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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Om barn förbereds med information genom flera sinnen kan de ha mer behållning 

av den, till exempel genom att både se på bilder och lyssna till information. Syfte: Att kart-

lägga och jämföra om barn vars föräldrar som fått ett text- och bildmaterial för att förbereda 

sitt barn inför hälsobesöket var mer förberedda och trygga än barn vars föräldrar som inte fått 

materialet inför hälsobesöket vid fem år på barnavårdscentral. Vidare var syftet att kartlägga 

och jämföra barns, föräldrars, och BVC- sjuksköterskors bedömningar av hälsobesöken som 

helhet och dess olika delar. Metod: En interventionsstudie för att studera om ett text- och 

bildmaterial hade avsett resultat. I studien deltog 13 barn- föräldrapar i interventionsgruppen, 

15 barn- föräldrapar i jämförelsegruppen och 11 BVC-sjuksköterskor.  Strukturerade fråge-

formulär användes och de insamlade resultaten analyserades med deskriptiv analys och Mann 

Whitney-U test. Resultat: Barn som blivit förberedda med text- och bildmaterialet hade mer 

vetskap om hälsobesökets olika delar, dock förelåg ingen signifikant skillnad gentemot jämfö-

relsegruppen. Föräldrarna i interventionsgruppen angav i högre grad att barnen hade känne-

dom om vägning (p =.047) och att barnen var mer förberedda inför hälsobesöket (p =.006). 

Slutsats: Denna studie pekar på att barn som får ta del av text- och bildmaterial har mer vet-

skap om ett hälsobesöks olika delar. 

Nyckelord: Barn, barnhälsovård, omvårdnad  



ABSTRACT 
Background: If children are prepared with information using several senses, they may be 

more benefitted. For example, to both look at pictures and listen to information. Aim: To map 

and compare whether children whose parents received text and pictures to prepare their child-

ren for the health visit were more prepared and safe than children whose parents did not re-

ceive the text and pictures before the health visit at five years in child health services. Furt-

hermore, the aim was to map and compare the health visit as a whole and it´s parts based on 

the experiences from the children, parents and nurses at the child health services. 

Method: An intervention study evaluating the use of text and pictures among 5-year old chil-

dren. The study enrolled 13 children and their parents (intervention group), 15 children and 

their parents (control group) and 11 nurses. Structured questionnaires were used and the re-

sults were analyzed with descriptive analysis and Mann-Whitney U test. Results: Children 

who had been prepared with the text and pictures had more knowledge about the health visits 

different parts, but there were no significant differences between intervention and control 

group. The parents in the intervention group indicated to a greater extent that the children had 

knowledge about the weight (p =.047) and that the children were more prepared for the health 

visit (p =.006). Conclusion: It seems that the children who take part of text and pictures have 

more knowledge about a health visits. 

Keywords: Child, child health services, nursing care 
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BAKGRUND 
I omvårdnad av alla barn ska hänsyn till FN:s barnkonvention tas och denna bygger på fyra 

grundprinciper: 1) barn har rätt till lika värde och samma rättigheter; 2) ta hänsyn till barnens 

bästa i alla beslut; 3) barn har rätt till utveckling och liv och 4) barn har rätt att säga sin me-

ning och få den respekterad (Unicef, 2015). Behovet av trygghet ska alltid uppmärksammas 

(SFS 1982:763). Barnen har rätt att få information om den vård som ska ges och den ska vara 

anpassad efter barnets ålder och mognad (SFS 2014:821; Nobab, 2016). Att visa respekt för 

patientens autonomi, unikhet och integritet är en del av distriktssköterskans etiska förhåll-

ningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

Barnhälsovården 

Barnhälsovården (BHV) är frivillig, kostnadsfri och erbjuds till alla barn från födseln till skol-

start. Målet med BHV i Sverige är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa 

och att tidigt identifiera och påbörja åtgärder för att bidra till optimal fysisk, psykisk och soci-

al hälsa (Socialstyrelsen, 2014). BHV når i stort sett alla Sveriges barn och föräldrar och har 

en hög acceptans i de olika sociala skikten. De är en resurs och spelar en viktig roll för folk-

hälsan. BHV erbjuder stöd i föräldraskapet för att skapa optimala grunder så att barn ska kun-

na utvecklas mångsidigt. De erbjuder individuell hjälp till barn och deras föräldrar kring hälsa 

och ohälsa, hälsoövervakning samt observation av barnets närmiljö (Magnusson, Blennow, 

Hagelin & Sundelin, 2016). 

Tillväxtkurvan är ett viktigt verktyg inom BHV då barnets tillväxt avspeglar hur barnet mår 

både fysiskt och psykiskt. Det finns en stor variation i vad som är normalt gällande vikt, längd 

och huvudomfång. Det väsentligaste är att barnet följer sin individuella tillväxtkurva (Lind-

berg, 2013). Vid avvikelser ska en bedömning göras utifrån ett medicinskt, psykologiskt, so-

cialt och näringsmässigt perspektiv så att optimal behandling och rätt stöd sätts in (Magnus-

son, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2016). 

I BHV ingår även det nationella barnvaccinationsprogrammet som innefattar åtta vaccinatio-

ner och i vissa fall även BCG-vaccination mot tuberkulos (Bergmark, 2015). 

1 



Vaccinationer är den vanligaste proceduren som skapar smärta och rädsla inom hälso- och 

sjukvården för barn (Bergmark, 2015; Meltzer, 2008). En studie visade att barn som är fem år 

kan uppleva en vaccination som besvärlig men även hanterbar och besvärsfri (Harder, Chris-

tensson & Söderbäck, 2015). Då vissa procedurer inom vården är smärtsamma kan avledning 

användas för att försöka lindra smärtan. Avledning kan till exempel bestå av högläsning, sång 

eller att en leksak används. Det är dock inte alltid lätt att åstadkomma avledning och det krä-

ver tid och tålamod (Tveiten, 2000).  

Regelbunden mätning av barnets vikt, längd och huvudomfång är en grundpelare i hälsobesö-

ken på barnavårdcentral (BVC). Barnets värden dokumenteras och registreras i en tillväxtkur-

va. I samband med tillväxtmätningarna får BVC-sjuksköterskan även viktig information gäl-

lande barnets spontanmotorik, utveckling och samspelet mellan barn och föräldrar (Ekholm, 

2016).  

Det sista planerade hälsobesöket på BVC är när barnet är fem år och innefattar samtal kring 

barnets hälsa och utveckling samt vägning, mätning och vaccination (Magnusson, Tell, Blen-

now & Reuter, 2016). På femårsbesöket görs en sammanfattning av alla besöken på BVC som 

sedan rapporteras över till skolhälsovården (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 

2016). 

Femåringens utveckling 

I femårsåldern börjar barn bli mer självständiga men föräldrarna är fortfarande den största 

tryggheten (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Barnet blir mer målinriktat och är mer 

självkritisk till sina prestationer (Brunn, 1978). De börjar intressera sig mer för grupplek och 

att samarbeta. De börjar förstå regler, rättvisa, ordning och reda (Brunn, 1978; Grandelius, 

Lindberg & Lindberg, 2011; Lagercrantz, 2009; Lagercrantz, 2012). Femåriga barn pratar 

gärna och ofta, både med barn och vuxna. Frågor som ”varför” och ”tänk om” ställs ofta av 

barn i denna ålder (Grandelius, Lindberg & Lindberg, 2011). Veckodagar och årstider börjar 

bli intressant även om tidsuppfattningen fortfarande är oklar (Hallström, 2003). 
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I femårsåldern ökar den visuella orienteringen alltmer jämfört med tidigare åldrar. Barnen ob-

serverar och försöker härma andra. De har lärt sig att följa en berättelse, de kan tolka bilder 

och återberätta händelseförlopp i en bildserie. Femåringen skiljer alltmer på fantasi och verk-

lighet men där kunskap fattas tar barnet hjälp av fantasin (Brunn, 1978). De tänker ofta kon-

kreta tankar och detta ihop med att de stundtals använder sin fantasi kan få barnet att tro att 

det till exempel blir hål i armen när man sticker med en spruta (Tamm, 1996; Tveiten, 2000). 

Barn i femårsåldern intresserar sig för kroppen och hur den fungerar. I denna ålder kan barn 

även oroa sig för vad som ska hända i kroppen och de kan föreställa sig hur kroppen ser ut 

inuti (Lindberg, 2011). De kan tro att undersökningar och behandlingar är ett straff för något 

dumt de gjort vilket kan leda till skuldkänslor (Edwinson Månsson & Enskär, 2008; Tveiten, 

2000). De är också mer medvetna och upplever därmed större rädsla för smärta och föränd-

ring (Edwinson Månsson & Enskär, 2008).   

Omvårdnadsbegrepp 

Trygghet 

Trygghet kan förklaras som oräddhet, säkerhet och självtillit (Strömberg, 1998). Förmåga att 

känna trygghet skapas då barnet knyter an till sina föräldrar i tidiga år. Den som upplever 

trygghet under uppväxten har större förmåga att känna trygghet i vuxen ålder (Fossum, 2007). 

Yttre faktorer kan leda till trygghet, såsom till exempel tillit till en person, goda relationer, 

kunskap, kontroll samt en god miljö. En person kan även ha en känsla av trygghet inom sig. 

Att ha kontroll och kunskap om en situationen och vårdpersonalens bemötande kan skapa 

trygghet (Dahlberg & Segersten, 2010).  

