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Sammanfattning    
Födoämnesallergi klassificeras som ett hälsoproblem som tenderar att öka över tid. 
Barnavårdscentralen och de specialistsjuksköterskor som arbetar där har en viktig roll i 
att upptäcka, stödja och ge information till familjer vars barn drabbas av en 
födoämnesallergi. Forskning finns främst ur ett familjeperspektiv, men är begränsad ur 
ett omvårdnadsperspektiv. 

Studien är en kvalitativ intervjustudie. Ett strategiskt urval gjordes och totalt deltog åtta 
barnhälsovårdssjuksköterskor. Transkriberingen utfördes ordagrant och bearbetningen 
av inkomna data har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys såsom den är 
beskriven av Elo och Kyngäs (2008). Analysen mynnade ut i fyra kategorier och tio 
subkategorier. Följande fyra kategorier presenteras; Upplevelsen av att möta en 
variation av föräldrar, Upplevelsen av att ge individuellt stöd, BHV-sjuksköterskors 
kompetens och BHV-sjuksköterskors yrkeserfarenhet. 
Resultatet visade att barnhälsovårdssjuksköterskorna upplevde att föräldrar främst 
uppvisade oro och att individuellt stöd var att eftersträva. Förmågan att kunna ge ett 
individuellt bemötande kunde vara svårt med tanke på den variation av föräldrar som 
barnhälsovårdssjuksköterskorna mötte. Kommunikationshinder i form av föräldrars 
egen förmåga och kulturella skillnader, var en utmaning. Likaså var 
barnhälsovårdssjuksköterskorna beroende av yrkesmässiga direktiv och kollegialt stöd i 
mötet med föräldrar vars barn misstänks ha en födoämnesallergi. 

Barnhälsovårdssjuksköterskor har en central roll i att identifiera födoämnesallergi och 
vara föräldrars stöd och samordnare. Studien diskuterar och reflekterar över styrkor och 
svagheter och tydliggör utmaningar som barnhälsovårdssjuksköterskor ställs inför. 
Studien kan ligga till grund för fortsatt forskning inom ämnet samt bidra till ökad 
uppmärksamhet och medvetenhet kring födoämnesallergi hos barn.  

 
Nyckelord: Födoämnesallergi, barn, barnhälsovårdssjuksköterskor, upplevelser, 
föräldrar, barnavårdscentral. 
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INLEDNING 
Födoämnesallergi klassificeras som ett folkhälsoproblem som successivt ses öka och 
enligt tidigare forskning är det främst barn som drabbas. Att ha en födoämnesallergi 
innebär att ett livsmedel påverkar kroppens immunförsvar vilket leder till att ett eller 
flera symtom uppträder. Det är inte alltid lätt att diagnostisera en födoämnesallergi och 
att hela familjen påverkas är uppenbart. På en barnavårdscentral (BVC) arbetar 
specialistsjuksköterskor som antingen är distriktssköterskor eller barnsjuksköterskor. I 
föreliggande studie kommer dessa specialistsjuksköterskor gemensamt att benämnas 
barnhälsovårdssjuksköterskor (BHV-sjuksköterskor). BHV-sjuksköterskor har ett stort 
ansvar i att identifiera symtomen på en födoämnesallergi, uppmärksamma 
omvårdnadsbehovet i varje enskilt fall och utifrån detta sedan ge verktyg, information 
och stöd som främjar familjens möjligheter att hantera situationen. 
 
Vi har valt att fördjupa oss i detta ämne då vi upplever att forskning, sett utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv, är begränsad. Vi ställer oss frågande till om tillräckliga resurser 
och kunskap finns i relation till vad föräldrar efterfrågar. Upplevelser är individuella 
och är spännande att analysera och blir således utgångspunkten för vår uppsats.  
 
BAKGRUND 

Epidemiologi och etiologi 
Födoämnesallergier ses öka och kan klassificeras som ett folkhälsoproblem (Glaumann, 
Jansson- Roth, Vetander, Östblom & Nilsson 2014). I denna studie används termen 
födoämnesallergi i betydelsen immunologiska reaktioner av födoämnen, från lätta 
reaktioner till svårare reaktioner såsom anafylaxi (Brandström, Glaumann, Vetander & 
Nilsson 2016). 

Kliniskt diagnostiserad födoämnesallergi har en prevalens på 6–8 % hos barn, hos 
vuxna är siffran 2–5 %. Den vanligaste födoämnesallergin hos barn är reaktion mot 
komjölk, soja, ägg, vete och jordnötter. Prevalensen för födoämnesallergi hos barn ökar 
och det förklaras med ökad diagnostik och medvetenhet om reaktioner som härleder till 
födoämnen (Sicherer & Samson 2014). Många födoämnesallergier hos spädbarn och 
små barn är övergående. Då barnet drabbas av komjölksallergi är denna hos två 
tredjedelar som regel utläkt vid 2–3 års ålder. De barn som har multipla 
födoämnesallergier har en sämre prognos att bli av med sin allergi jämfört med de som 
endast har en typ av födoämnesallergi (Granqvist 2012, s. 355).  Gällande äggallergi, 
talar tidigare studier för att två tredjedelar vid 6–7 års ålder tolererar ägg (Glaumann et 
al. 2014). Nya studier visar att toleransen för ägg dock kan utvecklas först i tonåren 
(Savage, Matsui, Skripak & Wood 2007). Winberg et al. (2015) rapporterar att över 20 
% av skolbarn lider av någon form av födoämnesallergi. Prevalensen varierar men 
mycket tyder på att överrapportering är vanligt. Således framgår det att det finns en stor 
skillnad mellan upplevd och bevisad överkänslighet. 
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Födoämnesallergier 
Att ha en födoämnesallergi innebär att kroppens immunförsvar reagerar mot ett 
specifikt livsmedel. Oftast rör det sig om proteiner i livsmedlet, så kallad allergener. 
Överkänslighet mot födoämnen kan delas in i antingen immunologiska orsaker, det som 
kallas allergi eller icke-immunologiska, kallat intolerans (Brandström et al. 2016; 
Longo, Berti, Burks, Krauss & Barbi 2013). 

Immunoglobulin E (IgE) förmedlad allergi är den vanligaste formen då man talar om 
födoämnesallergi hos barn. En IgE förmedlad allergi kan vara primär eller sekundär. 
Den primära framhålls som den äkta allergin där reaktion mot exempelvis komjölk, ägg 
och jordnöt, uppstår. Sekundär allergi benämns som korsallergi. Korsallergi innebär att 
en reaktion kan uppstå när personer exponeras för liknande allergiämnen från en annan 
källa. Det beror på att proteinerna i allergener är besläktade med varandra och att 
immunförsvaret därför har svårt att skilja dem åt. Ett barn med korsallergi, som är 
allergiskt mot äpple kan därmed få en allergisk reaktion utlöst av björkpollen (Garzon, 
Kempker & Piel 2011). Vid en primär födoämnesallergi regerar personen med att 
uppvisa en rad olika symtom från till exempel mag-tarmkanalen såsom kräkningar, 
magont och diarré. Symtomen kan även komma från huden i form av urticaria 
(nässelutslag), eksem och besvär från luftvägarna i form av astma. Den allvarligaste 
primära reaktionen är anafylaxi (Wennergren & Hedlin 2012, s. 277). Graden på 
anafylaxi går inte att förutsäga, varför det är viktigt att tidigt i förloppet behandla 
symtomen. Det är svårt för patienten att skilja mellan en begynnande livshotande 
reaktion och en icke anafylaktisk reaktion då bägge kan starta med klåda i munnen 
(Kondo & Urisu 2009). Behandlingen består av adrenalin som ges intramuskulärt med 
hjälp av en adrenalinpenna, antihistamin samt kortison, men mot själva 
födoämnesallergin finns ingen vedertagen behandling förutom att undvika det aktuella 
livsmedlet (Garzon, Kempker & Piel 2011). 

Om det saknas ett samband med IgE anses det att immunförsvaret inte är inblandat och 
barnets problem benämns som intolerans och inte allergi. Laktosintolerans är ett 
exempel som benämns som en intolerans. Vid laktosintolerans reagerar barnet på 
mjölksockret i mjölken och inte på mjölkproteinet som hade varit fallet om det rörde sig 
om en allergi. Symtomen vid laktosintolerans, vilka beskrivs som flatulens, lös avföring 
och magknip/uppkördhet skiljer sig i förhållande till allergi. Diagnostiskt, vid misstanke 
om laktosintolerans, är det av vikt att i första hand utesluta att barnet inte lider av celiaki 
(glutenintolerans). Det finns också en sekundär laktosintolerans som uppkommer då 
tunntarmen kan vara skadad till exempel efter akut gastroenterit, kronisk inflammation i 
tarmen eller cytostatikabehandling. Den sekundära laktosintoleransen är därmed också 
vanligt förekommande om barnet har diagnostiserats med celiaki (Granqvist 2012, ss. 
352–353). 

Utöver primär, sekundär födoämnesallergi och intolerans, finns FPIES (Food Protein 
Induced Enterocolitis Syndrome). Detta en relativt ovanlig form av svår 
födoämnesallergi och typisk debutålder är 5–12 månader när man börjar introducera 
mat till det lilla barnet. Denna allergi anses vara en pediatrisk kunskapslucka som är i 
behov av mer uppmärksamhet. Symtomen är kraftigt uttalande och barnet kan komma 
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att skadas om behandling inte ges i tid. Diagnosen är enkel att ställa om kunskap kring 
allergin finns (Agyemang & Nowak-Wegrzyn 2019).  
 

Barnhälsovård  
Målet för barnhälsovården (BHV) är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga 
ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, 
utveckling och uppväxtmiljö (Rikshandboken i barnhälsovård 2018). I Sverige ses en 
nästan 100 % uppslutning till de kallade besöken som BHV erbjuder, vilket ger BHV-
sjuksköterskan en unik möjlighet att nära följa barnet och dess familj under barnets 
första 5 år. Den svenska barnhälsovården är frivillig och kostnadsfri (Socialstyrelsen 
2014, s. 13). 

Familjen erbjuds att ingå i det program som finns inom BHV med strukturerade besök, 
vilka innefattar uppföljning av barnets vikt, längd, utveckling samt vaccinationsschema 
(Rikshandboken i barnhälsovård 2018). Den allra första kontakten med BHV är ett 
erbjudet hembesök där BHV-sjuksköterskan kommer hem till barnet och dess föräldrar. 
I studien av Jansson, Peterson och Udén (2001) beskrivs det första mötet med föräldrar 
och barnet. Studien visar att BHV-sjuksköterskan ser hembesöket som ett viktigt möte 
där det skapas en bild av familjens livssituation och ett förtroende som senare visar sig 
vara avgörande för att kunna skapa ett stödjande klimat i den fortsatta kontakten med 
familjen.  

