnande, 
och sin livssituation. Respekt för individens integritet kan visas genom en vilja till att 
möta dennes livsvärld. Ett sätt är att fråga vad hon eller han behöver hjälp med och 
ställa öppna frågor utan givna svar. Öppenheten signalerar en önskan om ömsesidighet 
och dialog med individen. Det ökar möjligheten för BVC-sjuksköterskan att bli 
inbjuden i dennes livsvärld.   
 
Berg, Skott och Danielsson (2007) identifierade tre grundläggande förhållningssätt som 
är viktiga i vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten. Det första handlar om 
att respektera varandra genom att vara inlyssnande och ha tålamod. Det innebär även 
respekt för varandras integritet. Ödmjukhet, öppenhet och en vilja till att förstå varandra 
är det andra förhållningssättet. Det tredje förhållningssättet kräver engagemang av båda 
parter för att nå en god vårdrelation. Det är viktigt att se det unika i varje person och att 
i första hand se människan istället för sjukdomen.       

Det stödjande samtalet 

Det finns en metod som innebär att BVC-sjuksköterskan inte ger råd utan har ett 
lyssnande förhållningssätt, och att modern är i fokus i stället för barnet. Metoden har 
visat sig vara effektiv för de mödrar med post partum depression som inte behöver 
specialisthjälp och kallas stödjande samtal. BVC-sjuksköterskan intar en mer passiv roll 
och blir den som lyssnar istället för att vara den som informerar, instruerar och vägleder 
modern i skötseln av barnet. Modern bör uppmuntras att prata om sig själv för att ta 
reda på hur hon egentligen upplever och känner. Att inta ett tyst förhållningssätt betyder 
inte att BVC-sjuksköterskan är helt tyst och aldrig ställer frågor. I stället används frågor 
som gör att modern kan gå vidare, snarare än att hon svarar på de frågor och funderingar 
som sköterskan själv har. Stödjande samtal är en metod där det är fritt att utveckla en 
egen stil utifrån erfarenheter och personlighet. Samtalen kan också leda till en ökad 
möjlighet till att rikta hälsovårdens insatser, genom att de kvinnor som har få eller inga 
problem erbjuds färre besök och de som har behov av samtalsstöd erbjuds fler. Det nya 
arbetssättet kring PPD syftar tydligare än tidigare till att stärka föräldrarnas självkänsla 
och kompetens, något som gagnar såväl föräldrarna som barnen. Dessutom får 
barnhälsovården ett mycket starkt markerat ansvar för att uppmärksamma behovet av 
insatser under barnets två första levnadsår (Wickberg & Hwang, 2003).  

Förmågan att bygga en förtroendefull relation är avgörande för de stödjande samtalens 
positiva utfall. Genom dessa kan BVC-sjuksköterskan uppmuntra modern att prata om 
sina egna behov. Genom att sätta ord på vad hon känner kan samtalen bidra till att hon 
återfår en känsla av identitet och av att ha ett eget värde. PPD innebär svårigheter att 
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tänka klart och att koncentrera sig samt en känsla av förvirring.  Möjligheten att 
beskriva sin inre värld för någon annan hjälper modern att klarare se vad som behöver 
förändras och vad hon själv kan göra för att förändra. Om hon i stället får råd och 
förslag kan hennes förmåga att handla och fatta egna beslut minskas. I en god stödjande 
relation känner kvinnan förtroende och upplever att hon har någon som hon öppet kan 
diskutera känslor med. Att dela tankar och känslor med någon som inte blir upprörd 
(och som har tystnadsplikt) kan vara en lättnad och ge ett annat perspektiv (Wickberg & 
Hwang, 2003). 

Att bekräfta modern 

Som beskrivet har vissa familjer ett dåligt utvecklat socialt nätverk. Berg Brodén (1991) 
skriver att för dessa familjer får de institutionella nätverken en viktig funktion. Vissa 
mödrar har upplevt att personal på BVC är de enda som sett dem som mamma och 
bekräftat dem i modersrollen. Arbetet med att mobilisera samhällets resurser och 
stödåtgärder är viktigt samt att på sikt bygga upp stödjande strukturer för mor och barn. 
Det är även av stor vikt att involvera båda föräldrarna i arbetet att förbättra relationen 
mellan föräldrar och barn. Att uppmuntra fadern att vara med vid besöken är av stor 
betydelse. Kennedy et al. (2002) skriver att BVC-sjuksköterskan bör påtala för modern 
om vikten av att be om hjälp med vila och avlastning i en trygg miljö av sina närmaste. 

PPD är komplext och påverkar flera personer i moderns närhet, därför är det viktigt med 
ett samarbetande team runt henne (Cox & Holden, 2003; Kennedy et al., 2002). Idag 
tillbringar föräldrar allt kortare tid på BB efter förlossningen. Detta resulterar i att det 
framför allt är BVC-sjuksköterskan som har störst möjlighet att uppmärksamma den 
nyblivna moderns välbefinnande. BVC-sjuksköterskan måste vara förberedd på att 
hjälpa modern vidare till andra instanser, när hennes insatser är otillräckliga. I många 
fall har stödjande samtal visat sig vara effektiva som en första insats för dem som inte 
behöver specialisthjälp. Eftersom PPD är resultatet av en mängd individuella och 
miljörelaterade faktorer, kan inte samma insatser användas vid alla fall av PPD 
(Wickberg & Hwang, 2003). En holistisk och familjefokuserad vård är den bästa när 
mödrar med PPD behandlas. Varje moder är unik och stödet till henne bör vara 
personligt och planeras utifrån hennes behov (Kennedy et al., 2002). 

Modern är i en sårbar situation efter förlossningen. Hälften av alla nyblivna mödrar 
drabbas av en lätt mamma blues men var tionde moder utvecklar PPD. I mycket 
sällsynta fall insjuknar modern i en post partum psykos. PPD kan störa den viktiga 
anknytningen mellan och barn vilket kan orsaka brister i samspelet. Barnets 
känslomässiga, intellektuella och sociala utveckling kan påverkas (Hagberg et al., 2008; 
Kennedy et al., 2002; Rupertsson et al., 2005; Wickberg & Hwang, 2003). BVC-
sjuksköterskan spelar en viktig roll i att uppmärksamma mödrar som riskerar eller har 
utvecklat PPD. Genom hennes stöd kan familjen bli hjälpt (Wickberg & Hwang, 2003).  
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PROBLEMFORMULERING 

Att bli förälder innebär en stor livsförändring och det kan vara svårt att anpassa sig till 
den nya rollen. Olika faktorer, knutna till barnet, föräldern eller till den sociala 
situationen, kan störa samspelet mellan mor och barn. Den nyblivna föräldern är sårbar 
och utsatt för psykiska påfrestningar vilket kan leda till en känslomässigt ansträngande 
period. Mer än var tionde nybliven moder drabbas av PPD. Vid ett sådant tillstånd kan 
samspelet mellan mor och barn påverkas, vilket i sin tur kan äventyra anknytningen 
mellan mor och barn. Därför är det viktigt att BVC-sjuksköterskan uppmärksammar 
tecken på brister i samspelet för att kunna stödja familjen. 
 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva BVC-sjuksköterskans erfarenheter av att stödja samspelet mellan 
mor och barn vid PPD.  
 
METOD 

Ansats 

Kvalitativ innehållsanalys har använts som metod. Den fokuserar på människan i sitt 
sammanhang och har som mål att ge kunskap och förståelse för det beskrivna 
fenomenet. Metoden innebär att stora mängder text kan klassificeras och brytas ner till 
antal kategorier som representerar fenomenet (Hsieh & Shannon, 2005). Fokus ligger på 
tolkning av texter som kan ske på olika nivåer. Flera tolkningar är möjliga beroende på 
vem som tolkar, men de kan vara giltiga trots att de är olika (Lundman & Hällgren-
Graneheim, 2008).  