Små barn är hjälplösa och helt beroende av den trygghet föräldrarna representerar. När barnen 

blir äldre är det viktigt med dagliga rutiner. Då kan ordning i livet och regler skapa trygghet 

hos barnet (Tamm, 2012). En studie visade att det vid en otrygg situation är vanligt att barnet 

söker närkontakt med föräldern (Harder, Christensson, Coyne & Söderbäck, 2011). Föräldrar 

kan då förmedla trygghet till sina barn genom att ge kroppskontakt, ha ögonkontakt, lugna, 

trösta och förklara (Hallström, 2003). Föräldrarnas närvaro och deltagande i vården skapar 

trygghet hos både barn och föräldrar (Enskär, 1999). För föräldrar är det viktigt att personalen 
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som tar hand om barnet är kompetenta för att känna trygghet. Detta innebär att personalen har 

kunskap och erfarenhet, att barnet får den vård den behöver och att barnet blir behandlad som 

en egen individ. Det är även viktigt att det är en bra organisation kring barnets vård, att det är 

en trevlig miljö på mottagningen och att föräldrar och barn blir väl mottagna för att känna 

trygghet (Hallström, 2003).  

Förbereda/Informera  

Förbereda innebär att förarbeta någonting. Målet är att förklara vad som kommer att ske i en 

specifik situation (Läkemedelsverket, 2014). Blir barn förberedda blir de mer samarbetsvilli-

ga, mer delaktiga, det skapar självkontroll hos barnet och de ökar möjligheten till en bra upp-

levelse av besöket (Edwinsson Månsson, 2009; Läkemedelsverket, 2014). Att bli förberedd 

hjälper barnen att hantera stressande situationer och det är ett sätt att försöka åsamka barn så 

lite smärta som möjligt i samband med dessa situationer (Tveiten, 2000). Det framkom i två 

studier att barns hantering av stressande situationer förbättrades efter förberedelse i hemmet 

med hjälp av texter och bilder inför kontakt med sjukvården (Wolfer & Visintainer, 1979; Bo-

ivin et al., 2008).  

Barn som har tidigare erfarenheter av vård kan känna en ökad oro inför en procedur eftersom 

barnet har varit med om en liknande situation tidigare. Det är därför viktigt att förbereda alla 

barn oavsett tidigare erfarenhet (Bischofberger, 2004; Olsson & Jylli, 2001; Tamm, 2003). 

Barn kan förberedas på olika sätt. Till exempel framkom det i en studie att lek med dockor 

och medicinsk utrustning är vanligt förekommande på barnkliniker (Edwinson Månsson & 

Dykes, 2004). Barn kan även förberedas genom att rita teckningar, läsa sagor, böcker och bro-

schyrer och genom att se på foton, bilder och se på filmer (Edwinsson Månsson & Enskär, 

2008; Tveiten, 2000). En studie visade att film minskade oron och upprördheten hos barn in-

för en operation (Pinto & Hollandsworth, 1989).  

Barn i femårsåldern har oftast större möjlighet att förbereda sig jämfört med yngre barn då de 

har lättare att ta till sig information (Lindberg. 2011). De förbereds bäst genom en kort och 
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enkel beskrivning och de behöver se hur händelsen går till (Broberg, 2009; Edwinson Måns-

son, 2008).  

Att ge information om vad som ska hända är ofta skonsammare och mindre smärtsamt för 

barn än om en överraskande händelse inträffar (Edwinson Månsson, 2008; Tamm, 1996). Det 

framkom i en studie att barn som inte hade kunskap om vad som skulle hända upplevde rädsla 

i samband med nålstick (Karlsson, Rydström, Nyström, Enskär & Dalheim Englund, 2016).  

Studier visade att för att skapa trygghet och minska rädsla hos barn i okända situationer är be-

griplig information viktig (Salmela, Salanterä & Aronen, E, 2010; Salmela, Aronen & Salan-

terä, 2011). I två olika studier framkom det att barn som fick information kände sig mer förbe-

redda och mindre oroliga att genomgå procedurer (Coyne, 2006; Jacobson et al., 2001). 

Beroende på barnets fantasi, verklighetsuppfattning, förståelse och ålder reagerar barn olika 

inför händelser i sjukvården. Informationen bör därför anpassas till barnets ålder och mognad, 

vara enkel, ärlig och riktas direkt till barnet (Broberg, 2009; Edwinson Månsson, 2004; Ed-

winson Månsson, 2008; Holmsen, 2007; Kreuger, Turup & Öijen, 2000; Tveiten, 2000). Om 

barn och en vuxen tillsammans får ta del av samma information inför en händelse kan den 

vuxne vid behov förklara saker som är oklara för barnet eller reda ut eventuella missförstånd 

(Edwinson Månsson, 2008; Holmsen, 2007). För att undvika att barn känner oro och osäker-

het under en längre tid kan informationen ges i nära anslutning till händelsen (Holmsen, 

2007).  

Om informationen förmedlas via flera sinnen kan barn ha mer behållning av den, till exempel 

genom att både se på bilder och lyssna till information (Edwinson Månsson, 2004; Edwinson 

Månsson, 2008a; Edwinsson Månsson, 2009; Hall, 2000; Lindberg, 2011; Tveiten, 2000). Det 

framkom i en studie att information genom texter och bilder är ett bra sätt för barn att ta till 

sig information (Sinha, Patel, Kim, MacCorkle & Watkins, 2011). Flera studier visade att barn 

som förbereddes med bilder inför en nålrelaterad procedurer eller operationer uppvisade 

mindre oro (Edwinson, Arnbjörnsson & Ekman, 1988; Felder-Puig et al., 2003; Vantaa Ben-

jaminsson, Thunberg & Nilsson, 2015).  
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En bild kan förklaras som ett visuellt uttryck som förmedlar en händelse som möjliggör iden-

tifikation av ett tema och väcker känslor hos den som tittar på bilden. Genom bilder finns det 

möjlighet för reflektioner, associationer och igenkänning. Barnet får möjlighet att fundera 

över sina egna känslor kring de situationer som bilderna berättar om (Holmsen, 2007). Bilder 

kan användas för att förbereda ett barn inför ett moment. Det är viktigt att bilderna överens-

stämmer med verkligheten (Tamm, 2003).  

Problemformulering 

Det finns inga generella riktlinjer för hur barn ska förberedas inför hälsobesök på BVC. Om 

barn har kunskap om vad som ska hända blir barnen mer förberedda inför hälsobesöken. BHV 

i Uppsala län har tillsammans med länsbarnombudsmannen utformat ett text- och bildmaterial 

som avser att förbereda barn på vad som ska hända under hälsobesöken på BVC vid 2,5 år, 3 

år, 4 år och 5 år. Materialet består av foton på barn i den ålder som hälsobesöket gäller och en 

kort text som beskriver hälsobesökets olika delar, väga, mäta och vaccinera (se Bilaga 1). 

Denna studie görs i samarbete med BHV och fokuserar på text- och bildmaterialet som gäller 

hälsobesöket vid fem år. Text- och bildmaterialet började introduceras i januari 2016. Vid in-

förandet av ett nytt material är det viktigt att följa upp om det nya materialet ger avsett resul-

tat.  

Syfte 

Syftet var att kartlägga och jämföra om barn vars föräldrar som fått ett text- och bildmaterial 

för att förbereda sitt barn inför hälsobesöket (interventionsgrupp) var mer förberedda och 

trygga än barn vars föräldrar som inte fått materialet (jämförelsegrupp) inför hälsobesöket vid 

fem år på barnavårdscentral. Vidare var syftet att kartlägga och jämföra barns, föräldrars, och 

BVC- sjuksköterskors bedömningar av hälsobesöken som helhet och dess olika delar.  

Frågeställningar 

- Hur kände barnen inför hälsobesöket och vid ankomst till barnavårdscentralen i interven-

tions- respektive jämföreslegruppen?  

- Hade barnen kännedom om hälsobesökets olika delar; väga, mäta och vaccinera i interven-

tions- respektive jämförelsegruppen?  
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- I vilken grad bedömde föräldrarna att deras barn var förberedda inför hälsobesöket och hade 

kännedom om dess olika delar; väga, mäta och vaccinera i interventions- respektive jämfö-

relsegruppen?  

- Hur bedömde barnen att hälsobesökets olika delar; väga, mäta och vaccinera gick i interven-

tions- respektive jämförelsegruppen?  

- I vilken grad bedömde föräldrarna att barnet var tryggt under hälsobesöket och hur bedöm-

de de att hälsobesökets olika delar; väga, mäta och vaccinera gick i interventions- respektive 

jämförelsegruppen?  

- I vilken grad bedömde BVC-sjuksköterskorna att barnet var tryggt under hälsobesöket och 

hur bedömde de att hälsobesökets olika delar; väga, mäta och vaccinera gick i interventions- 

respektive jämförelsegruppen?  

- Hur bedömde barnen att hälsobesöket gick som helhet i interventions- och jämförelsegrup-

pen?  

- Hur bedömde föräldrarna och BVC-sjuksköterskorna besöken som helhet i interventions- 

och jämförelsegruppen?  

- Hur bedömde barnen i interventionsgruppen att det var att titta i text- och bildmaterialet och 

i förväg ha kännedom om hälsobesökets olika delar; väga, mäta och vaccinera?  

