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Sammanfattning    
 
Allt fler människor i världen är på flykt och antalet asylsökande uppskattas öka i 
Sverige. Enligt lag har asylsökande barn under 18 år rätt till samma vård som svenska 
medborgare. Specifikt för asylsökande barn i förskoleåldern innebär detta att BVC-
sjuksköterskor skall inkludera denna grupp i sitt hälsofrämjande och förebyggande 
arbete. Socialstyrelsen påtalar att det är av yttersta vikt att BVC uppmärksammar 
asylsökande barn. Detta för att BVC-sjuksköterskor har god kunskap om barns naturliga 
utveckling och behov av stöttande insatser. Dock visar internationell forskning att BVC-
sjuksköterskor upplever mötet komplext och har svårt att tillgodose alla de behov 
asylsökande barnfamiljer har. Då det inte finns någon svensk forskning som visar på hur 
BVC-sjuksköterskor erfar mötet med de asylsökande barnfamiljerna avser denna studie 
att undersöka detta. Genom en kvalitativ intervjustudie har erfarenheter inom området 
inhämtats från sex stycken BVC-sjuksköterskor. Materialet bearbetades utifrån en 
kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fem kategorier: olika kontaktvägar, otydliga 
rutiner, hälsoövervakning, insatser utöver det vanliga arbetet på BVC och känslomässig 
påverkan. BVC-sjuksköterskorna upplever hinder för att ge god vård till följd av att det 
finns otydliga och bristfälliga rutiner myndigheter emellan. BVC-sjuksköterskorna 
beskriver hur de genom flexibilitet och lyhördhet anpassar de bedömningar de gör. 
Vidare beskriver de att asylsökande barnfamiljer har speciella behov till följd av flykt 
och asylprocess. Genom att utföra insatser som normalt sett inte åligger BVC-
sjuksköterskor försöker de tillgodose barnfamiljernas behov. Socialstyrelsens påstående 
att BVC-sjuksköterskor utgör en viktig anknytning för asylsökande barnfamiljer är 
korrekt. Dock finns behov av att strukturera arbetet kring de asylsökande 
barnfamiljerna. Detta för att minska de hinder som finns för BVC-sjuksköterskorna att 
ge god vård på lika villkor. 
 
 
Nyckelord: BVC-sjuksköterskor, Barnhälsovård, Asylsökande, Barn, Barnfamiljer 
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INLEDNING 
 
Det allt mer oroliga läget runt om i världen gör att allt fler barnfamiljer är på flykt. 
Migrationsverket uppskattar att antalet asylsökande kommer att öka i Sverige jämfört 
med tidigare (Migrationsverket 2014a). Sverige har en lagstadgad skyldighet att erbjuda 
alla barn under 18 år, med eller utan uppehållstillstånd, samma vård som folkbokförda 
medborgare (SFS 2013:407, 2008:344). Detta innebär bland annat att asylsökande barn 
har rätt att besöka barnavårdscentralerna. Socialstyrelsen (2013, s. 41) påtalar vikten av 
att barnavårdcentralerna blir mer involverade i arbetet med asylsökande familjer. Detta 
eftersom BVC-sjuksköterskor har god kunskap om barns naturliga utveckling och god 
möjlighet till att uppmärksamma behov som kräver åtgärder och eventuellt en 
samverkan med andra vårdinstanser. Samtidigt visar internationell forskning att BVC-
sjuksköterskor upplever mötet komplext och har svårt att tillgodose alla de behov de 
asylsökande barnfamiljerna har. Då ingen svensk forskning finns att tillgå hur BVC-
sjuksköterskor erfar mötet med de asylsökande barnfamiljerna avser den här studien att 
undersöka detta.  
 
 
BAKGRUND 

Flykting och asyl 
 

Begrepp, lagstiftning och styrdokument 
 
Enligt Utlänningslagen (SFS 2005:716) innebär asyl att en utlänning söker och beviljas 
tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige till följd av att denna person är flykting eller 
skyddsbehövande. I lagen tydliggörs begreppen flykting eller skyddsbehövande samt 
vilka kriterier som skall uppfyllas för att få asyl. Definition och kriterier för begreppet 
flykting är en utlänning som: 
 
 – befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i,  
 därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse 
 på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning  
 eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet 
 till en viss samhällsgrupp, och 
 – inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av  
 detta lands skydd. 
             (SFS 2005:716, 4 kap. 1 §). 
 
 
För att uppfylla kriterierna för begreppet skyddsbehövande skall det finnas ett befogat 
skäl att tro att utlänningen skulle kunna utsättas för bland annat dödsstraff, tortyr eller 
skadas på annat sätt till följd av våld och väpnade konflikter i hemlandet. Även de 
utlänningar som flyr sitt hemland till följd av miljökatastrof räknas till de 
skyddsbehövande. Asyl kan även beviljas om det föreligger särskilt ömmande 
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omständigheter. I dessa situationer görs en samlad bedömning av utlänningens situation 
och varje enskilt fall bedöms separat (SFS 2005:716). Utöver Utlänningslagen, som styr 
det svenska flyktingmottagandet, finns internationella styrdokument som berör 
flyktingars rättigheter. Det viktigaste i detta sammanhang är FN:s flyktingkonvention 
(även kallad Genèvekonventionen). Sverige har godkänt flyktingkonventionen och detta 
innebär en skyldighet att granska varje enskild ansökan om asyl samt erbjuda asyl till de 
behövande (UNHCR 2014).  
 
Specifikt för barn så finns FN:s barnkonvention, ett internationellt juridiskt avtal som 
Sverige också godkänt. Barnkonventionen fastställer att barn är självständiga individer 
med egna rättigheter. Det finns 54 artiklar totalt som alla är lika viktiga (UNICEF 2009, 
s. 4). Den 22:a artikeln belyser att mottagarlandet har en skyldighet att erbjuda hjälp och 
stöd till asylsökande barn, oavsett om de är ensamkommande eller kommer med familj. 
I den 24:e artikeln berörs rätten till bästa möjliga hälsa och rätten till hälso- och 
sjukvård. I denna artikel läggs stort fokus på behovet av hälsofrämjande och 
förebyggande vård (UNICEF 2009, ss. 23-25).   
 
Asylsökandes rätt till hälso- och sjukvård regleras av Lagen om hälso- och sjukvård åt 
asylsökande m.fl. (SFS 2008:344). Här tydliggörs det att alla asylsökande ska erbjudas 
en frivillig hälsoundersökning. Det står även att alla barn under 18 år har samma rätt till 
vård som svenska medborgare. Sedan den 1 juli 2013 har även barn under 18 år utan 
tillfälligt uppehållstillstånd rätt till samma vård som asylsökande (SFS 2013:407).  
 
 

Asylprocessen 
 
I Sverige är det Migrationsverket som handlägger asylansökningar (Migrationsverket 
2014b). En asylansökan skall inom två-tre veckor börja utredas av Migrationsverkets 
handläggare. Målet är att varje enskild utredning skall vara klar inom tre månader. 
Beviljas asylansökan av Migrationsverket tilldelas personen permanent 
uppehållstillstånd och blir folkbokförd i Sverige. Vid avslag har den asylsökande rätt att 
överklaga och i de fallen startas utredningen på nytt. En andra ansökan efter avslag 
handläggs av Migrationsdomstolen och vid eventuellt avslag även här kan den 
asylsökande ännu en gång överklaga till Migrationsöverdomstolen. Om ingen 
överklagan görs avvisas den asylsökande från Sverige (Migrationsverket 2013a).  
 
Asylsökande i Sverige erbjuds temporärt boende i de anläggningar Migrationsverket har 
under själva asylprocessen. De asylsökande har ingen rätt att välja själva utan tilldelas 
boende där det finns lediga platser. Under en asylprocess kan de asylsökande vara 
tvungna att flytta till följd av brist på platser. Möjlighet att bo hos släkt och vänner finns 
men då har inte Migrationsverket någon ersättningsskyldighet (Migrationsverket 
2014c). Om de asylsökande bor på Migrationsverkets boenden kan ekonomiskt stöd 
beviljas. Vid behov av ekonomiskt stöd utdelar Migrationsverket daglig ersättning som i 
dagsläget är 61 kr/dag till de vuxna i familjer som delar kostnader i hushållet. 
Ensamstående får tio kronor mer per dag. Den ersättning som utdelas till barn är mellan 
37-50 kr/dag beroende på ålder. Från tredje barnet halveras ersättningen. Denna summa 
skall räcka till mat, skor och kläder, medicin och sjukvård, förbrukningsvaror samt 
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övriga kostnader. På boenden där mat ingår är ersättningen 19-24 kr/dag för vuxna och 
12 kr/dag för barn under 18 år (Migrationsverket 2014d).  
 
Migrationsverket uppskattar att antalet asylsökande under år 2014 blir närmare 84 000. 
Prognosen för nästkommande år är upp till 105 000 asylsökande (Migrationsverket 
2014a). Av det uppskattade antalet asylsökande framkommer inte hur många som är 
barn. Dock kan en tendens till ökning av antalet asylsökande barn ses utifrån befintlig 
statistik. År 2011 var totala antalet asylsökande 29 648, varav 9 699 var barn som kom 
tillsammans med familj (Migrationsverket 2011). År 2013 hade antalet asylsökande 
ökat till 54 259, varav 16 452 var barn i familj (Migrationsverket 2013b). 
Migrationsverket påtalar att det är av yttersta vikt att asylprocessen flyter på och att inte 
ärendet tar för lång tid, dels utifrån den enskilde personens perspektiv och ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Med detta som grund prioriteras asylprocessen både på 
humanitära och ekonomiska grunder. Men eftersom antalet asylsökande har ökat i 
Sverige så ökar även väntetiden under asylprocessen (Migrationsverket 2013c, s. 29).  
 
Från januari-augusti år 2014 har totalt 34 327 asylärenden avgjorts. Av dessa fick 
20 317 bifall och den genomsnittliga väntetiden för dessa ärenden var cirka 4 ½ - 5 
månader (Migrationsverket 2014e, s. 1). I denna statistik redovisas dock inte totala 
antalet inkomna asylärenden från januari-augusti i år som är 50 175. Detta innebär att 
15 848 ärenden ej påbörjats (Migrationsverket 2014f, s. 1). Ingen redovisning finns i 
nuläget att tillgå angående antal som överklagat ett avslag och hur detta i kombination 
med de ärenden som ej påbörjats kommer påverka de faktiska väntetiderna. 
 