Datainsamling 

En empirisk studie utfördes genom att intervjua BVC-sjuksköterskor. Enligt Kvale 
(1997) är fördelen med en kvalitativ forskningsintervju att den kan användas för att 
fånga det undersökta ämnets nyanser och dimensioner. Det viktigaste för forskaren är 
att förstå innebörden av vad den intervjuade säger. Forskaren skall även kunna tolka den 
intervjuades tonfall, ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck. 
 
Brev skickades (bilaga 2) med information om studien syfte och genomförande till 
avdelningschefer på sju vårdcentraler inom samma kommun. Cheferna ombads fråga 
BVC-sjuksköterskor om intresse till att medverka i intervjuerna. I brevet bifogades 
utökad information (bilaga 3) och skriftligt samtycke med intresseanmälan (bilaga 4) till 
BVC-sjuksköterskorna. Sju BVC-sjuksköterskor önskade att medverka och de sex som 
svarade först intervjuades. De intervjuade BVC-sjuksköterskorna var kvinnor mellan 39 
och 63 år och hade arbetat med nuvarande yrke mellan 4 och 30 år. Alla de intervjuade 
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hade en Distriktssjuksköterskeutbildning. Intervjuerna ägde rum på sjuksköterskornas 
arbetsplatser och tog mellan 40 och 60 minuter. Respondenterna intervjuade tre BVC-
sjuksköterskor vardera. Intervjuerna startade med en öppningsfråga och därefter ställdes 
följdfrågor. En intervjuguide (bilaga 5) användes med fyra övergripande 
frågeställningar. Intervjuerna spelades in med bandspelare och skrevs ut efteråt.   

Analys 

Texten analyseras genom en process med olika steg, beskriven av Lundman och 
Hällgren-Graneheim (2008). De inspelade intervjuerna, analysenheterna, skrevs ut 
ordagrant direkt efter mötet med den intervjuade. Varje utskriven intervju lästes igenom 
av båda respondenterna. Efter den första genomläsningen gick vi igenom texten mer 
noggrant och i marginalen skrevs nyckelord eller meningar som sades av deltagarna 
som representerade olika domän. Dessa var stora övergripande områden och beskrevs 
utan någon tolkning. Nästa steg var att ta fram meningsenheter i texten vilka utgjorde 
grunden för analysen. Meningsenheterna var ord, meningar och stycken av text som 
hade samma innehåll. Sedan kortades texten ner utan att det kvalitativa innehållet 
påverkades, även kallat kondensering, för att göra texten mer lätthanterlig. Den 
kondenserade texten abstraherades och försågs med koder, vilket vi sammanförde till 
kategorier. Innehållet lyftes till en högre logisk nivå. En kod är en etikett på en 
meningsenhet och en kategori utgörs av flera koder med liknande innehåll. 
Benämningen av en kategori beskriver vad texten handlar om.  

Etiska överväganden 

De deltagande BVC-sjuksköterskorna informerades om arbetets syfte och 
genomförande både skriftligt genom informationsbreven och muntligt när intervjun 
startade. De informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan. De intervjuade fick även skriva på ett dokument gällande 
samtycke till medverkan. Information om tystnadsplikt och om att material behandlas 
konfidentiellt lämnades under intervjun. Alla uppgifter om identitet lagrades på ett sätt 
så att de inte var tillgängliga för utomstående. Det insamlade materialet syftade till att 
endast användas i det aktuella arbetet och förvaras inlåst.  
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RESULTAT 

Resultatet är uppbyggt på fem kategorier med underkategorier som framkom under 
analysen av intervjuerna med BVC-sjuksköterskorna;  

• Att vara medveten och öppen 
- Att uppmärksamma föräldrarnas välbefinnande  

• Den viktiga relationen 
- Att visa respekt 
- Att vara lyhörd och att lyssna 
- Den lugnande rollen 
- Att vara en förebild och att förebygga 
- En känsla av otillräcklighet och maktlöshet  

• Stödjande insatser 
- Stödjande samtal 
- Att vara en del av ett stödjande nätverk 

• Den förändrade rollen 
• Att få möjlighet till stöd och utveckling.  

Att vara medveten och öppen 

Det är viktigt att tidigt se ett samspel mellan mor och barn.  Genom att modern bland 
annat tittar mycket på sitt barn, att hon håller det tätt intill sig, pratar och jollrar med 
barnet får BVC-sjuksköterskan en uppfattning om samspelet. Sköterskan tittar även på 
om modern har en förmåga att trösta sitt barn, om hon klär av barnet lugnt och sakta vid 
skötbordet samt använder mjuka rörelser. En BVC-sjuksköterska förklarade: 
 

”Det känns som att det är lite harmoniskt så att säga. 
Mamman ser barnet och kan läsa av signalerna som barnet 
ger. Att de svarar när barnet ger signaler. Att de nästan kan 
stänga ute en lite så, speciellt i början är de väldigt mycket för 
sitt barn. Att man känner att de har fått kontakt med 
varandra.” 

 
Hembesöket spelar en stor roll när det gäller att bilda sig en uppfattning om mor- och 
barnrelationen. Att få se familjen i sin hemmiljö upplevs som mer avslappnat och ger en 
god grund till de fortsatta mötena på BVC. Det är viktigt att BVC-sjuksköterskan är 
uppmärksam på de nyblivna mödrarnas psykiska hälsa redan från början och är lyhörd 
för tidiga tecken på problem. En BVC-sjuksköterska beskrev vikten av att våga fråga, 
om hon ser något i samspelet mellan mor och barn som inte upplevs bra: 
 

”Det viktigt att man vågar prata om det, att våga ta upp om 
man känner att det inte fungerar.” 

 
BVC-sjuksköterskan uppmärksammar brister i samspelet mellan mor och barn genom 
att följa moderns skötsel av sitt barn. Tecken kan vara att modern undviker ögonkontakt 
med sitt barn, är ryckig och mekanisk i sina rörelser och inte visar något intresse för sitt 
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barn. Andra signaler kan vara om modern pratar mycket om sig själv. En BVC-
sjuksköterska uttryckte sig så här: 
 

”Man kanske märker att barnet inte blomstrar, att det hålls 
tillbaka i sin utveckling.” 

 
Upplevelsen av att uppmärksamma brister i samspelet är svårt eftersom det inte alltid är 
tydligt. BVC-sjuksköterskan handlar efter sin intuition. Det är dock viktigt att inte dra 
slutsatser gällande störningar i samspelet för fort, utan ge mor och barn lite tid. Brister i 
samspelet kan bero på tillfälliga omständigheter som är övergående. En sköterska 
uttryckte att:  
 

”Det är inte alltid så tydliga tecken, som att barnet hänger 
som en vissen tulpan över armen medan mamman är upptagen 
med att prata om sig själv eller om sina grannar. Eller just det 
här att man behandlar barnet som ett paket. Det är inte alltid 
så det visar sig.” 

Att uppmärksamma föräldrarnas välbefinnande 

BVC-sjuksköterskans uppgift är inte enbart att upptäcka ohälsa hos barn. Barn påverkas 
av föräldrarnas välbefinnande och därför är det viktigt att BVC-sjuksköterskan frågar 
modern hur hon mår samt hur hon upplevelser sin situation. Föräldrar kan ha dåligt 
samvete och lägga skulden på sig själva för att de mår dåligt eller för att det inte 
fungerar i hemmet. Föräldrarna prioriterar inte tankar och funderingar om sitt eget 
välbefinnande under besöket.  En BVC-sjuksköterska förklarade: 
 

”De här som har något på hjärtat och har svårt att få fram det. 
Det kommer oftast i slutet. Då har de lite svårt att resa sig och 
gå. Då sitter de ett tag och sedan kommer det.” 