- Hur bedömde föräldrarna i interventionsgruppen att text- och bildmaterialet underlättade för 

dem att förbereda barnet inför hälsobesöket och bedömde föräldrarna och BVC-sjukskö-

terskorna att text- och bildmaterialet underlättade för barnen under hälsobesöket?  

- Fanns det skillnader i bedömningarna av hälsobesökets innehåll i interventions- och jämfö-

relsegruppen?  

METOD 

Design 

Studien var en kontrollerad ej randomiserad interventionsstudie med kvantitativ studiedesign. 

Författarna valde att studera om en intervention hade avsett resultat (Billhult & Gunnarsson, 

2012a). 
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Urval  

Deltagarna valdes ut genom att inkluderas i studien i den ordning de kom på sitt hälsobesök 

på BVC. Detta kallas bekvämlighetsurval (Trost, 2012).  

Andra veckan i september 2016 informerade BHV samtliga BVC:er i Uppsala läns landsting 

om studien. Det var 36 BVC:er som tillfrågades om att delta i studien, 23 tackade ja och 13 

tackade nej. Av de BVC:er som tackade nej uppgav nio att de var underbemannade och fyra 

hade endast ett fåtal femåringar under datainsamlingens tidsperiod.  

Författarna valde ut fem BVC:er som hade flest femårsbesök inbokade under datainsamling-

ens tidsperiod. BVC:erna var belägna centralt i Uppsala eller Enköping. Fyra av de fem BV-

C:erna som inkluderades i studien hade börjat använda text- och bildmaterialet. Tre av BV-

C:erna drevs i landstingets regi och två var privata med landstingsavtal. Författarna erbjöds att 

tillfråga 44 barn- föräldrapar om att delta i studien i samband med hälsobesöket. Det var tio 

barn- föräldrapar som uteblev från hälsobesöken och sex hälsobesök var inbokade samma 

klockslag som författarna var upptagna med att tillfråga andra barn- föräldrapar på andra 

BVC:er. Författarna kunde därmed tillfråga 28 barn- föräldrapar. Det var 28 barn, 28 föräldrar 

och 11 BVC-sjuksköterskor som kom att inkluderas i studien, se Tabell 1. Samma BVC-sjuk-

sköterska hade barn som antingen kom att ingå i interventions- eller jämförelsegruppen. 

Tabell 1. Demografisk bakgrund hos deltagare i interventions- och jämförelsegruppen 

Interventionsgrupp (n 13) Jämförelsegrupp (n 15) Totalt (N 28 )

Förälder kvinna 11 8 19

Förälder man 2 7 9

Summa (n): 13 15 28

Barn flicka 5 6 11

Barn pojke 8 9 17

Summa (n): 13 15 28

BVC-sjuksköterska kvinna 11
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Inklusionskriterierna för studien var att barnen skulle vara födda 2011, svenskspråkiga, ha en 

vårdnadshavare med på hälsobesöket och var inbokade på ett femårsbesök. Föräldrarna och 

BVC-sjuksköterskorna skulle vara svenskspråkiga.  

Intervention  

Det var 13 barn- föräldrapar som ingick i interventionsgruppen och 15 i jämförelsegruppen. 

Barn och föräldrar i interventionsgruppen (n=13) hade fått text- och bildmaterialet tillsam-

mans med kallelsebrevet inför femårsbesöket. I text- och bildmaterialet fanns information till 

föräldrarna att barnet gärna får förberedas inför hälsobesöket med hjälp av materialet, vilket 

alla föräldrar hade gjort (se Bilaga 1). Jämförelsegruppen (n=15) hade inte använt sig av text- 

och bildmaterialet inför hälsobesöket. I en interventionsstudie prövas en åtgärd på en viss del 

av deltagarna (Billhult & Gunnarsson, 2012a).  

Datainsamlingsmetod  

Vid studiens början hade författarna inte funnit något redan tillgängligt frågeformulär som 

kunde besvara studiens syfte och frågeställningar. Författarna utformade därför egna struktu-

rerade frågeformulär med fasta svarsalternativ till barnen, föräldrarna och till BVC-sjukskö-

terskorna utifrån studiens syfte, frågeställningar och innehållet i text- och bildmaterialet 

(Trost, 2012). Det är fördelaktigt att konstruera egna frågor när forskaren önskar få svar på 

specifika frågor och när en specifik skala ska användas i frågeformuläret (Billhult & Gunnars-

son, 2012b). 

Frågorna till barn, föräldrar och BVC-sjuksköterskor var delvis överensstämmande för att 

svaren skulle kunna jämföras mellan grupperna och delvis specifika för respektive undersök-

ningsgrupp (se Bilaga 2-11). 

Frågeformulären till barnen i interventionsgruppen innehöll fyra frågor innan och fem frågor 

efter hälsobesöket (se Bilaga 2-3). Till barnen i jämförelsegruppen innehöll frågeformulären 

tre frågor innan och fyra frågor efter hälsobesöket (se Bilaga 4-5). Frågeformulären till föräld-

rarna i interventionsgruppen innehöll sju frågor innan och sex frågor efter hälsobesöket (se 

Bilaga 6-7). Till föräldrarna i jämförelsegruppen innehöll frågeformulären fem frågor innan 
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och fem frågor efter hälsobesöket (se Bilaga 8-9). Frågeformulären till BVC-sjuksköterskorna 

utformades för att användas endast efter hälsobesöket som i interventionsgruppen innehöll sex 

frågor (se Bilaga10). Till BVC-sjuksköterskorna i jämförelsegruppen innehöll frågeformulä-

ren fem frågor efter hälsobesöket (se Bilaga 11). Samtliga frågeformulär handlade om förbe-

redelse, trygghet, hälsobesökets olika delar och helhetsbedömning av hälsobesöket.  

Svarsalternativen i frågeformulären varierade beroende på frågornas utformning. Till föräld-

rarna och BVC-sjuksköterskorna var svarsalternativen ja, nej, vet ej eller en gradering med 

fyra svarsalternativ. En fråga till föräldrarna i jämförelsegruppen som handlade om förbere-

delse besvarades i fri text (se Bilaga 8). Föräldrarna och BVC-sjuksköterskorna läste frågorna 

i formuläret själva och fyllde i ett svarsalternativ. Till barnen användes den fyrgradig skalan 

PQI-UU 4-8 (Pediatric Quality Index Uppsala University hospital) med ansikten som svarsal-

ternativ (se Bilaga 12). En fråga till barnen som handlade om förberedelse innebar att de om-

bads berätta svaret muntligt (Bilaga 2 + 4). Författarna läste upp frågorna för barnen och bar-

nen svarade genom att peka på ett ansikte. 

Författarna hade ett möte med en av grundarna till skattningsskalan som granskade studiens 

frågeformulär och bedömde att den kunde användas till frågeformulären som gällde barnen. 

Under mötet gavs tillåtelse att använda skattningsskalan i denna studie. Den fyrgradiga skalan 

är framtagen av sex barnkliniker och ett barnsjukhus i samarbete med barnspecialistvård Upp-

sala-Örebroregionen och består av fyra ansikten som är kategoriserade enligt följande: 

GLAD, glad, ledsen/sur samt LEDSEN/SUR (Engvall, 2011). Skalan har tidigare använts i ett 

frågeformulär till barn 4-8 år gällande information, bemötande, delaktighet och helhetsin-

tryck. För att säkerställa validiteten testades skalan på barn innan den började användas och 

barnen förstod skalan bra. Reliabiliteten stärks då de som utformade skalan såg en spridning i 

barnens svar när skalan användes vilket tyder på att skalan fungerar.  

Vid de tillfällen skalans ansikten behövde förklaras för barnen valde författarna att lägga till 

orden jätte och lite för att använda samma ord om ansiktena behövde förklaras. Författarna 

valde även att endast använda orden glad och ledsen då det passade bättre ihop med frågefor-

mulären till barnen. Svarsalternativen som användes blev därmed; JÄTTEGLAD, lite glad, 

lite ledsen och JÄTTELEDSEN. 
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Innan studien påbörjades testades frågeformulären på ett barn, en förälder och en BVC-sjuk-

sköterska för att se om frågorna var möjliga att besvara. Både barnet, föräldern och BVC-

sjuksköterskan angav att frågorna var tydliga och enkla att besvara. Testningen av frågefor-

mulären kom inte att inkluderas i studien.  

Tillvägagångssätt  

I mars 2016 hade författarna ett möte på länets centrala barnhälsovårdsenhet med en av dem 

som utformat text- och bildmaterialet. Författarna fick som förslag och accepterade att utvär-

dera text- och bildmaterialet.  

Informationsbrev om studien utformades i april 2016 till föräldrarna och BVC-sjuksköters-

korna med hänsyn till etiska riktlinjer (Johansson & Karlsson, 2013). Informationen var en 

beskrivning om varför studien var viktig, vilka författarna var, vad studien handlade om, vad 

det innebar att delta och förfrågan om att delta i studien (se Bilaga 13-14). Därefter utforma-

des frågeformulären.  

En ansökan om att få genomföra studien skickades till forskning och utvecklingsavdelningen 

(FoU) i Uppsala i juni 2016. Godkännande att genomföra studien meddelades författarna i 

månadsskiftet augusti/september vilket innebar att tiden för att genomföra studien blev kort då 

studien var planerad att påbörjas tidigare. Enligt den ursprungliga planeringen skulle studien 

påbörjas innan alla BVC:er påbörjat att skicka ut text- och bildmaterial till föräldrar för att 

försäkra om att få en opåverkad  jämförelsegrupp. Eftersom svar på ansökan om godkännande 

kom sent fick planeringen ändras. Vid denna tidpunkt hade alla länets BVC:er informerats 

om och uppmanats att skicka ut text- och bildmaterialet till familjerna inför hälsobesöket. 