För att arbeta på BVC krävs att man är sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen som distriktsköterska alternativt inriktning hälso- och 
sjukvård hos barn och ungdom (Socialstyrelsen 2014, s. 18). Terminologin är således att 
man inte är BVC-sköterska (barnavårdscentralssköterska) utan BHV-sjuksköterska 
(barnhälsovårdssjuksköterska) och lokalisationen där man arbetar kallas för BVC 
(Rikshandboken i barnhälsovård 2018). Inom BHV kompletterar de olika 
professionerna varandra. BHV-sjuksköterskan ansvarar för det fortlöpande arbetet på 
mottagningen och har en central samordnande roll. Läkaren har ansvar för de 
undersökningar och de sjukvårdsuppgifter som fodrar läkarens kompetens. Läkaren är 
också BHV-sjuksköterskans främsta diskussions- och samarbetspartner. BHV-psykolog 
möter föräldrar efter hänvisning från sjuksköterska eller läkare där frågeställningar kan 
röra barnets psykosociala utveckling och utifrån den ge specifikt föräldrastöd. 
Psykologen arbetar sedan direkt tillsammans med föräldrarna och fungerar även som ett 
stöd för BHV-personalen (Socialstyrelsen 2014, s. 18).  

Kvalitén inom BHV är beroende av kompetensen hos den personal som arbetar på 
enheten. I Socialstyrelsens rapport från 2001 framkom det att det fanns en oro för 
uttunnad barnkompetens inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 2014, s. 20). 
Enligt § 29 i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står det att ansvaret ligger på 
verksamhetschefen att personal på BVC får adekvat kompetensutveckling och att de ges 
möjlighet att delta i fortbildning. År 2008 upphävde Socialstyrelsen de nationella 
riktlinjer som fanns för BHV i Sverige. Ansvaret flyttades till varje enskilt 
landsting/region att formulera mål, krav och uppdrag för verksamheten. Under 2014 
publicerade Socialstyrelsen en vägledning för BHV som sedan resulterade i ett nytt 
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nationellt BHV-program vilket år 2015 implementerades via Rikshandboken i 
barnhälsovård (Rikshandboken i barnhälsovård 2018; Socialstyrelsen 2014, s. 12). 
Målet är att nå en jämlik och rättvis vård för landets BVC som därigenom skall kunna 
hålla en hög kvalité och bidra med insatser i förhållande till hållbar utveckling 
(Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin 2016, ss. 6–7.) Hållbar utveckling förklaras 
utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Det krävs ett gemensamt ansvar 
för en hållbar utveckling i samhället. Syftet är att värna om de resurser som redan finns 
och minska de faktorer som har en negativ inverkan på till exempel natur och 
människors hälsa (Pellmer Wramner, Wramner & Wramner 2017, ss. 224–225). 
 

BHV-sjuksköterskans kompetens och yrkesansvar 
Barnhälsovårdssjuksköterskans uppgift är att arbeta med ett hälsofrämjande och 
förebyggande synsätt. Hen skall kunna möta många olika former av hälso- och 
sjukdomstillstånd och ha en fördjupad kunskap om såväl den normala utvecklingen som 
mindre vanliga sjukdomar hos barn och ungdomar (Socialstyrelsen 2014, ss. 74–78). 
Det är viktigt att BHV-sjuksköterskan i det hälsofrämjande mötet med föräldrar stödjer 
och bekräftar familjen utifrån deras resurser och förutsättningar (Benzein, Hagberg & 
Saveman 2008). På grund av sin ålder och avgränsade erfarenhet har barnet en 
begränsad möjlighet till autonomi. Ur både ett positivt och negativt perspektiv är barnet 
beroende av de vuxna i sin närhet (Socialstyrelsen 2014, ss. 79–83). 

Fägerskiöld, Wahlberg och Ek (2001) visar att förstagångsmammor överlag uppskattar 
det stöd som BHV-sjuksköterskan ger, speciellt de mammor som inte har ett gott socialt 
nätverk. BHV-sjuksköterskan ses som en trygg person och som någon som har tilltro till 
föräldrarnas egen förmåga. Ett vänligt bemötande och respekt för den nyblivna 
mamman som känner sig osäker är en god bas för en fortsatt god vårdrelation. Enligt 
studien hyser mammorna stor tilltro till BHV-sjuksköterskans kompetens.  
 

Familjeperspektivet 
Föräldrar är i behov av stöd, att känna att de är tillräckliga och duger som föräldrar 
(Magnusson et al. 2016, s. 224). Enligt Magnusson et al. (2016, s. 224) förklaras stödet 
innefatta det känslomässiga stödet och det instrumentella eller informativa stödet. Det 
känslomässiga stödet innebär att föräldrar blir lugnade och bekräftade och det 
instrumentella och informativa stödet är den professionella rådgivningen som ger 
verktyg och stärker föräldrar. 

Att ha en födoämnesallergi innebär ofta en begränsning i den drabbades liv såväl som 
familjen. Många föräldrar går med en ständig oro för att en allvarlig reaktion skall 
utlösas om barnet får i sig något de inte tål, vilket kan medföra att matintroduktionen till 
små barn försenas (Cummings, Knibb, King & Lucas 2010; DunnGalvin, Dubois, 
Flokstra-de Blok & Hourihane 2015). Likaså styrker en enkätstudie från Norge att 34 % 
av föräldrar inte har introducerat viss mat av rädsla för att barnet skulle få en allergisk 
reaktion (Helsedirektoratet 2008). 

Williams, Parra och Elkin (2009) beskriver upplevelsen av att ha ett barn med en 
födoämnesallergi ur familjens perspektiv. Här framkommer det att stressfaktorn har en 
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stor påverkan i familjelivet. Barn skall själva inte ta ansvar för sina födoämnesallergier 
och då barnet är på förskola skall kunskap, rutiner och kommunikation finnas för att 
kunna ge barnet en trygg vistelse (Astma och allergiförbundet 2016). I studien av 
Holmberg-Fagerlund, Helseth och Glavin (2019) framgår att föräldrar kan uppleva ett 
bristande stöd då de i mötet med BHV-sjuksköterskan har frågor gällande allergier och 
amning. Förväntningarna och behovet av information som föräldrarna har, speglar sedan 
mötet med BHV-sjuksköterskan. 
 

Vårdrelationen 
En vårdrelation innefattar ett möte mellan vårdare och vårdtagare, och har en vårdande 
potential (Dahlberg & Segesten 2010, s. 192). Vårdrelationen i föreliggande studie 
innefattar mötet mellan föräldrar och BHV-sjuksköterskan.  

Den vårdande relationen utgår från BHV-sjuksköterskans professionella 
förhållningssätt. BHV-sjuksköterskan ska ha ett jämlikt förhållningssätt, vilket i sin tur 
främjar föräldrastödet i form av att skapa tillit. För att skapa en vårdrelation menar 
Arman, Dahlberg och Ekebergh (2015, s. 190) att man som vårdare går utanför de 
inarbetade rutinerna och tillmötesgår föräldrars individuella behov utifrån vad som 
efterfrågas. BHV-sjuksköterskan ska ha en empatisk förmåga och vara närvarande. 
Arman, Dahlberg och Ekebergh (2015, s. 192) menar att det största hindret för en 
vårdande relation, är när vårdaren fastnar i ett förhållningsätt som expert och 
vårdtagaren förblir mottagare. Dialogen och mötet med föräldrar blir således mindre 
viktigt. Detta styrker även Dahlberg och Segesten (2010, ss. 109–111) och presenterar 
begreppet delaktighet, vilket innebär att BHV-sjuksköterskan skall ge utrymme för 
föräldrar att uttrycka sig fritt, inte styra och ta över det vårdande mötet. På detta sätt 
skapas ett samspel, där båda ses som experter, ur olika perspektiv. Vårdrelationen enligt 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 193) innefattar även ansvar, ett vårdvetenskapligt 
begrepp som innebär att vårdaren alltid innehar ett ansvar i mötet med vårdtagaren. 
BHV-sjuksköterskans ansvar gentemot barn och deras föräldrar innebär att genom sin 
profession och erfarenhet förmedla kunskap och mötet skall utgå från ett öppet och 
följsamt förhållningssätt (Dahlberg & Segesten 2010, s. 193). Om en öppenhet inför 
föräldrars egen livsvärld etableras, främjas föräldrars egen förmåga att sätta ord på sina 
upplevelser, känslor och på så sätt tydliggörs också vad de efterfrågar (Arman, Dahlberg 
& Ekebergh 2015, s. 192; Dahlberg & Segesten 2010, ss. 191–194).  

I vårdrelationen är avsikten att vidare stärka och stödja (Dahlberg & Segesten 2010, s. 
195). I studien av Eronen, Pincombe och Calabretto (2010) framgår behovet av stöd och 
stöttning, där föräldrar förklarar att när stöttning finns i valen och de egna färdigheterna 
respekteras, infinner sig en tacksamhet gentemot vårdaren. BHV-sjuksköterskan måste 
därför öka föräldrars förmåga att fatta sina egna beslut, ge information och stödja 
föräldrar i sina beslut. Empowerment nämns som verktyg till att öka föräldrars förmåga 
att fatta egna beslut och finna mening i sammanhanget. Empowerment innebär att 
främja individens egna resurser, egenmakt som i sin tur ger dem redskap att påverka 
sina egna hälsoval (Bökberg 2013, s. 89).  
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PROBLEMFORMULERING 
Att upptäcka och notera behovet av vidare utredning för födoämnesallergier är ett 
ansvar som BHV-sjuksköterskor innehar i sin yrkesroll. När ett barn utreds för 
misstanke om en födoämnesallergi skapas en oro kring barnets hälsa och hela familjen 
står inför en omfattande livsomställning. BHV-sjuksköterskor har en viktig roll att 
hjälpa familjen finna strategier för att kunna hantera situationen utifrån de individuella 
förutsättningar de besitter. Det är därför viktigt att det finns kunskap om hur 
sjuksköterskor på BVC upplever, och har för erfarenheter, av dessa situationer. 
Forskning finns utifrån ett familjeperspektiv, men är mer begränsad ur ett 
omvårdnadsperspektiv. Författarna vill därför fördjupa sig i hur BHV-sjuksköterskor 
arbetar kring födoämnesallergi och specifikt hur mötet med föräldrar upplevs.  
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva BHV-sjuksköterskors upplevelser av att möta föräldrar vars barn 
misstänks ha en födoämnesallergi. 
 
METOD 

Ansats 
Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats, vilket innebär att resultatet 
byggs på insamlade data och inte från tidigare teorier eller antaganden (Elo & Kyngäs 
2008). Studien utgår från att människan är unik, att verklighetsuppfattningen är 
individuell och bygger på dennes kunskap och tolkning om omvärlden, vilket ses som 
en lämplig metod då upplevelser skall studeras (Kristensson 2016, s. 116). Dahlberg 
(2014, s. 68) lyfter det livsvärldsteoretiska perspektivet och menar att om man innehar 
en öppenhet och följsamhet gentemot en individs individuella livsvärld, skapas en 
djupare förståelse.  
 
Författarna har, för att få fram ett säkrare och bättre empiriskt material, haft ett öppet 
förhållningssätt genom hela forskningsprocessen och reflekterat över egen förförståelse, 
grundsyn, värdering och fördom (Augustinsson 2017, s. 22). 
 