 
De intervjuade BVC-sjuksköterskorna arbetar med att screena mödrar för post partum 
depression med hjälp av EPDS. De upplever screeningen som positiv av två 
anledningar. Dels för att den syftar till att upptäcka mödrar som riskerar att utveckla 
eller har en utvecklad PPD. Dels för att sköterskorna upplever att de på ett naturligt sätt 
kan ta upp frågor om mödrarnas psykiska hälsa. Frågorna om mödrarnas välbefinnande 
ansåg de flesta sköterskorna som svåra och screeningen bidrar till att mödrarnas känslor 
uppmärksammas. En sköterska beskrev: 
 

”Jag tycker att det [EPDS] är ett bra instrument för att fånga 
upp de här mammorna. Tidigare kanske man inte pratade lika 
mycket om hur de mådde och nu har vi en anledning att sätta 
oss ner och prata.” 
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Den viktiga relationen  

En god relation är grundläggande för att BVC-sjuksköterskan ska ha möjlighet att stödja 
familjen. Relationen bygger på respekt och tillit. Vid brister i samspelet mellan mor och 
barn är BVC-sjuksköterskans roll att vara lyhörd och vägledande.  

Att visa respekt 

Det är viktigt att visa respekt för föräldrarna och visa att de blir tagna på allvar. 
Föräldrarna har behov av att bli trodda i sina känslor och tankar. Genom att få en god 
kontakt med föräldrarna utvecklas en tillit till BVC-sjuksköterskan. Det kan resultera i 
att de även i framtiden, när barnet är utskrivet från BVC, återkommer till henne för att 
få råd och vägledning. En sköterska beskrev: 
 

”Jag känner att när man har fått en bra kontakt med 
föräldrarna och man känner så här att dem, senare i livet när 
barnen är ännu större, att de till och med har försvunnit ur 
BVC, så kan det vara så att de ringer för att jag tror att de vet 
att de kan få någon vägledning om hur de ska gå vidare eller 
att man kan hjälpa dem att lotsa dem. Det tror jag är bra.” 

Att vara lyhörd och att lyssna 

För att få en uppfattning om hur modern mår krävs lyhördhet av BVC-sjuksköterskan. 
Det gäller att vara mottaglig för vad modern vill ha för hjälp och stödet är individuellt. 
Utifrån BVC-sjuksköterskans bedömning av hur modern mår, hur modern själv 
upplever sin situation och vad som är orsaken till att hon mår dåligt bestämmer 
sköterskan vilka åtgärder som ska sättas in. När BVC-sjuksköterskan bedömer att enbart 
hennes stöd är tillräckligt bokar hon in extra besök eller telefonsamtal med modern. Vid 
tidsbrist försöker sköterskan ändå att prioritera mödrar med behov av särskilt stöd. En 
sköterska beskrev:  
   

”Jag kan känna att ibland kan det vara svårt med tider. Det 
kan ju vara telefonkontakt, det kan man ju ha och så, lite 
tätare. Man pratar ju med mamman om vad de vill och vill de 
komma. En del tycker ju att det är lite skönt, komma lite tätare 
så får de göra det eller att man ringer, att de får ringa.” 

 
När hennes hjälp är otillräcklig agerar hon som en spindel i nätet och slussar modern 
vidare till den bästa hjälpen. Hon beskrev: 
 

”Jag ser mig väl egentligen som en som ska ha ögonen öppna 
och försöka se saker.” 

 
Barnhälsovården har en gammal tradition av att vara en rådgivande instans, dit föräldrar 
vänder sig för att få råd angående sina barn. Idag försöker dock BVC-sjuksköterskan att 
inta ett mer lyssnande och inväntade förhållningssätt, istället för att ge konkreta råd till 
föräldrarna. Arbetssättet är mer effektivt för att föräldrarna får möjlighet att själva finna 
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en lösning till sina problem. Genom att föräldrarna får beskriva sina upplevelser får de 
insikt om problemet och hur de kan lösas. En sköterska beskrev svårigheter med att 
förändra sitt beteende: 
    

”Man har ju så väldigt lätt att ge råd, du vet när föräldrarna 
kommer. Gör inte det, vanligt att de frågar vad ska jag göra, 
jag säger gör si och så. Jag menar, det gör jag ju. Det bara 
kommer ut.” 

Den lugnande rollen 

När föräldrarna kommer hem med det nyfödda barnet kan de känna sig stressade på 
grund av den stora omställning som situationen innebär. BVC-sjuksköterskan har en 
viktig uppgift i att lugna föräldrarna och råda dem att inte ägna sig åt för mycket 
aktiviteter den första tiden. Råden är enkla och syftar till att inbringa lugn samt en 
känsla av att de duger som föräldrar. En av de intervjuade förklarade: 
 

”Försöker ju hela tiden säga att man ska vänta ta det lugnt, 
redan vid första hembesöket att man måste ta det lugnt och 
vara i sin lilla bubbla. Man behöver det både mamman för att 
återhämta sig för det är ju en stor omställning för henne, detta 
att få ett litet barn med alla hormoner och så. Brukar prata 
mycket om det då och sen när de är här, dämpa dem.”  

 
När BVC-sjuksköterskan har en hög arbetsbelastning är det viktigt att hon intar ett 
professionellt förhållningssätt och inte låter stressen påverka modern under besöket på 
BVC. Besökstiden är oftast kort och begränsad, vilket upplevs påverka familjen 
negativt. Genom att förmedla ett lugn till föräldern möjliggörs tillfälle till frågor och 
funderingar. En sköterska förklarade:   
 

”Jag tror också att det är viktigt för föräldrar att känna när de 
kommer in att nu ska vi mäta, väga och vaccinera och gå hem, 
att vi visar ett lugn som att vi hade all tid i världen, för då 
vågar föräldrarna fråga. Och det är det jag känner att man 
stressar lite för man är så tidspressad så ibland kanske inte 
alltid föräldrarna får fram vad de vill, där saknar väl jag då 
tiden.” 

Att vara en förebild och att förebygga 

När modern mår dåligt kan hennes samspel med barnet påverkas.  BVC-sjuksköterskan 
kan vägleda modern till ett bättre samspel. När modern besöker BVC försöker 
sköterskan visa och förmedla en känsla till modern om hur hon bättre kan samspela med 
barnet. Modern får kunskaper av att se sköterskans beteenden gentemot barnet. En 
BVC-sjuksköterska uttryckte: 
 

”Man kan vara en förebild genom att själv stå och jollra och 
skratta och visa vad barnet kan för att få mamman att se lite, 
både att barnet kan och hur man kan komma ner på den nivån 
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och det kan ju också vara ett sätt att vägleda en mamma som 
har lite svårt i samspelet. För att se sitt barn när det skrattar 
och jollrar. Att då se samspelet mellan barnet och någon 
annan person.” 

 
Upplevelsen av att tidigt stödja familjen anses förebyggande för senare problem. Att ge 
mödrarna möjlighet att komma på extra besök och få prata om sina bekymmer är 
värdefullt. Om modern själv vet orsaken till varför hon mår dåligt och vet att tillståndet 
bara är tillfälligt, kan hon vänta med att sätta in andra åtgärder än extra besök till henne. 
När en moder har genomgått en PPD har BVC-sjuksköterskan till uppgift att fortsätta 
stödja modern. Modern och även fadern kan ha ett behov av att få prata om det som har 
inträffat. En av sköterskorna beskrev: 
 

”Då [efter en allvarlig depression] får man verkligen gå in 
och stötta och pratat mycket om det. Det är viktigt att både 
mamma och pappa är med och mamma känner då att när hon 
väl orkar och klarar av att ta hand om sitt barn igen, att det 
funkar, då får man ju ge extra stöd och ha extra mycket 
kontakt.” 