Trots detta var det många familjer som kan ha fått materialet och inte hade använt det, dessa 

kom att inkluderas i jämförelsegruppen. Ytterligare ett informationsbrev fick konstrueras till 

BVC-sjuksköterskorna för att påskynda proceduren då tiden var begränsad. Informationen var 

en beskrivning om att vi önskade snar kontakt med alla BVC:er (se Bilaga 15). Andra veckan 

i september skickades båda informationsbreven till BVC-sjuksköterskorna via BHV till BV-

C:ernas funktionsbrevlådor. Veckan därpå ringde författarna runt till samtliga BVC:er för att 

kartlägga vilka som börjat använda text- och bildmaterialet, vilka som hade en möjlighet att 
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delta i studien och om så var fallet få information om antal planerade femårsbesök de kom-

mande veckorna. Efter kartläggningen kontaktades verksamhetscheferna på de BVC:er som 

författarna valde att förlägga studien vid för att fråga om tillstånd att inkludera BVC:erna och 

dess BVC-sjuksköterskor. Då tiden för datainsamling var begränsad valdes de BVC:er ut som 

hade flest femårsbesök inbokade under datainsamlingsperioden och var belägna centralt i 

Uppsala eller Enköping. Godkännande från verksamhetscheferna meddelades författarna via 

telefon eller e-post. Från de privata BVC:erna med landstingsavtal erhölls ett skriftligt god-

kännande.  

Datainsamlingsperioden påbörjades under tredje veckan i september. Perioden var planerad 

att pågå under två veckor men förlängdes med ytterligare en vecka för att få ett större antal 

deltagare och någorlunda jämnt antal i interventions- och jämförelsegruppen då det vid tid-

punkten var betydligt fler i jämförelsegruppen.  

Datainsamlingen utfördes på samma gång av båda författarna på de olika BVC:erna. När barn 

och förälder kom till BVC informerades de om studien i väntrummet, ett informationsbrev 

lämnades och samtycke inhämtades. Författarna frågade barn och förälder om de fått och tittat 

i text- och bildmaterialet innan de kom till BVC. De som fått materialet placerades i interven-

tionsgruppen och övriga i jämförelsegruppen. Alla deltagande barn- föräldrapar samt den 

BVC-sjuksköterska de träffade fick ett och samma kodnummer. Frågorna i frågeformulären 

fylldes i av föräldrarna och ställdes till barnen i väntrummet eller i BVC-sjuksköterskans un-

dersökningsrum. Under hälsobesöket väntade författarna i väntrummet. BVC-sjuksköterskor-

na fyllde i frågeformulären efter hälsobesöken och lämnade dem sedan till författarna.  

Forskningsetiska överväganden  

Studien involverade barn vilket gör att vårdnadshavares samtycke angående barnets deltagan-

de inhämtades. Informationskravet gäller både barn och vuxna och det är viktigt att informa-

tionen ges så att även barnet förstår. När det gäller barn är det extra viktigt att ge begriplig 

information, ge information om att det är frivilligt att svara på frågorna och att de kan avbryta 

deltagande när som helst. Konfidentialitetskravet innebär att inga personliga uppgifter sprids 

till obehöriga och är en viktig del i etiska övervägandena (Johansson & Karlsson, 2013).  
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Bearbetning och analys 

De insamlade resultaten registrerades i statistikprogrammet SPSS, Statistical Package for the 

Social Sciences och analyserades med Mann Whitney U-test då data bestod av nominala- och 

ordinala skalor och jämfördes mellan två grupper (Hansagi & Allebeck, 1994; Polit & Beck, 

2012; Wahlgren, 2008). Resultaten redovisades i faktiska antal och procent. Vald signifikans-

nivå för studien är p < 0,05 (Ejlertsson, 2003). Samtliga frågeställningar analyserades i SPSS. 

Frågeställningen som frågar efter skillnader i bedömanden av hälsobesökets innehåll i inter-

ventions- och jämförelsegruppen analyserades även med Mann Whitney U-test. 

RESULTAT 

Samtliga föräldrar i interventionsgruppen hade fått text- och bildmaterialet och förberett bar-

net inför hälsobesöket.  

Resultatet visade att de flesta barnen i interventionsgruppen valde det jätteglada ansiktet för 

att beskriva sin känsla inför hälsobesöket jämfört med jämförelsegruppen. De flesta barnen i 

interventionsgruppen valde det lite glada ansiktet för att beskriva sin känsla vid ankomst till 

BVC, jämfört med jämförelsegruppen där de flesta valde det jätteglada ansiktet, se Tabell 2. 

Det förelåg inga signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och jämförelsegruppen 

gällande hur barnen kände för att åka till BVC (U =70,500, p =0,165 two tailed), eller hur 

barnen kände vid ankomst till BVC (U =67,000, p =0,212 two tailed).  

Tabell 2. Barnens känsla inför hälsobesöket och vid ankomst till BVC i interventions- och 

jämförelsegruppen 

Frågor Svarsalternativ
Antal interven-

tions- 
grupp (n=13)

Procent inter-
ventions-grupp 

 Antal jämförel-
segrupp (n=15)

Procent jämfö-
relsegrupp

Hur kände du för att åka 
hit idag? Jätteglad 9 69,2 6 40,0

Lite glad 3 23,1 7 46,7

Lite ledsen 0 0 2 13,3

Jätteledsen 1 7,7 0 0

Summa: 13 100 15 100

Hur känns det just nu? Jätteglad 4 30,8 9 60,0

!

!

!

!

!
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Vaccination var den del i hälsobesöket som barnen i interventionsgruppen hade mest känne-

dom om och i jämförelsegruppen var det vägning. I interventionsgruppen var det två barn som 

inte hade kännedom om någon del alls i hälsobesöket jämfört med jämförelsegruppen där det 

var åtta barn, se Tabell 3. 

Tabell 3. Barnens kännedom om hälsobesökets olika delar; väga, mäta och vaccinera i inter-

ventions- respektive jämförelsegruppen 

I jämförelsegruppen (n=15) angav 12 föräldrar att de hade förberett sina barn utan text- och 

bildmaterialet på ett eller flera sätt. Av dessa uppgav fem att de berättat om vaccinationen, två 

att barnet skulle vägas och en förälder hade berättat för barnet om mätning. Fem av föräldrar-

na uppgav även att de berättat om hälsobesöket i stort, en förälder om vem de skulle träffa och 

en förälder att de skulle till BVC.  

Två föräldrar till ett tvillingpar i interventionsgruppen hade valt att inte visa den bild för bar-

nen som handlade om vaccinationen, se Tabell 4. 

Lite glad 7 53,8 5 33,3

Lite ledsen 1 7,7 1 6,7

Jätteledsen 1 7,7 0 0

Summa: 13 100 15 100

!

!

!

Besökets olika delar Interventionsgrupp 
(n=13)

Procent interventions-
grupp Jämförelsegrupp (n=15) Procent jämförelse-

grupp

Väga 1 7,7 2 13,2

Mäta 1 7,7 1 6,7

Vaccination 4 30,8 1 6,7

Väga + mäta 1 7,7 1 6,7

Väga + vaccination 1 7,7 1 6,7

Väga + mäta + vaccina-
tion 0 0 1 6,7

Mäta + vaccination 3 23,0 0 0

Vet ej 2 15,4 8 53,3

Summa: 13 100 15 100
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Föräldrarna i interventionsgruppen angav i högre utsträckning att barnen var förberedda inför 

hälsobesöket (U =41,500, p =.006 two-tailed). De flesta föräldrarna i interventionsgruppen 

angav att deras barn hade kännedom om hälsobesökets olika delar jämfört med jämförelse-

gruppen. Föräldrarna i interventionsgruppen angav i högre utsträckning att barnen hade kän-

nedom om vägning (U =65,000, p =.047 two-tailed). 

Tabell 4. I vilken grad föräldrarna bedömde att deras barn var förberedd inför hälsobesöket 

och hade kännedom om dess olika delar; väga, mäta och vaccinera i interventions- respektive 

jämförelsegruppen 

Frågor Svarsalternativ
Frekvens inter-

ventions- 
grupp (n=13)

Procent interven-
tions-grupp

Frekvens jämfö-
relsegrupp 

(n=15)
Procent jämfö-

relsegrupp

I vilken utsträckning tycker du 
att ditt barn är förberedd inför 
dagens besök?