 

Att vara asylsökande 
 
Andersson, Björnberg och Eastmond (2010, s. 3) har sammanställt nationell och 
internationell forskning från tidigt 90-tal. Det framkommer att flykt och erfarenheter 
från hemlandet är en stark riskfaktor för ohälsa under den första tiden i mottagarlandet. 
Andersson et al. (2010, s. 3) påtalar också att senare forskning visar att även asyltiden i 
mottagarlandet har stor inverkan på flyktingarnas hälsa och välbefinnande. Således kan 
livsvillkoren under asyltiden vara en lika stor riskfaktor för ohälsa som själva flykten. 
Även Backlund och Malmsten (2014, s.7) menar att flertalet asylsökande i samband 
med flykten tar med sig traumatiska upplevelser. Att komma till ett nytt, främmande 
land och genomgå en asylprocess kan vara ytterligare en prövning för hela familjen. Det 
kan medföra att barn i familj utsätts för bristande stöd och omsorg då 
föräldrarna/vårdnadshavarna inte orkar ta hand om barnen fullt ut. Denna livssituation 
som den asylsökande familjen ofta har belyser även Ascher och Hjern (2013) som också 
tar upp att familjerna ofta står utan daglig meningsfull aktivitet. De påtalar att den 
ekonomiska ersättning som familjen erhåller är mindre än den svenska normen för 
socialbidrag. Att leva på existensminimun i kombination med brist på aktivitet ökar inte 
förutsättningen för att hantera stressen under asylprocessen (Ascher & Hjern 2013). 
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Barnhälsovården  
 

Bakgrund, organisation och övergripande mål  
 
Sveriges riksdag införde år 1937 en frivillig och kostnadsfri allmän barn- och 
mödrahälsovård. Till följd av detta beslut upprättades efter hand barnavårdcentraler 
över hela landet (Socialstyrelsen 2014, ss. 13, 15). På barnavårdscentraler (BVC) 
bedrivs barnhälsovård av distriktssjuksköterskor eller barnsjuksköterskor, så kallade 
BVC-sjuksköterskor. BVC-sjuksköterskor har som uppdrag att tillhandahålla stöd och 
vägledning till föräldrar samt hälsoövervakning av alla inskrivna barn mellan 0-6 år. På 
BVC finns även specialistutbildade läkare (allmänläkare eller barnläkare) som träffar 
barnet vid vissa kontroller samt vid behov. Som stöd till personalen på BVC och 
inskrivna barnfamiljer finns barnhälsovårdspsykologer att tillgå (Socialstyrelsen 2014, 
ss. 18-19). Det är BVC-sjuksköterskor som har det övergripande ansvaret för den 
fortlöpande verksamheten (Socialstyrelsen 2014, s. 72). BVC kan bedrivas i både 
offentlig och privat regi. Respektive enhet ansvarar för alla barn som är inskrivna i 
verksamheten. BVC-mottagning finns som integrerad enhet på vårdcentral eller som en 
del i en så kallad familjecentral. En familjecentral består utöver BVC även av 
mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst (Socialstyrelsen 2014, s. 18).  
 
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för barnhälsovården är det övergripande målet att 
främja hälsa samt att förebygga ohälsa. Det innebär att se till psykiska, fysiska och 
sociala aspekter i barns utveckling och uppväxtmiljö. För att nå målet skall 
barnhälsovården arbeta riktat mot alla familjer och satsa på specifika insatser samt 
åtgärder till de som har speciella behov (Socialstyrelsen 2014, s. 7). I Socialstyrelsens 
riktlinjer presenteras de övergripande målen men inte hur arbetet konkret skall utföras 
för att nå målen. Detta finns dock att tillgå i Rikshandboken för barnhälsovård (RHB). 
RHB uppdateras och utvecklas kontinuerligt utifrån evidensbaserad kunskap 
(Socialstyrelsen 2014, s. 12). I RHB förtydligar Håkansson (2013) BVC-
sjuksköterskornas hälsofrämjande och förebyggande arbete där insatserna skall minska 
hälsoproblem, olycksfall och sjukdomar. Det är viktigt att BVC-sjuksköterskor i ett 
tidigt skede upptäcker avvikelser och sätter in adekvata åtgärder. Håkansson (2013) 
påtalar vidare att BVC-sjuksköterskors arbete avser att optimera en god och jämlik hälsa 
för alla barn. För att uppnå detta följer BVC-sjuksköterskor barnhälsovårdens nationella 
program där barnets tillväxt, motoriska och språkliga utveckling bedöms vid specifika 
ålderskontroller och vid behov. Andra viktiga bitar att bedöma är barnets levnadsvanor 
och livsvillkor, samspel mellan barn och förälder samt behovet av stöd till föräldrar 
(Magnusson, Tell, Blennow & Reuter 2014). Håkansson (2013) menar att BVC-
sjuksköterskor måste skapa en god relation med familjen och arbeta utifrån ett 
helhetsperspektiv. Målet med denna relation är att underlätta och vägleda familjen att 
aktivt ta ansvar för sin egna och barnets hälsa. 
 
Att stödja och stärka patientens och familjens hälsoprocesser är, enligt Dahlberg och 
Segesten (2011, ss. 195-196), målet med en vårdande relation. Denna stöttande och 
stärkande roll hos vårdaren medför att patientens och familjens inneboende resurser 
stärks. För BVC-sjuksköterskor är det viktigt att förstå familjens sätt att fungera samt 
deras samspel och hur detta inverkar på hälsan (Kirkevold & Strømsnes Ekern 2003, s. 
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37). BVC-sjuksköterskor måste vara följsamma på hur patienten upplever kontakten och 
närheten i själva mötet (Dahlberg & Segesten, 2011, s. 195). För BVC-sjuksköterskor är 
den undervisande och stöttande rollen till barnet och dess familj väldigt betydelsefull. 
Genom en vårdande relation kan kunskap förmedlas så familjen får en så bra situation 
som möjligt i det dagliga livet (Kirkevold & Strømsnes Ekern 2003, s. 238, Dahlberg & 
Segesten 2011, s. 301).  
 
 

Barns reaktioner på stress och trauman 
 
I RHB påtalas att ett barns sex första år är väldigt viktiga för kommande utveckling. 
Enligt Alfvén (2014) påverkas barnet hela tiden av olika upplevelser. Alla människor, 
stora som små, utsätts genom livet för positiv och negativ stress. Positiv stress medför 
oftast en handlingskraft hos alla individer. Negativ stress medför hos barn en förlust av 
kontroll och känslor. Barnet hamnar i underläge och kan få fysiska störningar samt 
symtom som att de äter och dricker sämre, får huvudvärk och magproblem. Att förstå 
vilka symtom som kan bero på stress är viktigt för alla BVC-sjuksköterskor och det är 
viktigt att vara observant på detta för att kunna arbeta hälsofrämjande. Fysiska 
störningar hos barn på grund av psykisk ohälsa beror på att det finns en brist i 
grundtryggheten samt att barn är väldigt känsliga för sin omgivning. Otrygghet och 
negativ stress hör ihop (Alfvén 2014).  
 
Även Angel och Hjern (2004, s. 62) talar om små barns känslighet för sin omgivning. 
Behovet av en trygg förälder eller annan vuxen tillhör det grundläggande och barn 
påverkas snabbt av oro i familjen. Barn upp till sex års ålder som utsätts för traumatiska 
händelser kan i efterförloppet regrediera. Symtom på denna regression kan vara ökad 
separationsångest, klängighet och gnällighet, ökad ängslan, rädsla för främlingar, gråt- 
och raseriutbrott. Att åter börja finna tröst i till exempel nallar samt ha återkommande 
mardrömmar är också tecken på trauman. Ascher (2010, s. 99) menar att hur ett barn 
som upplevt flykt och genomgått svåra upplevelser klarar sig vidare i livet beror på flera 
omständigheter. Att utsättas för flertalet traumatiska händelser, berövas barndomen och 
tvingas bli vuxen i förtid samt förlora hoppet om framtiden är alla kända riskfaktorer. 
Således påverkas varje barns hälsa och utveckling av dess bakgrund, förutsättningar 
samt av faktorer i omgivningen. 
 
 

Riktlinjer för asylsökande barn  
 
Socialstyrelsen (2014, ss. 117-118) påtalar att alla asylsökande i Sverige skall erbjudas 
en hälsoundersökning som är anpassad till de behov som finns. Viktigt för vårdpersonal 
är att vara medveten om att asylsökande inte är en homogen grupp, de har alla med sig 
olika erfarenheter vilket medför olika behov. I samband med hälsoundersökningen skall 
den asylsökande få god information om det svenska sjukvårdssystemet och om 
barnhälsovården samt att den är kostnadsfri. Syftet med hälsoundersökning är att 
kartlägga behov av hälso- och sjukvård och screena för smittsamma sjukdomar. Även 
behovet av vaccinationer bedöms. Landstingen får själva utforma hur denna 
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hälsoundersökning skall erbjudas och utföras. Efter den allmänna frivilliga 
hälsoundersökningen rapporteras barnet över till respektive upptagningsområdes BVC. 
Där skall kompletteringar av basprogrammets undersökningar genomföras och vård 
skall ges utifrån behov. Enligt Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen och Stronks (2010, 
s. 824) anser nederländska sjuksköterskor att det finns ett stort behov av tydliggöra 
sjukvårdens roll till asylsökande eftersom de många gånger är rädda för att ta kontakt 
med vården. Orsaken till denna rädsla kan vara att de asylsökande tror kontakten med 
vården kan påverka asylbeslutet. Sjuksköterskornas erfarenhet visar att det är 
nödvändigt att de asylsökande förstår hälso- och sjukvårdssystemet, framför allt att det 
råder tystnadsplikt och att vården inte har något med Migrationsverkets beslut att göra. 
Detta är viktigt för att kunna åstadkomma en förtroendefull vårdrelation. 
 
Socialstyrelsen (2014, s. 118) i Sverige menar även att det är viktigt att barnhälsovården 
uppmärksammar de asylsökande barnens hälsa och utveckling. Vidare belyser 
Socialstyrelsen att det är vanligt med både fysisk och psykisk ohälsa hos asylsökande 
barn och deras familj. Därför rekommenderas tätare kontakter mellan barnhälsovården 
och asylsökande barn.  Socialstyrelsen (2013, s. 41) påtalar också att det är viktigt att 
primärvården och deras barnhälsovård blir mer involverade i arbetet med asylsökande 
barnfamiljer. BVC-sjuksköterskor har god kunskap om barns naturliga utveckling och 
kan uppmärksamma det som är avvikande. Initialt kan de arbeta med hälsofrämjande 
samt förebyggande åtgärder och om inte dessa åtgärder får önskad effekt skall barnen 
remitteras till nästa vårdinstans, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin eller barn- 
och ungdomsmottagningen. Även Magnusson, Blennow, Hagelin och Sundelin (2009, 
ss. 242-243) samt Kirkevold och Strømsnes Ekern (2003, s. 67) belyser BVC-
sjuksköterskors viktiga roll. De menar att BVC-sjuksköterskor har stor möjlighet att 
uppmärksamma de behov som kräver en vårdsamverkan mellan olika instanser, till 
exempel barnhälsovårdspsykolog, förskola och socialtjänst. 
 
 

Erfarenheter från BVC  
 
Drennan och Joseph (2005, ss. 158-161) har i sin studie med brittiska health visitors 
(motsvarigheten till svenska BVC-sjuksköterskor) visat det komplexa mötet med 
asylsökande barnfamiljer. Eftersom de asylsökande barnfamiljerna många gånger 
förflyttas mellan olika asylboenden medför det att BVC-sjuksköterskorna endast får lite 
tid på sig att tillmötesgå hela familjens vårdbehov. Ofta känner de sig otillräckliga. 
BVC-sjuksköterskorna önskar mer kunskap om till exempel lagar, kultur och seder, 
hälsofrågor kopplat till flyktingar samt strategier hur de skall hantera olika trauman. 
Eftersom arbetet kan upplevas som komplicerat känner sig BVC-sjuksköterskorna ofta 
ensamma och utlämnade. Samma komplexitet påtalar också Burchill (2011, ss. 24-25) 
som även belyser att BVC-sjuksköterskorna i Storbritannien ofta är oroliga för 
missförhållanden i de asylsökande familjerna. BVC-sjuksköterskorna upplever också 
bristande stöd från den brittiska Socialtjänsten, vilket ökar oron för vissa barn.  
 
Liknande erfarenheter klarläggs i en studie av Reynolds (2010, s. 22) där brittiska BVC-
sjuksköterskor och barnmorskor uttrycker ett behov av mer kunskap gällande bland 
annat invandring, asylprocessen, om jämställdhet och mångfald för att få en större 
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förståelse för de asylsökandes situation och upplevelser. Vidare belyser Reynolds 
(2010, s. 21) att de även upplever andra svårigheter i det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet, detta till följd av brister i kommunikationen mellan det brittiska 
Migrationsverket och vårdinstanserna. Asylsökande familjer med barn kan bli 
omplacerade till ett annat anläggningsboende utan att information ges till 
vårdpersonalen. Detta medför att barn och familjers behov blir förbisedda eftersom 
ingen har kännedom om att de bor i deras upptagningsområde, inte heller kan 
föregående vårdinstans rapportera över familjen eftersom de inte vet vart familjen 
flyttat.  
 