En känsla av otillräcklighet och maktlöshet 

De mödrar som mår dåligt prioriteras av BVC-sjuksköterskan. När arbetsbelastningen är 
stor kan det dock vara svårt att fördela arbetet till de mödrar som har ett ökat behov av 
hennes stöd. Genom att prioritera bort något som är mindre viktigt, kan den tid som 
krävs för att hjälpa mödrarna skapas. BVC-sjuksköterskan kan uppleva att hon har 
otillräckligt med tid till mödrar med PPD och deras barn. När arbetsbelastningen är stor 
kan mötet med modern upplevas stressande. Att inte kunna ge den tid som modern är i 
behov av kan vara frustrerande. En BVC-sjuksköterska uttryckte: 
 

”Ibland kan jag känna att jag kulle vilja ha mer arbetstid. […] 
Så man skulle kunna ge mer till vissa familjer, det är ju inte 
alltid när de är deprimerade utan det kan ju handla om dålig 
självkänsla som mamma, men att ha mer tid för att stötta.” 

 
BVC-sjuksköterskan kan uppleva en känsla av otillräcklighet i stödet till mödrar med 
PPD. En vilja till att göra något ytterligare för modern kan finnas men av olika 
anledningar är det inte möjligt. Det finns situationer då modern själv inte vill ta emot 
någon hjälp, vilket ger en känsla av maktlöshet och otillfredsställelse. En sköterska 
uttryckte: 
 

”Det är klart att när inte mamman vill ta emot någon hjälp då 
är det inte så enkelt. Då känner man sig lite otillräcklig och 
jag vet inte hur man skulle kunna hjälpa dem på något annat 
sätt.” 

 
Efter möten med mödrar med PPD kan BVC-sjuksköterskan reflektera över sitt 
förfaringssätt. I efterhand kan känslor och funderingar uppkomma över om hennes stöd 
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till en särskild moder har varit tillräckligt. En sköterska berättade om sina tankar om 
hennes agerande hade varit korrekt. Samtidigt ansåg hon att erfarenheterna utvecklar 
hennes roll som BVC-sjuksköterska och hon tar lärdom av dem: 
 

”Kunde jag gjort någonting annorlunda, kunde jag gjort si 
eller så. Vissa som sticker ut så tänker jag att kanske skulle jag 
ha gjort någonting annorlunda.[…] Man lär ju sig hela tiden, 
träffar människor och ser nya saker.” 

 
BVC-sjuksköterskan beskrev även känslor av att ha för höga krav på sig själv när hon 
hjälper föräldrarna. Hon ansåg sig ha en vilja till att ställa allt tillrätta men inser 
samtidigt att det inte är möjligt. Hon förklarade:  
 

”Det är lätt att ha höga krav på sig själv också, att man vill 
hjälpa till överallt och ställa tillrätta, och så ska det vara bra, 
men så är ju inte livet.” 

Stödjande insatser 

De intervjuade BVC-sjuksköterskorna beskrev sig själva som viktiga resurser i stödet 
till familjen. När deras egna resurser inte räcker till har de möjlighet att ta hjälp av andra 
samarbetspartners.      

Stödjande samtal 

Endast en av de intervjuade BVC-sjuksköterskorna benämnde stödjande samtal som en 
metod i sitt arbete. De övriga sköterskorna hänvisade föräldrar till särskild personal som 
hade gått en utbildning om stödjande samtal. Sköterskan som hade utbildning i metoden 
tyckte att det är ett bra arbetssätt och upplevde att effekten är god. Hon hade 
erfarenheten att föräldrarna upplever det som positivt att få komma på samtalen. 
Föräldrarna hänvisas av andra BVC-sjuksköterskor och hon har aldrig samtalen med 
någon förälder i sitt eget område. Detta gör att hon är en neutral person för föräldrarna 
och de informeras om hennes tystnadsplikt. Ingenting som sägs under samtalet 
dokumenteras vilket gör att föräldrarna i större grad vågar prata om sina upplevelser. 
Sköterskan med utbildning i stödjande samtal hade erfarenheten av att en del föräldrar 
berättar mer än vad de initialt planerat:  
 

”De mår väldigt bra av att få prata och man märker ofta när 
man ställer frågor och går vidare, att det kommer fram något 
som ligger bakom som egentligen, inte har bearbetats, bara att 
få säga det, brukar det lätta. Jag brukar fråga hur det kändes 
efter första samtalet och då säger många att det kändes bra 
men att de sa mer än vad de tänkte.” 

Att vara en del av ett stödjande nätverk 

När BVC-sjuksköterskans egna resurser inte räcker till har hon bra möjligheter att 
slussa mödrar och familjer vidare till andra instanser. Sköterskan har ett nära och väl 
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fungerande samarbete med mödra- och barnhälsovårdspsykologen. En känsla av lättnad 
upplevs över att kunna remittera de mödrar som i samtal tagit upp gamla 
bakomliggande orsaker till att de inte mår bra och därför inte riktigt kunde ta till sig sitt 
barn. En sköterska berättade om en moder som hade haft en incestrelation till sin fader 
under uppväxten. Detta hämmande henne i kontakten till sitt barn och där kände 
sköterskan en lättnad över att kunna hjälpa modern vidare till psykologen. En annan 
sköterska beskrev en situation där modern till en början var mån om sitt barn, sökte 
kontakt och pratade med sitt barn hela tiden. Barnet var hela tiden missnöjt och gnälligt 
och sköterskan kunde inte förstå vad som låg bakom det dåliga samspelet och 
remitterade till slut familjen till psykologen. Det visade sig att modern inte hade velat ha 
barn, att hon var karriärinriktad och höll på att studera när hon blev gravid. Detta 
hämmade anknytningen till barnet och samspelet blev inte välfungerande.  En sköterska 
berättade om en moder som inte mådde bra: 
 

”Så fick hon kontakt med BVC-psykologen och hade stöd och 
kontakter och sen så blev det jättebra. Det har blivit väldigt 
väldigt bra. Jag tror hon hade haft det jobbigt tidigare av olika 
anledningar.” 

 
Det nära samarbetet med läkarna på vårdcentralerna är viktig i vården av mödrar och 
barn med brister i samspelet. Det uppstår situationer när mödrar med PPD har ett behov 
av insättning av medicinsk behandling. Att då enkelt kunna vända sig till vårdcentralens 
läkare anses värdefullt. Det är en fördel om läkaren även är knuten till Barnhälsovården. 
En BVC-sjuksköterska beskrev: 
 

”Behöver de en läkarkontakt har jag väldigt lätt för att ordna 
det också och kan prata med vederbörande läkare.” 

 
BVC-sjuksköterskan kan även samarbeta med olika yrkeskategorier inom kommunen, 
exempelvis specialpedagogerna. Om det finns funderingar kring ett barn har BVC-
sjuksköterskan möjlighet att med föräldrarnas godkännande kontakta specialpedagogen 
som då tillbringar vissa dagar på förskolan, öppna förskolan eller i andra sammanhang 
som barnet befinner sig i. En sköterska berättade om ett samarbete med en 
familjeterapeut på grund av röriga förhållanden i familjen. Där arbetade terapeuten 
mycket med anknytningen mellan mor och barn och BVC-sjuksköterskan upplevde att 
modern fick bra hjälp och fick ett fint samspel till sitt barn. Terapeuten följde med till 
BVC och kunde ge lite information till sköterskan i förväg om vad de arbetade på just 
nu. BVC-sjuksköterskan tyckte att hon och terapeuten hade en bra kommunikation och 
arbetade i samma riktning. En annan sköterska berättade om en familj där det sattes in 
extra resurser till familjen. Barnet fick extra stöd på förskolan och en terapeut arbetade i 
hemmet tillsammans med föräldrarna vad gällde mat och sovrutiner, stöttning i hur de 
tröstar sitt barn och andra mer vardagliga saker. Sköterskan upplevde att det blev en 
väldigt fin relation mellan terapeuten och föräldrarna. 
 
