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Sammanfattning 
 
Barn i Sverige mellan noll och sex år erbjuds återkommande hälsobedömningar på 
barnavårdscentralen (BVC). En av dessa bedömningar sker vid 18 månader då det bland 
annat görs en språklig bedömning. Som det ser ut idag finns ingen evidens för att den 
språkliga bedömningen i dess nuvarande utformning främjar sitt syfte. Till följd av detta 
har man i Uppsala län prövat föräldraformuläret Infant Toddler Checklist (ITC) vid 18-
månaderbesöket. Syftet med studien var att undersöka hur 
barnhälsovårdssjuksköterskorna upplevde formuläret ITC samt få en förståelse för hur 
metoden fungerade i barnhälsovårdens verksamhet. Fjorton deltagare rekryterades från 
fyra barnavårdscentraler i Uppsala län med varierande upptagningsområden. Studien 
använde kvalitativ metod med semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna 
transkriberades och analyserades med systematisk textkondensering. Analysen 
resulterade i fyra övergripande teman som berörde BVC-sjuksköterskornas upplevelser 
av den nya metoden. Resultatet visade att formuläret upplevdes stärka både föräldrar 
och sjuksköterskor. BVC-sjuksköterskorna ansåg att formuläret gav dem underlag för 
remittering och att föräldrarna upplevdes bli mer delaktiga och medvetna. Vidare 
indikerade resultatet att formuläret ansågs vara ett användbart verktyg men att det 
behövde modifieras för att kunna nå ut till fler familjer.  
 
Nyckelord: Infant Toddler Checklist (ITC), BVC-sjuksköterskor, Hälsobedömning, 18-
månadersbesöket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Abstract 
 
Children in Sweden between zero and six years are offered regular health and 
developmental check-ups at the Child Health Centre (CHC). One of these check-ups, 
when the child is 18 months old includes a speech-language check-up. Today, the 
check-up is not evidence-based. Therefore, the parent questionnaire Infant Toddler 
Checklist (ITC) was introduced in Uppsala county in the check-up at 18 months. The 
aim of the study was to explore how nurses at the CHC experienced the questionnaire 
and to get an understanding of how the method functioned in the CHC. The participants 
were recruited from four Child Health Centres with different catchment areas. The 
method was qualitative with semi-structured interviews in three focus groups. The 
interviews were transcribed and the analysis was conducted using systematic text 
condensation. The analysis resulted in four over all themes addressing the nurses' 
experiences with the new method. The results indicated that the questionnaire seemed to 
empower both parents and nurses. The nurses considered that the questionnaire worked 
as a basis for referral. The questionnaire was also perceived as making parents more 
aware and involved. The results also indicated that the questionnaire was seen as a 
useful tool but need to be modified to reach more families.  
 
Keywords: Infant toddler checklist (ITC), Nurses at the CHC, Health and developmental 
check-up, check up at 18 months 
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1. Inledning 
Ett vanligt förekommande symtom för utvecklingsförsening hos små barn är en 
försening i kommunikationsutvecklingen. Det gör att det är viktigt att använda en metod 
som tidigt kan identifiera kommunikationsförseningar hos små barn och därmed tidigt 
kunna erbjuda intervention (Chambers et al, 2015). Studier visar att tidig intervention 
för barn med till exempel autismspektrumtillstånd är mycket viktig (Wetherby et al., 
2004).   
 
I Sverige erbjuds alla föräldrar till barn under sex år kostnadsfri barnhälsovård som 
innefattar vaccinationer, hembesök, föräldragrupper och hälsobedömningar (Wallby & 
Hjern, 2011). Dessa hälsobedömningar sker vid olika åldrar och en av dessa sker när 
barnet är 18 månader gammalt. Vid detta besök träffar barnet en 
barnhälsovårdssjuksköterska som gör en utvecklingsbedömning där bland annat en 
bedömning av språket ingår. Det finns idag ingen evidens för att dessa 
hälsobedömningar ökar hälsan hos barnet och därför behövs andra beprövade metoder 
(Håkansson & Sundelin, 2000). 
 
I Uppsala län har därför trestegsmodellen Kommunikation i tidig intervention (KomItid) 
prövats med föräldraformuläret Infant Toddler Checklist (ITC) sedan hösten 2015 
(bilaga 1). Screeningmetoden består av ett formulär som innefattar frågor kring barnets 
kommunikation, tal och symboliska förmåga. Idag saknas det dock information om hur 
BVC-sjuksköterskorna upplever att det är att använda metoden i barnhälsovårdens 
verksamhet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

2 

 
2. Bakgrund 
2.1. Screening 
2.1.1. Definition  
Screening innebär en undersökning av populationen för att identifiera individer med risk 
för ohälsa (Socialstyrelsen, 2014b). Målet med screening är inte att diagnostisera 
individer utan att hitta de personer som med stor sannolikhet är drabbade. Enligt 
Socialstyrelsen är syftet med en screeningundersökning att identifiera problem i hälsan 
tidigt för att minska fortsatta problem (Socialstyrelsen, 2014b). Det är alltså viktigt att 
identifiera individer med risk för ohälsa, sjukdom och funktionsnedsättning för att tidigt 
kunna erbjuda intervention och minska konsekvenserna för befolkningen 
(Socialstyrelsen, 2014a).    
 
2.1.2. Kriterier och riktlinjer  
För att skapa en nationell samordning och jämlik vård i Sverige har Socialstyrelsen 
utformat riktlinjer som ska följas vid screening. För dessa riktlinjer har inspiration 
hämtats från Världsorganisationens (WHO) internationella bedömningskriterier. Dessa 
riktlinjer har anpassats för att passa de behov som finns idag och det svenska vård- och 
omsorgssystemet (Socialstyrelsen, 2014a).  
 