Urval 
Vid kvalitativa intervjuer där livsvärlden står i fokus är målet för urvalet att finna 
personer som vill delge sina upplevelser och finna ett djup i det som sägs, snarare än att 
finna ett större antal (Dahlberg 2014, s. 80). Målet för studien var att få in tillräckligt 
material genom åtta till tio intervjuer. Enligt Kristensson (2016, s. 128) behöver 
avgränsningar i urvalet göras, vilket benämns som inklusions- och exklusionskriterier. 
Författarna valde inklusionskriterna; BHV-sjuksköterskor med specialistutbildning 
antingen som distriktssköterska eller barnsjuksköterska som arbetar på BVC inom en 
region i västra Sverige. Ett strategiskt urval gjordes med fokus på att få så stor 
variationsbredd inom yrkeserfarenhet som möjligt. Intervjupersonerna skulle behärska 
svenska språket. 
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Ett informationsbrev utformades (Bilaga 1) och skickades via e-post till 
verksamhetschefer på slumpmässigt utvalda barnavårdscentraler i Västra 
Götalandsregionen. Verksamhetscheferna som gav sitt medgivande, förmedlade 
förfrågan om informerat samtycke vidare till BHV-sjuksköterskor (Bilaga 2). Då vissa 
svar uteblev, kontaktades berörda verksamhetschefer igen, antingen via e-post eller 
telefon. BHV-sjuksköterskor som gav sitt godkännande till att medverka, kontaktades 
via e-post eller telefon och en tid bokades för intervjun. Godkännandet för 
datainsamlingen signerades och togs emot samma dag som intervjun utfördes. Av de 
BHV-sjuksköterskor som inte kunde medverka, framgick inte orsaken. Totalt deltog åtta 
BHV-sjuksköterskor. Samtliga BHV-sjuksköterskor hade en vidareutbildning som 
antingen barnsjuksköterska eller distriktssköterska och var kvinnor. Yrkeserfarenheten 
varierade från sju månader till tio år.  
 

Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer användes för datainsamlingen. En semistrukturerad 
intervjumetod innebär att intervjun är strukturerad med förutbestämda frågor, vilka 
cirkulerar kring det författarna önskar studera (Kristensson 2016, s.136). Kristensson 
(2016, s. 134) menar att för den oerfarna intervjuaren, är det mer tryggt med en 
semistrukturerad intervju, varför denna intervjumetod också valdes. Samtliga 
informanter fick samma frågor och i samma följd, om detta var möjligt. Strukturen på 
intervjuerna skilde sig ändå åt, där den som utförde intervjun bestämde vilka följdfrågor 
som ställdes beroende på hur väl informanterna uttryckte sig och hur nyanserad 
information som gavs. 
 
En intervjuguide utformades (Bilaga 3). Öppna frågor fick inleda intervjun med fokus 
på studien syfte. Vad har du för upplevelser av att möta föräldrar vars barn misstänks 
ha en födoämnesallergi? Kan du beskriva dina upplevelser från en specifik situation? 
Följdfrågor såsom Kan du utveckla detta lite mera? Vad kände du? Vad menar du? På 
vilket sätt? förankrades av författarna om en djupare förståelse av ett specifikt svar eller 
påstående, efterfrågades. Författarna genomförde fyra intervjuer var, vilka ägde rum 
över en tidsram på tre veckor. Inspelning skedde digitalt via mobilenhet och tog mellan 
8–27 minuter. Samtliga intervjuer ägde rum på respektive informants arbetsplats enligt 
informanternas önskemål. 
 
Strävan var att i datainsamlingen, inneha en öppenhet, följsamhet, skapa en trygg dialog 
och vara ödmjuk inför informanternas egen livsvärld. Användning av just öppna frågor 
gav utrymme till att fritt och brett utrycka känslor och upplevelser, vilket var en 
förutsättning för att svara på studiens syfte (Dahlberg 2014, s. 82). Författarna läste 
igenom sin egen förförståelse innan varje intervju med målsättningen att inte låta den 
påverka intervjun. 
 

Dataanalys 
Intervjuerna transkriberades i löpande takt med utförandet. Varje utförd intervju 
transkriberades ordagrant av respektive författare. Transkriberat material bearbetades 
med kvalitativ innehållsanalys beskriven av Elo och Kyngäs (2008). Kvalitativ 
innehållsanalys är en metod som flitigt används inom vård- och omsorgsforskning för 
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att tolka texter från intervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 219). 
Tolkningen av texter kan enligt Elo och Kyngäs (2008) ske på olika nivåer, vilket 
benämns som den manifesta och latenta nivån. Den manifesta är textnära och 
identifierar skillnader och likheter. Den latenta utgår från att finna ett djup i det som 
sägs. Författarna har valt att tolka inkomna data på båda nivåer samt låta tolkningarna 
finna djup genom olika abstraktionsnivåer (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 
222).  
 
Kristensson (2016, s.142) menar att fördelen med en innehållsanalys är att den ger 
struktur och trygghet i analysarbetet. Elo och Kynäs (2008) i sin tur hävdar dock att det 
inte finns några konkreta och strukturerade guider för analysarbetet utan att resultatet 
kommer att bero på hur väl författarna utför en fullständig analys och vilka erfarenheter 
de bär med sig in i analysarbetet. 
 
Kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) består av tre olika faser; 
förberedelsefasen, organisationsfasen och rapporteringsfasen. I förberedelsefasen skall 
författarna få en helhet av det insamlade materialet och skapa sig en uppfattning om vad 
det uttrycker. Författarna läste först igenom sin egen förförståelse med målet att inte låta 
denna påverka analysen och gick sedan tillbaka till syftet, eftersom detta var 
utgångspunkten för analysen. Transkriberat intervjumaterial lästes igenom upprepade 
gånger, för att få en övergripande helhetsförståelse. Författarna gjorde tillsammans en 
noggrann reflektion av textens innehåll och började urskilja meningsbärande enheter, 
det vill säga meningar, ord eller texter som i intervjumaterialet, svarade på studiens 
syfte. Olika färger användes för att finna gemensamma meningsbärande enheter från de 
olika intervjuerna, detta för att få en bättre överblick. I organisationsfasen enligt Elo 
och Kyngäs (2008) sker en gruppering av de meningsbärande enheterna, de kondenseras 
utan att förlora sin innebörd och namnges med en kod. Författarna kondenserade och 
kodade samtliga intervjuer tillsammans. Likheter och olikheter i kodningen, gav oss 
subkategorier och överhängande kategorier. Enligt Elo och Kyngäs (2008) presenteras 
subkategorier och kategorier i den sista fasen, rapporteringsfasen. Analysarbetet 
mynnade ut i fyra kategorier och tio subkategorier. Ett exempel från analysprocessen 
presenteras nedan (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Exempel från analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Kod Subkategori Kategori 

Vissa spelar det ingen 
roll vad man säger, 
kommunikationen 
fungerar inte, vi förstår 
inte varandra 

Frustration av 
att inte nå 
fram 

Kommunikations
hinder 

Upplevelsen av att 
ge individuellt stöd 
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Etiska överväganden 
I medicinsk forskning krävs oftast ett etiskt tillstånd. Detta regleras i etikprövningslagen 
(SFS 2003:460) som innefattar regler om när en studie måste etikprövas, det vill säga 
om forskningsstudien medför en risk att en person fysiskt och/eller psykiskt kan komma 
att skadas. 
 
I etikprövningslagen (SFS 2003:460) står bland annat följande: 
 
 ” I denna lag avses med forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete 
för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte 
sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på 
avancerad nivå ” (SFS 2003:460, 2 §).  
 
Studien behövde inte genomgå någon etisk prövning i juridisk mening, men frångår 
trots det inte kraven på forskningsetiska ställningstaganden (Kristensson 2016, s. 54). 
Forskningsetik handlar om att ta ansvar för de som deltar i forskningen. Den 
information som samlas in från respektive deltagare skall därmed hanteras på ett 
respektfullt- och korrekt sätt (Kristensson 2016, s. 49). 
 
Studien utgick från de forskningsetiska kraven; information, samtycke, konfidentialitet 
och nyttjande (Vetenskapsrådet 2010). Informationsbrev utformades och skickades till 
verksamhetschefer för de barnavårdscentraler som kom att beröras och ett skriftligt 
godkännande erhölls. Information om studiens syfte, metod och helhet till berörda 
informanter gavs i första hand skriftligt via utformat informerat samtycke. Dagen för 
intervjun gavs även muntlig information och information om möjligheten att när som 

Stilla oro genom täta 
uppföljningar, kan vara 
långt att vänta en vecka. 
 

Tillmötesgå 
föräldrarnas 
behov 

Att skapa tillit Upplevelsen av att 
ge individuellt stöd 

Jag tänker att det är 
mycket okunskap från 
föräldrars håll vad det 
egentligen innebär 

Föräldrar 
som saknar 
kunskap 

Föräldrar som 
saknar erfarenhet 

Upplevelsen av att 
möta en variation av 
föräldrar 

Vi har ju läkare att bolla 
med, men det fungerar 
inte riktigt, utan i sådana 
fall får vi säga skriv 
remiss, det är tråkigt. 
 

Avsaknad av 
stöd 

Betydelsen av 
kollegialt stöd 

BHV-
sjuksköterskors 
yrkeserfarenhet 

Inga uttalade PM, utan 
det är väl mer att försöka 
ta en bra anamnes 
 

Använda 
kunskap 
istället för 
riktlinjer 

Avsaknad av 
yrkesmässiga 
direktiv 

BHV-
sjuksköterskors 
kompetens 
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kunna avbryta intervjun, utan förklaring. Skriftligt godkännande mottogs, tid och plats 
bokades utifrån informanternas önskemål. Konfidentialitet handlar om att de uppgifter 
som informanterna ger, skyddas så att de inte exponeras. Således avidentifierades alla 
inkomna data och inga namn framkom i transkriberingen. Likaså behandlades material 
på ett sätt så att ingen obehörig kom att få tillgång till känsliga data. Nyttjandekravet 
innebär enligt Vetenskapsrådet (2010) att insamlad information endast får användas till 
forskningsändamål. Författarna kommer efter att uppsatsen är publicerad, radera de 
inspelade intervjuerna och i övrigt eliminera alla dokument på ett säkert sätt. Ett etiskt 
förhållningssätt genomsyrade hela studieprocessen.  
 
RESULTAT 
Dataanalysen resulterade i fyra kategorier och tio subkategorier. Följande tabell (Tabell 
2) ger en översikt av kategorier och subkategorier. 
 
Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategorier 
 

Subkategorier 

Upplevelsen av att möta en variation av 
föräldrar 

• Föräldrar med olika erfarenheter 
• Föräldrar som är främmande för 

förändring 
• Föräldrar med olika kulturell 

bakgrund 
Upplevelsen av att ge individuellt stöd • Uppmärksamma föräldrars 

behov 
• Att skapa tillit och ge adekvat 

information 
• Kommunikationshinder 

BHV-sjuksköterskors kompetens • Upplevelsen av yrkes- och 
samordningsansvar 

• Avsaknad av yrkesmässiga 
direktiv 

BHV-sjuksköterskors yrkeserfarenhet • Att vara trygg i sin yrkesroll 
• Betydelsen av kollegialt stöd 
 

 

Upplevelsen av att möta en variation av föräldrar 
Flera möten fortlöper dagligen inom hälso- och sjukvården. Insikten om att BVC är en 
verksamhet där personal möter flest barn och deras föräldrar de första fem levnadsåren, 
var en reflektion som återkom i intervjuerna. Dessa möten följer ett standardiserat 
program, men är också unika var för sig. Denna kategori speglar hur olika mötet kan se 
ut beroende på föräldrars förutsättning, bakgrund och erfarenhet.  
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Föräldrar med olika erfarenheter 
BHV-sjuksköterskorna menade att mötet karakteriserades av vad föräldrar bar med sig 
sedan tidigare och hur väl informerade och kunniga de var inom området. Föräldrar som 
sedan tidigare hade erfarenheter av födoämnesallergi, skildrades på två olika sätt. Från 
ett perspektiv sågs de som mer trygga och från ett annat, som mer oroliga. BHV-
sjuksköterskorna förklarade att föräldrar som sedan tidigare hade barn med 
födoämnesallergi var mer oroliga för att även det nyfödda barnet skulle utveckla en 
allergi. De föräldrar som definierades som trygga, förklarades tryggheten ligga i en 
tidigare erhållen kunskapsbredd, vilket var tydligt framträdande i mötet.  
 