En av BVC-sjuksköterskorna uttryckte en känsla av att de problem som hon samtalade 
med mödrarna om kom ifatt dem senare i livet och att de ofta sökte hjälp igen. Hon 
poängterade att hon inte på något sätt ska vara terapeut utan mer lyssnande och 
stödjande. På en vårdcentral fanns en socionom som BVC-sjuksköterskan hade ett bra 
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samarbete med. I de fall där moderns problem inte hade så mycket med barnet att göra 
utan låg mer hos modern själv, kunde hon remitteras till samtalsterapi hos socionomen i 
samma hus. En sköterska berättade: 
 

”Det kanske egentligen inte är så mycket med barnet, utan 
mamma mår själv så pass dåligt att hon kanske behöver ha en 
samtalskontakt där det kanske bara inte gäller detta med 
föräldraskapet utan andra saker. Då har vi en socionom här, 
hon har också haft en del kontakter.” 

 
BVC-sjuksköterskan samarbetar även med öppna förskolan. En av de intervjuade 
berättade om hur öppna förskolan speciellt kan ta hand om och stötta de ensamstående 
och de yngre mödrarna. Sköterskan berättade om en speciell grupp för unga mödrar med 
en uttalad problematik omkring sig och med svårigheter i samspelet med sitt barn. 
Gruppen gav möjligheter för modern att förbättra kontakt med sitt barn. 
 
Flera av de intervjuade BVC-sköterskorna berättade om ett nära samarbete med 
förskolan. De var ute på förskolorna varje termin. Var det något som personalen hade 
observerat eller som sköterskorna själva sett på BVC, kunde detta med föräldrarnas 
tillåtelse följas upp från flera håll. En sköterska beskrev fördelen med att se barnet på 
förskolan: 
 

”Då kan man få en helt annan bild än vad man får av ett barn 
när man sitter här på mottagningen.” 

 
Föräldragruppsträffarna utgör en viktig resurs i BVC-sjuksköterskans arbete. De 
intervjuade berättade om mödrarnas (det är övervägande mödrar som kommer på 
träffarna) upplevelse av att få träffa andra i samma situation som dem, vilken 
terapeutisk verkan träffarna hade på mödrarnas välbefinnande. En sköterska beskrev en 
situation om en moder som mådde dåligt och fick ett oerhört stort stöd av de andra i 
gruppen: 
  

”Vad jag förstår, så är det inte så ovanligt att man i de här 
grupperna börjar lära känna varandra och träffas hemma hos 
varandra, efter föräldragrupperna.” 

Den förändrade rollen 

BVC-sjuksköterskans roll har förändrats i takt med att samhället och familjen ser 
annorlunda ut idag. Det har skett en förändring i samhället som bidragit till att dagens 
föräldrar har mindre stöd av människor i sin omgivning. Idag är mor- och farföräldrar 
engagerade i många aktiviteter och har inte samma möjligheter till att hjälpa samt stödja 
den nyblivna familjen. Tidigare levde människor i stora familjer vilket gjorde att 
föräldrarna kunde få praktiska råd och stöd av sina närstående. En sköterska beskrev: 
 

”Många idag har ingen erfarenhet av barn över huvudtaget 
för att man inte lever på det sättet, att man ser kusinbarn och 
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nära hela tiden. Många har ju aldrig bytt en blöja när de får 
egna barn.” 

 
Föräldrarnas roll upplevs förändrad genom att de har högre krav på sig idag. Samhället 
ställer en del krav medan andra kommer från föräldrarna själva. Kraven har en negativ 
inverkan på föräldrarollen och gör att de kan känna sig stressade. Föräldrarna förväntas 
delta i aktiviteter som erbjuds från olika håll. BVC-sjuksköterskorna hade erfarenheter 
om att mödrar kan uppleva att de behöver visa andra att de är duktiga gällande 
omsorgen av barnet och sitt eget utseende. En sköterska uttryckte: 
 

”Det tror jag är den stora stressen att man ska göra så mycket, 
man ska förverkliga sig själv och man ska gå på gym, man ska 
bli smal och vacker och det är de bitarna som är de jobbiga 
idag.” 

 
En av deltagarna kunde inte med säkerhet säga att föräldrarnas frågor och behov av stöd 
har ökat. Hon beskrev att idag vänder sig föräldrar till BVC med sina funderingar 
istället för att direkt gå till sina närmaste:  
 

”Om det har ökat egentligen, det vet man inte då. Vem är det 
som får frågorna istället?” 

 
BVC-sjuksköterskorna upplevde att Barnhälsovården och även deras roll har förändrats. 
Denna förändring går parallellt med föräldrarnas ändrade roll. De beskrev att en 
utveckling har skett i deras arbetssätt. Tidigare handlade det om att bedöma barnets 
utveckling och upptäcka ohälsa. Idag har de en mer stödjande roll till föräldrarna och 
fokuserar på att stärka dem i sin roll. En av de intervjuade beskrev: 
 

”Jag tycker att det har förändrats. Förr, från början med BVC 
så var det ju rent att upptäcka olika sjukdomar och sådant.[…] 
Men BVC:s främsta uppgift är ju detta att stärka de i 
föräldrarollen, det är det absolut viktigaste som egentligen 
man kan känna att det finns ett ännu större behov utav idag än 
vad det gjorde tidigare.” 

 
Tidigare var BVC-sjuksköterskans arbete mer praktiskt lagd, som att väga och mäta 
barnen. BVC-sjuksköterskans arbete idag upplevs vara mer psykologiskt inriktad, 
medan de praktiska uppgifterna tar mindre plats. En sköterska berättade att idag får hon 
fokusera mer på de familjer där det inte fungerar. En sköterska förklarade:  
  

”Det gamla, vägning på löpande band, det var då. Det handlar 
inte om det längre, att väga bebisarna. Utan idag handlar det 
om de här familjerna som inte fixar det riktigt. Sedan det 
andra, det rullar på.” 
 

Då en del av dagens föräldrar inte bor nära sina familjer kan BVC-sjuksköterskan få ta 
över rollen som mor- och farförälder: 
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”Man får ju vara mer som en mamma eller mormor för dem.” 
 

De intervjuade BVC-sjuksköterskorna upplevde att även synen på mödrarnas psykiska 
hälsa har förändrats. Den senaste tiden har det uppmärksammats mer hur mödrarna mår 
och både sköterskorna och föräldrarna vågar prata mer om det. En sköterska uttryckte: 
 

”Samhället är ju mer öppet överhuvudtaget idag. Man pratar 
mer om sådana saker, ja. Sen har vi ju vår EPDS-screening, 
som varit bra, det öppnar upp för de här frågorna. Innan var 
det ju mer de här hälsokontrollerna och vi vägde och mätte 
och det var frågor angående mat och sömn och utveckling, inte 
alls så mycket om hur de mådde.” 

Att få möjligheter till stöd och utveckling 

De intervjuade BVC-sjuksköterskorna ansåg att den fortbildning som idag erbjuds inom 
barnhälsovården är viktig. Fortbildningen sker i form av föreläsningar eller 
heldagsutbildningar. De föreläsningar som ges tar upp många viktiga aspekter på BVC-
arbetet men saknar fördjupning i hur de ska stötta familjer med bristande samspel. En 
BVC-sjuksköterska berättade om en kurs som handlade om på vilket sätt BVC-
sjuksköterskan kan stötta föräldrarna i föräldrarollen, vilken var mycket givande och 
inspirerande. En annan sköterska uttryckte en stark önskan om mer utbildning, särskilt 
angående hennes eget stöd till barn och föräldrar.  
 