Mycket förberett 9 69,2 1 6,7

Förberett 2 15,4 10 66,7

Mindre förberett 2 15,4 3 20,0

Inte förberett alls 0 0 1 6,7

Summa: 13 100 15 100

Känner barnet till att det ska 
vägas? Ja 13 100 8 53,3

Nej 0 0 6 40,0

Vet ej 0 0 1 6,7

Summa: 13 100 15 100

Känner barnet till att det ska 
mätas? Ja 13 100 9 60,0

Nej 0 0 5 33,3

Vet ej 0 0 1 6,7

Summa: 13 100 15 100

Känner barnet till att det ska få 
en vaccination ? Ja 11 84,6 11 73,3

Nej 2 15,4 4 26,7

Vet ej 0 0 0 0

Summa: 13 100 15 100
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Resultatet visade att två barn i interventionsgruppen valde det jätteledsna ansiktet för att be-

skriva hur det gick att väga sig jämfört med barnen i jämförelsegruppen där inget barn valde 

det jätteledsna ansiktet. Det var tre barn i interventionsgruppen som valde det lite ledsna an-

siktet för att beskriva hur det gick att mäta sig jämfört med jämförelsegruppen där det var 

ett barn. Det var ett barn i interventionsgruppen som valde det jätteledsna ansiktet för att be-

skriva hur vaccinationen gick jämfört med tre barn i jämförelsegruppen, se Tabell 5. Det fö-

relåg inga signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och jämförelsegruppen gällan-

de hur barnen upplevde vägningen (U =87,500, p =0,585 two tailed), mätningen (U =88,000, 

p =0,564 two tailed) eller vaccinationen (U =88,000, p =0,647 two tailed). 

Tabell 5. Hur barnen bedömde att hälsobesökets olika delar; väga, mäta och vaccinera gick i 

interventions- respektive undersökningsgruppen gick 

Frågor Svarsalternativ
Frekvens inter-

ventions- 
grupp (n=13)

Procent inter-
ventions- grupp

Frekvens jäm-
förelsegrupp 

(n=15)
Procent jämfö-

relsegrupp

Hur tyckte du det gick att väga 
dig? Jätteglad 8 61,5 10 66,7

Lite glad 3 23,1 5 33,3

Lite ledsen 0 0 0 0

Jätteledsen 2 15,4 0 0

Summa : 13 100 15 100

Hur tyckte du det gick att 
mäta dig? Jätteglad 9 69,2 12 80,0

Lite glad 1 7,7 1 6,7

Lite ledsen 3 23,1 1 6,7

Jätteledsen 0 0 0 0

Uppgift saknas 1 6,7

Summa : 13 100 15 100

Hur tyckte du det gick att få 
en spruta? Jätteglad 6 46,2 5 33,3

Lite glad 3 23,1 5 33,3

Lite ledsen 2 15,4 2 13,3

Jätteledsen 1 7,7 3 20,0

Uppgift saknas 1 7,7 0 0

!

!

!

!

!

!
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!

!
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Åtta föräldrar i interventionsgruppen angav sitt barn som mycket trygg under hälsobesöket 

jämfört med 11 barn i interventionsgruppen och det företåg inga signifikanta skillnader mel-

lan grupperna (U =86,000, p =0,513 two tailed). De flesta föräldrarna i båda grupperna angav 

att det gick mycket bra att väga och vaccinera barnet. Föräldrarna i båda gruppera bedömde 

lika i frågan hur det gick att mäta barnen (U =97,500, p =1,000 two-tailed). 

Tabell 6. I vilken grad föräldrarna bedömde att barnet var tryggt under hälsobesöket och hur 

de bedömde att hälsobesökets olika delar; väga, mäta och vaccinera gick 

Summa : 13 100 15 100

Frågor Svarsalternativ
Frekvens inter-

ventions- 
grupp (n=13)

Procent inter-
ventions-grupp

Frekvens jämfö-
relsegrupp 

(n=15)
Procent jämfö-

relsegrupp

Hur tryggt upplevde du barnet under 
hälsobesöket? Mycket tryggt 8 61,5 11 73,3

Tryggt 5 38,5 4 26,4

Mindre tryggt 0 0 0 0

Inte tryggt alls 0 0 0 0

Summa : 13 100 15 100

Hur gick det att väga barnet? Mycket bra 12 92,3 14 93,3

Bra 1 7,7 1 6,7

Mindre bra 0 0 0 0

Inte bra alls 0 0 0 0

Summa: 13 100 15 100

Hur gick det att mäta barnet? Mycket bra 13 100 15 100

Bra 0 0 0 0

Mindre bra 0 0 0 0

Inte bra alls 0 0 0 0

Summa : 13 100 15 100

Hur gick det att vaccinera barnet? Mycket bra 11 84,6 11 73,3

Bra 0 0 3 20,0

Mindre bra 1 7,7 1 6,7
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BVC-sjuksköterskorna angav att de flesta barnen i interventionsgruppen var mycket trygga 

under hälsobesöket och att tre barn var mindre trygga, jämfört med barnen i jämförelsegrup-

pen där BVC-sjuksköterskorna angav alla barnen som mycket trygga eller trygga. Det förelåg 

inga signifikanta skillnader (U =92,500, p =0,791 two tailed). BVC-sjuksköterskorna angav 

att det gick mycket bra att mäta, väga och vaccinera de flesta barnen i båda grupperna, se Ta-

bell 7.  

Tabell 7. I vilken grad BVC-sjuksköterskorna bedömde att barnet var tryggt under hälsobesö-

ket och hur hälsobesökets olika delar; väga, mäta och vaccinera gick 

Inte bra alls 0 0 0 0

Uppgift saknas 1 7,7 0 0

Summa : 13 100 15 100

Frågor Svarsal-
ternativ

Frekvens interven-
tions- 

grupp (n=13)
Procent interven-

tionsgrupp
Frekvens jämförel-

segrupp (n=15)
Procent jämförel-

segrupp

Hur trygg upplevde du barnet 
under hälsobesöket?

Mycket 
tryggt 9 69,2 8 53,3

Tryggt 1 7,7 7 46,7

Mindre 
tryggt 3 23,1 0 0

Inte 
tryggt 
alls

0 0 0 0

Summa : 13 100 15 100

Hur gick det att väga barnet? Mycket 
bra 11 84,6 14 93,3

Bra 1 7,7 0 0

Mindre 
bra 1 7,7 1 6,7

Inte bra 
alls 0 0 0 0

Summa : 13 100 15 100

Hur gick det att mäta barnet? Mycket 
bra 12 92,3 15 100

Bra 1 7,7 0 0
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Ett barn i interventionsgruppen valde det jätteledsna ansiktet för att beskriva hur hälsobesöket 

gick jämfört med fem barn i jämförelsegruppen. Det förelåg inga signifikanta skillnader mel-

lan interventionsgruppen och jämförelsegruppen (U =84,000, p =0,495 two tailed). 

Det förelåg inga signifikanta skillnader i föräldrarnas och BVC-sjuksköterskornas bedömning 

hur hälsobesöket gick som helhet då de flesta av föräldrarna och BVC-sjuksköterskorna angav 

att hälsobesöket som helheten gick mycket bra. 

De flesta barnen i interventionsgruppen valde det jätteglada och lite glada ansiktet när de be-

dömde hur det var att titta på bilderna och i förväg ha kännedom om vad som skulle hända 

under hälsobesöket, se Tabell 8.  

Tabell 8. Barnen i interventionsgruppens bedömning av hur det var att titta i text- och bildma-

terialet och i förväg ha kännedom om hälsobesökets olika delar; väga, mäta och vaccinera 

Mindre 
bra 0 0 0 0

Inte bra 
alls 0 0 0 0

Summa : 13 100 15 100

Hur gick det att vaccinera 
barnet?

Mycket 
bra 11 84,6 11 73,3

Bra 0 0 3 20,0

Mindre 
bra 1 7,7 1 6,7

Inte bra 
alls 0 0 0 0

Uppgift 
saknas 1 7,7 0 0

Summa : 13 100 15 100

Frågor Svarsalternativ Frekvens interventions- 
grupp (n=13) Procent interventionsgrupp

Fråga innan hälsobesöket 
Hur tyckte du det var att titta på 
bilderna?

Jätteglad 7 53,8

Lite glad 3 23,1!

!
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De flesta föräldrarna angav att text- och bildmaterialet underlättade i förberedelsen och att det 

hjälpte barnet under hälsobesöket i mycket stor utsträckning och i stor utsträckning. Av BVC-

sjuksköterskorna angav de flesta att text- och bildmaterialet underlättade i mycket stor ut-

sträckning och i stor utsträckning för barnet, se Tabell 9. 

Tabell 9. Föräldrarna i interventionsgruppens bedömning av hur text- och bildmaterialet un-

derlättade för dem att förbereda barnet inför hälsobesöket och föräldrarnas och BVC-sjukskö-

terskornas bedömning av hur text- och bildmaterialet underlättade för barnet under hälsobe-

söket  

Lite ledsen 1 7,7

Jätteledsen 2 15,4

Summa : 13 100

Fråga efter hälsobesöket 
Hur tyckte du det var att titta på 
bilderna innan du kom hit idag så du 
visste vad som skulle hända?

Jätteglad 9 69,2

Lite glad 2 15,4

Lite ledsen 1 7,7

Jätteledsen 1 7,7

Summa : 13 100

!

!

!

!

!

!

Frågor Svarsalternativ Frekvens interventions- 
grupp (n=13) Procent interventionsgrupp

Svar från föräldrar:

I vilken utsträckning tycker du att fol-
dern underlättade för dig att förbereda 
ditt barn?