2.1.3. Screeningprogrammets fördelar och nackdelar  
Screening har sina fördelar men också vissa begränsningar. Ett syfte med screening är 
att minska dödlighet och konsekvenser av en sjukdom. Hittas en sjukdom tidigt minskar 
alltså risken för dödlighet och ger även en bättre livskvalité. Många individer har dock 
inte det tillstånd som de screenas för, vilket kan medföra negativa effekter (Lagerlund & 
Zackrisson, 2013). En screening kan utmynna i olika resultat. En screening kan resultera 
i ett sant positivt svar. Detta innebär att en person som känner sig frisk blir medveten 
om sina hälsoproblem, vilket är fördelaktigt då intervention kan erbjudas. Screeningen 
kan också utmynna i falskt positivt svar. Ett sådant svar indikerar att individen har 
hälsoproblem fast det egentligen inte existerar någon ohälsa, vilket kan leda till 
obefogad oro hos individen. Screeningen kan utmynna i ett falskt negativt svar. Detta 
innebär att en individ med hälsoproblem enligt screeningprogrammet är frisk, vilket kan 
medföra en falsk trygghet (Socialstyrelsen, 2014b).   
 
2.2. Barnhälsovården i Sverige  
Screening är ett av de moment som barnhälsovården erbjuder till alla barn och föräldrar 
i den hälsoövervakning som också innebär moment som tillväxtmätning och 
utvecklingsbedömning (Socialstyrelsen, 2014b). Barnhälsovården har som mål att ge 
barn bästa möjliga psykiska, fysiska och sociala hälsa. Detta arbete sker genom att 
stödja barns hälsa och utveckling, men även genom att förebygga psykisk ohälsa. 
Vidare arbetar barnhälsovården med att identifiera problem i barns hälsa och utveckling 
på ett tidigt stadium, samt att tidigt kunna erbjuda intervention när detta föreligger 
(Rikshandboken, 2014).  
 
För att barnhälsovården ska ha möjlighet att bidra till barns psykiska, fysiska och 
sociala hälsa behöver man nå ut till alla föräldrar och barn. Detta sker genom att 
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Barnhälsovården erbjuder insatser till alla familjer samt genom särskilda och förstärkta 
insatser riktade till familjer med utökat behov (Rikshandboken, 2014).   
 
Arbetet på barnavårdscentralen (BVC) består av olika delar där man har en 
hälsoövervakande funktion där syftet är att följa barnets hälsa, utveckling och 
livsvillkor. Här ingår att övervaka barnets tillväxt, allmänna somatiska undersökningar, 
psykomotoriska bedömningar samt bedömning av språk och kommunikation. Förutom 
den hälsoövervakande funktionen har även barnhälsovården en hälsofrämjande funktion 
som berör levnadsvanor och miljö samt samspel och relationer. I detta basprogram som 
alla erbjuds ingår dessutom ett vaccinationsprogram vid bestämda åldrar (Magnusson., 
Blennow., Reuter., Tell, 2015). För utförligare information kring när de olika besöken 
sker på BVC, se tabell 1.  
 

Tabell 1. Tabell över när besöken på BVC sker samt åldrar (Magnusson et al., 2015).  
 

Ålder Plats Professioner på besöket Typ av besök 
 

0-3 v Hembesök Sjuksköterska  

4 v BVC Läkare, sjuksköterska Läkarundersökning 
Utvecklingsbedömning 

6-8 v BVC Sjuksköterska Utvecklingsbedömning 

3-5 mån BVC Sjuksköterska Vaccination 

6 mån BVC Läkare, sjuksköterska Läkarundersökning 
Utvecklingsbedömning 

10 mån BVC Sjuksköterska Utvecklingsbedömning 

12 mån BVC Läkare, sjuksköterska Läkarundersökning 
Vaccination 

18 mån BVC Sjuksköterska Utvecklingsbedömning 
Vaccination 

2,5 – 
3 år* 

BVC Läkare, sjuksköterska Läkarundersökning, BMI 
Utvecklingsbedömning, språk 

4 år BVC Sjuksköterska Utvecklingsbedömning 
Syn, hörsel, BMI 

5 år BVC Sjuksköterska BMI. vaccination 

  

* Varierar beroende på landsting. 
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2.2.1. Nationella barnhälsovårdsprogrammet 
Socialstyrelsen gav år 2014 ut Vägledning för barnhälsovården. Syftet med denna 
vägledning är att ge ökad kunskap åt de som arbetar inom barnhälsovården. 
Vägledningen från Socialstyrelsen ska även bidra till att ge stöd i de beslut som 
beslutsfattare tar i arbetet med att utforma hälsovårdsprogram för barn. Ett annat syfte 
med vägledningen från Socialstyrelsen är att nå en så jämlik barnhälsovård i Sverige 
som möjligt (Socialstyrelsen, 2014b). Vägledningen ligger till grund för det nya 
barnhälsovårdprogrammet. Ett gemensamt mål är, förutom att bidra till en mer jämlik 
vård, att öka användningen av evidensbaserade metoder i barnhälsovårdens arbete 
(Rikshandboken, 2015).   
 
2.2.2. 18-månadersbesöket på BVC 
Ett av besöken på BVC sker när barnet är 18 månader gammalt. Vid besöket gör en 
BVC-sjuksköterska bland annat en bedömning av barnets psykomotoriska utveckling. 
En psykomotorisk utvecklingsbedömning görs även vid andra åldrar hos barnet. Denna 
typ av bedömning har sin grund i kunskap om hur barnets utvecklingsmönster ter sig 
under de första åren. Främsta syftet med bedömningen är att få svar på om det krävs en 
ökad uppmärksamhet kring barnets utveckling (Magnusson., Blennow., Hagelin, 2009). 
De moment som i nuläget ingår i denna bedömning vid 18 månaders ålder är 
observation av om barnet kan gå säkert utan stöd, om barnet kan bygga torn av 2 till 3 
klossar, om barnet kan rita klotter. Det görs även en bedömning av språket där det testas 
om barnet kan tala 8 till 10 ord, kan förstå fler än 8 till 10 ord, kan peka ut kroppsdelar 
samt om barnet kan hämta saker på uppmaning. Klarar inte barnet någon eller flera av 
dessa moment erbjuds åtgärder i form av vägledning, vidare remiss eller uppföljning 
(Rikshandboken, 2017).  
 