BVC-sjuksköterskan har handledning med mödra- och barnhälsovårdspsykologen. 
Denna kontakt upplevs som viktig och värdefull. När det finns frågetecken kring en 
specifik familj är det tryggt att kunna kontakta och stämma av med psykologen. 
Psykologen besöker även regelbundet flera av BVC-sjuksköterskorna ute på 
arbetsplatsen. Då kan sköterskorna ta upp sådant de funderar på och psykologen kan 
komma med råd och nya infallsvinklar. En sköterska uttryckte en tillfredställande 
känsla i att bli vägledd och beskrev att: 
 

”Bara det här överhuvudtaget att fråga och stämma av lite, är 
man på rätt väg eller så när man ska stötta. Det tycker jag är 
jättebra.” 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Det finns evidens för att kvinnor som genomgått traumatiska förlossningar och kvinnor 
med sociala och ekonomiska svårigheter har en ökad risk att utveckla PPD (Ryding et 
al., 1998; Wickberg & Hwang, 2003). Litteraturen beskriver hur anknytningen mellan 
mor och barn kan störas av många olika faktorer, vilket kan leda till en otrygg 
anknytning och ett stört samspel (Berg Brodén, 1991; Broberg et al., 2006; Hagelin et 
al., 2007). För att förebygga detta krävs att BVC-sjuksköterskan tidigt uppmärksammar 
hur mor och barn samspelar med varandra (Kennedy et al., 2002). De intervjuade BVC-
sjuksköterskorna betonade vikten av att se ett samspel mellan mor och barn från första 
början. Sköterskan bildar sig en uppfattning om relationen redan vid det första 
hembesöket genom att betrakta hur modern svarar på barnets signaler. Tecken på 
bristande samspel uppmärksammar sköterskan genom att följa moderns omvårdnad av 
sitt barn. Vid signaler på brister i samspelet är det viktigt att ge mor och barn lite tid för 
att undvika förhastade slutsatser. Hagelin et al. (2007) och de intervjuade beskriver att 
bristerna kan bero på att föräldrar kan uppleva negativa känslor till sitt barn som är 
övergående.  
 
Vi upplever att Barnhälsovårdens basprogram är mest fokuserat på barnets fysiska 
utveckling. Många av besöken är korta och handlar om att mäta, väga och vaccinera. 
Lite utrymme är lämnat för att tillgodose de emotionella behoven. Därför anser vi att det 
är viktigt att BVC-sjuksköterskan inte stirrar sig blind på de kontroller som måste 
genomföras utan att hon vågar gå utanför ramarna och anpassa arbetssättet efter 
familjens behov. Genom ett mer ”vågat” arbetssätt kan hon uppmärksamma det viktiga 
samspelet och skapa möjligheter att stödja familjen. 
 
BVC-sjuksköterskorna i studien ansåg att deras arbete inte enbart är riktat till barnet 
utan att de fokuserar på hela familjen. Det är viktigt att uppmärksamma hur föräldrarna 
mår eftersom barnet påverkas av deras välbefinnande. Genom att använda EPDS-
screeningen kan BVC-sjuksköterskorna på ett naturligt sätt bilda sig en uppfattning om 
moderns psykiska hälsa. Alla de intervjuade BVC-sjuksköterskorna har positiva 
erfarenheter av att använda screeningen i sitt arbete. Wickberg och Hwang (2003) 
betonar att screeningen endast är ett hjälpmedel och att sköterskan vid behov bör gå 
vidare med ytterligare åtgärder. Genom intervjuerna och av erfarenheter från de 
verksamhetsförlagda studierna har vi insett hur betydelsefullt föräldrarnas 
välbefinnande är för barnet.  Vi upplever att EPDS-screeningen på ett bra sätt lyfter 
fram moderns psykiska hälsa i en sårbar och känslig period i livet. EPDS-screeningen 
leder till att modern blir sedd och bekräftad, vilket vi anser är den största förtjänsten av 
screeningen. 
 
Dahlberg et al. (2003) beskriver hur viktig sjuksköterskans förhållningssätt och etiska 
patientperspektiv är för familjens välbefinnande. De intervjuade BVC-sjuksköterskorna 
delar Dahlbergs uppfattning om att se det unika i varje person samt att ha en öppen 
inställning. De ansåg att en god relation mellan BVC-sjuksköterskan och familjen är 
viktig och grundläggande för att hon ska kunna stödja dem. För att möjliggöra en god 
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relation bör den bygga på respekt, tillit och lyhördhet. Detta finner vi även i litteraturen 
(Lynn-McHale & Deatrick, 2000; Peplau, 1988; Travelbee, 1971). Vår erfarenhet är att 
ett ömsesidigt förtroende utgör grunden för en god vårdrelation med familjen. När 
denna plattform är etablerad kan arbetet starta. För att skapa möjlighet att vårda behöver 
vi vara medvetna om hur vi ska interagera med familjen och vilket förhållningssätt vi 
bör inta. Under intervjuerna fick BVC-sjuksköterskorna frågor om deras upplevelse av 
sin roll i stödet till deprimerade mödrar. Vi förväntade oss svar om praktiska 
tillvägagångssätt. Vi förvånades över att alla de intervjuade fokuserade mer på 
relationens betydelse i stödet till familjen. De beskrev att relationen var det verktyg som 
de använde sig av för att kunna stödja familjen.  
 
BVC-sjuksköterskorna upplevde att de har en lugnande roll till familjen särskilt den 
första tiden. Sköterskan bör också vägleda modern och vara en förebild i vården av 
barnet, vilket även Berg Brodén (1991) beskriver. Vi upplever att dagens samhälle 
generellt har ett större utbud av aktiviteter, som vi förväntas ta del av. Detta påverkar 
även den nyblivna familjen. Med barnets bästa i fokus deltar föräldrarna i många 
aktiviteter och reflekterar inte själva över vad som är bäst för dem och barnet. 
Aktiviteterna skapar en negativ stress och BVC-sjuksköterskan har en viktig roll i att 
förmedla lugn och stärka föräldrarna självförtroende i att ta egna beslut.  
 
De intervjuade beskrev att de vid hög arbetsbelastning kan uppleva en känsla av 
otillräcklighet. De har en önskan av att vilja hjälpa familjen på alla sätt men när de inte 
vill ta emot hjälpen känner sköterskorna sig bakbundna och maktlösa. Lynn-McHale 
och Deatrick (2000) beskriver vikten av att sköterskan har tillräckligt med tid för sina 
patienter samt ger sin fulla uppmärksamhet till dem. Vi upplever att som sjuksköterskor 
har vi höga ambitioner och en önskan att hjälpa våra patienter så mycket som möjligt. 
När patienterna väljer att inte ta emot vården kan det uppstå en frustration och en känsla 
av att inte räcka till. Vi tycker att det är önskvärt att BVC-sjuksköterskan ges bättre 
möjlighet att fördela sin tid utifrån familjens behov.  
 
När BVC-sjuksköterskans egna resurser inte räcker till agerar hon som spindeln i nätet 
och tar hjälp av andra professionella, framkom i intervjuerna. Denna möjlighet att slussa 
familjen vidare upplevdes som en stor trygghet i vården. Cox och Holden (2003) samt 
Wickberg och Hwang (2003) påpekar vikten av ett samarbetande team runt familjen och 
att BVC-sjuksköterskan bedömer vilka insatser som ska göras. Kennedy et al. (2002) 
betonar att insatserna bör vara inriktade efter familjens individuella behov. Att 
skräddarsy vården utifrån varje persons behov och förutsättningar anser vi är något som 
bör eftersträvas oavsett i vilket sammanhang vården bedrivs. Detta synsätt 
överensstämmer även med Dahlbergs et al. (2003) livsvärldsperspektiv, vilket vi anser 
är bra att arbeta utifrån. För att samarbetet med andra instanser kring familjen ska 
fungera bör det finnas en god kommunikation och relation mellan berörda parter. När 
det finns behov av att se barnet i andra mer naturliga miljöer än på BVC kan sköterskan 
kommunicera med exempelvis personal på förskolan, vilket de intervjuade upplevde 
positivt. Samarbete mellan BVC och andra instanser är något som vi anser är värdefullt 
att utveckla för att bättre kunna stödja familjen. 
 