I mycket stor utsträckning 4 30,8

I stor utsträckning 6 46,2

I mindre utsträckning 2 15,4

I ingen utsträckning alls 1 7,7

Summa : 13 100

Tycker du att foldern hjälpte barnet 
under hälsobesöket? I mycket stor utsträckning 7 53,8
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DISKUSSION  
Föräldrarna angav att text- och bildmaterialet underlättade för dem i förberedelsen av barnet 

inför hälsobesöket och BVC-sjuksköterskorna som träffade barnen angav att text- och bildma-

terialet hjälpte barnet under hälsobesöket. Barn vars föräldrar som använt det text- och bild-

material de fått hemskickat från BVC hade i högre utsträckning kunskap om hälsobesökets 

olika delar jämfört med barnen i jämförelsegruppen. Dock skilde sig grupperna bara statistiskt 

i föräldrarnas bedömning om barnets kännedom om vägning. 

Resultatdiskussion 

De flesta barnen i interventionsgruppen valde det jätteglada ansiktet vid frågan om hur de 

kände för att åka till BVC. Ett liknande resultat framkom i en studie där barn som fick infor-

mation kände sig mer förberedda och mindre oroliga att genomgå procedurer (Coyne, 2006). 

Det framkom även att färre barn i interventionsgruppen valde det jätteglada ansiktet för att 

beskriva sin känsla vid ankomst till BVC. Det kan bero på att barnen som tagit del av text- 

och bildmaterialet i högre grad hade kännedom om vaccinationen och blev spända inför det 

vid ankomst till BVC. Ett liknande resultat framkom i en annan studie där det sågs en liten 

ökad oro hos barn i femårsåldern som fått preoperativa förberedelser jämfört med dem som 

inte fått det (Margolis et al.,1998). 

I stor utsträckning 3 23,1

I mindre utsträckning 3 23,1

I ingen utsträckning alls 0 0

Summa: 13 100

Svar från BVC-sjuksköterskor:

Tyckte du att foldern hjälpte barnet 
under hälsobesöket? I mycket stor utsträckning 6 46,2

I stor utsträckning 6 46,2

I mindre utsträckning 1 7,7

I ingen utsträckning alls 0 0

Summa : 13 100
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Några av föräldrarna i jämförelsegruppen hade förberett sina barn genom att berätta om några 

av hälsobesökets olika delar. Barnen hade därmed kännedom om några av hälsobesökets olika 

delar trots att de inte tagit del av text- och bildmaterialet. Detta kan ha påverkat resultatet då 

större skillnader mellan grupperna skulle kunna ha förelegat. Trots detta var det flera barn i 

jämförelsegruppen som inte hade någon vetskap alls om någon av de tre delarna i hälsobesö-

ket jämfört med interventionsgruppen. Det kan förklaras av att text-och bildmaterialet hjälpte 

barnen i interventionsgruppen att bli mer förberedda. Liknande resultat framkom i en studie 

som visade att information genom text och bild är ett bra sätt för barn att ta till sig information 

(Sinah, Patel, Kim, MacCorkle & Watkins, 2011). 

Föräldrarna i interventionsgruppen bedömde i högre grad att deras barn var förberedda inför 

hälsobesöket och det förelåg en signifikant skillnad mellan grupperna. Det kan förklaras av att 

föräldrarna ansåg att text- och bildmaterialet förberedde barnen inför hälsobesöket. 

I studien framkom det att barnen i interventionsgruppen i något högre utsträckning valde de 

lite ledsna eller jätteledsna ansiktet när det handlade om hur det gick att väga och mäta jäm-

fört med jämförelsegruppen. Det kan bero på att barnen i interventionsgruppen hade mer vet-

skap om vaccinationen och var spända inför det då vaccinationen var den sista delen under 

hälsobesöken. Intressant var dock att det var några fler barn i jämförelsegruppen som valde 

det jätteledsna ansiktet vid frågan om hur vaccinationen gick. Det kan bero på att dessa barn 

inte fick ta del av text- och bildmaterialet och därmed inte var förberedda på vaccinationen. I 

en studie har liknande resultat framkommit där barns hantering av stressande situationer för-

bättrades efter förberedelse i hemmet med text- och bild inför kontakt med sjukvården (Wol-

fer & Visintainer, 1979). 

Det var ett av barnen i interventionsgruppen där vaccinationen inte gick att genomföra då bar-

net inte ville medverka. Litteratur visar att föräldrarnas närvaro och deltagande i vården ska-

par trygghet hos barnen (Enskär, 1999). Det är flera faktorer som kan påverka hur hälsobesö-

kets olika delar går att genomföra, bland annat om barnet saknar närvaro och stöd från sin 

förälder och då kan bli ängsligt.  
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Föräldrar till ett tvillingpar förberedde sina barn med hjälp av text- och bildmaterialet men 

hade valt att inte visa bilden angående vaccinationen. Det resulterade i att ett av barnen blev 

upprörd och ledsen när han vid ankomst till BVC fick vetskap om vaccinationen. Att ge in-

formation om vad som ska hända är ofta skonsammare och mindre smärtsamt för barn än om 

en överraskande händelse inträffar (Edwinson Månsson, 2008; Tamm, 1996).  

Vissa procedurer inom vården är smärtsamma, såsom vaccinationen i samband med hälsobe-

söket vid fem år, och smärtan kan då lindras genom avledning. Det är dock inte alltid lätt att 

åstadkomma avledning och det kräver tid och tålamod (Tveiten, 2000). I denna studie ställes 

det ingen fråga till BVC-sjuksköterskorna om avledning användes i samband med 

vaccinationen och det kan därmed vara svårt att veta om text- och bildmaterialet ensamt eller i 

kombination med avledning kan ha haft inverkan på vaccineringen. 

Ingen av föräldrarna i någon av grupperna bedömde sina barn som mindre trygga eller inte 

trygga alls under hälsobesöket. Föräldrarna i interventionsgruppen angav i något lägre ut-

sträckning att barnen var mycket trygga under hälsobesöket jämfört med vad föräldrarna 

angav att barnen var i  jämförelsegruppen. Det är svårt att veta orsaken till resultaten men det 

kan ha berott på att barnen i interventionsgruppen var mer spända då de hade vetskap om vac-

cinationen och föräldrarna uppmärksammade det under hälsobesöket.  

BVC-sjuksköterskorna bedömde några av barnen i interventionsgruppen som mindre trygga 

under hälsobesöken jämfört med barnen i jämförelsegruppen. Det är svårt att veta orsaken till 

resultaten men det skulle kunna bero på BVC-sjuksköterskornas olika uppfattning om be-

greppet trygghet.  

Det var färre barn i interventionsgruppen som valde det jätteledsna ansiktet för att beskriva 

sin bedömning av hälsobesöket som helhet jämfört med barnen i jämförelsegruppen. Liknan-

de resultats har framkommit i annan litteratur som visar att barn som blev förberedda 

hade en ökad möjlighet till en bra upplevelse av hälsobesöket (Edwinsson Månsson, 2009; 

Läkemedelsverket, 2014). 
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BVC-sjuksköterskorna i interventionsgruppen angav i högre utsträckning att hälsobesöket 

som helhet gick mycket bra jämfört med jämförelsegruppen. Det kan förklaras som att text- 

och bildmaterialet hade god inverkan på barnets förberedelse inför och under besöket. 

De flesta av barnen i interventionsgruppen valde det jätteglada ansiktet när de angav hur det 

var att titta på bilderna och hur det var att i förväg ha kännedom om hälsobesöket. Det var 

dock några av barnen som valde det jätteledsna ansiktet. Det kan förklaras av att det kan vara 

skrämmande för en del barn med vaccinationen. Litteraturen visar att barn i femårsåldern ofta 

tänker konkreta tankar och att de stundtals använder sin fantasi vilket kan leda till att barnen 

tror att det till exempel blir hål i armen när man sticker med en spruta (Tamm, 1996; Tveiten, 

2000). För att försöka undvika att barn känner sig oroliga kan barn ta del av information inför 

en händelse tillsammans med en vuxen som vid behov kan förklara saker som är oklara eller 

reda ut eventuella missförstånd (Edwinson Månsson, 2008; Holmsen, 2007).  

De flesta föräldrarna i interventionsgruppen bedömde att text- och bildmaterialet hjälpte dem i  

stor utsträckning i förberedelsen av barnet inför hälsobesöket och att det hjälpte barnet i myc-

ket stor utsträckning under hälsobesöket. Några föräldrar bedömde dock att text- och bildma-

terialet inte hjälpte dem i förberedelsen av barnet inför hälsobesöket eller att det inte hjälpte 

barnet under besöket. Hur föräldrarna angav att text- och bildmaterialet hjälpte barnet under 

hälsobesöket kan bero på hur det gick att väga, mäta och framförallt hur det gick att vaccinera 

barnet. I övrigt är det svårt att dra några slutsater då det är få deltagare i interventionsgruppen. 

Användning av text- och bildmaterialet hjälper barnen att bli mer förberedda inför hälsobesök 

på BVC. Att barn blir förberedda inför hälsobesök på BVC stämmer överens med lagen om 

att barnen har rätt att få information om den vård som ska ges och att den ska vara anpassad 

efter barnets ålder och mognad (SFS 2014:821; Nobab, 2016). Att förbereda barn inför hälso-

besök handlar om att ta hänsyn till barnens bästa (Unicef, 2015). Studien visar på att använ-

dandet av text- och bildmaterial skulle kunna vara användbart i alla former av vård av femå-

ringar.  
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Metoddiskussion  

Det finns vetenskaplig litteratur som beskriver förberedelser av barn med hjälp av till exempel 

besök inom sjukvården eller genom lek. Däremot finns det begränsat med vetenskaplig littera-

tur som beskriver förberedelse med hjälp av text- och bildmaterial. På grund av detta har för-

fattarna valt att inkludera äldre vetenskaplig litteratur som beskriver förberedelser med hjälp 

av text- och bildmaterial och som kan besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Författarna valde att inkludera barn, föräldrar och BVC-sjuksköterskor i studien för att få en 

bredare bedömning av text- och bildmaterialet och hur det påverkar barnets trygghet och för-

beredelse inför och under hälsobesöket. 