”Det finns ju två kategorier av föräldrar. Den kategorin där föräldrar har 
en väninna, en släkting eller någon som har haft ett barn som varit 
allergisk, de är mer avslappnande. Sen har vi de föräldrar som upplever 
det här med allergi som en ren katastrof, de tycker det är jättejobbigt” 
(Informant 1). 

 
I intervjuerna framhölls även de föräldrar som var helt utan erfarenhet, som inte 
ifrågasatte eller inte ens hyste minsta misstanke om att barnets symtom kunde bero på 
en födoämnesallergi. Där var det BHV-sjuksköterskorna som, efter en noggrann 
anamnes, föreslog att till exempel testa mjölkfritt eller att utesluta något i maten. När 
man däremot presenterade en möjlig födoämnesallergi kunde en desto starkare oro 
uppstå, eftersom det då framstod som helt främmande för dessa föräldrar. BHV-
sjuksköterskorna nämnde även en kategori av föräldrar som redan hade en förbestämd 
bild av hur ett barn skulle vara, det vill säga nöjt och tillfreds. De tenderade att skapa en 
oro som egentligen inte fanns. De saknade erfarenhet, men var också pålästa då de tidigt 
lyfte frågan kring om skriket eller utslaget möjligen kunde bero på en födoämnesallergi. 
BHV-sjuksköterskorna menade att det också var en tolkningsfråga om vad som ansågs 
vara ett missnöjt barn. Alla föräldrar hade sin egen tolkning och upplevelse, vilket 
krävde ett respektfullt bemötande. 
 

”Jag tänker att det är mycket okunskap från föräldrars håll vad det 
egentligen innebär” (Informant 8). 
 

Föräldrar som är främmande för förändring 
BHV-sjuksköterskorna lyfte en grupp som upplevdes återkomma. Föräldrar som var 
främmande för förändring. Dessa föräldrar ville gärna att diagnosen skulle verifieras 
och önskade provtagning. Föräldrar ville att något konstruktivt gjordes och att 
bekräftade svar skulle ligga till grund för vidare handling. BHV-sjuksköterskorna 
upplevde här en konflikt mellan föräldrars förväntan på snabba lösningar och deras egen 
kunskap om det systematiska tillvägagångssättet som utgick från att utesluta och 
utvärdera. BHV-sjuksköterskorna beskrev vidare att där en stark misstanke om en 
födoämnesallergi fanns, uppstod ändå ett motstånd till att ändra en invand vana och 
följa direktiv. För många föräldrar var en förändring en uppoffring, ett förnekande eller 
en stark rädsla. 
 

 ”En del vill inte lyssna och tycker att nej det måste vara något annat och 
tycker att det är jobbigt att vara komjölksfri” (Informant 7). 
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I denna grupp framkom även de föräldrar som tenderade att ligga steget före. De var 
redan väl pålästa och hade en bred kunskap inom området, vilken de skaffat sig genom 
sociala medier, Google och övriga forum på internet. Dessa föräldrar framstod som 
övertygande och hade redan en uppbyggd bild av vad som förväntades. Att försöka råda 
och informera dessa föräldrar, upplevdes som svårt.  

”Det är svårt när man inte får med sig föräldrarna och föräldrarna redan 
bestämt sig för att det här, det är något annat” (Informant 3). 
 

Föräldrar med olika kulturell bakgrund 
Kulturella skillnader var en återkommande utmaning menade BHV-sjuksköterskorna. I 
föreliggande studie framkom de BVC-verksamheter där näst intill samtliga besök var 
föräldrar och barn med olika kulturell bakgrund. Behovet av tolk var stort och besöken 
blev mer tids- och resurskrävande. Kommunikationsbrister förekom, trots auktoriserad 
tolk. BHV-sjuksköterskorna upplevde därmed en osäkerhet kring om rätt information 
gavs i förhållande till vad som uttrycktes. Förutom kommunikation nämndes den 
kulturella skillnaden. BHV-sjuksköterskorna förklarade att risken för missförstånd var 
stor och att man inte kunde vara säker på om till exempel mamman varit helt mjölkfri, 
när det handlade om att utreda en komjölksallergi. Det blev en tolkningsfråga i vad att 
vara mjölkfri innebar. Därför blev dessa möten svårare och uppföljningarna flera. 
Vidare menade BHV-sjuksköterskorna att det var viktigt att sätta den svenska kulturen i 
relation till den andra kulturen man mötte och reflektera över likheter och olikheter. Det 
som var självklart för den svenska kulturen, hade en annan innebörd för den andra 
kulturen. BHV-sjuksköterskorna upplevde många gånger att födoämnesallergi för 
föräldrar med olika kulturell bakgrund egentligen inte var någon oro eller att det 
handlade om en brist på kunskap. Det var detta som var svårt att uppmärksamma och ta 
ställning till. 
 

”…om man tänker sig de utländska som en grupp, så upplever jag att det 
inte är en oro för dem. Man har inte det med sig, utan det är mer det här 
att de skall få tillräckligt med mat i sig. Det är det som är oron” 
(Informant 6). 
 

Upplevelsen av att ge individuellt stöd  
BHV-sjuksköterskorna har en betydelsefull roll i att bistå med stöd till de föräldrar de 
möter vars barn misstänks ha en födoämnesallergi. BHV-sjuksköterskorna upplevde att 
det främst infann sig en omfattande oro när de träffade föräldrar. Att kunna stilla den 
oro som uppstod och identifiera varje familjs individuella behov, var en förutsättning 
för att stärka och ge familjen verktyg att hantera situationen. 
 

Uppmärksamma föräldrars behov 
Generellt uttryckte BHV-sjuksköterskorna att många föräldrar var oroliga. Föräldrar 
uttryckte sig olika. Oron kunde vara tydligt uttalad eller tydligt gömd. Den kunde 
generera flera telefonsamtal eller i komplett tystnad. Det var en utmaning för BHV-
sjuksköterskorna att uppmärksamma dessa behov. Det var av stor vikt att ta föräldrar på 
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allvar, trots att BHV-sjuksköterskorna upplevde att oron i många fall saknade belägg 
och var överflödig. De föräldrar som saknade erfarenhet, upplevdes som mer oroliga 
och erfordrade ett annat behov av stöd, vilka främst framhölls vara förstagångsföräldrar 
och ensamstående föräldrar. Föräldrar som också hade en annan kulturell bakgrund och 
inte förmådde söka hjälp eller visste vart de skulle vända sig, krävde också mer stöd. 
BHV-sjuksköterskorna upplevde att då de träffade föräldrar kontinuerligt ökade 
möjligheten till att identifiera föräldrar som krävde mer stöd.  

”Man får ta föräldrarna på allvar och ändå fundera omkring det, för 
föräldrarna känner sitt barn bäst” (Informant 2). 
 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att föräldrar önskade redskap i form av stöttning, 
information och konkreta direktiv för att kunna hantera situationen när ett barn visade 
tecken på att eventuellt inneha en födoämnesallergi. De försökte på så sätt värdera 
föräldrars oro i relation till generell kunskap, vilket möjliggjorde ett individuellt möte 
och stöd. Där behovet av vidare stöd erfordrades, utöver det som BHV-sjuksköterskorna 
kunde erbjuda, fanns möjlighet att samordna med psykolog, dietist och 
specialistbarnläkare. 
 

”Mycket handlar om föräldrarnas oro och funderingar att man värderar 
in den oron och funderingarna till vad som faktiskt är fakta” (Informant 
5). 
 

Att skapa tillit och ge adekvat information 
Förutsättningarna för att etablera en god relation och ge individuellt stöd till föräldrar, 
var att skapa tillit och ge adekvat information. Tillit och information i sin tur menade 
BHV-sjuksköterskorna underlättade mötet med föräldrar. De poängterade att 
information, att lyssna, bekräftade och stärkte föräldrar vilket gav dem redskap att 
hantera situationen. Information ansågs vara grunden till att försöka överbrygga 
föräldrarnas oro och ge dem trygghet. Tryggheten i sin tur menade BHV-
sjuksköterskorna uppnåddes genom att erbjuda tätare uppföljningar. Dock krävde täta 
uppföljningar att resurser fanns att tillgå, vilket inte alltid speglade verkligheten. Vid de 
täta besöken lades fokus på adekvat information i form av vad som faktiskt var normalt, 
det vill säga att barnet fick lov att vara ledset, att tarmarna var omogna vid födseln och 
att barnet såg välmående ut. På detta sätt bekräftades föräldrars oro samtidigt som den 
avdramatiserades. BHV-sjuksköterskorna beskrev en utmaning i att balansera mellan att 
ge adekvat information och påvisa vad som ansågs vara normalt, utan att skuldbelägga 
eller värdera.  
 

”Mycket är bara att höra vad som är normalt, vad man kan förvänta sig, 
att de gör allting rätt” (Informant 3). 
 
”Jag är väldigt noga med att tala om för föräldrarna att det här är något 
som försvinner, det är under en väldigt kort period” (Informant 1). 
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Kommunikationshinder 
I intervjuerna framkom att flera BVC-verksamheter hade ett större antal föräldrar med 
utländsk härkomst. Att ge individuellt stöd till föräldrar med olika kulturell bakgrund, 
innebar en ökad förmåga till följsamhet samtidigt som BHV-sjuksköterskorna arbetade 
med att minimera missförstånd, som uppstod i form av kommunikationsbrister. Detta 
innefattade språksvårigheter i samtalet samt att information gick förlorad vid 
tolköversättning. BHV-sjuksköterskorna uttryckte att det uppstod en frustration av att 
inte nå fram samt att viktig information förbisågs. I vissa fall gavs information både 
muntligt och skriftligt, men många upplevde att det ändå förekom brister. Även om 
flertalet använde sig av en auktoriserad tolk, så fanns en osäkerhet hos BHV-
sjuksköterskorna om den verkliga informationen nått fram. 

”Det är svårt med tolk, det är inte säkert att budskapet kommer fram, man 
frågar och sedan får man liksom svar på något helt annat. Det är 
jättefrustrerande. Jag vet inte vad tolken säger eller om frågan ställs på 
rätt sätt” (Informant 6). 

 
I deras berättelser framkom att möjligheten fanns att tillgå kulturtolkar som utöver en 
”vanlig” tolk kunde bidra till att samtala med familjen utifrån normen, vad som 
förespråkades i det svenska samhället. Detta sågs bidra till mindre missförstånd.  
 

BHV-sjuksköterskors kompetens 
BHV-sjuksköterskors yrkesroll är komplex, där man har ena foten i evidens och 
erfarenhet och den andra i en empatisk hållning. Det finns en utarbetad 
yrkesbeskrivning, som är avgränsad och tydligt definierad, men i verkligheten ställs 
BHV-sjuksköterskor inför okända situationer i mötet med föräldrarna. BHV-
sjuksköterskornas berättelser visade på ett antal utmaningar i sitt arbete med 
födoämnesallergi.  
 