Genom intervjuerna, litteratur som vi läst under utbildningen till distriktssjuksköterska 
och de verksamhetsförlagda studierna har vi fått kunskap om att Barnhälsovården ser 
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annorlunda ut idag. Det har skett en förändring i samhället som gjort att dagens 
föräldrar lever mer isolerade från sina familjer och därmed är mer utsatta. Berg Brodén 
(1991) beskriver att familjens sårbarhet ökar då det sociala nätverket saknas. Vår 
erfarenhet är att nätverket är mer begränsat idag vilket leder till att BVC-sjuksköterskan 
får ta en mer central roll i stödet till föräldraskapet. Vi upplever att BVC i första hand 
förknippas med att väga och mäta barnen men de intervjuade beskrev att detta endast 
utgör en liten del av deras arbete. Idag är BVC:s främsta uppgift att ge ett psykologiskt 
stöd och stärka föräldrarna i deras roll. Har BVC-sjuksköterskan ett större ansvar idag 
på grund av det förändrade samhället? De intervjuade beskrev även en förändring 
gällande deras arbetssätt kring råd och omvårdnad av barnet. Tidigare hade BVC-
sjuksköterskan en stor uppgift i att ge råd till föräldrarna. Råden var mer generella och 
gavs ofta utan hänsyn till familjens önskemål eller egna åsikter. De intervjuade BVC-
sjuksköterskorna berättade att de idag har en mer lyssnande och inväntande roll men att 
de har en del svårigheter med att helt frångå den gamla rollen. Vet BVC-sjuksköterskan 
alltid vad som är bäst för familjen? Ett etiskt dilemma uppstår när barnets och 
förälderns behov inte överensstämmer. Exempelvis har BVC-sjuksköterskan kunskap 
om att amning är bäst för barnet men i de fall då modern inte mår bra av att amma ställs 
sköterskan inför en svår situation. Det är då viktigt att sköterskan har en helhetssyn och 
fokuserar omvårdnaden på hela familjens välbefinnande.   
 
Genom att ta del av de intervjuade BVC-sjuksköterskornas tankar och erfarenheter har 
vi fått kunskap om att en god vårdrelation skapas i de vardagliga mötena på BVC och är 
grundläggande för att stödja familjen. Utan denna viktiga relation anser vi att 
Barnhälsovårdens mål inte kan uppfyllas.  

Metoddiskussion  

Resultatets trovärdighet kan diskuteras utifrån olika faktorer, enligt Lundman och 
Hällgren-Graneheim (2008). Fokus på studien är BVC-sjuksköterskors upplevelser av 
det beskrivna fenomenet och vi ansåg att intervjuer och kvalitativ innehållsanalys av 
materialet var lämpligast. Metoden valdes även utifrån den tid som fanns till förfogande 
att genomföra arbetet. Deltagarna i studien hade varierande erfarenheter av att arbeta 
som BVC-sjuksköterskor. Åldrarna och antalet år som sköterska gav en ordentlig bredd 
och representerar hur det ser ut på olika BVC idag. Dock var alla kvinnor och faktum är 
att det inte finns många manliga BVC-sjuksköterskor i Sverige.  
 
Innehållsområdet upplevdes som hanterbart. Vi diskuterade kring att studera BVC-
sjuksköterskans stöd till mor och barn vid brister i samspel i stort men enades om en 
begränsning till PPD. I breven till cheferna och deltagarna beskrev vi inte 
begränsningen då den uppkom efter att de skickats ut. Inriktningen mot PPD tog vi upp 
i början av intervjuerna. Vi fick en uppfattning om att deltagarna hade förberett sig 
genom att fundera kring ämnet innan intervjuerna startades. Den nya informationen om 
PPD gjorde att några upplevde begränsningen som överraskande. Detta kan även 
förklara varför en del deltagare pratade om sitt stöd till familjer med bristande samspel i 
allmänhet, trots att frågorna gällde stödet till deprimerade mödrar.   
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Resultatet tolkades utifrån den valda metoden. Det manifesta innehållet, det som de 
intervjuade beskrev, fann vi inga svårigheter med att tolka. Det latenta innehållet, de 
underliggande meningarna, var däremot en utmaning. Vi försökte att tolka det som 
texten handlade om men som ovana intervjuare och tolkare inser vi att det kan ha 
inneburit en begränsning av studiens resultat. I resultatet använde vi oss av citat för att 
styrka vår tolkning. 
 
Resultatens tillförlitlighet är en annan aspekt som kan diskuteras. För att uppnå det 
försökte vi att noggrant beskriva hur analysarbetet gått till. Genom att vi var två som 
genomförde arbetet kunde vi under hela processen diskutera och reflektera över 
materialet och våra tolkningar. Uppdelningen av intervjuerna ledde dock till att den som 
inte intervjuade missade helhetskänslan och då försökte vi att förmedla den till varandra 
i efterhand. 
 
Inom kvalitativ forskning samspelar forskaren med den intervjuade och är på så vis med 
och skapar texten (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Vi upplevde svårigheter 
med att bara ställa frågorna utan intervjuerna formades till mer som ett samtal. Det 
ledde till att resultatet har färgats en del av vår inverkan. Vi upptäckte även att vi hade 
en viss förförståelse och ett stort intresse av ämnet, vilket vi kunde utläsa när vi i 
efterhand gick igenom texten.  
 
Under arbetets gång har vi följt de etiska principer som finns inom forskning. Inget 
bortfall inträffade under studiens gång. Intervjuerna påverkade oss genom att vi fick 
möta och ta del av BVC-sjuksköterskorna upplevelser. Vi insåg att intervjuerna även 
påverkade deltagarna. När bandspelaren hade stängts av fortsatte några av dem att prata 
om ämnet. Vi fick en känsla av att de upplevde det positivt att få prata om sina egna 
upplevelser och att det startade ytterligare tankar om det som hade sagts.    

Praktisk tillämpning 

Resultatet visar att vårdrelationen är grundläggande för att BVC-sjuksköterskan ska 
kunna stödja mor och barn med brister i samspelet. Denna viktiga relation bör 
synliggöras under utbildning till arbete på BVC samt i Barnhälsovårdens program. Det 
är viktigt att BVC-sjuksköterskan får kunskap om hur relationen kan främjas och 
byggas upp. Vi anser att BVC-sjuksköterskan bör få mer utrymme och möjlighet till ett 
mer individuellt arbetssätt för att ha möjlighet att stödja familjen utifrån deras unika 
behov. Barnhälsovårdens funktion idag har förändrats och vi efterfrågar därför mer 
forskning kring BVC-sjuksköterskans stödjande roll till familjen.  

Slutsatser 

Relationen mellan BVC-sjuksköterskan och familjen är viktig för barnets hälsa och 
utveckling. En god vårdrelation är en förutsättning i stödet till de nyblivna föräldrarna 
och bör bygga på tillit, respekt, ödmjukhet, lyhördhet och bekräftelse. Hinder för en god 
relation, som tidsbrist och brist på engagemang, kan ha en negativ inverkan på familjen.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: EPDS 

Cox (1987)     Datum………. 
Eftersom Du nyligen fått barn, skulle vi vilja veta hur Du mår. 
Var vänlig kryssa för det svar som bäst stämmer överens med hur Du känt Dig de senaste 7 dagarna, inte 
bara hur Du mår idag. 
 