I en studie av Westerlund m.fl. (2004) undersöktes användbarheten av bedömningen av 
språkutvecklingen där man testar om barnet kan tala 8 till 10 ord. Detta gjordes genom 
att barnen som inte uppnått målet med att tala 8 till 10 ord vid 18 månader följdes upp 
ett halvår senare. Slutsatsen av studien var att bedömningen av språkutvecklingen hos 
barn vid 18 månaders ålder bör omprövas (Westerlund., Eriksson., Berglund, 2004)  
 
2.2.3. Evidens i barnhälsovårdens verksamhet 
Bedömningen av barnets utveckling vid 18-månadersbesöket saknar i sin nuvarande 
form evidens. Flera av de hälsobedömningar som idag erbjuds av BVC saknar belägg 
för att de ökar hälsan hos barnen och man har kommit fram till att dessa metoder som 
saknar evidens ska ersättas med andra beprövade metoder (Håkansson & Sundelin, 
2000).  
 
I Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovården (2014b) står det att det är särskilt 
viktigt att det finns evidens kring förebyggande insatser. Socialstyrelsen menar även att 
det är önskvärt att dessa förebyggande insatser begränsas till att omfatta sådana där det 
finns vetenskapligt dokumenterade effekter. Det finns idag delar av barnhälsovårdens 
arbete som saknar forskning som dokumenterar dess effekter och därför bör det tas 
initiativ till forskning kring detta (Socialstyrelsen, 2014b). Barnhälsovården i Sverige 
bör dessutom ta initiativ till forskning samt stödja forskning med syftet att kunna ta 
fram metoder med vetenskaplig grund och regelbunden utvärdering (Nayeb & 
Westerlund, 2014).  
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2.3. Tidig identifiering 
Genom att använda vetenskapligt utvärderade metoder i barnhälsovårdens arbete kan 
man lättare identifiera de barn som behöver hjälp. Det behövs mer forskning med syfte 
att ta fram metoder för att enklare kunna identifiera barn med 
kommunikationssvårigheter vid bland annat 18 månaders ålder (Nayeb & Westerlund, 
2014). Det är därför viktigt att hitta en metod för att undersöka barnets kommunikation 
för att tidigt kunna erbjuda intervention då det har visat sig att ett kardinalsymtom för 
utvecklingsförsening hos små barn är en försening i kommunikationsutvecklingen 
(Chambers., Stronach., Wetherby, 2015). Tidig upptäckt av barn som har en försening i 
språkutvecklingen är viktig eftersom språket spelar en central och viktig roll i våra liv. 
En försening i den tidiga språkutvecklingen kan indikera svårigheter isolerade till 
språket, men kan även vara en tidig fingervisning om mer övergripande svårigheter som 
utvecklingsförsening eller autismspektrumtillstånd (AST) (Dale & Patterson, 2010). 
Trots detta upptäcks de flesta barn med kommunikationssvårigheter inte förrän de är 2-3 
år gamla (Wetherby., Goldstein., Cleary., Allen., Kublin, 2003).  
 
Studier tyder på att intervention för barn med AST före 3,5 års ålder har större inverkan 
jämfört med intervention efter 5 års ålder (Wetherby., Woods., Allen., Cleary, 2004). 
Då det inte finns någon biologisk markör för t. ex. autismspektrumtillstånd behövs en 
metod som är baserad på barnets beteende, vilket gör det extra viktigt med en metod för 
tidig identifikation (Wheterby et al., 2004).  
 
2.4. Tidig kommunikations- och språkutveckling 
2.4.1. Språkets innehåll 
Språkförmågan kan delas in i olika domäner. En vanlig uppdelning är att språkförmågan 
delas in i fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. Domänen fonologi behandlar 
språkljud (fonem) samt regler för hur språkljuden får kombineras. Även de rytmiska och 
melodiska aspekterna av språket ingår här (prosodi). Grammatiska domänen innefattar 
böjningsmönster (morfologi) samt hur man kombinerar ord till satser d.v.s. syntax. 
Semantiska domänen innefattar själva innehållet i språket, till exempel ords betydelse. 
Pragmatiska domänen av språket behandlar kommunikationsförmåga i stort och hur 
man använder språket (Nettelbladt & Salameh, 2007).  
 
2.4.2. Barnets förspråkliga utveckling och tidig kommunikation  
Barnet är redan vid födseln förberedd för kommunikation. Det nyfödda barnet har en 
särskild känslighet för synintryck och hörselintryck som den mänskliga 
kommunikationen baseras på: det visuella intrycket av människans ansikte och auditiva 
intrycket av människans röst (Söderbergh, 1979). Någon dag efter födseln har barnet 
förmågan att känna igen moderns röst (Nettelbladt och Salameh, 2013). Enligt 
Nettelbladt och Salameh (2013) är förutsättningarna för att barnet ska kunna utveckla 
sitt språk just att barnet visar en preferens för människors röster och ansikten, att barnet 
har blickkontakt och visar interaktionell synkroni (Nettelbladt & Salameh, 2013). 
Interaktionell synkroni innebär att barnet rör sig synkroniserat till den vuxnes tal 
(Condon & Sander, 1974). 
 
När barnet möter en vuxens tal uppstår en proto-konversation. Den vuxne talar med 
barnet och barnet svarar med ljud som är tecken på välbefinnande, vilket barnet gör med 
hjälp av inandning och utandning, så att stämbanden vibrerar. Barnet producerar också 
ljud genom att stänga och öppna munnen och bildar sug- och smackljud. Barnet 
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kommunicerar också med skrik och den vuxne lär sig att tolka skriken kommunikativt 
(Bjar, 2003). 
 
Vid två till tre månaders ålder börjar barnet producera vokaljoller. Dessa ljud är tecken 
på barnets välbefinnande och kallas på engelska för ”cooing” (Westerlund, 2009). 
Enligt Nettelbladt och Salameh (2013) skriver Stark i sin studie från 1980 att 
vokaliseringen hos barnet börjar vid sex månaders ålder, vilket betyder att barnet 
varierar sin grundtonfrekvens, intensitet och längd. Vid sju till nio månader börjar 
barnet producera reduplicerat stavelsejoller, vilket innebär enkla CV-stavelser som 
upprepas eller redupliceras, till exempel ”ba-ba-ba” (Nettelbladt & Salemeh, 2013). När 
barnet är tio månader slutar det producera ljud som inte finns i barnets nära omgivning 
(Westerlund, 2009). När barnet närmar sig 12 månader börjar produktionen av icke-
reduplicerat stavelsejoller, som är en viktig förelöpare till de första orden hos barnet och 
innefattar en större variation av vokaler och konsonanter (Nettelbladt & Salameh, 
2007).  
 