Upplevelsen av yrkes- och samordningsansvar 
BHV-sjuksköterskorna beskrev sitt dagliga arbete som meningsfullt, men också som ett 
stort och ibland övermäktigt ansvar. De förespråkade, i mötet med föräldrar, att kunna 
tillmötesgå så långt det behövdes och var möjligt. Ansvaret upplevdes vara tyngre i 
situationer där BHV-sjuksköterskorna lämnades ensamma i problematiken, vilket 
kändes utlämnande och svårt att hantera. Dessa situationer var tydligt framträdande när 
det uppstod svårigheter i samarbetet med andra instanser, samtidigt som den 
föräldrastödjande rollen just krävde ett sådant samarbete. BHV-sjuksköterskorna 
uttryckte ett behov av bättre samarbete med bland annat barn- och ungdomsmedicin 
(BUM) och menade att detta samarbete skulle tillföra att de blev tryggare i sin roll, 
vilket i sin tur skulle generera lägre belastning för BUM. Att vara samordningsansvarig 
upplevdes som svårt och tidskrävande. Svårigheter preciserades som att inte veta vad 
andra instanser exakt arbetade med samt att inte inneha samma journalsystem, vilket 
försvårade uppföljning och samarbete. Således gavs förslag på samordningsmöte. Det 
framgick även en frustration av att inte kunna få stöttning eller bli avlöst i ansvaret. 
 

” Jag har ansvar hela tiden, även när remissen är skriven till BUM. Jag 
är aldrig fri från ansvar” (Informant 6). 
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En annan situation som också erfordrade ökat ansvar, var den där föräldrar saknade 
egen förmåga till att söka hjälp. Förklaringen till detta, menade BHV-sjuksköterskorna, 
grundade sig i en kulturell bakgrund eller en uttalad språkbarriär. För kvinnor med en 
annan kulturell bakgrund än den svenska, saknades kunskap om födoämnesallergi, 
varvid ansvaret blev större hos BHV-sjuksköterskorna.  
 

”De har inte förmågan att söka hjälp och då blir det att barnet blir 
lidande och då känner man att man behöver ta mer ansvar” (Informant 8). 

Avsaknad av yrkesmässiga direktiv 
Sammantaget framkom en saknad av yrkesmässiga direktiv. Det saknades tydliga, 
gemensamma PM och riktlinjer att luta sig mot. I takt med att födoämnesallergi ökar, 
tyckte BHV-sjuksköterskorna att information om ny kunskap inte förmådde nå fram och 
att BVC-verksamheter blir sist med att uppdateras. Det framkom också ett tydligt behov 
av att ha gemensamma riktlinjer, eftersom det fanns ett jämnt utbyte av läkare och att de 
sa och gjorde olika. Istället för att luta sig mot riktlinjer, använde sig BHV-
sjuksköterskorna av den erfarenhet de besatt samt stöd från kollegor. 
 

”Jag skulle säga att det är inga tydliga riktlinjer, det är kunskapen man 
får när man läser, man har det i bakhuvudet” (Informant 5). 

 
Det framgick en frustration av att inte ha tillräckliga yrkesmässiga direktiv och även så 
en förvirring kring vad BHV-sjuksköterskorna skulle luta sig mot. Rikshandboken i 
barnhälsovård, PM från BUM, riktlinjer från BHV och råd från Nestlé presenterades 
som underlag till bedömning av födoämnesallergi.  
 

BHV-sjuksköterskors yrkeserfarenhet 
Yrkeserfarenhet sågs som det viktigaste verktyget i att bedöma, utreda och diagnostisera 
födoämnesallergi samtidigt som denna användes flitigt i mötet med föräldrar. Ett 
ovärderligt verktyg som stärkte och stöttade. Ett verktyg som BHV-sjuksköterskorna 
menade, erhölls efter flera år som verksam. Det framkom även en bristande egen 
kompetens, vilket var en utmaning och hinder inom sig själv. Likaså tydliggjordes den 
breda kompetensen som gav styrka och balans i yrkesutövandet. 
 

Att vara trygg i sin yrkesroll 
BHV-sjuksköterskorna menade att vara trygg i sin yrkesroll bidrog till att det var lättare 
att uppmärksamma och handleda föräldrar vars barn misstänktes ha en 
födoämnesallergi. Att vara lugn i sin profession bidrog till lugna föräldrar. Att vara 
trygg i sin yrkesroll innebar också att ”ha is i magen” och inte göra förhastade åtgärder. 
Förhastade åtgärder kunde vara att påbörja en utredning av födoämnesallergi, trots att 
det istället handlade om ett missnöjt barn under utveckling. BHV-sjuksköterskorna 
sammanfattade sin yrkesroll som bred och att de förväntades kunna lite om mycket. 
Därför var det också viktigt att vara trygg i att inte veta. Erfarenheten värderades högt 
och för de BHV-sjuksköterskorna som saknade erfarenhet, framkom en osäkerhet och 
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ett ökat behov av att ta hjälp av andra professioner. Att ta hjälp av andra professioner 
kunde också innefatta att vara trygg i sin yrkesroll. 
 

”Det är klart att jag känner skillnad mot när jag var ny, hur man bemöter 
föräldrar som är både oroliga och ledsna” (Informant 2). 

 

Betydelsen av kollegialt stöd 
Kollegialt stöd är ett redskap som är starkt förankrat med trygghet. BHV-
sjuksköterskorna förklarade att kollegialt stöd erhölls främst genom de närmaste 
kollegorna, men också genom läkarna och BUM. Att kunna få ta hjälp av sina kollegor, 
delge och motta, främjade möjligheten att tillmötesgå föräldrars och barns behov. När 
situationen gick utöver vad BHV-sjuksköterskorna förmådde hantera, var kollegialt stöd 
ovärderligt. När utrymme gavs för att kunna diskutera med läkare, infann sig ett lugn. 
Att få en kontinuitet i återkommande läkare ansågs också stärka värdet av kollegialt 
stöd. Detta möjliggjorde ett starkare samarbete och bättre omhändertagande. 
Tillgängligheten till BUM lyftes också som ett stöd.  
 
 ”Det är en jättestyrka att vi kan bolla med varandra” (Informant 3). 
 
BHV-sjuksköterskorna gav även en bild av när kollegialt stöd inte fungerade, vilket 
förklarades vara uteblivet stöd från läkarprofessionen. När läkare visade ointresse i 
BHV-sjuksköterskornas arbete samt inte gav utrymme till diskussion om tveksamma 
fall, uteblev allt stöd och förtroende.  
 

”Vi har läkare att bolla med, men det fungerar inte riktigt, utan i sådana 
fall får vi säga skriv remiss, det är tråkigt” (Informant 6). 

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Kvalitativa intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Detta för att besvara syftet att 
beskriva BHV-sjuksköterskors upplevelse av att möta föräldrar vars barn misstänks ha 
en födoämnesallergi. Denna metod ansågs vara lämplig då en djupare förståelse 
önskades utifrån det fenomen som skulle studeras. Den induktiva ansats som användes, 
var ett naturligt val då omvårdnadsperspektivet var bristfälligt undersökt sedan tidigare. 
Författarna hade som utgångspunkt att erhålla en variation i yrkeserfarenhet, vilket 
också uppnåddes. Urvalet gav en bred variation, vilket ökade tillförlitligheten och var en 
styrka för studiens resultat. Informanterna hade en bred yrkeserfarenhet och arbetade i 
både kommunal och privat regi samt på geografiskt olika områden med olika hög 
invandrartäthet. Av de som deltog var samtliga kvinnor, vilket enligt författarna högst 
sannolikt, återspeglar verkligheten. Urvalet av enbart kvinnor kan dock ha betydelse för 
resultatets giltighet. Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 231) förklarar att det är 
fördelaktigt att ett urval i en kvalitativ studie innefattar variationer av både kvinnor och 
män med olika erfarenheter, för att på så sätt få fenomenet belyst utifrån olika 
perspektiv och öka giltigheten. 
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Målet med studien var att genomföra åtta till tio intervjuer. Författarna genomförde 
totalt åtta intervjuer, fyra vardera. Författarna ansåg efter transkribering att tillräckliga 
data för analys erhållits, varvid inte fler intervjuer utfördes. Enligt Kristensson (2014, 
ss. 130–144) bör tids- och resurstillgång avgöra antal intervjuer och datamaterialet bör 
inte bli för stort, viket medför en risk för att viktiga aspekter kan gå förlorade i 
analysprocessen. Författarna valde att var för sig genomföra intervjuerna, dels för att 
undvika en känsla av överläge gentemot informanterna och för att avdramatisera 
intervjusituationen. Intervjuerna blev på så sätt mer som ett samtal mellan två individer 
vilket ökade informanternas förmåga att uttrycka sig fritt. Detta tror författarna 
resulterade i ett säkrare och mer trovärdigt resultat för studien, vilket också Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 171) styrker och menar att giltigheten ökar om informanterna ges 
möjlighet att utrycka sig fritt.  
Varje intervju transkriberades så snart som möjligt efter intervjutillfället av respektive 
författare som hade utfört intervjun. Att författarna transkriberar sina egna intervjuer 
menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 221) medför att de får en bättre bild av sin 
intervjuteknik samt att känslor och uttryck bakom texter bibehålls och får en djupare 
innebörd. Således ansågs den enskilda transkriberingen vara en styrka i studien. 
Kvalitén på intervjuerna varierade, där de intervjuer som utfördes sist höll bäst kvalité. 
Handledning i intervjuteknik ledde till att ge författarna bättre redskap i utförandet. 
Författarnas avsaknad av erfarenhet i intervjuteknik kunde därmed vara en svaghet i 
studien. Författarna upplevde att informanternas förmåga att uttrycka sig ändå var god, 
vilket bidrog till tillräckligt material som svarade på studiens syfte. Inga intervjuer 
exkluderades. Kvale och Brinkmann (2014, s. 180) menar att det inte finns några 
uttalade kriterier för vad som ligger till grund för en bra intervju. Att vara lyhörd i mötet 
anses vara viktigare än att kunna behärska en speciell intervjuteknik. 
 
Intervjuguiden grundade sig på semistrukturerade, öppna frågor. Detta resulterade i att 
intervjuerna delvis var styrda då samma frågor ställdes inledningsvis, men att utrymme 
gavs till att utrycka sig fritt med tanke på frågornas öppna karaktär och på den 
följsamhet författarna försökte bistå med under intervjuerna. Att intervjuerna 
inledningsvis var styrda av riktade frågor, kan ha påverkat informanternas möjlighet till 
att uttrycka sig fritt, men samtidigt användes dessa för att studiens syfte inte skulle gå 
förlorad. Intervjuerna utgick från en intervjuguide samtidigt som de skiljde sig åt 
beroende på hur författarna valde att ställa följdfrågor. Detta sågs som en tillgång för 
studien, då giltigheten stärktes. Enligt Kristensson (2014, s. 126) ökar giltighetens 
innebörd med hjälp av en intervjuguide som utgår från att informanterna får öppna 
frågor kring samma fenomen som skall studeras. 
 