Här är ett exempel som redan är ifyllt: 
 
Jag har känt mig lycklig. 
 
  ja, hela tiden 
  ja ,för det mesta 
  nej, inte särskilt ofta 
  nej, inte alls 
 
Detta betyder: Jag har känt mig lycklig för det mesta under veckan som gått. 
 
Fyll i de andra frågorna på samma sätt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Under de senaste 7 dagarna: 
 
 
1. Jag har kunnat se tillvaron från den ljusa sidan.  
 
   lika bra som vanligt 
   nästan lika bra som vanligt 
   mycket mindre än vanligt 
   inte alls 
 
 
2. Jag har glatt mig åt saker som skall hända. 
 
   lika mycket som vanligt 
   något mindre än vanligt 
   mycket mindre än vanligt 
   inte alls 
 
 
3. Jag har lagt skulden på mig själv onödigt mycket när något gått snett. 
 
   ja, för det mesta 
   ja, ibland 
   inte så ofta 
   nej, aldrig 
 
 
4.  Jag har känt mig rädd och orolig utan någon egentlig anledning. 
 
   nej, inte alls 
   nej, knappast alls 
   ja, ibland 
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   ja, mycket ofta 
 
 
5.  Jag har känt mig skrämd eller panikslagen utan speciell anledning. 
 
   ja, mycket ofta 
   ja, ibland 
   nej, ganska sällan 
   nej, inte alls 
 
 
6. Det har kört ihop sig för mig och blivit för mycket. 
 
   ja, mesta tiden har jag inte kunnat ta itu med något alls 
   ja, ibland har jag inte kunnat ta itu med saker lika bra som vanligt 
   nej, för det mesta har jag kunnat ta itu med saker ganska bra 
   nej, jag har kunnat ta itu med saker precis som vanligt 
 
 
7. Jag har känt mig så ledsen och olycklig att jag haft svårt att sova 
 
   ja, för det mesta 
   ja, ibland 
   nej, sällan 
   nej, aldrig 
 
 
8. Jag har känt mig ledsen och nere 
 
   ja, för det mesta 
   ja, rätt ofta 
   nej, sällan 
   nej, aldrig 
 
 
9. Jag har känt mig så olycklig att jag har gråtit 
 
   ja, nästan jämt 
   ja, ganska ofta 
   bara någon gång 
   aldrig 
 
 
10. Tankar på att göra mig själv illa har förekommit 
 
   ja, rätt så ofta 
   ja, ganska ofta 
   ja, då och då 
   aldrig 
 

Edinburgh Postnatal Depression scale (PDS). 
Published in: 
Cox, JL (1986) Postnatal Depression. Edinburgh: 
Churchill       Livingstone. Longman Group UK 
Limited och Psykologiförlaget AB, 1991. 

Svensk översättning och bearbetning: Wendela 
Lundh & Cecilia Gyllang. Tryck: Jörgen Reklam 
AB, Stockholm 1997 Artnr: 334-002 

All kopiering förbjuden 
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Bilaga 2: Brev till avdelningsföreståndare 

 

 
     080529 

 
 
 

Till avdelningsföreståndare, en förfrågan om deltagande i studie 
 

Vi är två distriktssköterskestuderande vid Högskolan i Borås som nu skall påbörja vår 
magisteruppsats. Vår avsikt med arbetet är att belysa BVC-sköterskans upplevelse av 
sin stödjande roll till föräldrar och barn där samspelet brister. Detta samspel är 
grundläggande för barnets välbefinnande och utveckling. Datainsamlingen kommer att 
bestå av intervjuer där sjuksköterskorna ombedes att fritt berätta om sina erfarenheter. 
En kvalitativ metod kommer att användas för analys. Handledare för vår uppsats är 
Britt-Marie Lindblad, lektor vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 
 
Vår förhoppning är att Du ger oss Ditt medgivande till att genomföra intervjuer med 
BVC-sköterskor på vårdcentralen. Vi vill be om Din hjälp att lämna bifogade 
informations- och svarsbrev till sjuksköterskor på BVC som har erfarenhet av vårt 
intresseområde. De skickar då brevet till oss om de bestämmer sig för att medverka. 
Intervjuerna kommer att äga rum i slutet av augusti 2008.  
 
Om Du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-mail eller telefon. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
    
Maria Flod    Tanja Temonen 
Sjuksköterska   Sjuksköterska 
E-mail: XXXXX   E-mail: XXXXX 
Tel: XXXXX   Tel: XXXXX 
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Bilaga 3: Brev till BVC-sjuksköterskor 

  
 080529 
 
 
 
 

Till berörd BVC-sköterska 
 

Vi är två distriktssköterskestuderande vid Högskolan i Borås som skall skriva en 
magisteruppsats. Vår avsikt med arbetet är att belysa BVC-sjuksköterskansns 
upplevelse av sin stödjande roll till föräldrar och barn där samspelet brister. Vi vill ta 
del av Dina erfarenheter av hur Du hanterar situationer där det finns en tydlig brist i 
samspelet. Vi är även intresserade av Dina upplevelser av vilka resurser som finns 
tillgängliga i dessa fall. Under vår utbildning har vi förstått vilken stor betydelse 
samspelet har för barnets utveckling samt vilken viktig roll BVC-sköterskan har för 
familjens välbefinnande. 
 
Intervjun kommer att äga rum i slutet av augusti 2008. Den beräknas ta ca en timma och 
kommer med din tillåtelse att spelas in med hjälp av en bandspelare. Den kommer att 
börja med en öppningsfråga och vi kommer be Dig berätta fritt om dina erfarenheter. 
Efter intervjun kommer vi att skriva ut intervjun i sin helhet till text. Texten kommer att 
analyseras och ligga till grund för uppsatsen. Intervjumaterialet kommer vi att behandla 
konfidentiellt, ingen annan än vi själva och vår handledare Britt-Marie Lindblad 
kommer att ha tillgång till det. Resultatet kommer att redovisas så att ingen enskild 
person kan identifieras. Både band och utskriven text kommer att förvaras som 
sekretessbelagd handling. Du har rätt att när som helst avbryta Ditt deltagande utan att 
motivera varför. 
 
Om du samtycker att delta och skickar svarsbrevet kommer vi under den närmaste tiden 
att kontakta Dig för lämplig tid och plats för intervjun. Du är också välkommen att 
kontakta oss om du har ytterligare frågor.  
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
   
Maria Flod    Tanja Temonen 
Sjuksköterska   Sjuksköterska 
E-mail: XXXXX   E-mail: XXXXX 
Tel: XXXXX   Tel: XXXXX 
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Bilaga 4: Skriftligt samtycke 

 
 
 

SKRIFTLIGT  SAMTYCKE 
 
 

………………………. 
(Ort och datum) 
 
…………………………………………………………………………………………. 
(Namn) 
 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen och samtycker att bli intervjuad. 
 
Telefonnummer:………………………………………………………………………… 
 
Tid då vi kan kontakta dig för att bestämma tid och plats för intervju:………………….. 
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Bilaga 5: Intervjuguide 

 
Intervjuguide 

 
• Tankar kring samspelet mellan mor och barn.  

- Hur ser ett fungerande samspel ut mellan mor och barn?  
 
 

• Hur ser du att samspelet inte fungerar? 

 
• Dina erfarenheter av hur PPD påverkar samspelet mellan mor och barn? 

 
 

• Hur upplever du din roll i stödet till mammor med PPD? 
 
 

• Upplever du att ditt stöd är tillräckligt? Samarbete, resurser, utbildning, 
handledning. 
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