En del av barnets pragmatiska och språkliga utveckling är barnets gester. Gester innebär 
att barnet gör rörelser som har en kommunikativ innebörd. En av barnets första gester är 
att sträcka sig efter föremål, vilken brukar uppträda hos barnet runt fem månaders ålder. 
Vid sju månaders ålder brukar gesten att vinka adjö och att ge uttryck för avvisande 
förekomma. När barnet är ungefär ett år brukar pekgesten börja förekomma. Pekgesten 
innebär en komplex förmåga som innefattar både att själva kunna peka och att följa 
andras pekning (Foster, 1990). Detta brukar inte vara fullt utvecklat hos barnet förrän 
vid 15 månader (Von Tetzchner, 2005).  
 
2.4.3. Barnets första ord 
När barnet är mellan åtta och tolv månader och betonar första stavelsen i jollret börjar 
det låta mer som ord, till exempel orden ”mamma” och ”pappa”. Barnet börjar använda 
samma ljudstrukturer upprepade gånger och i situationer som återkommer, sådana ord 
som vi kallar för proto-ord (Bjar, 2003). När ett barn producerar sina första ord har 
barnet ofta kvar en del av jollret. De första orden består av ettordssatser som kallas 
holofraser, vilket innebär att ordet har flera betydelser. Bjar (2003) ger exemplet att 
”mö” skulle hos ett barn kunna betyda ”jag vill ha mjölk”, ”hjälp mig” eller ”häll upp 
mer till mig”. Här är det omgivningens förmåga att tolka barnet som gör att barnets 
kommunikation fungerar.  
Barnet producerar delar av ett ord, tillsammans med gester som gör att omgivningen har 
förmågan att tolka barnet. De ord som förekommer vid denna ålder är ord som barnet är 
i behov av, namn på familjemedlemmar, spännande leksaker, djur och kläder. De första 
orden som barnet producerar består ofta av ord som förenklats till CVCV-strukturer, likt 
det joller som barnet producerar (Bjar, 2003). Ordförståelse och ordproduktion skiljer 
från varandra i barnets språkutveckling. Ett barn som producerar cirka tio ord, förstår 
oftast femdubbelt så många ord (Foster, 1990).  
 
2.5. Kommunikativa svårigheter 
Det finns flera olika tillstånd som kan medföra en försening i barnets språk- och 
kommunikationsutvecklingen, till exempel språkstörning, autismspektrumtillstånd, 
intellektuell funktionsnedsättning och late talkers (Nettelbladt, U., Samuelsson., C., 
Sahlén, B., Ors, M. 2008; Bruce & Thernlund., 2008; MacRoy-Higgins et al., 2016). I 
följande avsnitt redogörs för dessa tillstånd. 
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2.5.1. Språkstörning 
Diagnosen språkstörning kan bli aktuell när ett barn uppvisar en språkutveckling som är 
påtagligt försenad utan någon tydlig orsak. Tidigare fanns en stor variation av teorier 
om vad språkstörning berodde på. Tankar som dåligt föräldraskap, hjärnskada kring 
födseln eller nedsatt hörsel diskuterades. Med tiden blev det allt mer klart att det finns 
en genetisk aspekt som är viktigare för att förklara bakgrunden till språkstörning. Det 
började spekuleras kring en specifik gen för språkstörning, men man kom så 
småningom fram till att det inte fanns en enda bakomliggande faktor som kunde 
förklara språkstörning. Hos de flesta barn med språkstörning finns snarare ett komplext 
samspel mellan genetiska- och miljömässiga faktorer (Bishop, 2006). 
 
Definitionerna av språkstörning har varierat genom åren och hur man definierar 
språkstörning beror på vilket sammanhang det rör sig om. Reilly et al., (2014) menar att 
barn med språkstörning uppvisar en försening i sin språkliga utveckling, men att de 
samtidigt uppvisar kognitiva färdigheter som är inom normalspannet för åldern. 
Samtidigt finns det inte någon känd orsak till den språkliga förseningen hos barnet. 
Definitionen av språkstörning enligt ICD-10, som är den diagnosklassifikation som 
används i Sverige, kan man läsa i Nettelbladt et al., (2008) s.125: "Störningar av den 
normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. 
Tillstånden kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, 
sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer".  
 
Ett barn med en språkstörning ligger påtagligt efter i språkutvecklingen jämfört med 
barn som har en typisk språkutveckling (Leonard, 2014). Enligt Leonard (2009) märks 
denna försening i språkutvecklingen inom flera språkliga områden som till exempel 
ordförråd och fonologi. När barn med språkstörning befinner sig i förskoleåldern är det 
inte heller ovanligt att det uppvisar ett bristande samspel mellan morfologi och syntax 
(morfosyntax).  
 
Förutom svårigheter med att producera språk kan barn med språkstörning ofta uppvisa 
nedsatt språkförståelse. Ett annat karakteristiskt drag hos barn med språkstörning är att 
de inte tar så många initiativ till kommunikation (Nettelbladt et al., 2008). Det finns 
däremot stora individuella skillnader mellan hur de språkliga svårigheterna ter sig hos 
olika barn med språkstörning (Leonard, 2009). Språkstörning kan även förekomma i 
olika grader. Den kan vara av lättare art eller mer omfattande (Nettelbladt & Salameh., 
2007).  
 
2.5.2. Intellektuell funktionsnedsättning 
Enligt DSM-5 innebär en intellektuell funktionsnedsättning både intellektuella och 
anpassningsmässiga svårigheter inom tre områden kognitiva, sociala och praktiska. Tre 
kriterier måste vara uppfyllda för att diagnosen intellektuell funktionsnedsättning ska 
kunna ställas. Dessa tre kriterier är: 
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A. Brister i intellektuella funktioner, t. ex. Problemlösning, planering och abstrakt 
tänkande (MINI-D 5, 2014).  