I analysarbetet användes kvalitativ innehållsanalys såsom den är beskriven av Elo och 
Kyngäs (2008), vilket bidrog till ett systematiskt tillvägagångssätt. Båda författarna 
läste igenom samtliga intervjuer och genomförde gemensamt analysarbetet. En ständigt 
pågående reflektion och diskussion om tolkningsmöjligheter föregick analysarbetet, 
vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017, ss. 230–232) ökar resultatets 
tillförlitlighet. Författarna hade syftet framför sig och lät detta vara styrande genom hela 
analysprocessen. I bearbetningen av texter framkom kategorier och subkategorier som 
tenderade att överlappa varandra, vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017, 
s. 225) är ett vanligt förekommande problem när upplevelser skall analyseras. 
Meningsenheterna sågs därför över igen och kontrollerades i relation till studiens syfte, 
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vilket bidrog till att kategoribenämningarna blev mer stringenta. Nya kategorier och 
tillhörande subkategorier bildades och resultatet blev mer överskådligt och lättare att 
presentera. För att ge innehållet i kategorierna och subkategorierna en djupare betydelse 
presenterades resultatdelen med citat från informanterna, vilket enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2017, s. 231) ger läsaren ökad möjlighet till att bedöma studiens 
giltighet. Enligt Elo och Kyngäs (2008) skall dock inte ett resultat bestå av för många 
citat då detta kan ge en bild av en ofullständig analys. Begränsningar gjordes därför i 
mängden inkluderade citat.      
 
Författarna bar på en förförståelse inom ämnet, vilket kan ha påverkat analysen. 
Förförståelse innefattar erfarenheter, tidigare kunskaper och även förutfattade meningar. 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 230) råder det delade meningar om 
författarna skall utnyttja sin förförståelse eller sätta den inom parantes. Lundman och 
Hällgren Graneheim (2017, s. 230) menar att förförståelsen är en omedveten förmåga 
som inte går att bortse från och att den till viss del kan ge en djupare förståelse och 
upptäcka ny kunskap i forskningsprocessen. Samtidigt menar vissa forskare att 
förförståelsen bör åsidosättas för att finna ny kunskap som inte grundar sig på den 
teoretiska kunskap författarna redan har (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 
230). Författarna valde att försöka sätta sin förförståelse inom parantes och skrev, innan 
genomförandet av studien, ned sin förförståelse och hade denna nära till hands i 
genomförandet av intervjuerna och genom hela analysprocessen. Lundman och Hällgren 
Graneheim (2017, s. 230) menar att resultatet inte kan vara helt neutralt och oberoende 
av författarna. Vid intervjutillfällena har författarna i samspelet med informanterna varit 
högst delaktiga, vilket gör författarna till medskapare av intervjumaterialet. 
 
Författarna anser att studiens resultat innehar en potentiell överförbarhet. Med 
överförbarhet menas i vilken omfattning resultatet kan användas i liknande 
sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 232). Resultatet sätter ord på 
innebörder och bekräftar upplevelser, i situationer, som kan vara igenkännande för 
BHV-sjuksköterskor. Samtidigt anser författarna att studiens resultat kan bidra med 
ökad kunskap för BHV-sjuksköterskor som inte reflekterat över sina upplevelser i mötet 
med föräldrar vars barn misstänks ha en födoämnesallergi. Således kan studiens resultat 
även kunna överföras till andra liknande möten med föräldrar inom barnhälsovården. 
Författarna har stärkt överförbarheten med en tydlig och ingående presentation av 
metoden kring urval, datainsamling och analysprocess vilket främjar läsarens förmåga 
att göra sin egen tolkning om resultatet är överförbart till andra sammanhang eller inte 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 232).  
 

Resultatdiskussion 
Varje dag sker flera möten på BVC och alla är olika på sitt sätt, vilket ställer höga krav 
och stora förväntningar på BHV-sjuksköterskor. Studiens resultat visade att mötet 
mellan BHV-sjuksköterskor och föräldrar vars barn misstänks ha en födoämnesallergi 
innefattade flera dimensioner och utmaningar. Föräldrar upplevdes efterfråga ett 
individuellt behov av stöd utifrån sin egen bakgrund och likaså sågs uppmärksamheten 
mot ett mångkulturellt samhälle ha stor betydelse för ett framgångsrikt möte. 
Medvetenheten kring betydelsen av yrkesrollen var tydligt framträdande, ett 
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självständigt arbete erfordrades, yrkeserfarenhet var beroende av kollegialt stöd och 
samordning instanser emellan sågs främja hälsomålen för barnhälsovården.  
 

Upplevelsen av att möta en variation av föräldrar 
Ett möte mellan vårdare och vårdtagare kan vara relativt kort, med bara några minuters 
interaktion och samtal. Mötet kan också vara långt och pågå i flera år. Dahlberg och 
Segesten (2010, s. 192) menar att oavsett längd, tillfälle, omfattning, skall mötet alltid 
syfta till att skapa en vårdande relation. Ett möte med en vårdande relation innefattar 
enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 192) att vårdaren förstår vårdtagaren och utifrån 
detta ger stöd som främjar hälsoprocesser. Inom BVC pågår relativt korta möten med 
föräldrar, dock är dessa fortlöpande och återkommande under barnets fem första år. 
I resultatet framgick att mötet med föräldrar var en fråga om att anpassa situationen 
utifrån vilka föräldrar man träffade. Föräldrars förväntan upplevdes vara olika beroende 
på vilken erfarenhet, bakgrund och behov de hade. Föräldrar med tidigare erfarenhet av 
födoämnesallergi upplevdes vara både trygga och otrygga. I studien av Aika, Ito och 
Yamamoto (2017) tydliggörs bakomliggande faktorer som påverkar mödrars förmåga 
av hanterbarhet när deras barn diagnostiserats med en födoämnesallergi. Dessa faktorer 
ses vara bland annat, deras hälsostatus, samarbetet i familjen, tidigare erfarenheter och 
stödet inom den närmaste vänskapskretsen. Aika, Ito och Yamamoto (2017) menar att 
tidigare erfarenheter generellt bidrar till att mödrar har en ökad förmåga av 
hanterbarhet, men att BHV-sjuksköterskor ändå bör vara observanta på att tidigare 
erfarenhet inte alltid innebär att föräldrar känner en självklar kontroll över situationen.  
 
Traditionellt är det mamman som deltar i de flesta besöken på BVC (Fägerskiöld 2006). 
BHV-sjuksköterskorna i föreliggande studie nämnde inte betydelsen av pappans 
delaktighet i samband med en misstanke om födoämnesallergi, men det finns studier 
som den av Fägerskiöld (2006) som tyder på att pappors delaktiga i besöken på BVC 
har gynnsamma effekter för barnet och familjen. Författarna menar att pappors 
delaktighet i besöken kan medföra delat ansvar och att familjesituationen på så sätt blir 
mer hanterbar, vilket också bekräftas i studien av Aika, Ito och Yamamoto (2017). 
 
I resultatet förklarades föräldrar ligga steget före och skaffa sig information och 
kunskap genom sociala medier, familjeforum och Google. Den information som finns 
att tillgå idag har en stor inverkan på föräldrars förväntningar och är en utmaning inte 
bara för BVC, utan för hela hälso-och sjukvården. För BHV-sjuksköterskorna var det 
svårt att tillmötesgå dessa föräldrar, då de var mindre mottagliga för samtal, svårare att 
nå och upplevdes aldrig nöjda. BHV-sjuksköterskorna beskrev hur de upplevde en 
frustration i detta sammanhang och hur de på olika sätt ändå försökte nå fram till dessa 
föräldrar. I studien av Netting och Allen (2017) beskrivs internet vara en stor 
informationskälla när det kommer till allergiprevention hos spädbarn. Internet används 
både av föräldrar och hälso-och sjukvården, vilket tydliggörs av Moorhead et al. (2013). 
Moorhead et al. menar att patienter och hälso- och sjukvårdspersonal använder sociala 
medier för olika ändamål med många fördelar och begränsningar och att det föreligger 
ett behov av att fortsätta se över lämpliga metoder för att övervaka och förbättra 
kvalitén och tillförlitligheten i hälsokommunikationen på sociala medier. För att 
undvika missförstånd och vara vilseledande, är det viktigt att alla informationskällor 
som etableras av hälso- och sjukvården, är enhetliga (Netting & Allen 2017). 



 

 20 

 
I resultatet framgick att BHV-sjuksköterskorna upplevde utmaningar i mötet med 
föräldrar med olika kulturell bakgrund. Ett antal faktorer identifierades såsom 
språksvårigheter, kulturella skillnader såsom kulturella traditioner och ceremonier. 
Dessa faktorer försvårade mötet på olika plan och var tids- och resurskrävande. Dessa 
resultatfynd styrker Berlin, Johansson och Törnkvist (2006) och menar att majoriteten 
av BHV-sjuksköterskor upplever svårigheter i mötet med barn och föräldrar med 
utländskt ursprung. Enligt Berlin, Johansson och Törnkvist (2006) är svårigheterna mer 
uttalade ju högre arbetsbelastning och ju lägre erfarenhet BHV-sjuksköterskor har. Hög 
arbetsbelastning förklaras vara när majoriteten av de besök som BHV-sjuksköterskor 
har, innefattar föräldrar och barn med utländsk bakgrund. I föreliggande resultat var 
svårigheterna också tydligast framträdande hos de BHV-sjuksköterskor som arbetade i 
områden med hög invandratäthet, vilket överensstämmer med studien av Berlin, 
Johansson och Törnkvist (2006). 
 

Upplevelsen av att ge individuellt stöd 
I resultatet framstod betydelsen av det individuella stödet i de situationer föräldrarna 
upplevde en generell oro i samband med en misstanke om födoämnesallergi. Oron 
kunde från ett perspektiv vara klart framträdande och från ett annat perspektiv, väl 
gömd. Det var en utmaning för BHV-sjuksköterskorna att identifiera när, var och hur 
länge behoven fanns. Förstagångsföräldrar var en grupp som presenterades vara i större 
behov av stöd. I studien av Fägerskiöld, Timpka och Ek (2003) framgår vad 
förstagångsmödrar förväntar av BHV-sjuksköterskor. Studien illustrerar förväntningar 
utifrån två perspektiv; förstagångsmödrars perspektiv och BHV-sjuksköterskors 
perspektiv. Resultatet i studien visar på att det finns mer likheter än skillnader i de olika 
perspektiven. BHV-sjuksköterskor förväntas utgöra ett stöd, vara rådgivare, inge 
trygghet och bidra med kunskap. Således tydliggör Fägerskiöld, Timpka och Ek (2003) 
att det finns ett gemensamt synsätt på förväntningar, vilket är en förutsättning för ett 
meningsfullt och tillfredsställande möte. 
 
BHV-sjuksköterskorna upplevde att eftersom de träffade föräldrar kontinuerligt så 
ökade möjligheten till att identifiera behovet av stöd, vilket också framgår i studien av 
Alanne, Laitinen, Söderlund och Paavilainen (2012) som identifierar 
belastningssituationer som kräver mer stöd. De belastningssituationer mödrarna 
uttrycker infaller vid 1- respektive 2 års ålder. Alanne et al. (2012) menar att stödet 
behövs under hela tiden BHV-sjuksköterskor följer barnet. Ett ständigt pågående stöd 
beskrivs också i studien av Hu, Grbich och Kemp (2007) som poängterar betydelsen 
och behovet av informativt stöd till föräldrar vars barn har en födoämnesallergi. Det 
informativa stödet efterfrågas vid olika faser enligt föräldrar. Dessa faser förklaras vara 
när diagnosen ställs, vid uppföljningen där det infinner sig en osäkerhet om 
allvarlighetsgrad och information vid nya händelser och milstolpar. Föräldrar önskar att 
informationen och råden skall vara individuella, kärnfulla och hellre innehålla om vad 
de får ge sitt barn för mat istället för vad de skall undvika (Hu, Grbich & Kemp 2007).  
 