Ur ett svenskt BVC-sjuksköterskeperspektiv finns ingen forskning att tillgå som enbart 
undersöker mötet med asylsökande barnfamiljer. Dock finns en del forskning gällande 
mötet med barnfamiljer som har utländsk bakgrund. Dessa studier omfattar alla 
barnfamiljer som av någon anledning flyttat till Sverige. Berlin, Hylander och Törnkvist 
(2008, ss. 120-123) belyser att BVC-sjuksköterskor i mötet med barnfamiljer av 
utländsk härkomst många gånger upplever osäkerhet och oro för att förbise barn med 
risk för ohälsa. Kunskapsbrist gällande kulturella skillnader medför att BVC-
sjuksköterskorna har svårt att förstå och tolka barnens psykosociala utveckling. 
Exempel på vad som kan orsaka denna osäkerhet och oro hos BVC-sjuksköterskorna är 
när barnfamiljerna varit med om traumatiska händelser i hemlandet. Även 
barnfamiljernas uppfostringsmetoder, relationer inom familjen samt deras hemmiljö och 
tillit till den svenska vården är faktorer som orsakar en osäkerhet och oro hos BVC-
sjuksköterskorna. Att inte ha ett gemensamt språk medför även att BVC-
sjuksköterskorna upplever det svårare att skapa en relation med föräldrarna. För att stilla 
sin oro och osäkerhet angående barnens situation försöker en del BVC-sjuksköterskor 
ha tätare kontakt och gör fler hembesök hos familjerna. Kontinuiteten är viktig för att 
främja en god vårdrelation.  
 
I en avhandling visar Berlin (2010, s. 57) att de flesta svenska BVC-sjuksköterskor 
upplever mötet med utländska barnfamiljer som stimulerande och utvecklande. 
Samtidigt upplever BVC-sjuksköterskorna brist på stöd, riktlinjer samt kunskap om 
olika kulturer. Att inte ha tillräckligt med kunskap om bland annat olika seder, 
religioner och traditioner kan försvåra bedömningarna. Speciellt gäller detta barnens 
psykosociala hemmiljö och hur den eventuellt kan utgöra en riskfaktor för hälsa och 
utveckling. 
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PROBLEMFORMULERING 
Antalet asylsökande barnfamiljer ökar i Sverige och enligt lag skall alla barn under 18 
år erbjudas samma vård som svenska medborgare. En viktig del i det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet i hälso- och sjukvården är arbetet på BVC. Under barnets sex 
första år arbetar BVC-sjuksköterskor för att främja hälsa och motverka ohälsa. De har 
god kännedom om barns naturliga utveckling och behov av specifika vårdinsatser. 
Enligt Socialstyrelsen bör därför BVC bli mer involverade i arbetet med asylsökande. 
Emellertid finns endast lite forskning att tillgå, som visar på BVC-sjuksköterskornas 
erfarenheter av att möta asylsökande barn. Dock har internationell forskning visat att 
BVC-sjuksköterskor upplever mötet med asylsökande barnfamiljer komplext. De önskar 
mer kunskap om de asylsökandes situation och en ökad kulturell kompetens för att 
kunna göra tillfredsställande bedömningar. De saknar även stöd och riktlinjer i arbetet. 
Detta tyder på att BVC inte har den möjlighet att tillhandahålla hälsofrämjande och 
förebyggande vård såsom socialstyrelsen påtalar. Då ingen svensk forskning finns 
gällande hur BVC-sjuksköterskor erfar mötet med de asylsökande barnfamiljerna ämnar 
denna studie att undersöka området. 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva hur BVC-sjuksköterskor erfar mötet med asylsökande 
barnfamiljer. 
 
METOD 

Ansats 
 
Denna studie är en kvalitativ intervjustudie utifrån en induktiv ansats (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2012, s. 188). Denna metod är väl lämpad i relation till studiens 
syfte eftersom erfarenheter efterfrågas. Målet med en kvalitativ intervjustudie är att 
förstå hur en företeelse upplevs utifrån informantens livsvärld (Kvale & Brinkman 
2009, s. 39).  
 

Deltagare 
 
Inklusionskriteriet för denna studie är BVC-sjuksköterskor med erfarenhet av att möta 
asylsökande barnfamiljer. För att uppfylla inklusionskriteriet inhämtades 
kontaktuppgifter till BVC-mottagningar med önskad erfarenhet utav berört läns 
samordnande instans för asyl- och flyktingfrågor. Ett strategiskt urval är viktigt att göra 
gällande tänkta deltagare (Rosberg 2012, s. 115). Flertalet verksamhetschefer fick 
förfrågan om deltagande och information om studien via brev, mail och telefonkontakt 
(bilaga 1). De som gav sitt tillstånd till studien vidarebefordrade kontakt med 
intresserade BVC-sjuksköterskor. Till de BVC-sjuksköterskor som ställde upp på 
intervju skickades informationsbrevet (bilaga 2). Totalt sex stycken informanter, från 
såväl storstadsområde som glesbygdsområde i fyra olika kommuner, inom ett län, deltar 
i studien. Fyra är distriktssjuksköterskor som arbetar på BVC-mottagning på 
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vårdcentral. Två är barnsjuksköterskor som arbetar på BVC knutet till familjecentral. 
Alla är kvinnor. Erfarenhet som specialistsjuksköterska sträcker sig från 2 ½ år till 31 
år. Erfarenhet av arbete på BVC är från 1 ½ år till 31 år.  
 

Datainsamling 
 
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide med semistrukturerade frågor som 
ställdes till samtliga informanter. Följdfrågor ställdes beroende på vad informanten 
berättade (bilaga 3). Genom att aktivt lyssna på det som berättas skapas en möjlighet till 
att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 156). En provintervju gjordes 
tillsammans av författarna för att säkerställa kvalitén på frågorna så att syftet med 
studien besvarades. Efter transkribering och analys av provintervjun framkom att inga 
ändringar behövdes göras i intervjuguiden. Provintervjun är inkluderad i resultatet. 
Tidsåtgången på intervjuerna var mellan 30-60 minuter. Samtliga intervjuer spelades in 
och transkriberades av respektive intervjuare. Skriftligt samtycke inhämtades från både 
vårdcentralschefer samt informanter (bilaga 1+2). Detta är ett krav för att kunna 
använda sig utav materialet i studien (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 87-88). Enligt 
önskemål från samtliga informanter utfördes intervjuerna på respektive arbetsplats. 
Innan intervjuerna inleddes informerades informanterna om studiens syfte och 
förklaring gavs gällande vilka vi avsåg med asylsökande barnfamiljer.  
 

Dataanalys 
 
Analysprocessen i denna studie utgår ifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012, ss. 187-199). Det innebär att en textanalys görs som 
beskriver variationer av likheter och skillnader av det som framkommer i texten. De 
transkriberade intervjuerna lästes upprepade gånger för att få en helhetsförståelse. Sedan 
delades texten in i stycken, meningsbärande enheter, som hörde ihop i både innehåll och 
sammanhang. All text som svarade på studiens syfte inkluderades. För att göra 
meningsenheterna mer lätthanterliga kondenserades dessa, vilket innebar att texten 
kortades ner utan att någon väsentlig information försvann. I nästa fas av 
analysprocessen abstraherades den kondenserade texten och tilldelades koder. 
Respektive kod beskrev kort den meningsbärande enheten. Med hjälp av koden kunde 
resultatet bedömas på nytt och de koder som hade ett liknande innehåll skapade en 
kategori. Innehållet i en kategori fick inte passa in i en annan kategori men tilldelades 
underkategorier utifrån likheter. I tabell 1 presenteras exempel på analysprocessen 
enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 187-199). 
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Tabell 1: Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

"…dom är gravida och 
får barn och 
mödravården 
rapporterar över… det 
är på så sätt man får 
kontakt med dom och 
kommer in i 
familjen…" 
 
"...vi kan även få 
papper från 
flyktingmottagningen..
.på barn och familjer 
som varit där...sedan 
tar vi över..." 

Mödravården 
rapporterar över 
nyfödda barn. 
 
 
 
 
 
 
Flykting-
mottagningen 
rapporterar 
över. 

Överrapportering 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överrapportering 

Formell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Plötsligt mitt under 
mottagningen så står 
där en familj [okänd] 
utanför dörren eller  
borta i kassan och 
säger att de vill ha 
hjälp med 
vaccinationer eller 
andra saker som de är 
bekymrade över kring 
sina barn..." 
 

Plötsligt är bara 
en tidigare 
okänd familj 
här och vill ha 
hjälp. 
 
 

Oplanerade besök 
 
 
 
 

Informell 
 

Olika 
kontaktvägar 

 
"Jag har en mamma 
som fick barn här i 
Sverige…vid det första 
hembesöket upptäckte 
jag att det även fanns 
en storasyster på 2 ½ 
år…så då tog jag hand 
om henne också…det 
är ofta så jag brukar 
göra…att man fångar 
in dom..." 

 
Vid hembesök 
hos nyfödd 
upptäcks 
syskon som då 
skrivs in på 
BVC. 

 
Syskon medför 
nya inskrivningar. 

  

 
 

Etiska överväganden 
 
Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) finns 
inget krav på godkännande från etikprövningsnämnden gällande studier som utförs på 
högskoleutbildning. Dock bör flertalet etiska överväganden beaktas i relation till all 
forskning. Därför har författarna följt de Etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i 
Norden (NNF 2003, s. 11) som innehåller de fyra principerna: autonomi, om att göra 
gott, om att inte skada och om rättvisa. I omvårdnadsforskning innebär rätt till autonomi 
bland annat att forskarna skall värna om den enskilda människans integritet och 
konfidentialitet samt att informerat samtycket skall inhämtas. Tydlig information om 
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studiens syfte och tillvägagångssätt lämnades till respektive verksamhetschef och 
informant. Skriftligt samtycke inhämtades i denna studie från båda parter (Bilaga 1+2).  
Genom att avidentifiera och förvara materialet säkert för obehöriga säkras deltagarnas 
konfidentialitet. Principen att göra gott betyder att forskningen skall bidra med ny 
kunskap inom ett omvårdnadsområde (NNF 2003, s. 11). Principen att inte skada 
innebär att ingen som deltar får skadas under forskningen. Detta innebär att forskarna 
skall ha en etisk medvetenhet och under arbetets gång göra etiska reflektioner. I relation 
till deltagarna informerades de att de när som helst under intervjun kunde avbryta utan 
förklaring (Bilaga 2). Intervjufrågorna formulerades på ett sätt så de inte kunde 
uppfattas som kränkande eller nedsättande (Bilaga 3). Sista principen berör rättvisa och 
det innebär att alla skall behandlas på samma sätt. Det innebär även att forskarna har en 
plikt att värna om de svaga i samhället för att minimera de skillnader som kan råda 
(NNF 2003, s. 11). Författarnas syfte i denna studie är att undersöka hur BVC-
sjuksköterskor erfar mötet med de asylsökande barnfamiljerna då endast lite forskning 
finns att tillgå i nuläget. Ökar kunskapen så ökar möjligheten att främja hälsa och 
motverka ohälsa. 
 
 

Förförståelse 
 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 197) skriver att förförståelse inbegriper den 
egna bilden av vad som studeras. Dahlberg och Segesten (2011, ss. 154-155) menar att 
den förförståelse vi bär med oss kan vara både bra och viktig men även utgöra ett hinder 
vid förståelse av något. Ingen av författarna har tidigare arbetat med asylsökande 
barnfamiljer. Den erfarenhet som författarna har sedan tidigare är från slutenvården 
samt primärvården. I de patientgrupper som författarna i sitt yrkesliv kommit i kontakt 
med har det inte förekommit asylsökande barnfamiljer utan vården har främst varit 
riktad mot andra patientgrupper. En författare har erfarenhet av att möta asylsökande 
vuxna. Under de verksamhetsförlagda studierna mötte författarna inga asylsökande 
barnfamiljer. 
 