B. Brister i adaptiv förmåga som i sin tur medför begräsningar i det vardagliga 
livet.  Personens fungerande i en eller flera aspekter som t. ex. kommunikation, 
social delaktighet och självständighet påverkas av bristerna i adaptiv förmåga 
(MINI-D 5, 2014). 

C. Brister både för intellektuell förmåga och adaptiv förmåga som ska ha visat sig 
under utvecklingsperioden (MINI-D 5, 2014). 
 

De språk- och kommunikationssvårigheterna som förekommer vid intellektuell 
funktionsnedsättning är dels försenad, språkutveckling men även att språkförståelsen är 
nedsatt, vilket främst gäller för abstrakt språk. Dessutom är det vanligt med en 
begreppsutveckling som är kraftigt försenad vilket visar sig i form av ett begränsat 
ordförråd. Den grammatiska utvecklingen kännetecknas av att den är förenklad och 
bristfällig (Bruce & Thernlund., 2008).  
 
Det finns många och varierande orsaker till intellektuell funktionsnedsättning. En orsak 
är störningar i centrala nervsystemets utveckling, beroroende på genetiska avvikelser 
eller skador, som i sin tur begränsar utvecklingen hos fostret eller barnets hjärna. Det 
finns även förvärvade skador som kan orsaka intellektuell funktionsnedsättning. 
Exempel på dessa är vissa infektioner under graviditet, läkemedel som orsakat toxisk 
påverkan på fostret samt fetal alkoholspektrumstörning (Nylander., Fernell., Björkman., 
2014) 
 
2.5.3. Autismspektrumtillstånd 
En avvikande utveckling i social interaktion och kommunikation samt begränsade 
intressen och aktiviteter anses som utmärkande drag för autismspektrumtillstånd (AST). 
Utöver kärnsymtomen finns det stora skillnader vad gäller kognitiv- och social förmåga 
(Allgulander, 2014).  
 
Vid AST förekommer försenad eller utebliven språkutveckling samt svårigheter med 
språkförståelse. Svårigheterna med språkförståelse rör främst svårigheter att förstå 
underförstådd betydelse. Även stereotypt tal med upprepningar, samt pragmatiska 
svårigheter som medför nedsatt förmåga att inleda och upprätthålla samtal, förekommer 
(Bruce & Thernlund., 2008).  
 
Det finns varierande orsaker till AST. Man har bland annat identifierat störningar i 
kommunicerande nervbanor i det centrala nervsystemet både i vit och grå vävnad. Det 
verkar även som att flödet av information mellan de båda hjärnhalvorna är avvikande 
hos dessa personer (Allgulander, 2014).  
 
2.5.4. Late talkers  
I den språkliga utvecklingen hos barn brukar man tala om att barnet når vissa milstolpar 
vid olika åldrar. Dessa milstolpar är att barnet börjar säga sina första ord vid 1 års ålder, 
säger cirka 50 ord och börjar kombinera ord vid 18 månaders ålder, samt att barnet vid 2 
års ålder börjar producera upp emot 300 ord. Det finns dock barn som inte når dessa 
milstolpar i sin utveckling av språket och som uppvisar en långsam utveckling av det 
expressiva språket. Dessa barn kallas late talkers. För att definieras som late talker får 
barnet, utöver den försenade språkutvecklingen, inte heller uppvisa några kognitiva eller 
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utvecklingsmässiga nedsättningar. Vidare ska barnet inte heller ha någon genetisk 
avvikelse, neuromuskulär sjukdom eller hörselnedsättning för att kunna identifieras som 
en late talker (MacRoy-Higgins., Shafer., Fahey., Kaden, 2016).  
 
Barn som är late talkers upptäcks ofta före 24 månaders ålder eftersom de uppvisar ett 
ordförråd på färre än 50 ord, och inte kombinerar ord men samtidigt visar ett 
åldersadekvat mönster inom social interaktion och lek (MacRoy-Higgins et al., 2016). 
Det finns utmaningar att ta hänsyn till vid identifikation av barn som uppvisar en 
försening i den tidiga språkutvecklingen. En utmaning är att hitta beprövad information 
kring att identifiera svårigheter hos små barn där direkt intervention kan vara svårt att 
genomföra. En annan utmaning är att många av de barn som uppvisar försening i 
språkutvecklingen vid 24 och 30 månaders ålder tar igen denna försening under de 
närmaste åren, och är då inte längre i behov av någon intervention (Dale & Patterson, 
2016).  
 
2.6. Infant Toddler Checklist som screeningmetod 
För att tidigt identifiera barn med språk- och kommunikationssvårigheter prövades i 
Uppsala län trestegsmodellen KomItid med början under hösten 2015. Två 
barnavårdscentraler började använda metoden i september 2015, en barnavårdscentral 
började använda metoden i november 2015 och en barnavårdscentral började använda 
metoden i oktober 2016. 
 
KomItid har sin utgångspunkt från föräldrakursen AKKtiv som är konstruerad för 
föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. Nu testas en utökad modell med 
föräldraformuläret Infant Toddler Checklist (ITC), klinisk bedömning och intervention 
(KomItid lathund, 2015). ITC är en del av modellen Communication and Symbolic 
Behavior Scales Developmental Profile som utvecklades av Wheterby och Prizant år 
1993. Det utvecklades sedan en förkortad version år 2002 med syfte att vara ett effektivt 
verktyg för att tidigt identifiera kommunikationssvårigheter (Chambers et al., 2015). 
Formuläret är översatt till svenska av Eric Zander, medicine doktor vid Karolinska 
institutet, och Ulla Sundberg, forskare vid Stockholms universitet (Wetherby & Prizant, 
2002).  
 
BVC-sjuksköterskan skickar ut föräldraformuläret ITC i samband med kallelsen till 18-
månadersbesöket. Föräldrarna fyller i formuläret och tar med sig det till besöket. Vid 
utfall på föräldraformuläret ITC får familjen hembesök av en logoped. Under 
hembesöket gör logopeden en bedömning av barnets kommunikationsförmåga samt 
handleder föräldrarna i hur de kan stötta sitt barn. Föräldrarna till de barnen med stora 
svårigheter lottas mellan att få gå en kurs i hur de kan stötta sitt barn i 
kommunikationen eller fortsatt kontakt med logoped. Efter kursen får familjen 
ytterligare ett hembesök där föräldrarna får mer handledning och ytterligare insatser 
diskuteras under besöket (KomItid lathund, 2015).  
 