I resultatet beskrev BHV-sjuksköterskorna att de upplevde att föräldrar önskade redskap 
i form av stöttning, information och konkreta direktiv för att kunna hantera situationen 
när det fanns en misstanke om att deras barn kunde ha en födoämnesallergi. Studien av 
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Oyfrid-Larsen, Opheim och Trollvik (2019) styrker detta och menar att föräldrar, vars 
barn har haft en första reaktion och utvecklat en allergi, är i stort behov av stöd i form 
av information och kunskap som kan öka föräldrars förmåga av hanterbarhet. Vidare 
menar de att föräldrar behöver en meningsfull relation med vårdpersonalen och önskar 
ett samarbete mellan instanser och en guidning genom hälso-och sjukvårdssystemet. I 
föreliggande studies resultat framgick också det som Oyfrid-Larsen, Opheim och 
Trollvik (2019) framhåller, att föräldrar efterfrågar ett samarbete instanser emellan. 
BHV-sjuksköterskorna uttryckte att när behovet av vidare stöd erfordrades, utöver det 
BHV-sjuksköterskorna kunde bistå med, fanns möjlighet att samordna med andra 
instanser såsom till exempel dietist och psykolog.  
 
Utöver att ge stöttning, information och konkreta direktiv framgick i resultatet att stödet 
enligt BHV-sjuksköterskorna innebar att lyssna, bekräfta och stärka föräldrar, vilket i 
sin tur gav dem redskap att hantera situationen. Detta bekräftar Eronen, Pincombe och 
Calabretto (2010) i sin studie och beskriver att BHV-sjuksköterskor stärker föräldrars 
förmåga att fatta sina egna beslut genom att ge relevant information om vårdalternativ 
och stödja föräldrar i sina beslut. Att stödja föräldrar i sina beslut kräver ett vårdande 
förhållningssätt där BHV-sjuksköterskor är lyhörda, följsamma och inkännande i alla 
situationer. Likaså är det viktigt att vara ödmjuk inför en annan persons livsvärld och att 
inte låta samtalet och mötet vara maktstyrt, utan att inta en passiv och lyssnande roll 
(Arman, Dahlberg & Ekebergh 2015, ss. 143 - 144). Att vidare stärka föräldrar kan 
liknas med empowerment, som har som syfte att stärka den egna förmågan att hantera 
en viss situation eller stärka i att göra medvetna val som främjar hälsan (Bökberg 2013, 
s. 89). Vuorenmaa, Halme, Perälä, Kaunonen och Åstedt-Kurki (2016) visar att genom 
empowerment skapas egna förutsättningar för föräldrarna att delta i och fatta egna 
beslut om sig själva och sin familj. Att få adekvat information och inflytande till 
gemensamt beslutsfattande sågs som en betydande del av att uppleva empowerment. 
Upplevelsen av empowerment kan också minska stressen i föräldraskapet (Gallant, 
Beaulien & Carnevale 2002). 
 
Kommunikationshinder framgick som en svårighet när individuellt stöd erfordrades. 
Språkbrister ledde till missförstånd, vilket var oundvikligt. Utmaningar presenterades i 
form av frustration att inte nå fram samt en oro kring föräldrars förmåga att söka vård i 
rätt tid. Arman, Dahlberg och Ekebergh (2015, s. 129) menar att samtalet och 
kommunikationen har en central roll för vårdandet. Det är genom samtalet som 
vårdgivaren möter vårdarens livsvärld. Samtalets syfte är att skapa en uppfattning om 
vårdarens berättelse som möjliggör att lindra och främja välbefinnande. Det finns samtal 
som av olika orsaker inte kan ske verbalt som till exempel med personer som har ett 
annat språk än svenska. Dessa samtal menar Arman, Dahlberg och Ekebergh (2015, ss. 
136–137) är ett hinder för att nå vårdtagarens livsvärld samtidigt som dessa ställer krav 
på vårdgivarens förmåga. Dessa krav förklaras innebära en uttalad öppenhet, ökad 
förståelse för hela situationen som råder just då och en klar uppmärksamhet av 
kroppsspråk och andra uttryck.  
 
I studien av Ali och Watson (2017) identifieras konsekvenser av 
kommunikationshinder, vilka förklaras påverka sjuksköterskors förmåga att 
kommunicera effektivt med sina patienter och därmed ha en negativ inverkan på 
tillhandahållandet av snabb, säker, lämplig och effektiv vård för att tillgodose patientens 
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individuella behov. Således påverkas båda parter av kommunikationshinder. Ali och 
Watson (2017) menar att med en ökad förståelse och kunskap förmår sjuksköterskor att 
finna strategier för komma runt dessa hinder samtidigt som tillgängligheten till 
professionella tolkar är en vinst i mötet där kommunikationshinder finns. En diskussion 
kring tolk framkom i föreliggande studies resultat. BVH-sjuksköterskorna påtalade att 
det fanns områden med större invandratäthet, vilket innebar att näst intill samtliga besök 
var föräldrar och barn med olika kulturell bakgrund. Behovet av tolk var stort. 
Tolktjänsten lyfts och diskuteras i studien av Goenka (2016) som menar att identifiering 
av behoven av språkhjälp skall uppmärksammas tidigt samtidigt som verksamheter skall 
ha nära samarbete med tolkcentraler. En bristande uppmärksamhet kring språkbrister 
och utebliven hjälp av tolk bidrar till sämre kvalité på vården. Patientsäkerheten 
ifrågasätts och patienters lidande tydliggörs. Resultatet i föreliggande studie visade att 
ett nära samarbete med auktoriserade tolkar fanns i de områden som uttryckte behov av 
det. Trots att samarbetet var välfungerande och tillgängligheten var tillfredsställande, 
fanns en osäkerhet hos BHV-sjuksköterskorna om informationen var riktigt översatt och 
verkligen nådde fram, således framstår i resultatet ett missnöje där tolkverksamheter 
ifrågasätts. 
 
Vårt mångkulturella samhälle är i stort behov av tolk, vilket skall medföra ökad kvalité 
på vården och minskad vårdbelastning. Trots att tolkcentraler erbjuder auktoriserade 
tolkar, finns klart upplevda brister, vilket författarna menar kan vara svårt att komma åt.  
Socialstyrelsen (2016, s. 9) menar att tolk medför rätten till vård på lika villkor, har 
betydelse för patientsäkerheten och ökar kvalitén på vården. Det finns vidare ingen lag 
om patienters rätt till tolk eller vårdgivaren skyldighet att använda tolk, dock finns det 
lagstiftning som stödjer användandet av tolk. 
 
”Hälso- och sjukvården är skyldig att ge patienten information om hälsotillstånd och 
behandling (3 kap. 1 § patientlagen). Informationen som ges till patienten ska anpassas 
till individens förutsättningar utifrån ålder, mognad, erfarenheter och språklig 
bakgrund (3 kap. 6 och 7 §§ patientlagen) och vården ska så långt som möjligt utformas 
och genomföras i samråd med patienten (5 kap. 1 § patientlagen)” (Socialstyrelsen 
2016, s. 9).   
 
Socialstyrelsen (2016, s. 38) beskriver att det inte alltid finns utbildningsmöjligheter och 
auktorisation för alla språk som efterfrågas, där möjligheterna står i relation till 
tillgången av lärare och språkbedömare för examination. För språk som till exempel dari 
och somaliska, som inte funnits så länge i Sverige är tillgången till språk- och tolklärare 
begränsad. Enligt Socialstyrelsen (2016, s. 38) finns en kartlagd brist på tolktillgång, 
vilket inte framkom i föreliggande studie. Författarna ställer sig dock frågande till om 
det möjligen kan finnas ett samband mellan en avsaknad av auktorisation och den 
upplevda brist av språköverföring som BHV-sjuksköterskorna uttryckte.  
  

BHV-sjuksköterskors kompetens  
Det är tydligt framträdande att BHV-sjuksköterskornas kompetens är bred och komplex. 
De beskrev sin yrkesroll som att kunna lite om mycket och att ansvaret i många lägen 
låg utanför deras eget kompetensområde. 
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I resultatet beskrevs ansvaret vara tyngre när BHV-sköterskorna lämnades ensamma i 
situationer som var krävande och svåra att hantera. Dessa situationer uppstod när 
samarbetet med andra instanser inte fungerade. Enligt Magnusson et al. (2016, s. 249) 
träffar BHV-sjuksköterskor i stort sett alla familjer med barn 0–6 år. Det är genom 
dessa besök som behov och eventuella problem uppmärksammas. Dock finns det behov 
och problem som går utöver barnhälsovårdens ansvars- och kompetensområde. I sådana 
lägen krävs en samverkan mellan instanser. Med samverkan avses samplanering kring 
barn och familjer samt att utarbeta riktlinjer för hur patienter ska överföras mellan olika 
vårdgivare. Samarbete förklaras vara det praktiska arbete kring ett enskilt barn och 
familj, där ett nära samarbete krävs mellan personalkategorier inom samma verksamhet 
eller experter från andra verksamheter. Barn med misstanke om födoämnesallergi kan 
kräva ett samarbete mellan BVC och förskolan eller BVC och BUM (Magnusson et al. 
2016, ss. 249–251).  
I resultatet framkom en avsaknad av yrkesmässiga direktiv. Det saknades tydliga, 
gemensamma PM och riktlinjer att luta sig mot. Inom BHV i Sverige finns inget 
nationellt styrdokument, utan det är varje landstings och regions uppgift att utarbeta 
egna riktlinjer och program, vilka skall vara kravspecifika och bygga på nationella och 
internationella dokument. Personal har en skyldighet att arbeta utifrån 
Barnkonventionens dokument samt att använda Rikshandboken i barnhälsovård, en 
nätbaserad, kontinuerligt uppdaterad uppslagsbok och ett stort stöd för personal inom 
BHV (Bökberg 2013, ss. 219–220). Tell (2019) visar att BHV-sjuksköterskor anser 
Rikshandboken vara ett användbart och betydelsefullt verktyg i det dagliga arbetet. 
Rikshandboken är också en bidragande faktor till en jämlik barnhälsovård, användandet 
har ökat och BHV-sjuksköterskor är nöjda och litar på innehållet (Tell 2019). 
Magnusson, Lindfors och Tell (2011) uttrycker dock en oro över de stora skillnader som 
finns i svensk barnhälsovård då det inte finns något officiellt dokument som reglerar 
BHV i Sverige. De framför att läkarens roll i det hälsofrämjande arbetet är 
underutnyttjat och att det ligger en vinst i att stärka denna roll då läkarens uppgift inte 
endast är att identifiera somatiska hälsoproblem utan behövs för det socialpediatriska 
förhållningssättet i teamet inom barnhälsovården. 
 

BHV-sjuksköterskors yrkeserfarenhet 
Studiens resultat visade att BHV-sjuksköterskorna kände sig trygga i sin yrkesroll men 
att samarbete med läkare och BUM efterfrågades. De hade ett gott kollegialt stöd och 
tog vara på varandras erfarenheter och kunskap i ämnet. Dock kunde vissa sakna 
struktur när det gällde handhavandet av en misstänkt födoämnesallergi.  
 