Vilka andra erfarenheter och eventuella kunskaper som kan finnas inom området asyl 
har diskuterats författarna emellan, detta för att bli medvetandegjorda om eventuell 
kunskap samt eventuella fördomar som kan finnas. Detta för att inte förförståelsen skall 
påverka de intervjuer som utförs. Dahlberg och Segesten (2011, ss. 154-155) menar att 
någon form av förförståelse alltid finns med oss även då avsikten är att mötet med den 
andra skall präglas av öppenhet och ett objektivt förhållningssätt. Därmed är det viktigt 
att förförståelsen diskuteras då det annars finns en risk att det som framkommer endast 
bekräftar den kunskap författaren har sedan tidigare. 
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RESULTAT 
Fem kategorier och 11 subkategorier framkom under analysprocessen. 
 
Tabell 2: Översiktstabell 
Kategori Underkategori 
Olika kontaktvägar Formell 

Informell 
Otydliga rutiner Den frivilliga hälsoundersökningen 

Snabba omflyttningar 
Hälsoövervakning Ökad lyhördhet 

Behov av samarbete 
Insatser utöver det vanliga arbetet på BVC Tillit genom tillgänglighet 

Praktisk hjälp 
Känslomässig påverkan Medkänsla 

Behov av eget stöd 
Glädje 

 
 

Olika kontaktvägar 
 
Kategorin olika kontaktvägar berör hur BVC-sjuksköterskorna kommer i kontakt med 
de asylsökande barnfamiljerna. Sätten på hur kontakt etableras visar sig variera. Genom 
överrapportering från andra vårdverksamheter kan inskrivning av en del barnfamiljer 
göras. Emellertid så etableras inte all kontakt via andra vårdverksamheter. I resultatet 
framträder det också att barnfamiljer själva tar kontakt med BVC på orten. Andra 
kontakter sker till följd av en observant omgivning samt av en tillfällighet, till exempel 
upptäcks ej inskrivna syskon vid hembesök hos nyfödd. Denna kategori byggs upp av 
underkategorierna: Formell och Informell. 
 

Formell  
 
BVC-sjuksköterskorna beskriver två formella kontaktvägar. De kommer i kontakt med 
asylsökande barnfamiljer dels genom överrapportering från den instans som utfört den 
frivilliga hälsoundersökningen och dels från mödravården. När barnet har genomgått 
den frivilliga hälsoundersökningen eller när ett barn föds får BVC vetskap om barnen 
och kan då skriva in dem på BVC för vidare kontroller. 
 
 "Vi kan få papper från flyktingmottagningen på barnfamiljer 
 som varit där. De gör den första hälsoundersökningen, 
 screenar för sjukdomar och sätter PBD. Sen får vi en   
 historia också kan man säga...sedan tar vi över och gör 
 kontroller, vaccinerar och stöttar." 
 
 "...alla barn som föds i Sverige kommer ju på ett 
 naturligt sätt in i BVC:s verksamhet..." 
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Informell 
 
BVC-sjuksköterskorna beskriver även informella kontaktvägar. Det är vanligt 
förekommande att en för dem tidigare okänd barnfamilj helt plötsligt kan stå på 
mottagningen och önska hjälp med diverse saker. Andra erfarenheter är att redan 
inskrivna asylsökande familjer tar med nya familjer i upptagningsområdet till 
mottagningen.  
 
 "De dyker upp på mottagningen och söker för någonting 
  och så blir det ofta. De vi får kontakt med under vägen 
 tar vi hand om". 
 
Det är även vanligt förekommande att BVC-sjuksköterskorna upptäcker syskon som de 
inte har kännedom om i samband med att BVC-sjuksköterskorna gör ett första 
hembesök hos nyfödd. Dessa barn skrivs då in i verksamheten.  
 
 "Jag gjorde ett första hembesök som man alltid gör när ett  
 barn fötts. Då upptäckte jag att det fanns en storasyster på 
 2 1/2 år. Då tog jag mig an henne också. Så är det ofta...man  
 får fånga in dom." 
 
Andra erfarenheter är att för- och grundskola förmedlar information och ger BVC-
sjuksköterskorna en möjlighet till att fånga upp och skriva in barn i verksamheten. 
BVC-sjuksköterskorna beskriver hur skolpersonal många gånger observerar att det finns 
yngre syskon i familjer som inte har varit på BVC. Så genom aktiv personal inom 
skolverksamheten möjliggörs en inskrivning på BVC.  
 
 "...då har personalen på förskolan märkt att väldigt många barn 
 går där som aldrig ens varit på BVC..." 
 
BVC-sjuksköterskorna beskriver även erfarenheter utav hur boende på orten tar kontakt 
och meddelar att det flyttat in asylsökande barnfamiljer i området. Då får BVC-
sjuksköterskorna vetskap om familjen och söker upp dem. 
 
 "Då var det en som ringde till mig och sa att nu har det  

kommit en barnfamilj och att jag nog behövde åka dit." 
 

Otydliga rutiner 
 
Kategorin otydliga rutiner innefattar de hinder BVC-sjuksköterskorna upplever gällande 
att ge hälsofrämjande och förebyggande vård till asylsökande barnfamiljer. Till följd av 
att andra vårdverksamheter och myndigheter också är involverade runt barnfamiljerna 
samt att det finns otydliga rutiner sinsemellan upplever BVC-sjuksköterskorna dessa 
hinder. Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Den frivilliga 
hälsoundersökningen och Snabba omflyttningar. 
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Den frivilliga hälsoundersökningen  
 
BVC-sjuksköterskorna beskriver otydliga rutiner gällande den frivilliga 
hälsoundersökningen. Deras erfarenhet är att det kan vara olika beträffande vilken 
instans som har ansvaret för den frivilliga hälsoundersökningen för asylsökande. Enligt 
lag skall alla asylsökande erbjudas en frivillig hälsoundersökning för bland annat 
screena efter sjukdomar, kontrollera vaccinationsstatus samt se över psykisk och fysisk 
hälsa samt behov av vård. Efter genomgången hälsoundersökning skall barnfamiljerna 
rapporteras över till BVC. BVC-sjuksköterskorna beskriver att hälsoundersökningen 
kan utföras av den offentliga primärvården, antingen direkt på vårdcentral eller på den 
offentliga primärvårdens specifika flyktingmottagning. Den kan även utföras av privata 
vårdcentraler eller på landstingets barnmottagningar. Ibland är hälsoundersökningen 
uppdelad på två instanser, primärvård och landsting, beroende på barnets ålder. Att det 
finns flera olika instanser som ansvarar för hälsoundersökningen upplevs som osäkert. 
De gånger barnfamiljerna inte rapporteras över är det svårt för BVC-sjuksköterskorna 
att veta vart de ska vända sig för att få rapport på hälsoundersökningen. Det kan även ta 
lång tid innan BVC-sjuksköterskorna får information om barnfamiljerna samt ordination 
på vaccinationer efter genomgången hälsoundersökning.  
 
 "Jag förväntar mig få besked på hälsoundersökningen.  
 Anamnesen och vaccinationsstatus. Det här borde... 
 BVC-världen, barnhälsovården borde skötas på ett  
 bättre sätt än så här. Barnen kan inte prata för sig  
 och föräldrarna lever i ett kristillstånd, de har flytt 
 och det är mycket traumatiskt kring dem." 
 
 "Jag har några familjer som jag kom i kontakt med  
 juni förra året [2013] och de var på flyktingmottagningens 
 hälsoundersökning i januari i år [2014] men jag har  
 fortfarande inte fått några ordinationer [2014-10-08]." 
 
BVC-sjuksköterskorna upplever även att det är många barn som ej genomgår 
hälsoundersökningen. Detta eftersom de ofta kommer i kontakt med barnfamiljerna på 
annat sätt, såsom via skola och syskon. BVC-sjuksköterskorna beskriver att detta 
medför en känsla av osäkerhet och det blir svårt att veta hur många barnfamiljer som 
finns i deras upptagningsområde. Det finns även en rädsla för att barn missas till följd 
av bristande rutiner. 
 
 "Det är faktiskt inte alla barn som går via flyktingmottagningen,  
 det är många som tappas på vägen och varför vet jag inte...det 
 är svårt att få grepp om vilka rutiner som gäller. Det känns  
 som det är lite olika ibland." 
 
BVC-sjuksköterskorna beskriver att det ibland blir missförstånd gällande den vård som 
erbjuds de asylsökande barnfamiljerna. Detta gäller specifikt den frivilliga 
hälsoundersökningen. Eftersom de asylsökande barnfamiljerna ofta etablerar kontakt 
med BVC, innan hälsoundersökning erbjuds, kommer de istället till BVC-mottagningen 
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i tron om att det är där hälsoundersökningen ska göras. Kallelsen familjen får är på 
svenska och ser likadan ut som de kallelser BVC-sjuksköterskorna skickar.  
 
 "Flyktingmottagningen skickar kallelser på svenska och de ser  
 likadana ut som mina kallelser. Har man redan kontakt med  
 mig så utgår familjen ofta ifrån att de skall komma till mig och  
 inte till flyktingmottagningen. Därför blir det ofta fel." 
 

Snabba omflyttningar 
 
BVC-sjuksköterskorna beskriver att det ibland är svårt att komma i kontakt med 
barnfamiljerna. Detta eftersom barnfamiljerna många gånger är tvungna att flytta med 
kort varsel till ett annat asylboende. BVC-sjuksköterskorna upplever det då svårt att 
följa upp familjen och vara tillgänglig för dem. Att i sin profession uppfylla de 
asylsökandes rätt till vård anses som svårt eftersom kontinuitet uteblir på grund av 
snabba omflyttningar. 
 
 "Jag vet att i min profession så förväntas jag ge de  
 asylsökande samma vård...men det är svårt...Jag  
 har tyvärr lärt mig att fråga om de fått besked om  
 hur länge de får stanna på asylboendet. Jag försöker 
 göra så mötet blir bra, försöker ta reda på hur de  
 mår, men jag kommer inte få följa upp. Hur skall   
 jag då kunna ge den hjälp de behöver?" 
 
Det är även vanligt förekommande att en redan inskriven familj plötsligt försvinner utan 
att BVC-sjuksköterskorna får information om det. Ibland får BVC-sjuksköterskorna via  
andra asylsökande reda på att den familjen bara försvunnit en natt. Ibland är det som så 
att de inte får reda på något alls.  
 
  "Ibland så försvinner familjen bara utan att jag vet var 
  de tagit vägen, jag får inte tag på dem...då kan jag  
  verkligen inte göra något och då är det en ännu större 
   risk att de faller mellan stolarna." 
 
Eftersom det förekommer många snabba omflyttningar utan att BVC-sjuksköterskorna 
får information lägger de mycket administrativ tid på att ringa Migrationsverket. Detta 
för att få information om vart vissa familjer tagit vägen. Vilka familjer som flyttat in i 
upptagningsområdet efterfrågas också.  
 
 "Då ringer jag till Migrationsverket, kanske får jag reda 
  på att de flyttat eller så får jag inte reda på mycket över  
 huvud taget. Då kan det göra lite ont i hjärtat, att man  
 inte vet var de här små barnen har hamnat. Åh, jag  
 tycker det är jättejobbigt, jag tänker mycket på dem här 
 barnen när man inte vet var de hamnat eller vilken  
 verklighet de lever i, hur de mår." 