Föräldraformuläret ITC består av 24 flervalsfrågor uppdelade i sju kategorier. 
Formuläret omfattar frågor kring språk, ögonkontakt, gester och kommunikationsljud, 
förmåga att förstå ljud och förmåga att leka med objekt. Anledningen till att dessa 
aspekter undersöks är för att de har visat sig ge viktiga ledtrådar om språk- och 
kommunikationsutveckling och för att upptäcka barn med till exempel 
autismspektrumtillstånd (Wheterby et al., 2004). Idag saknas det information om hur 
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BVC-sjuksköterskorna upplever att det är att arbeta med metoden, vilket är 
betydelsefullt för dess kliniska användbarhet.   
 
En studie av Wheterby et al., (2004) indikerade att ITC är en effektiv screeningmetod 
för att tidigt bedöma prelingvistisk kommunikation hos barn mellan 12 och 24 månaders 
ålder, samt för att få en fingervisning om hur barnet kommer att prestera på tester 1 till 2 
år senare (Wheterby et al., 2004).  
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3. Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka BVC-sjuksköterskors upplevelser av 
föräldraformuläret ITC, samt få en förståelse för hur metoden fungerade i 
barnhälsovårdens verksamhet.  
 
3.1.  Frågeställning  

•       Vad är BVC-sjuksköterskors uppfattning om användbarheten av ITC vid 18-
månadersbesöket?  
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4. Metod  
4.1. Design  
Undersökningsmetoden som användes i studien var en kvalitativ metod med 
semistrukturerade fokusgruppintervjuer. Fokusgrupper lämpar sig väl när man vill 
undersöka aspekter som uppstår i social interaktion. Exempel på sådana aspekter är 
attityder och värderingar. Det som utmärker fokusgrupper är att de deltagare som 
intervjuas har erfarenhet av en gemensam händelse (Hylander, 1998).  
 
4.2. Etik  
Studien blev godkänd av etikprövningsnämnden i Uppsala med diarienummer 
2015/124/2 forskningsprojektet Kommunikationssvårigheter under barnets två första 
år, upptäckt vid 18 månader och utvärdering av tidig insats. Ansökan om ändring 
gjordes 2017-02-06 med komplettering 2017-03-10 och 2017-05-02. Ändringen blev 
godkänd 2017-05-11.  
 
Ansökan om godkännande att genomföra forskningsstudie inom den offentliga 
Primärvårdens verksamheter skickades till primärvårdsdirektören (bilaga 6). Studien 
blev godkänd av primärvårdsdirektören 2017-03-27. Verksamhetscheferna informerades 
om studien och hade möjlighet att tacka nej till studien (bilaga 5).  
 
Informationsbrev skickades ut till de berörda BVC-sjuksköterskorna på de aktuella 
barnavårdscentralerna (bilaga 3). I informationsbrevet beskrevs kort hur intervjuerna 
skulle gå till, syftet med studien, hur materialet skulle behandlas samt att BVC-
sjuksköterskornas chef givit dem tillstånd att genomföra intervjuerna på arbetstid.  
 
Muntlig information om att deltagande var frivilligt och att deltagare närsomhelst kunde 
avbryta sitt deltagande gavs innan varje intervju började. Även samtycke till 
ljudupptagning under intervjuerna inhämtades. 
 
4.3.  Procedur  
4.3.1. Urval  
Inom ramen av en RCT-studie prövades föräldraformuläret ITC av 11 
barnavårdscentraler i Uppsala, som en del av forskningsprojektet KomItid som pågått 
mellan åren 2015 och 2017. Nio barnavårdscentraler hade använt metoden sedan hösten 
2015 och två barnavårdscentraler hade använt metoden sedan hösten 2016. En av 
barnavårdscentralerna avslutade sin datainsamling på grund av sjukdom. 
   
Fem av barnavårdscentralerna valdes ut genom strategiskt urval och tillfrågades om att 
delta i intervjuerna. Olika typer av barnavårdscentraler valdes ut med olika 
upptagningsområden vad gäller socio-demografi. Fyra barnavårdscentraler tackade ja 
till att delta, en barnavårdscentral tackade nej till att delta på grund av hög 
arbetsbelastning. Den barnavårdscentral som tackade nej till att delta var den som mötte 
familjer med lägst socio-demografi. En av barnavårdscentralerna som deltog i studien 
tillfrågades att delta på grund av att den inte använt metoden lika länge som de andra 
barnavårdscentralerna.  
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Fjorton sjuksköterskor fördelade på tre fokusgruppsintervjuer deltog i studien. 
Sjuksköterskorna rekryterades utifrån vederbörandes erfarenhet av metoden samt hur 
länge de aktuella barnavårdscentralerna hade använt metoden. Sjuksköterskorna som 
deltog i studien var totalt 14 kvinnor. Medianåldern var vid datainsamlingen 48 år (36-
71 år). Tretton sjuksköterskor var vidareutbildade till distriktssjuksköterska och en 
sjuksköterska var vidareutbildad till barnsjuksköterska. En av sjuksköterskorna var även 
vidareutbildad inom amning och bröstmjölk. Sysselsättningsgraden inom 
barnhälsovården var 43-100%. Antal år som sjuksköterskorna arbetat inom 
barnhälsovården var mellan sex månader och trettiotre år.   
 
4.3.2. Datainsamling  
Sammanlagt genomfördes tre semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. En erfaren 
intervjuare höll i två av intervjuerna där författarna var observatörer. En intervju hölls 
av en av författarna där den andra författaren var observatör. Observatören antecknade 
och sammanfattade det som kommit fram under intervjun i samband med intervjuns slut 
där deltagarna även fick möjlighet att kommentera sammanfattningen.   
 
Intervjuerna tog cirka en timme att genomföra per grupp och ägde rum på den 
barnavårdscentral där sjuksköterskorna var verksamma vid två av intervjuerna. Vid en 
intervju deltog sjuksköterskor från två barnavårdscentraler. Intervjuerna genomfördes 
under lunchtid och deltagarna blev bjudna på lunch.   
 