I resultat sågs det kollegiala stödet ha stor betydelsen för yrkesrollen. Kollegialt stöd 
värderades högt, ingav trygghet och gjorde att arbetssituationen och mötet med föräldrar 
blev lättare att hantera. I en australiensk studie av Halcomb och Ashley (2017) noteras 
betydelsen av kollegialt stöd. Studien undersöker sjuksköterskors yrkesroll i 
primärvården och vilka faktorer, negativa som positiva, som ses påverka yrkesrollen. 
Teamwork, respekt, kollegialt stöd är några av de faktorer som identifieras som mest 
tillfredsställande professionella aspekterna av deras roll. Avsaknad av ekonomisk 
ersättning, brist på fortbildningsmöjligheter och tidsbrist är några av de faktorer som har 
en negativ inverkan. Halcomb och Ashley (2017) menar att det fortfarande krävs arbete 
för att minska på personalomsättningen och stimulera den professionella utvecklingen 
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för sjuksköterskor inom primärvården, detta för att också få de mest erfarna och 
högkvalificerade sjuksköterskorna att stanna kvar inom sektorn. Detta kan liknas med 
föreliggande studies resultat, då flertal BHV-sjuksköterskor beskrev att det var en 
enorm tillgång för verksamheten och en yrkestrygghet i att ha meriterade och erfarna 
kollegor omkring sig. 
 
BHV-sjuksköterskorna uttryckte ett hinder inom dem själva, en bristande egen 
kompetens och erfarenhet, vilken också förstärktes när stödet från andra yrkeskategorier 
uteblev. Läkarprofessionen var den yrkeskategori som förklarades vara bristfällig i 
stödet. En svensk studie av Hansson, Arvemo, Marklund, Gedda och Matsson (2013) 
visar på att det finns skillnader i attityder gentemot samarbetet mellan husläkare och 
distriktssköterskor. Distriktssköterskor ses uppvisa en mer positiv inställning till 
samarbetet, jämfört med läkarna. Distriktssköterskor beskriver också en arbetsglädje vid 
ett etablerat samarbete. Skillnaderna i attityderna är inte tydligt framträdande varvid 
inga omfattande slutsatser kan dras i förhållande till denna studie. Emellertid indikerar 
tidigare internationella studier ett liknande resultat vilket Hojat et al. (2003); Yildirim, 
Ates & Akinci (2005) vittnar om. 
 
Magnusson et al. (2016, ss. 242–243) poängterar att det är BHV-sjuksköterskor som är 
omvårdnadsansvariga och har en central roll i att organisera arbetet och självständigt 
arbeta nära familjen, dock är läkaren BHV-sjuksköterskors främsta diskussion- och 
samarbetspartner och ansvarar för de hälsoundersökningar som kräver högre medicinsk 
kompetens, vilket en pågående utredning av födoämnesallergi kan kräva.  
 
SLUTSATSER 
Mötena inom BVC är många och är unika var för sig. Mötet med föräldrar vars barn 
misstänks ha en födoämnesallergi kräver en bred kompetens, en klar uppmärksamhet 
och en öppenhet hos BHV-sjuksköterskor. BHV-sjuksköterskor är en centralt viktig 
yrkesprofession, vars arbete ses anta flera utmaningar i löpande takt med samhällets 
utveckling. För att kunna identifiera individuella behov behövs kontinuitet, tydliga 
riktlinjer och ett medmänskligt förhållningssätt, vilket i sin tur kräver resurser, 
effektivisering och fortbildningsmöjligheter. Kollegialt stöd, erfarenheter och samarbete 
instanser emellan ses bidra till en säkrare vård på lika villkor samtidigt som 
arbetsmiljön främjas. Svagheter och brister i mötet med föräldrar vars barn misstänks ha 
en födoämnesallergi är viktiga att tydliggöra för att effektivisera arbetet och minska det 
mänskliga lidandet. Således kan föreliggande studie som riktar uppmärksamhet mot 
betydande faktorer i BHV-sjuksköterskors arbete, ha betydelse för framtida 
förbättringsarbete. 
 
HÅLLBAR UTVECKLING 
Födoämnesallergi hos barn ses öka globalt och klassificeras som ett folkhälsoproblem. 
Författarna anser att arbetet kring födoämnesallergi har en stor betydelse för att främja 
folkhälsoarbetet och hållbar utveckling, både på individ- och samhällsnivå. BVC har 
genom sin stora acceptans hos befolkningen ett stort inflytande och möjligheter att göra 
skillnad. BHV-sjuksköterskor träffar i stort sett alla barn 0–6 år och deras föräldrar, 
vilket gör dem till en central person att kunna bidra med kunskap, stöd och ge verktyg 
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för att undvika negativa konsekvenser för hälsan. Att arbeta för en hållbar utveckling 
med födoämnesallergi menar författarna är ett långsiktigt projekt som kräver klara 
riktlinjer, utbildningsmöjligheter för yrkesprofessionen och ett välfungerande samarbete 
instanser och kollegor emellan. Ett mer utarbetat och effektivt arbete kring 
födoämnesallergi kan därmed bidra till minskade mänskliga och materiella resurser. 
Social och ekonomisk vinst erhålls genom att göra föräldrar trygga och arbeta för en 
jämlik vård, varvid fokus bör ligga på att uppmärksamma individuella behov och 
minska risken för missförstånd i mötet med andra kulturer. 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 

• Skriftlig information angående födoämnesallergi på föräldrars hemspråk  
• Fortbildning på BVC enheten i födoämnesallergi 
• Strukturerat samarbete med barn och ungdomsmedicin 
• Utbildningsmöjligheter med fokus på kulturell kompetens 
• Tillräcklig resurstillgång för att kunna bistå med kontinuitet och täta 

uppföljningar 
• Enhetliga nationella riktlinjer för handhavandet av födoämnesallergi inom BHV 
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                                                                                                                     Bilaga 1 

Hej!  

Vi, Jeanette Svahn och Malin Törnberg är sjuksköterskor som studerar på Högskolan i 

Borås. Jeanette läser fristående kurs och Malin specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot distriktssköterska. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå.  

 

Syfte med examensarbetet är att undersöka BHV-sjuksköterskors upplevelser av att 

möta föräldrar vars barn misstänks ha en födoämnesallergi.  

 

Författarna vill genom att fördjupa sig i hur BHV-sjuksköterskor arbetar kring 

födoämnesallergi och hur mötet med föräldrar upplevs, förstärka kunskapen kring 

födoämnesallergi ur ett omvårdnadsperspektiv. 

 

Arbetet kommer att baseras på en kvalitativ intervjustudie, med öppna intervjufrågor. 

Datainsamling kommer att ske genom digital inspelning via mobil. Författarna har inga 

krav på urvalet för studien, men önskar en bredd vad gäller yrkeserfarenhet, vilket 

författare tror kommer generera i ett bättre resultat för studien. Författarna önskar utföra 

intervjuerna i oktober månad på respektive arbetsplats och planeras inte ta mer än 15–30 

minuter. Underlag för informerat samtycke som bifogas, hämtas av författarna när 

intervjuerna genomförs.  

 

Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort och ingen obehörig kommer ha tillgång 

till datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 

avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  
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                                    Bilaga 2          
Information angående ett examensarbete om BHV-
sjuksköterskors upplevelser att av möta föräldrar vars 
barn misstänks ha en födoämnesallergi.  
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete. Vi är två sjuksköterskor, Jeanette 
Svahn och Malin Törnberg som studerar på specialistsköterskeprogrammet med 
inriktning mot distriktssköterska vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, 
Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 
avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Födoämnesallergi ses som ett hälsoproblem som tenderar att öka över tid och de som 
drabbas är främst barn. BHV-sjuksköterskors arbete och yrkesroll kring detta är oerhört 
viktigt. Syftet med vårt examensarbete är att kartlägga upplevelser ur ett 
omvårdnadsperspektiv. Författarna vill genom att fördjupa sig i hur BHV-
sjuksköterskor arbetar kring födoämnesallergi och hur mötet med föräldrar upplevs öka 
kunskapen kring ämnet. Vi skickar ut förfrågan om deltagande till BHV-sjuksköterskor 
som arbetar på barnavårdscentraler i Västra Götalandsregionen och skulle vara oerhört 
tacksamma om just Du skulle vilja delta i vår studie. Vi vill gärna finna åtta till tio 
BHV-sjuksköterskor som vill delta. För att kunna få en bredd på arbetet söker vi 
personer som har både kortare och längre yrkeserfarenhet. 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien 

Hur går examensarbetet till? 
Datainsamlingen sker genom intervjuer med öppen karaktär. Intervjuerna kommer att 
spelas in, transkriberas och avidentifieras. Kvalitativ innehållsanalys används för att 
analysera insamlade data. Intervjuerna planeras äga rum i oktober månad 2019 och 
beräknas ta mellan 15–30 minuter. Vi önskar besked om du vill deltaga snarast möjligt.   

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 



 

 34 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 
och det kommer inte heller att påverka ditt arbete, alternativt din vård eller behandling. 
För att delta behöver du lämna ditt samtycke. 

 

Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 
eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
det, i enlighet med gällande lagstiftning.  
Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjun), kommer att 
förstöras när examensarbetet är examinerat och godkänt varvid 
personuppgiftsbehandlingen upphör. 
Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 
deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15–18, 20 
och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 
behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 
behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 
[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 
Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i 
första hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också 
välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, 
med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  
Jeanette Svahn: jeanettesvahn@hotmail.se 
Malin Törnberg: malin_th@hotmail.com 
Specialistprogrammet med inriktning mot distriktssköterska. 
 
Handledare: 
Annika Billhult Karlsson 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan Borås 
annika.billhult_karlsson@hb.se 
 
 

mailto:dataskydd@hb.se
mailto:jeanettesvahn@hotmail.se
mailto:malin_th@hotmail.com
mailto:annika.billhult_karlsson@hb.se


 

 35 

Samtycke om deltagande 
Fylls i av handledaren 

Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av informanten 
till deltagande i examensarbetet och behandling av informantens personuppgifter enligt 
ovan. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum och handledares namnteckning 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen.  

Jag samtycker till att delta i examensarbetet BHV-sjuksköterskors upplevelser av att 
möta föräldrar vars barn misstänks ha en födoämnesallergi och att uppgifter om mig 
samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namnteckning 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort och datum 
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                    Bilaga 3 

Intervjuguide 

Inledande frågor   

Vad har du för utbildning? 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska och hur många år har du arbetat på 
BVC? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervjufrågor 

Vad har du för upplevelser av att möta föräldrar vars barn misstänks ha en 
födoämnesallergi? 

Kan du beskriva dina upplevelser från en specifik situation?  

Kan du beskriva din ansvarsroll i att upptäcka och identifiera det som avviker från det 
”normala” och som tyder på en möjlig födoämnesallergi? 

Upplever du att det finns underlag och redskap att stödja sig emot för att kunna bedöma, 
besvara frågor, stödja och tillmötesgå föräldrarnas individuella behov? 

Är du något mer du vill tillägga eller förtydliga kring din upplevelse av att möta 
föräldrar vars barn misstänks ha en födoämnesallergi? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Följdfrågor 

Kan du utveckla detta lite mera?  

Vad intressant, kan du berätta mer? 

Vad kände du? 

Vad menar du? 

På vilket sätt? 

Vad betyder det för dig? 
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