Information ska ges i god tid så att deltagarna får betänketid (Olsson & Sörensen, 2011) men i 

den här studien gavs informationen direkt på barnavårdcentralerna av författarna. Det kan ses 

som en styrka att författarna fanns på plats för att informera om studien och kunna svara på 

eventuella frågor direkt. Det resulterade troligen i att ingen av de tillfrågade nekade till att 

delta i studien.  

Författarna hade inte möjlighet att påverka tidsplaneringen av studien då godkännande att ge-

nomföra studien från FoU kom sent. Perioden att genomföra studien blev kortare än tänkt vil-

ket kan ha påverkat studiens kvalité.  

Det var till en början en svårighet att inkludera deltagare till interventionsgruppen. En orsak 

till det var att vissa föräldrar uppgav att de inte sett text- och bildmaterialet trots att de tillhör-

de en BVC som skickade ut materialet till alla familjerna. Andra orsaker kan vara att BVC-

sjuksköterskorna kan ha missat att skicka text- och bildmaterialet med kallelsen eller att för-

äldrarna förlagt det. Möjligen kan det också vara så att studien genomfördes i ett för tidigt 

skede då text- och bildmaterialet nyligen införts och det hade ännu inte blivit en rutin för 

BVC-sjuksköterskorna att skicka text- och bildmaterialet till familjerna. Materialet var även 

nytt för föräldrarna och de hade inte förberett barnen med text- och bildmaterialet i tidigare 

åldrar. När studien genomfördes pågick även en annan studie som krävde tid från familjerna 

vilket kan förklara att de inte hade förberett barnet med text- och bildmaterialet. En annan 
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svårighet under datainsamlingen var det höga antalet av utebliva familjer till de bokade hälso-

besöken. Dessa orsaker resulterade i att antalet i grupperna till en början var ojämnt och da-

tainsamlingen fick förlängas med en vecka i ett försök att få så jämnt antal i grupperna som 

möjligt. 

I studien ställs ingen fråga till barnen som handlar om trygghet. Författarna ansåg att det var 

svårt att formulera en sådan fråga till barnen på ett tydligt sätt så att barnen skulle förstå. Där-

för ställdes det frågor om trygghet endast till föräldrarna och BVC-sjuksköterskorna. Det kan 

ses som en svaghet att trygghet från barnens perspektiv inte finns med och det skulle i framti-

den vara intressant med studier som inkluderar barnens perspektiv på trygghet.  

I studien ställdes ingen fråga om när i tid föräldern förberedde barnet med text- och bildmate-

rialet, vilket skulle kunna varit intressant. Det kan ha påverkat resultatet om förberedelsen 

skedde i nära anslutning till hälsobesöket eller långt innan besöket. Om barnet förbereds för 

lång tid innan besöket kan barnet ha glömt bort vad förberedelsen handlade om än om barnet 

förbereds i anslutning till hälsobesöket. För att undvika att barn känner oro och osäkerhet un-

der en längre tid kan informationen ges i nära anslutning till händelsen (Holmsen, 2007).  

Ytterligare en svårighet med studien var att hitta en lämplig bedömningsskala att använda för 

barn för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Inom barnsjukvården finns det många 

olika skattningsskalor som till exempel bedömer barns smärta men som inte var aktuella att 

använda i studien.  

Frågeformulären är konstruerade utifrån det aktuella text- och bildmaterialet och för att svara 

på studiens syfte och frågeställningar. Vilket stärker studiens validitet. Frågorna testades inför 

ett hälsobesök vid fem år på ett barn, en förälder och en BVC-sjuksköterska och det framkom 

att frågorna var lätta att förstå. Det var ingen av studiens deltagare som uttryckte någon svå-

righet i att förstå frågorna. Det är viktigt att personer som skulle kunnat inkluderas i studien 

får svara på frågorna i frågeformulären innan studien påbörjas. Då kan eventuella oklarheter 

kring frågorna och svarsalternativen komma fram (Eliasson, 2013). Författarna ställde frågor-

na på samma sätt till samtliga barn. Detta stärker studiens reliabilitet. Frågorna i frågeformu-
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lären var i hög grad utformade likadant för att mäta samma sak och gjorde att svaren kunde 

jämföras mellan grupperna. I samband med att frågorna ställdes till barnen gavs information 

om att de inte behövde svara på alla frågor om de inte ville och att de fick avbryta deltagande 

när som helst.  

Det finns ett stort behov av studier kring förberedelser av barn inom barnhälsovården. Denna 

studie har få deltagare och inga generella slutsatser kan dras. Det är även svårt att veta om det 

endast var text- och bildmaterialet som hade påverkan på barnets förberedelser inför hälsobe-

söks olika delar eller om det var andra faktorer såsom stöd från en förälder. Dock kan studien 

betraktas som en pilotstudie som givit information om att text- och bildmaterial inför BVC-

besök verkar ha en positiv inverkan på barns kunskap om besökets innehåll. Vidare har studi-

en funnit områden som skulle kunna förbättras när det gäller text- och bildmaterialets utform-

ning och utskick. Att i framtiden göra liknande studier i större omfattning skulle vara intres-

sant.  

Slutsats  

Studien visade att text- och bildmaterialet underlättade för föräldrarna i förberedelsen av bar-

net inför hälsobesöket. Barn som hade tagit del av text- och bildmaterialet hade i högre ut-

sträckning kunskap om hälsobesökets olika delar. Kunskap om vad som ska hända gör barnet 

mer förberett. 

Vidare utformning av text- och bildmaterialet genom att förtydliga informationen till föräl-

dern om hur materialet kan användas inför hälsobesöken vid fem år kan leda till att fler barn 

får möjligheten att bli förberedda. 
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BILAGA 1. TEXT- OCH BILDMATERIAL, BHV I UPPSALA LÄN 
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BILAGA 2. FRÅGEFORMULÄR 

Innan hälsobesöket. Barn i interventionsgruppen. 

1. Hur kände du för att åka hit idag?

2. Hur känns det just nu?

3. Vet du vad du ska göra här idag? (Barnet bör räkna upp väga, mäta och  
    vaccination).

Fri text

4. Hur tyckte du det var att titta på bilderna?

!!

!!!!

!!!!

!!
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BILAGA 3. FRÅGEFORMULÄR 

Efter hälsobesöket. Barn i interventionsgruppen. 

1. Hur tyckte du att besöket gick?

2. Hur tyckte du det var att titta på bilderna innan du kom hit idag så du visste vad 
    som skulle hända?

3. Hur tyckte du det gick att väga dig?

4. Hur tyckte du det gick att mäta dig och se hur lång du blivit?

5. Hur tyckte du det gick att få en spruta?

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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BILAGA 4. FRÅGEFORMULÄR  

Innan hälsobesöket. Barn i jämförelsegruppen. 

1. Hur kände du för att åka hit idag?

2. Hur känns det just nu?

3. Vet du vad ska göra här idag? (Barnet bör räkna upp väga, mäta och vaccination).

Fri text

!!

!!

!!

!!
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BILAGA 5. FRÅGEFORMULÄR 

Efter hälsobesöket. Barn i jämförelsegruppen. 

1. Hur tyckte du att besöket gick?

2. Hur tyckte du det gick att väga dig?

3. Hur tyckte du det gick att mäta dig och se hur lång du blivit?

4. Hur tyckte du det gick att få en spruta?

!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!
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BILAGA 6. FRÅGEFORMULÄR  
Innan hälsobesöket. Föräldrar i interventionsgruppen. 

1. Har ni fått en folder för att förbereda barnet inför dagens hälsobesök?

Ja Nej Vet ej

2. Har ni tittat i foldern tillsammans?

Ja Nej Vet ej

3. I vilken utsträckning tycker du att foldern underlättade för dig att förbereda     
    barnet?

I mycket stor 
utsträckning

I ingen utsträckning 
alls

4. Känner barnet till att det ska vägas?

Ja Nej Vet ej

5. Känner barnet till att det ska mätas?

Ja Nej Vet ej

6. Känner barnet till att det ska få en vaccination?

Ja Nej Vet ej

7. I vilken utsträckning tycker du att ditt barn är förberedd inför dagens hälsobesök?

Mycket 
förberedd Inte förberedd alls
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BILAGA 7. FRÅGEFORMULÄR 

Efter hälsobesöket. Föräldrar i interventionsgruppen. 

1. Hur tryggt upplevde du ditt barn under hälsobesöket?

Mycket 
tryggt

Inte tryggt alls

2. Tyckte du att foldern hjälpte barnet under hälsobesöket?

Mycket bra Inte bra alls

3. Hur gick det att väga barnet?

Mycket bra Inte bra alls

4. Hur gick det att mäta barnet?

Mycket bra Inte bra alls

5. Hur gick det att vaccinera barnet?

Mycket bra Inte bra alls

6.  Hur upplevde du hälsobesöket som helhet?

Mycket bra Inte bra alls
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BILAGA 8. FRÅGEFORMULÄR  
Innan hälsobesöket. Föräldrar i jämförelsegruppen. 