Utformningen av frågorna i intervjuguiden gjordes med syfte att få en bred beskrivning 
av sjuksköterskornas erfarenheter av ITC och togs fram i samarbete med forskare 
Annika Åhman (bilaga 2). Intervjuguiden baserades till viss del på tidigare 
intervjustudier av Åhman. I samband med intervjuerna lämnades även en kortare enkät 
ut angående bakgrundsvariabler som deltagarna fick fylla i.  
 
4.3.3. Dataanalys  
Intervjuerna spelades in och transkriberades av författarna själva. Materialet lästes noga 
igenom flera gånger både av författarna och handledare. Författarna har tittat på bredden 
av materialet och sökt efter de informanter som inte bidrar med så mycket information. 
Materialet har strukturerat genomsökts för att identifiera data som motsäger de 
slutledningar som dragits. Det insamlade materialet analyserades med systematisk 
textkondensering enligt Kirsti Malterud (2014), se tabell 2.  
 
Val av analysmetod föll på systematisk textkondensering eftersom den har visat sig vara 
väl lämpad för deskriptiv tvärgående analys av fenomen där flera olika informanter 
deltar för att bidra till utveckling av nya begrepp och beskrivningar (Malterud, 2014). 
En systematisk textkondensering görs i fyra steg: 1) Få ett helhetsintryck, 2) Urskilja 
meningsbärande enheter, 3) Abstrahera innehållet, 4) Sammanfatta betydelsen av det 
man har fått fram (Malterud, 2014). 
 
I den första fasen av systematisk textkondensering handlar det om att stifta bekantskap 
med materialet vilket görs genom att läsa igenom transkriptionerna flera gånger för att 
hitta teman som representerar det informanterna uppger i intervjuerna (Malterud, 2014). 
Författarna läste enskilt igenom de transkriberade intervjuerna noga upprepade gånger 
och identifierade återkommande teman. Författarna diskuterade därefter de identifierade 
temana med syfte att uppnå samstämmighet.   
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Den andra fasen kännetecknas av organisation av de delar av materialet som man vill 
undersöka närmare (Malterud, 2014). Materialet sorterades inom de preliminära teman 
som uppkommit. Denna fas genomfördes i omgångar. Materialet bearbetades djuplodat 
upprepade gånger dels av författarna själva och tillsammans med handledare.  
 
I den tredje fasen av analysen identifierade författarna skilda kategorier under de olika 
teman och intervjumaterialet delades in i dessa kategorier och subkategorier. Strukturen 
och indelningen granskades och flyttades kontinuerligt under analysen mellan olika 
kategorier tills samstämmighet mellan författarna och handledare uppstod. 
 
 I den fjärde och sista fasen skedde en abstrahering och sammanfattning av vad som 
uppkommit från varje kategori. En innehållsbeskrivning gjordes för varje kategori där 
syftet var att förmedla till läsaren vad materialet säger (Malterud, 2014). Författarna 
sammanfattade vad som framkommit i varje kategori. Detta gjordes först enskilt och 
sedan tillsammans.  
 
Tabell 2. Exempel från analysprocessens olika faser 
 

Meningsbärande enhet Abstrahering Kategori Tema 
 
"… och det har inte 
blivit nån större sak jag 
tycker dom är ganska 
införstådda med vad 
som kommer ske 
eftersom dom har läst 
informationen i studien 
och dom en del har ju 
varit ganska liksom 
peppade till det här och 
få träffa en logoped det 
är väl jätte en positiv 
sak så…” 
 

 
Sjuksköterskorna 
upplevde att föräldrarna 
var införstådda vid utfall 
i formuläret och kring 
vidare remittering. En 
del föräldrar upplevdes 
som motiverade till att 
träffa en logoped. 
  

 
Reaktioner vid utfall 
varierar 
  

 
Vikten av föräldrarna 
som samarbetspartners 

 
"… och vid arton 
månader så pratade 
han ju inte han gjorde 
lite ljud… det hade ju 
verkligen kunnat hjälpt 
henne och få tid för nu 
tog det lite längre tid..." 
   
 

 
Några sjuksköterskor 
träffade tidigare barn 
som skulle ha varit hjälpt 
av formuläret om det 
funnits vid den 
tidpunkten. 
  
  

 
Vad tillför formuläret 
  

 
Formuläret som metod 

 
"... man har inte fått in 
någon bra rutin det tar 
lite mer tid..."  
  

 
Några sjuksköterskor 
upplevde att de inte fått 
in någon rutin och att det 
tog lite tid att rätta 
formuläret. 
 

 
Instrumentet en tidstjuv 
men vinst 
  

 
Kommunikations-
bedömningen 
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5. Resultat 
Analysen av intervjuerna med BVC-sjuksköterskorna om deras upplevelse av ITC-
formuläret samt hur screeningmetoden fungerar i barnhälsovårdens verksamhet 
resulterade i fyra teman: Vikten av föräldrarna som samarbetspartners, Formuläret som 
metod, Kommunikationsbedömningen och Den hälsofrämjande rollen. Respektive tema 
innehöll minst tre kategorier. Se tabell 3. 
 
Tabell 3. Teman samt kategorier. 
 

Tema Vikten av 
föräldrarna som 
samarbetspartners 
 

Formuläret 
som metod 

Kommunikations- 
bedömningen 

Den hälsofrämjande rollen 

 
Kategori 

 
Motivation till att 
fylla i formuläret 
 
 
 

 
Vad tillför 
formuläret 
  
  

 
Instrumentet en 
tidstjuv men vinst 
  

 
Få föräldrarna medvetna 
 

 
 
   
 

 
Upplevda utmaningar 
för föräldrarnas 
ifyllande 
 

 
Behov att göra 
formuläret mer 
tillgängligt 
  
  
  

 
Rutiner vid utfall 
  

 
Stödja det normala 
 

 
 
 

 
Reaktioner vid utfall 
varierar 
 
 
 

 
Att poängsätta 
formuläret 
 

 
Få barn identifieras 
med formuläret 
  

 
Fånga upp barn tidigt 

    
Kommunikativ 
bedömning på 
besöket 
 

 

 
 
Nedan redogörs respektive tema med kategorier och belysande citat. Resultatet 
presenteras genom att ange en frekvens för hur många sjuksköterskor som har en viss 
upplevelse med begreppen många, flera, några samt få. Många innebär nästan alla 
sjuksköterskor, flera innebär mer än hälften av sjuksköterskorna, några innebär mindre 
än hälften av sjuksköterskorna och få innebär en till tre sjuksköterskor. När ingen 
frekvens anges innebär det en enhällig upplevelse hos sjuksköterskorna.  
 