 16 

Hälsoövervakning 
 
Kategorin hälsoövervakning innefattar BVC-sjuksköterskornas arbete med varje enskilt 
barn och dess föräldrar. BVC-sjuksköterskorna beskriver att de följer barnhälsovårdens 
basprogram med specifika ålderskontroller som vanligt. Dock visar erfarenheten att de 
anpassar bedömningarna i mötet med barnfamiljerna. Detta dels för att barnfamiljerna är 
av annan kulturell bakgrund och dels för att BVC-sjuksköterskorna upplever att 
asylperioden ofta är en påfrestande tid för de asylsökande barnfamiljerna. För att 
tillgodose de behov som finns behövs samarbete instanser emellan. Denna kategori 
byggs upp av underkategorierna: Ökad lyhördhet och Behov av samarbete. 
 

Ökad lyhördhet 
 
BVC-sjuksköterskorna berättar att de behöver vara särskilt lyhörda för samspelet och 
anknytningen mellan barn och förälder. Detta för att erfarenheten är den att föräldrarna 
inte alltid mår bra och inte har tillräckligt med ork för att tillgodose barnens behov. 
BVC-sjuksköterskorna menar att om inte föräldrarna mår bra så mår inte barnen bra. 
 
 "Många gånger upplever jag att föräldrarna inte ser  

sina barn, de orkar inte det och då är det föräldrarna 
i första hand som behöver hjälp, så att de skall klara av  
att ta hand om sina barn och se deras behov."  

 
BVC-sjuksköterskorna beskriver ett genuint intresse av att försöka förstå vilken 
bakgrund respektive familj har. Genom en öppenhet och lyhördhet försöker BVC-
sjuksköterskorna ta del av familjernas seder och traditioner. Respekt för olika kulturer 
är givet och många gånger söker de information om vad som är viktigt för dem att tänka 
på, oftast genom raka frågor till familjen. Ibland konsulteras kollegor med utländsk 
bakgrund för att få mer information om en specifik kultur. 
 
 "Jag brukar alltid fråga hur de hade gjort om de var 
 sitt land. Jag menar, bara för man kommer till Sverige 
 så behöver man ju inte ta över allting så som vi gör."  
 
Trots ökad lyhördhet för andra kulturer beskriver BVC-sjuksköterskorna ett behov av 
mer kunskap gällande bland annat kulturella skillnader för att kunna möta familjerna på 
bästa sätt. En förkunskap innan de möter familjen, inte den de själva skaffar sig genom 
att fråga. Detta gäller inte bara om seder och traditioner utan även mer ingående om mat 
och nutrition. De råd om mat som BVC idag ger upplevs vara anpassade för det svenska 
matkulturen vilket är nytt för de asylsökande.  
 
 "Jag skulle vilja lära mig mer om exempelvis matlagning.  
 Mat är ju en väldigt central del här på BVC. Jag vill lära  
 mig laga deras mat och veta näringsmässigt vad det inne- 
 håller. För allt här är ju svenskt...jag känner att det är en  
 brist." 
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BVC-sjuksköterskorna beskriver även en ökad lyhördhet gällande de åldersspecifika 
kontrollerna, utvecklingsbedömningarna. Många BVC-sjuksköterskor upplever att 
kontrollerna inte är anpassade till olika kulturer vilket medför att de får hitta andra sätt 
att genomföra dem på. 
 
 "Ta 2 1/2 års kontrollen exempelvis. Där man skall titta i den 
 där lådan och så skall man härma en ko...alla vet inte vad en  
 ko är. Och hunden...för en muslim är hund smutsigt och dom  
 vill inte se den...ja, man får hitta annat i leken där man förstår 
 att de kan det här. Väskan är förlegad på många sätt." 
 
BVC-sjuksköterskorna har erfarenhet av att möta barn med varierat välbefinnande. 
Vissa barn upplevs må bra. De klarar sina hälsoundersökningar och kontroller utan 
problem, de verkar glada. En del barn upplevs må sämre. Ibland upplever BVC-
sjuksköterskorna att de har tillräckligt med stöd i sin bedömning för att remittera barnet 
vidare direkt. Men BVC-sjuksköterskorna beskriver även att de ibland väljer att avvakta  
om barnen inte mår alltför dåligt. Många gånger upplevs det att det finns behov av att 
vänta in familjen i deras situation, att inte gå för fort fram. 
 
 "Man märker efter ett tag, med trygghet och så, att det lugnar 

ner sig även för de barnen man varit lite orolig för." 
 

Det är inte enbart gällande barnens mående BVC-sjuksköterskorna väljer att avvakta. 
Att lägga fokus på huruvida barnen klarar av de åldersspecifika 
utvecklingsbedömningarna fullt ut, till exempel att räkna eller benämna färger, är inte 
första prioritet. BVC-sjuksköterskorna uttrycker istället att de är måna om att barnet mår 
bra i nuet. 
 
 "Sen har vi ju våra sedvanliga kontroller här...då du 
 skall kunna färger och du ska kunna räkna men alltså 
 vilka föräldrar har tid och sitta med det när de är fullt 
 upptagna med allt annat, möten hit och dit...så man  
 får se lite ibland mellan fingrarna, att man får ordna  
 så de landar först innan man gör för mycket." 
 

Behov av samarbete 
 
BVC-sjuksköterskorna uttrycker ett behov av ökat samarbete mellan olika instanser. 
Detta dels för att optimera bedömningarna av barns hälsa och utveckling samt för att 
kunna erbjuda barnfamiljerna stöd. De BVC-sjuksköterskor som har erfarenhet av 
arbete på familjecentral beskriver hur de ber till exempel öppna förskolan om hjälp. När 
de uppmärksammar ett barn som inte verkar må så bra ombeds specialpedagogerna att 
titta närmare på hur barnet agerar tillsammans med andra barn. När föräldrarna behöver 
stöd erbjuds bland annat samtalskontakt med familjecentralens socionom. De upplever 
att arbetet hade varit svårt att utföra om de inte arbetat på familjecentral. 
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 "Vi har tillgång till öppna förskolan, barnmorska, special- 
 pedagoger och socionomer. Alla ställer upp och nu när vi alla  
 är i samma lokal så blir det lättare, vi kan enklare få en bild 
 av barnens situation. Det fungerar jättebra." 
 
Dock anses även öppna förskolan som en bra mötesplats för föräldrarna. BVC-
sjuksköterskorna bedömer att föräldrarna även har behov av att få en meningsfull daglig 
sysselsättning. Dels att få träffa andra barnfamiljer och dels för att få ett avbrott i deras 
vardag under asylprocessen. 
 
 "Öppna förskolan är jättebra, just nu har vi många 
 somaliska mammor och pappor som kommer dit med 
 sina barn. Dom tycker det  är jätteroligt att ha någonstans  

att gå. Ibland har det varit så många föräldrar att de fått  
neka folk för det inte finns någon plats kvar, men det  
är så kul att så många vill komma." 

 
BVC-sjuksköterskorna som inte arbetar på familjecentral uttrycker att de saknar en 
enkel väg att erbjuda barnen och föräldrarna hjälp och stöd i vardagen. När det behövs 
remitterar BVC-sjuksköterskorna barnfamiljerna till barnhälsovårdspsykolog. Dock 
önskas tillgång till samma möjlighet till samarbete med andra instanser såsom på 
familjecentral. 
 
 "Jag vill kunna erbjuda hjälp på ett enkelt sätt, alla mår  
 ju inte så dåligt att de behöver psykologhjälp. Jag vill ha  
 möjlighet till att erbjuda en mer allmän stöttning, till exempel 
 att få tillgång till familjecentralens möjligheter, att få stöd där. 
 Få samlas, träffa andra småbarnsföräldrar och prata om  
 vardagliga ting." 
 
BVC-sjuksköterskorna beskriver även behov av samarbete med auktoriserade tolkar. 
För alla planerade besök bokas tolk. Såväl telefontolk som tolk på plats används. BVC-
sjuksköterskorna upplever inga hinder i kommunikationen utan tycker det fungerar bra. 
De beskriver att tolk är nödvändigt för att få en bra bild utav familjens situation och 
behov. BVC-sjuksköterskorna upplever att tolkarna är mycket bra.  
 
 "Det gäller ju att ha tolk så man kan förstå varandra 
 och det fungerar jättebra." 
 

Insatser utöver det vanliga arbetet på BVC 
 
Kategorin insatser utöver det vanliga arbetet på BVC handlar om BVC-
sjuksköterskorna stora engagemang och genuina vilja att hjälpa till. Det förekommer 
ofta att de utför insatser som är utöver det vanliga arbetet på BVC. BVC-
sjuksköterskornas erfarenhet är att de asylsökandes livssituation är svår. Det 
samhällsstöd som ges de asylsökande familjerna upplevs inte alltid vara tillräckligt för 
att täcka de mest basala behoven. De gör vad de kan inom ramen för sin yrkesroll men 
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ibland är inte detta tillräckligt. Då går de istället utanför sin yrkesroll och ger extra hjälp 
med det de kan. Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Tillit genom 
tillgänglighet och Praktisk hjälp. 
 

 Tillit genom tillgänglighet  
 
BVC-sjuksköterskorna beskriver att det är viktigt att förmedla till de asylsökande att de 
när som helst kan komma till mottagning för hjälp. Detta dels till följd av att 
barnfamiljerna har svårt att kontakta BVC telefonledes och dels till följd utav att BVC-
sjuksköterskorna upplever att de är en viktig svensk anknytning. BVC-
sjuksköterskornas erfarenhet är att barnfamiljerna många gånger inte har någon annan 
att vända sig till. Det är viktigt att trots en tidsbokad verksamhet alltid vara tillgänglig 
för besök på plats för att möta de asylsökande behov.  
 
 "Man blir väldigt ofta en viktig person för dem faktiskt.  

Jag kanske är den enda svenska som de pratar med. I  
alla fall för en period kan man vara väldigt viktig 
 för dem." 

 
BVC-sjuksköterskornas tillgänglighet uttrycker sig även i det att tidsbokningen 
anpassas till barnfamiljernas möjlighet att ta sig till mottagning. BVC-sjuksköterskorna 
beskriver hur vissa familjer bor långt ut på landsbygden med begränsade 
bussförbindelser. Utifrån tidtabeller planeras besök in för att familjen inte ska behöva 
vänta onödigt länge på mottagning. 
 
 "Och de har svårt att komma hit och svårt att komma 
 hem, så då försöker vi ju anpassa våra tider efter 
 busstiderna så de inte behöver vara här en evighet." 
 
BVC-sjuksköterskorna beskriver att de är måna om att skapa en tillit hos 
barnfamiljerna. Ofta förstår inte de asylsökande familjerna initialt vad BVC innebär. De 
är osäkra på verksamheten, många gånger rädda. BVC-sjuksköterskorna berättar om hur 
barnfamiljerna ofta tror att kontakten med BVC kan påverka Migrationsverkets beslut 
gällande deras asylansökan. BVC-sjuksköterskorna är noga med att informera om 
tystnadsplikten. Barnfamiljernas rädsla försvinner när de förstår verksamheten och 
börjar lita på BVC-sjuksköterskorna. Genom tätare kontakter och längre besök försöker  
BVC-sjuksköterskorna skapa en tillit. 
 

"När man träffar asylsökande är det viktigt att inge  
trygghet i mötet, att de känner sig trygga med mig…  
det är därför jag träffar dem oftare för att de skall  
börja lita på mig." 

 
BVC-sjuksköterskorna beskriver även att de är noga med att fråga hur familjerna har det 
och om de fått något besked angående asylansökan. De tar sig tiden för deras erfarenhet  
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visar att det var viktigt för tilliten att visa att de bryr sig om familjerna.  
 
 "Varje gång jag träffar henne så frågar jag om det har 
 hänt något nu. Jag vill visa mitt intresse så hon känner 
 att det faktiskt finns någon som bryr sig om henne." 
 