1. Känner barnet till att det ska vägas?

Ja Nej Vet ej

2. Känner barnet till att det ska mätas?

Ja Nej Vet ej

3. Känner barnet till att det ska få en vaccination?

Ja Nej Vet ej

4. Har ni förberett ert barn på något sätt inför dagens hälsobesök?

Ja Nej Vet ej

Om ja, hur har ni förberett? __________________________________________________________

5. I vilken utsträckning tycker du att ditt barn är förberedd inför dagens hälsobesök?

Mycket 
förberedd

Inte förberedd 
alls
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BILAGA 9. FRÅGEFORMULÄR 

Efter hälsobesöket. Föräldrar i jämförelsegruppen. 

1. Hur tryggt upplevde du ditt barn under hälsobesöket?

Mycket 
tryggt 

Inte tryggt alls

2. Hur gick det att väga barnet?

Mycket bra Inte bra alls

3. Hur gick det att mäta barnet?

Mycket bra Inte bra alls

4. Hur gick det att vaccinera barnet?

Mycket bra Inte bra alls 

5. Hur upplevde du hälsobesöket som helhet?

Mycket bra Inte bra alls 
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BILAGA 10. FRÅGEFORMULÄR

Efter hälsobesöket. BVC-sjuksköterskorna i interventionsgruppen.  

1. Hur tryggt upplevde du barnet under hälsobesöket?

Mycket 
tryggt

Inte tryggt alls

2. Tyckte du att foldern hjälpte barnet under hälsobesöket?

Mycket bra Inte bra alls

3. Hur gick det att väga barnet?

Mycket bra Inte bra alls

4. Hur gick det att mäta barnet?

Mycket bra Inte bra alls

5. Hur gick det att vaccinera barnet?

Mycket bra Inte bra alls

6. Hur upplevde du hälsobesöket som helhet?

Mycket bra Inte bra alls
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BILAGA 11. FRÅGEFORMULÄR 

 

Efter hälsobesöket. BVC-sjuksköterskan i jämförelsegruppen. 

1. Hur tryggt upplevde du barnet under hälsobesöket?

Mycket 
tryggt

Inte tryggt alls

2. Hur gick det att väga barnet?

Mycket bra Inte bra alls

3. Hur gick det att mäta barnet?

Mycket bra Inte bra alls

4. Hur gick det att vaccinera barnet?

Mycket bra Inte bra alls

5. Hur upplevde du hälsobesöket som helhet?

Mycket bra Inte bra alls
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BILAGA 12. SKATTNINGSSKALAN PQI-UU 4-8 
                                      

           

                          GLAD      glad     ledsen/sur  LEDSEN/SUR 
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BILAGA 13. INFORMATIONSBREV TILL FÖRÄLDRAR 

Förfrågan om att delta i en undersökning om hur barn och föräldrar upplever hälsoun-

dersökningen på BVC när barnet är fem år. 

Barnhälsovården ska arbeta efter FNs konvention om barns rättigheter vilket bland annat in-

nebär att alltid ha barnets bästa i fokus och att barn har rätt att säga sin mening.  

När barn ska besöka barnhälsovården är det viktigt att de känner sig trygga och vet vad som 

ska hända. 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterska vid Uppsala universitet. I utbild-

ningen ingår att genomföra en magisteruppsats med fokus på det kommande yrkesområdet. I 

samarbete med barnhälsovården i Uppsala läns landsting planerar vi att kartlägga i vilken ut-

sträckning barn känner sig trygga och känner till vad som ska hända vid hälsobesök på BVC.  

Vi vill därför fråga om du och ditt barn vill vara med i vår undersökning?  

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och ni kan när som helst avbryta er medverkan. 

Inga uppgifter om namn eller födelsetid  kommer att inhämtas och svaren kan inte spåras till 

någon enskild person. Att delta i studien kommer inte att påverka er fortsatta kontakt med 

barnavårdscentralen. Ni kan ta del av resultatet av undersökningen genom att fråga efter upp-

satsen som kommer att finnas tillgänglig på er BVC.  

Det här innebär det att delta i undersökningen: 

När ni kommer till BVC kommer vi att fråga om ni vill medverka och om ni tackar ja till detta 

ställer vi några frågor till dig och ditt barn innan ni träffar er BVC-sjuksköterska. När hälso-

besöket är klart ställer vi frågor om hur ni tyckte att besöket var. Vi kommer även att fråga 

BVC-sjuksköterskan om hur hälsobesöket gick. Att svara på våra frågor kommer att ta cirka 

15minuter. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. 
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Vänliga hälsningar 

Ann-Sofie Helgsten    Miriam Jenefeldt 

ann.helgsten.4252@student.uu.se    miriam.jenefeldt.2124@student.uu.se  

Handledare: Elisabet Hagelin  

elisabet.hagelin@kbh.uu.se  
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BILAGA 14. INFORMATIONSBREV TILL BVC-SJUKSKÖTERSKA 

NUMMER ETT 

Informationsbrev till BVC-sjuksköterska angående genomförande av studie på materia-

let ”Välkommen till BVC 5 år”. 

När nya procedurer eller metoder införs i vården bör man kartlägga om dessa får avsedd ef-

fekt. För att få sådan information behöver man kartlägga hur situationen är före och efter det 

att nyheten införs. Ett nytt text- och bildmaterial för att underlätta för föräldrar att förbereda 

sina  barn inför besök på BVC är under införande  inom barnhälsovården i Uppsala. 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterska vid Uppsala universitet. I utbild-

ningen ingår att genomföra en magisteruppsats med fokus på det kommande yrkesområdet. I 

samarbete med barnhälsovården i Uppsala läns landsting planerar vi att kartlägga i vilken ut-

sträckning föräldrar förbereder sina barn inför hälsobesöken vid fem år. Vi kommer att jämfö-

ra två grupper, de som tagit del av text- och bildmaterialet och de som inte gjort det. Vi hop-

pas därför att ni vill medverka i denna studie. 

Vi önskar att under veckorna 37-39 träffa cirka 15 barn och föräldrar som inte tagit del av ma-

terialet, jämförelsegrupp, samt 15 barn och föräldrar som tagit del av materialet, interven-

tionsgrupp. Vi önskar även träffa de ansvariga BVC-sjuksköterskorna.  

Undersökningen kommer att innehålla följande moment för båda grupperna: 

När barnen kallas till besöker ber vi att ni bifogar ett informationsbrev om studien till föräld-

rarna. Brevet innehåller en beskrivning av studien och en förfrågan om att medverka.  

När barnet kommer till besöket är en av oss i väntrummet och frågar om familjen vill med-

verka. De som vill medverka får frågor om hur de förberett barnet inför besöket och efter be-

söket ställs frågor om hur besöket gått. Vi önskar även ställa frågor till er BVC-sjuksköterskor 

kring hälsobesöket. Tidsåtgången beräknas vara ca 5-10 minuter för BVC-sjuksköterska och 

cirka 15-20 minuter för familjerna. 

!  51



Om det är möjligt är vi tacksamma om ni kan planera in flera femårsbesök per dag. Vi kom-

mer att kontakta er så att vi kan komma överens om en bra praktisk lösning. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Vänliga hälsningar 

Ann-Sofie Helgsten    Miriam Jenefeldt 

ann.helgsten.4252@student.uu.se   miriam.jenefeldt.2124@student.uu.se  

Handledare: Elisabet Hagelin  

elisabet.hagelin@kbh.uu.se 
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BILAGA 15. INFORMATIONSBREV TILL BVC-SJUKSKÖTERSKA 

NUMMER TVÅ 

Information om genomförande av studie vid införande av ett förberedelsematerial inför 

barns besök på BVC när de är fem år. 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterska vid Uppsala Universitet. I 

utbildningen ingår att genomföra en studie relaterad till vårt kommande yrkesområde. 

I vårt fall har vi valt att studera effekten av införandet av ett förberedelsematerial 

riktat till barn inför BVC-besök. För att kunna besvara vår frågeställning vill vi jämföra 

i vilken utsträckning barn som är fem år är förberedda på innehållet i BVC-besöket 

före och efter det att materialet skickas ut till familjerna. Studien kommer att 

genomföras under hösten 2016. 

Ansökan om tillstånd att genomföra studien har sökts och nyligen beviljats av 

Forskning- och utvecklingsavdelningen i Uppsala läns landsting. Eftersom 

godkännandet kom sent har alla berörda mottagningar redan fått information om 

förberedelsematerialet och uppmanats att börja. Vi är nu mycket angelägna om att få 

kontakt med de mottagningar som inte hunnit börja för att kunna göra för- och 

eftermätningar på samma mottagningar. För att få veta vilka som inte hunnit börja 

önskar vi under vecka 36 ringa till alla mottagningar. De sjuksköterskor som inte 

hunnit börja tillfrågas om medverkan i studien och när de planerar att börja införa 

förberedelsematerialet i sitt arbete. Informationsbrev om studiens genomförande 

bifogas här. 

Vänliga hälsningar 

Ann-Sofie Helgsten    Miriam Jenefeldt 

Ann.Helgsten.4252@student.uu.se   miriam.jenefeldt.2124@student.uu.se 

Handledare: 

Elisabet Hagelin, 
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distriktssköterska, medicine doktor 

elisabet.hagelin@kbh.uu.se

!  54

mailto:elisabet.hagelin@kbh.uu.se