Praktisk hjälp  
 
BVC-sjuksköterskorna berättar om hur de tar tid utöver den vanliga BVC-verksamheten 
för att hjälpa de asylsökande med praktiska saker, exempelvis att ge information om 
andra undersökningar på andra vårdinrättningar samt att fylla i papper och förklara vad 
de skall göra. 
 
 "Om de skall till sjukhuset och göra undersökningar så 
 hjälper jag dem att skriva allting, förbereder. Och så  
 försöker jag förklara vad det är de skall göra." 
 
Att ge allmän samhällsinformation om hur saker och ting fungerar i Sverige är också 
vanligt förekommande. BVC-sjuksköterskorna beskriver att familjerna ofta frågar om 
sådant som ej har med BVC-verksamheten att göra. Att ta sig tid för detta är en 
självklarhet.  
 
 "Många gånger samlar de på sig massa frågor, inte  
 bara frågor som rör BVC utan även mycket annat." 
 
BVC-sjuksköterskorna beskriver även hur de ordnar med insamlingar av till exempel 
kläder, leksaker och blöjor som de sedan skänker till barnfamiljerna. Detta till följd utav 
att BVC-sjuksköterskorna upplever att barnfamiljerna ofta har begränsade tillgångar. 
Att möta familjer som inte har de basala förnödenheter som en småbarnsfamilj behöver 
medför att BVC-sjuksköterskorna hittar andra vägar att hjälpa till.  
 
  "Jag försöker hjälpa dem så mycket jag kan med smågrejer. 
  Blöjor, leksaker, kläder...sådana saker...jag har frågat runt  
  bland vänner och bekanta, även föräldrar här. Så vi har ett 
  litet förråd för det har ju hänt flera gånger att föräldrar har 
  barn eller får barn och så har de ingenting till de små." 
 
Det framkom även att BVC-sjuksköterskor ger av egna medel då de blir påverkade av 
familjernas situation. Detta för att de känner ett behov av att göra något extra för att  
barnfamiljerna ska få det lite bättre. 
 
 "Man gör väldigt mycket mer än vad man ska göra. Man 
 kan ge dem pengar till exempel, eller busskort. Det har jag 
 gjort. Att man gör lite extra för att man mår dåligt utav deras 
 utsatthet. Då känner jag att jag gör något litet i alla fall för att 
 underlätta deras situation." 
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Det finns dock begränsningar för BVC-sjuksköterskornas möjlighet att hjälpa till. Det är 
inte alltid det finns kläder, leksaker och andra förnödenheter att skänka. Då 
hjälpbehovet upplevs vara stort hjälper BVC-sjuksköterskorna barnfamiljerna att 
komma i kontakt med ideella hjälporganisationer och kyrkor som de känner till.  
 
  "Där stod mamman och hon hade trasiga kläder. Hon  
  hade absolut ingenting. Så  vi gick till kyrkan och samlade  
  ihop kläder till henne och barnen." 
 

Känslomässig påverkan 
 
Kategorin känslomässig påverkan beskriver på vilka sätt BVC-sjuksköterskorna 
påverkas känslomässigt, både i yrkes- och privatlivet, av mötet med de asylsökande 
barnfamiljerna. Berättelser om det som varit, vad som hänt och hur de har det nu berör 
BVC-sjuksköterskorna djupt och leder till olika känslomässiga upplevelser. Till följd av 
detta finns behov av stöttning. Denna kategori byggs upp av underkategorierna: 
Medkänsla, Behov av eget stöd samt Glädje. 
 

Medkänsla 
 
BVC-sjuksköterskorna beskriver de asylsökande barnfamiljernas livssituation i Sverige. 
Boendeförhållandena upplevs ofta som undermåliga för en barnfamilj och den 
begränsade möjligheten till att integreras i samhället och lära sig det svenska språket 
under asyltiden är något som framträder. BVC-sjuksköterskorna upplever även att 
barnfamiljerna är begränsade i det dagliga livet på grund av ekonomiska svårigheter. 
 
 "Jag hade inte insett hur det var för dem innan jag började  
 jobba här...det samhälleliga stödet finns inte...de får ju lite  
 pengar, de där kronorna men de får inte lära sig svenska   
 och man kan inte jobba, de kan inte göra något annat än att  
 gå att vänta...de lite större barnen får ju vara på förskola men  
 jag skulle önska att föräldrarna åtminstone fick något att göra..." 
 
De livshistorier som BVC-sjuksköterskorna får höra är svårt att förbereda sig på och 
svårt att ta in. Det är ofta traumatiska upplevelser som barnfamiljerna berättar om, dels 
från hemlandet och dels från själva flykten. Att efter besöket ta en stund att återhämta 
sig behövs ofta för att bearbeta mötet. 
 
 "Jag blir ledsen när jag hör deras historier om vad de 
 har varit med om. Jag kan känna att jag måste sätta mig 
 i fåtöljen här och nästan gråta en stund när de gått." 
 
Erfarenheter av att asyltiden kan vara en lång process tydliggörs. BVC-sjuksköterskorna 
berättar om barnfamiljer de haft inskrivna fyra-fem år som ännu inte fått besked på 
asylansökan. Flera BVC-sjuksköterskor har även erfarenhet av familjer som efter många 
år i Sverige nekats uppehållstillstånd. Många av dessa familjer är nu gömda istället. 
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BVC-sjuksköterskorna beskriver även erfarenheter utav hur familjer splittras till följd 
av att inte alla får uppehållstillstånd. 
 
 "Jag tycker det är konstigt, jag vet inte...som när det ena 
 barnet utvisas men inte det andra...mamman fick uppehålls- 
 tillstånd med den lilla flickan. Den stora flickan på 4 år  
 skall utvisas med pappan...nu är han gömd...man blir  
 beklämd." 
 

Behov av eget stöd 
 
De känslomässiga effekterna som BVC-sjuksköterskorna upplever medför många 
gånger även att det är svårt att inte bli påverkad privat. De upplever det oundvikligt att 
sluta tänka på familjerna och deras erfarenheter är att det är svårt att distansera sig.  
 
 "Det sätter sig fast i en...det är ofrånkomligt hur bra 
 man än är på att stänga av när man kommer hem...man 
 kan ju inte stänga av en knapp uppe i huvudet bara för  
 att jag kommer hem till mitt lilla hus...men jag har blivit 
 bättre på det, jag försöker...men visst finns det med." 
 
BVC-sjuksköterskorna beskriver ett behov av stöd i sitt arbete med de asylsökande till 
följd av den känslomässiga påverkan. På BVC-verksamheterna finns tillgång till stöd 
och handledning på olika sätt. En BVC hade en kognitiv beteendeterapeut att tillgå vid 
behov och övriga BVC-mottagningar hade en gång i månaden möte med 
barnhälsovårdspsykolog där specifika familjeärenden kan tas upp för diskussion. Dock 
är det inte i detta forum som diskussionerna främst tas upp utan genom kollegial 
stöttning sinsemellan BVC-sjuksköterskor på respektive mottagning. 
 
 "Ibland måste man bara få stjälpa ur sig till någon 
 annan för det är så ruskiga öden som man möter. Jag  
 tar nog inte upp jättemycket på handledningen utan det  
 är nog mer kollegialt man diskuterar." 
 

Glädje 
 
BVC-sjuksköterskorna beskriver att arbetet med de asylsökande familjerna även ger 
mycket glädje, att det är väldigt givande. Arbetet är stimulerande och intressant. De 
upplever att de är uppskattade av de asylsökande barnfamiljerna, att de är betydelsefulla  
under tiden familjen är asylsökande.  
 
 "Man känner ju att man gör nytta och så...man är  
 ofta väldigt uppskattad." 
 
 "Det är som att komma till ett annat land. Människorna  
 här är helt fantastiska. Det är en härlig mentalitet." 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
En kvalitativ intervjustudie har utförts för att ta del av BVC-sjuksköterskors upplevelser 
och erfarenhet. Med en kvalitativ metod skapas en större möjlighet för informanterna att 
berätta om sina erfarenheter och synpunkter jämfört med en kvantitativ metod (Kvale & 
Brinkman 2009, ss. 45-46). För att förstå andra människors erfarenheter är detta en väl 
lämpad metod, att genom samtal försöka förstå världen genom informantens upplevelse 
och därifrån skapa ny kunskap (Kvale & Brinkman 2009, ss. 17-18). Önskan var att få 
en djupare förståelse för informanternas möte med de asylsökande barnen och deras 
familjer. Genom vald metod framträder det hur komplext mötet med dessa barn och 
föräldrar är, samt hur mycket dessa möten påverkar informanterna både i sin yrkesroll 
samt personligt.  
 
Vid första intervjun deltog båda författarna. På detta sätt gavs möjlighet att finna 
eventuella brister i de frågor som ställdes samt en samsyn i hur intervjuerna skulle 
utformas så att de utfördes på liknande sätt. Det var viktigt att låta informanterna själva 
välja vart intervjuerna skulle äga rum. Detta för att informanterna skulle känna sig 
trygga att öppna upp och berätta när intervjun utfördes. Några intervjuer kom att utföras 
på informanternas arbetsrum. Detta resulterade i störningar som att det knackar på 
dörren och att annan personal vid ett tillfälle kom in på rummet för att ställa en fråga. 
Dessa avbrott kom emellertid inte att påverka resultatet då informanterna snabbt hittade 
tillbaka i sitt berättande igen och fortsatte berättandet ifrån där de blev avbrutna. 
  
Transkribering av intervjuerna utfördes i nära anslutning till intervjutillfället och av den 
författare som själv utfört gällande intervju. Detta då den som utfört intervjun hade kvar 
i minnet minspel, betoningar och gester som förstärkte det som sades vilket antecknades 
i det transkriberade materialet. Enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 196) finns det en 
risk att detaljer som kan vara relevanta för studien går förlorade om den som utfört 
intervjun inte transkriberar densamma. Författarna läste alla transkriberade intervjuer 
var för sig. Innehållet diskuterades för att få en förståelse av vad som framkommit och 
om det transkriberade materialet förståtts på samma sätt. Analysarbetet har utförts 
tillsammans och de meningsbärande enheterna har ställts mot syftet för att säkerställa att 
endast material som svarar på syftet tagits med. Författarna har vid flera tillfällen gått 
tillbaka till de transkriberade intervjuerna för att kontrollera att inget feltolkas. I 
resultatet har utvalda citat tagits med för att ytterligare lyfta fram det som framkommer 
och förtydliga det informanterna beskriver. Kvale och Brinkman (2009, s. 145) menar 
att i resultatet skall citat presenteras på sådan sätt att den som inte varit med på intervjun 
ändå förstår dess sammanhang och de känslor som infunnits. 
 
Det var ett inklusionskriterium att informanterna som deltog i studien hade erfarenhet 
av att möta asylsökande barnfamiljer. Vid första personliga kontakt som togs 
förtydligades detta samt vid varje intervjutillfälle genom att en beskrivning gavs av vad 
författarna avsåg att undersöka med studien. Information om innebörden av att vara 
asylsökande samt att studien inte inkluderade ensamkommande barn eller papperslösa 
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gavs också inledningsvis vid varje intervjutillfälle. Antalet yrkesverksamma år på BVC 
sträckte sig mellan 1½ år till 31 år vilket gör att informanterna hunnit bli trygga i sin 
arbetsroll på BVC och mer säkra i de beslut de tar vilket författarna ser som en styrka. 
Dock var inte arbetslivserfarenhet som BVC-sjuksköterska ett inklusionskriterium. 
Detta eftersom det primära var erfarenheter av att möta asylsökande barnfamiljer.  
 
Initialt var det svårt att få BVC-sjuksköterskor att delta i studien på grund av hög 
arbetsbelastning. Sex BVC-sjuksköterskor kom att inkluderas i studien. Enligt Kvale 
och Brinkman (2009, s. 130) är det brukligt att antalet informanter i en studie sträcker 
sig mellan fem till tjugofem. I vissa fall menar de att kan det vara bättre med ett mindre 
antal intervjuer och att istället ge mer tid åt att förbereda intervjuerna och analysera 
dem.  
 
Endast en av författarna har kommit i kontakt med asylsökande genom sitt arbete, dock 
inte specifikt barn. Förförståelsen har diskuterats de båda författarna emellan för att en 
öppenhet skall finnas för det som framträder i informanternas berättelser. Genom att 
gemensamt reflektera runt sin förförståelse menar författarna att de medvetandegjorts 
den kunskap de besitter för att den inte skall utgöra ett hinder. Dahlberg och Segesten 
(2011, ss. 184-185) menar att förförståelsen är vår inre guide men som vägvisare kan 
den leda oss fel. Nyström (2012, s. 157) menar att förförståelsen inte helt kan läggas åt 
sidan men att den kan tonas ner i ett resultat genom att författaren reflekterar över varför 
och hur frågor ställs till en informant samt vilken metod som används för datainsamling. 
 
Informanterna som deltar i studien är kvinnor. I en kvalitativ innehållsanalys efterfrågas 
beskrivning av något där variationer framträder genom att titta efter likheter och 
skillnader, därför kan det var önskvärt med både män och kvinnors deltagande då en 
studie utförs (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). Att informanterna endast 
är kvinnor beror på att inga män vid tidpunkten för studien arbetade på de BVC som 
tackade ja till att delta. Detta är dock inget som misstänks påverka resultatet. 
 
 

Resultatdiskussion 
 
Socialstyrelsen (2014, s. 118) påtalar att det är av största vikt att BVC uppmärksammar 
de asylsökande barnfamiljernas hälsa och utveckling. Detta för att BVC-sjuksköterskor 
har god kunskap om barns naturliga utveckling och behov. Tätare kontakter 
rekommenderas då det är vanligt förekommande med både fysisk och psykisk ohälsa 
hos de asylsökande barnfamiljerna. Samtidigt visar denna studies resultat att BVC-
sjuksköterskorna inte alltid får förutsättningar att tillgodose de asylsökande 
barnfamiljernas behov och lagliga rätt till att få lika vård som svenska medborgare. I det 
svenska folkhälsoarbetet, där målet är att skapa god hälsa på lika villkor, har hälso- och 
sjukvården en stor betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen. I all vård och 
behandling skall ett hälsofrämjande samt förebyggande perspektiv vara en självklarhet 
(Folkhälsomyndigheten 2014). Således framkommer vikten av hälso- och sjukvårdens 
insatser för att upprätthålla en hållbar utveckling av jämlik hälsa. Identifieras individens 
behov i ett tidigt skede ges sjukvården en möjlighet att erbjuda och anpassa insatser. I 
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relation till BVC-sjuksköterskornas möjlighet att tillgodose hälsofrämjande 
sjukvårdsinsatser blir detta svårt eftersom det finns hinder för att ge god vård. 
 
 

Hinder för att ge god vård 
 
Resultatet visar att BVC-sjuksköterskorna upplever arbetet med de asylsökande 
barnfamiljerna som givande, stimulerande och intressant. BVC-sjuksköterskornas 
erfarenhet är att de utgör en viktig svensk anknytning för barnfamiljerna och studiens 
resultat visar på att de gör vad de kan för att tillgodose de behov som finns. I en 
avhandling av Berlin (2010, s. 57) tydliggörs också att BVC-sjuksköterskor upplever 
arbetet med barnfamiljer med utländsk härkomst som givande och stimulerande. 
Samtidigt visar föreliggande studies resultat att det finns hinder för BVC-
sjuksköterskorna att ge god vård till asylsökande barnfamiljer på grund av att det bland 
annat finns otydliga rutiner och brister i kommunikationen mellan vårdinstanser. 
Resultatet visar även kommunikationsbrister mellan vårdinstans och Migrationsverket.  
 
Enligt lag skall alla asylsökande erbjudas en frivillig hälsoundersökning (SFS 
2008:344). Syftet med den frivilliga hälsoundersökningen är att screena för sjukdomar, 
se över vaccinationsstatus samt övriga vårdbehov. Landstingen får själva utforma 
utförandet av den frivilliga hälsoundersökningen och när den är gjord skall 
barnfamiljerna överrapporteras till BVC (Socialstyrelsen 2014, ss. 117-118). BVC-
sjuksköterskorna beskriver i studiens resultat flertalet olika kontaktvägar och en 
otydlighet i rutinerna. De upplever att det är flera olika instanser inom vården som 
ansvarar för den frivilliga hälsoundersökningen och det kan ta lång tid innan 
barnfamiljerna kallas till undersökning. Detta medför att BVC-sjuksköterskorna inte 
alltid vet vilka vaccinationer de ska påbörja eller vilka andra behov som behöver 
tillgodoses. BVC-sjuksköterskorna upplever även att det är svårt att veta vart de ska 
vända sig för att få anamnes och ordination på vaccinationer från hälsoundersökningen. 
Detta till följd utav att olika instanser ansvarar för den frivilliga hälsoundersökningen. 
Att BVC-sjuksköterskorna upplever en otydlighet gällande den frivilliga 
hälsoundersökningen stärks av Sandahl, Norredam, Hjern, Ascher och Smith-Nielsens 
(2013, ss. 632-633) studie som jämför tillgången till vård i Norden för asylsökande 
barnfamiljer. De påtalar att den vård asylsökande barnfamiljer erhåller skiljer sig 
avsevärt åt mellan länderna. I det svenska systemet tydliggörs även stora skillnader 
mellan länen gällande utformning av den frivilliga hälsoundersökning som erbjuds. 
Vissa län har privatläkare som ansvarar för hälsoundersökningarna, vissa län har 
specifika flyktingmottagningar och vissa län har integrerat asylvården i primärvårdens 
arbete. I relation till Sandal et al (2013, ss. 632-633) studie där skillnader mellan länen 
påvisas, gällande hur den frivilliga hälsoundersökningen erbjuds, så har vår studies 
resultat visat att det även inom ett län finns flera olika instanser som erbjuder och utför 
undersökningen. Således finns behov av fortsatt kartläggning av rutiner kring hur 
hälsoundersökningen erbjuds samt vilka instanser som är involverade.  
 
Studiens resultat visar även på att BVC-sjuksköterskorna misstänker att det är många 
barnfamiljer som inte genomgår den frivilliga hälsoundersökningen. Detta eftersom de 
ofta kommer i kontakt med barnfamiljerna på annat sätt än genom överrapportering av 
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den instans som utför den frivilliga hälsoundersökningen, till exempel via skola och 
syskon. Detta medför att det är svårt för BVC-sjuksköterskorna att veta hur många 
barnfamiljer som finns i deras upptagningsområde. Sandahl et al. (2013, ss. 633-634) 
belyser att den frivilliga hälsoundersökningen i Sverige inte genomförs i någon större 
utsträckning. År 2009 undersöktes endast 38 % av de asylsökande, av dessa gick inte att 
utläsa hur många som var barn. Det låga antalet antas vara en följd av bristande 
kommunikation mellan Migrationsverket och vårdgivarna vilket innebär att den vård 
som idag erbjuds i Sverige troligtvis inte är tillräcklig för att uppmärksamma barns 
behov. Sandahl et al. (2013, ss. 633-634) menar även att eftersom inga tidigare 
jämförelser gjorts finns ett fortsatt behov av forskning inom området. Sett till antalet 
genomförda hälsoundersökningar visar aktuell statistik från SKL (2014, s. 2) att 43 % 
av de asylsökande genomgick den frivilliga hälsoundersökningen under år 2013. 
Resultaten av föreliggande studie påvisar en eventuell bidragande orsak till den 
frivilliga hälsoundersökningens låga deltagande. BVC-sjuksköterskorna beskriver hur 
barnfamiljerna får kallelser till hälsoundersökningen som är på svenska. De ser även ut 
som BVC:s kallelser. Därför kan missförstånd uppstå hos barnfamiljerna som tar sig till 
BVC-mottagningen istället för till flyktingmottagningen. Liknande erfarenheter 
beskriver Burchill och Pevalin (2012, s. 21)  i sin studie där det framkommer att 
kallelser skickas utan att översättas. Detta medför att barnfamiljerna inte kommer på 
den bokade tiden då de helt enkelt inte förstår kallelsen.  
 
BVC-sjuksköterskorna upplever att de inte får tid och möjlighet att tillgodose 
barnfamiljernas behov, vilket skapar en känsla av otillräcklighet. Detta eftersom 
barnfamiljerna ofta flyttar mellan olika asylboenden. Ibland får BVC-sjuksköterskorna 
besked från barnfamiljerna att de ska flytta. Dock är det mer vanligt förekommande att 
barnfamiljerna bara försvinner utan att BVC-sjuksköterskorna får någon information 
alls. Drennan och Joseph (2005, ss. 158-161) samt Reynolds (2010, s. 21) visar i sina 
studier på liknande erfarenheter där BVC-sjuksköterskor känner en otillräcklighet till 
följd utav att de inte kan göra uppföljningar eftersom barnfamiljerna ofta får flytta 
mellan asylboenden. De många omflyttningarna försvårar således BVC-
sjuksköterskornas möjlighet att upprätthålla den vårdande relationen med 
barnfamiljerna. Enligt Dahlberg och Segesten (2011, ss. 195-196) är målet med en 
vårdande relation att stödja och stärka patientens och familjens hälsoprocesser. BVC-
sjuksköterskor måste vara följsamma och anpassa sig efter patientens behov. Vidare 
belyser Dahlberg och Segesten (2011, s. 301) att när en vårdande relation uppstår kan 
BVC-sjuksköterskor arbeta hälsofrämjande och förebyggande så att familjen får en så 
bra situation som möjligt i det dagliga livet. Studiens resultat visar på att BVC-
sjuksköterskorna är följsamma och anpassar sig till varje enskild individ men i de fall 
där barnfamiljerna försvinner är det svårt att följa upp och upprätthålla den vårdande 
relationen.  
 
 

Vikten av samarbete mellan vårdinstanser  
 
BVC-sjuksköterskorna upplever behov av samarbete mellan olika vårdinstanser för att 
ge god vård. Detta eftersom BVC-sjuksköterskornas erfarenhet är att många av 
föräldrarna men även en del av barnen inte alltid mår så bra. I Folkhälsorapporten från 
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år 2009 påtalas att asylsökande, både barn och vuxna, har många psykiatriska samt 
psykosomatiska symtom. Ett sätt att förebygga detta är att erbjuda socialt stöd och 
meningsfulla aktiviteter (Socialstyrelsen 2009, s. 386). De BVC-sjuksköterskor som 
arbetar på vårdcentral önskar ett enklare sätt att erbjuda en meningsfull daglig aktivitet 
till barnfamiljerna. De BVC-sjuksköterskor som arbetar på familjecentral upplever att 
det är lättare att erbjuda stöd och hjälp då fler instanser är knutna till deras verksamhet. 
Integrering av BVC, mödravård, öppna förskolan och socialtjänst medför att 
barnfamiljerna lättare kan erbjudas en daglig aktivitet. BVC-sjuksköterskorna på 
familjecentral upplever även att samarbetet instanserna emellan optimerar 
bedömningarna av barnfamiljernas behov. Socialstyrelsen (2014, s. 57) påtalar att 
fördelen med familjecentral är att samarbetet mellan de olika instanserna ökar. Detta 
medför att det blir lättare att upptäcka och tillgodose barnfamiljernas behov av stöd. 
Socialstyrelsen (2008, ss. 38, 41) menar även i en kartläggning av familjecentraler i 
Sverige att familjecentraler utgör en bra mötesplats för barnfamiljer av utländsk 
härkomst. En möjlighet ges att lära sig det svenska språket samt att lära mer om det 
svenska samhället genom interaktion med andra. Därmed utökas familjernas nätverk 
vilket i sin tur är skyddande vid psykiska påfrestningar.  
 
 

Behov av förändring och mer kunskap inom barnhälsovården 
 
I resultatet framkommer det att BVC-sjuksköterskorna upplever att de åldersrelaterade 
utvecklingsbedömningarna i barnhälsovårdens basprogram inte är anpassade till olika 
kulturella bakgrunder. Dock anpassar BVC-sjuksköterskorna utvecklings-
bedömningarna, till varje enskild individ, genom lyhördhet och flexibilitet. Detta genom 
att själv ta reda på vad som är viktigt att tänka på genom direkta frågor till 
barnfamiljerna eller genom konsultation med kollegor av utländsk härkomst. BVC-
sjuksköterskorna beskriver en god förmåga att anpassa sig men samtidigt önskar de mer 
utbildning i olika kulturers likheter och skillnader för att vara bättre rustade i mötet med 
barnfamiljerna. Berlin (2010, s. 57) visar i sin avhandling att BVC-sjuksköterskor 
upplever brist på kunskap om olika kulturer. Att inte ha tillräckligt med kunskap om 
olika seder, religioner och traditioner försvårar BVC-sjuksköterskornas bedömningar. 
Även Suurmond et al. (2010, s. 822) belyser vikten av att ta del av den asylsökandes 
kulturella bakgrund. Det ökar förståelsen och minskar missförstånd och gör så att rätt 
vårdhandlingar utförs.  
 
 

Att gå utanför sitt yrkesåtagande 
 
BVC-sjuksköterskorna upplever att de asylsökande barnfamiljerna har behov som 
normalt sett inte åligger BVC-verksamhetens ansvar. Genom ett genuint intresse och 
engagemang försöker BVC-sjuksköterskorna att tillhandahålla så mycket hjälp som 
möjligt. Trots en pressad arbetssituation på BVC ombeds familjerna att komma närhelst 
de behöver. Detta då BVC-sjuksköterskorna upplever att barnfamiljerna inte har så 
många andra att vända sig till vid bekymmer av olika slag. BVC-sjuksköterskorna 
beskriver hur de tar sig tid för att ge samhällsinformation och praktisk hjälp. Resultatet 
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visar att BVC-sjuksköterskorna gör vad de kan inom ramen för vad deras profession 
tillåter men att de ofta upplever att det ändå inte räcker till. BVC-sjuksköterskorna 
beskriver att flertalet asylsökande barnfamiljer inte har de mest basala förnödenheter 
som de behöver. Då BVC:s resurser är tömda men behovet av hjälp ändå inte är uppfyllt 
hjälper BVC-sjuksköterskorna de mest utsatta privat. De ger av egna medel, ordnar med 
insamlingar och delar ut förnödenheter som skänkts samt hjälper till med kontakt till 
olika hjälporganisationer. Ascher och Hjern (2013) menar att de asylsökande 
barnfamiljerna har det svårt ekonomiskt och det bidrag familjerna får är mindre än den 
svenska normen för socialbidrag. Vidare menar Magnusson, Tell, Blennow och Reuter 
(2014) att en viktig del av BVC-sjuksköterskornas arbete är att bedöma barnets levnads- 
och livsvillkor samt behov av stöd till föräldrar. Denna studies resultat visar att BVC-
sjuksköterskorna uppfyller dessa åtaganden som åligger en BVC-sjuksköterska. Dock 
gör de mer än vad som förväntas genom humanitära insatser som ligger utöver deras 
yrkesåtagande. 
 
 
SLUTSATSER 
 
BVC-sjuksköterskorna fyller en mycket viktig funktion i mötet med de asylsökande 
barnfamiljerna. Genom kartläggning av hälsa och utveckling ges möjlighet att sätta in 
insatser då det behövs i ett tidigt skede. BVC-sjuksköterskornas erfarenheter visar dock 
på att det finns hinder för att ge god vård till följd av brister i samverkan mellan de olika 
instanser som berör de asylsökande barnfamiljerna. Det saknas en tydlighet i riktlinjer 
och det finns en osäkerhet gällande vem och vilken instans som ansvarar för vad. Även 
kommunikationen mellan berörda instanser visar sig vara bristfällig. BVC-
sjuksköterskorna beskriver att det är svårt att upprätthålla den vårdande relationen till 
följd av att barnfamiljerna ofta flyttar mellan asylboenden. I mötet med de asylsökande 
barnfamiljerna beskriver BVC-sjuksköterskorna en lyhördhet och flexibilitet. Samtidigt 
uttrycks behov av mer kunskap gällande kulturella likheter och skillnader. BVC-
sjuksköterskorna beskriver även behov av ökat samarbete vårdinstanser emellan likt 
samarbetet på en familjecentral. Detta för att öka möjligheten att bedöma och tillgodose 
de asylsökande barnfamiljernas behov av vård och stöttande insatser. 
 
Syftet med studien var att undersöka hur BVC-sjuksköterskor erfar mötet med 
asylsökande barnfamiljer. Därför har inte erfarenheter från övriga omnämnda instanser i 
studien inhämtats. Inte heller har de asylsökande barnfamiljernas perspektiv inhämtats. 
För att få dessa perspektiv behövs mer forskning. Det bör även kartläggas hur varje 
berörd instans arbetar för att skapa en möjlighet till ett enhetligt nationellt 
tillvägagångssätt gällande mottagandet av asylsökande barnfamiljer. Resultatet av denna 
studie skulle kunna vara överförbart i planeringen av mottagandet av de asylsökande 
barnfamiljerna då det ger en bild utav BVC-sjuksköterskornas arbete med denna grupp. 
Detta för att ge BVC-sjuksköterskor bättre förutsättningar att få arbeta hälsofrämjande 
och förebyggande samt ge vård på lika villkor.  



 29 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
 
Utifrån vad som framkommer i resultatet kan följande rekommenderas i samband med 
BVC-sjuksköterskors arbete med asylsökande barnfamiljer:  
 
 

• Implementera ett nationellt enhetligt tillvägagångssätt, med tydliga riktlinjer, 
gällande mottagandet av asylsökande barnfamiljer. Överrapportering av 
asylsökande barnfamiljer skulle förslagsvis kunna ges direkt från 
Migrationsverket till berörd BVC. Detta medför att BVC-sjuksköterskorna får 
kännedom om asylsökande barnfamiljer i ett tidigare skede och på så sätt kan 
tillgodose behov av vård. 
 
 

• En vårdande relation mellan BVC-sjuksköterskor och asylsökande barnfamiljer 
kan upprätthållas om kontakten sinsemellan dem inte upphör. Förslagsvis kan 
antalet omflyttningar mellan asylboenden minimeras.  
 
 

• Ökad kunskap och förståelse om kulturella likheter och skillnader ger ökad 
möjligheten till att bedriva hälsofrämjande och förebyggande vård. Förslagsvis 
kan utbildning om detta implementeras, såväl inom barnhälsovården som inom 
specialistutbildningarna för distrikts- och barnsjuksköterskor. 
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Bilaga 1 
 

                                                                  
 
Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 
 
 
Vi är två sjuksköterskor, Titti Edman och Petronella Tjörnmark, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 
nivå.  
 
Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter BVC-sjuksköterskor inom barnavårdscentralen har av att möta asylsökande 
barn i familj. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade BVC-sjuksköterskor till 
vår studie. Förhoppningen är att hitta sex-åtta BVC-sjuksköterskor totalt sett. 
Asylsökande barn i förskoleåldern skall likt svenska medborgare erbjudas en kontakt 
med barnavårdscentralen. Forskning visar på att den vård som asylsökande barn får i 
mottagarlandet kan främja hälsa och välbefinnande trots tidigare svåra upplevelser. 
Dock finns endast lite forskning inom området med asylsökande barn ur ett BVC-
sjuksköterskeperspektiv. 
 
Vi kommer att utföra semistrukturerade intervjuer som spelas in. Dessa kommer sedan 
att analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Vi vänder oss till BVC-
sjuksköterskor på barnavårdscentral i upptagningsområden som arbetar med 
asylsökande barn. Intervjuerna kommer att ske hösten 2014, under v 40–43 och kan 
gärna ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till 
mellan 30-60 minuter. Det är frivilligt att medverka i studien och kan när som helst 
avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till 
deltagarna vid publiceringen. 
 
För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande snarast möjligt. Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att 
kontakta oss eller vår handledare. 
 
 
Hälsningar 
 
Titti Edman    Petronella Tjörnmark    
email: xxxxxxxxx   email: xxxxxxxxx  
Mobil: : xxxxxxxx   Mobil: xxxxxxxx 
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Handledare 
 
Kristina Nässén, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
email: xxxxxxxx  
 
 
 
Godkännande 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Titti Edman och Petronella 
Tjörnmark genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
Ort___________Datum_________ 2014 
 
 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet 
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Bilaga 2 

        
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie  
 
Bakgrund och syfte  
 
Vi är två distriktssköterskestudenter som ska göra en kvalitativ intervjustudie som vårt 
examensarbete. Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om vilka erfarenheter 
BVC-sjuksköterskor har av att möta asylsökande barn i familj. Det finns i nuläget 
endast lite forskning inom ämnet ur ett sjuksköterskeperspektiv. Vi efterfrågar nu dina 
erfarenheter och upplevelser som BVC-sjuksköterska i barnhälsovården och hoppas du 
vill medverka.  
 
Studiens genomförande  
 
Studien utförs som en intervju och spelas in. Intervjuerna kommer genomföras under 
vecka 40-43, 2014. Du kommer vid intervjutillfället få lämna skriftligt samtycke till din 
medverkan. Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avsäga dig 
medverkan. Allt material behandlas konfidentiellt och din identitet skyddas. Ingen 
obehörig kommer få ta del av materialet. Din verksamhetschef har givit sitt samtycke att 
utföra denna intervju.  
 
Tack för att ni vill medverka! 
 
Med vänliga hälsningar Titti & Petronella.  
 
Kontaktuppgifter: 
 
Titti Edman    Petronella Tjörnmark  
email: xxxxxxxxx   email: xxxxxxxxx  
Mobil: : xxxxxxxx   Mobil: xxxxxxxx 
 
Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta. 
 
  
 
Ort och datum__________________________________________________________  
 
 
Namnteckning__________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
INTERVJUFRÅGOR 
 
 
Förklaring 
 
Med asylsökande barn och familjer menar vi de som ännu inte fått permanent 
uppehållstillstånd. Det vill säga de som ännu inte fått sina fyra sista siffror i 
personnumret. Vår studie avser de barn som kommer med sina familjer och inte de 
ensamkommande. 
 
Inledande frågor 
 
Hur länge har du varit sjuksköterska? 
Hur länge har du varit specialistsjuksköterska? 
Vilken specialistutbildning har du? 
Hur länge har du arbetat på BVC? 
 
Huvudfrågor 
 
Hur kommer du i kontakt med asylsökande barn med familjer? 
Träffar du många asylsökande barn? 
Berätta om ett asylsökande barn med familj du träffat. 
Hur upplever du mötet? 
Är det något speciellt du tittar efter i mötet? 
Upplever du att du saknade något i mötet?  
Skulle du vilja göra/arbeta på något annat sätt? 
Är det något du vill tillägga? 
 
Följdfrågor 
 
Vad gjorde du då? 
Vad kände du? 
Vad tänkte du? 
Hur menar du? 
Kan du utveckla det mer? 
Berätta mer? 
Varför blev det så? 
Kan du ge exempel? 
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