5.1. Vikten av föräldrarna som samarbetspartners 
Temat handlade om att föräldrarna var viktiga samarbetspartnerns för sjuksköterskorna 
och den upplevda motivationen hos föräldrarna till att fylla i formuläret berördes, likaså 
vad som kunde bidragit till att formuläret inte fylldes i. Sjuksköterskorna upplevde även 
olika typer av reaktioner från föräldrarna när det blev utfall i en bedömning.   
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5.1.1. Motivation till att fylla i formuläret 
Sjuksköterskorna upplevde att motivationen till att fylla i formuläret skiljde sig åt 
mellan föräldrarna. Några föräldrar upplevdes som positiva, andra föräldrar upplevdes 
inte ha reagerat på något speciellt sätt och några föräldrar upplevdes ha en negativ 
inställning gentemot formuläret. Några sjuksköterskor hade träffat föräldrar som inte 
var oroliga för sitt barns utveckling och på grund av det inte upplevdes ha motivation 
till att fylla i formuläret. 
 
                     "Jag har inte uppfattat att föräldrarna varit så känt sig så intresserade och 

diskutera kring det här, så har det känts okej ändå och bara säga så 
faktiskt, och dom har aldrig uttryckt någonting, oj vad synd att vi inte 
hann gå igenom det här eller utan dom bara ja visst säger dom" (använt 
ITC sedan oktober 2016). 

 
Många sjuksköterskor ansåg att den bristande svarsfrekvensen var ett av de stora 
problemen. En sjuksköterska upplevde att de flesta föräldrarna fyllde i formuläret. 
Några sjuksköterskor sade att när de upplevde att barnet har svårigheter och formuläret 
inte var ifyllt, uppmuntrade de föräldrarna att fylla i formuläret i efterhand.  
 
Sjuksköterskorna berättade att de ibland fått dela ut nytt formulär och kuvert till 
föräldrar som inte fyllt i formuläret. Några sjuksköterskor uppgav att föräldrarna fick 
motivation till att fylla i formuläret när de fick förklarat för sig i vad det kunde utmynna 
i.  

  "Jag tror det stora problemet är just att få folk att fylla i..."         
 (använt ITC sedan oktober 2016). 
 
"Det är nog inte övervägande det är nog kanske inte ens hälften" 
 (använt ITC sedan oktober 2016).  
 

5.1.2. Upplevda utmaningar för föräldrarnas ifyllande 
Det upplevdes att det fanns flera olika orsaker till varför föräldrarna inte fyllt i 
formuläret. Sjuksköterskorna upplevde att vissa föräldrar tackade nej till att fylla i 
formuläret på grund av att de redan deltagit i flera studier. En annan upplevelse var att 
många föräldrar inte fyllde i formuläret eftersom det är omfattande. Flera sjuksköterskor 
upplevde även att formuläret var för svårt för de föräldrar som har språksvårigheter eller 
kognitiva svårigheter. Sjuksköterskorna hade även fått synpunkter från föräldrar att 
vissa frågor i formuläret var svåra att förstå.  
 
                     "Just att det är lite väl omfattande, många som skippar det för att det 

känns lite mycket, och sen framförallt dom med språksvårigheter, det blir 
jättesvårt" (använt ITC sedan oktober 2016).  

 
Några sjuksköterskor upplevde att vissa föräldrar inte berättade om sina svårigheter och 
sällan bad om hjälp med att fylla i formuläret utan sa att de hade glömt formuläret. 
Några sjuksköterskors erfarenhet var att de föräldrar som har barn utan svårigheter 
oftast var de som fyller i formuläret.  
 

"Har man svårt att förstå, jag tror att man, jag men då bara säger man att 
man inte är med" (använt ITC sedan september 2015). 
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5.1.3. Reaktioner vid utfall varierar 
Sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara en utmaning att motivera föräldrarna till 
varför en remiss skulle skickas vid utfall vid olika utvecklingsbedömningar. Några 
sjuksköterskor upplevde att det ibland kunde ta lång tid att få iväg en remiss när 
föräldrarna inte ville. Några sjuksköterskor berättade att de brukade väcka tanken kring 
remiss för föräldrarna och sedan tog de upp det igen vid ett senare tillfälle. 
 

"För det är då vi kan ju bara så ett frö såhär ser vi idag, och försök med 
det här och det här och så hörs vi om två tre månader, men det skulle 
kanske vara läge för en remiss här egentligen, men nej vi vill inte vi är 
inte oroliga och vi vill vänta det är vanligt" (använt ITC sedan oktober 
2016). 
 

Sjuksköterskorna träffade föräldrar som inte var oroliga och föräldrar som inte ville 
sätta en stämpel på sitt barn. De träffade också föräldrar som upplevdes som chockade 
av beskedet att barnet fått ett utfall. Några föräldrar upplevdes även ha en hög tolerans 
för vad som var normalt hos sitt barn.  
 

"Dom var mycket senare och de ordnade sig så att nej det här är 
ingenting, det är inte alltid man har med dom på tåget..." (använt ITC 
sedan oktober 2016). 
 

Några sjuksköterskor upplevde att det fanns föräldrar som var positivt inställda till att 
skicka remiss och även föräldrar som inte tyckte vidare remittering var någon stor sak. 
Det framkom även att utfall och remiss kunde vara som ett bekräftande för föräldrar 
som misstänkte att någonting hos barnet var avvikande. 
 

"…och det har inte blivit nån större sak, jag tycker dom är ganska 
införstådda med vad som kommer ske eftersom dom har läst informationen 
i studien, och dom en del har ju varit ganska liksom peppade till det här 
och få träffa en logoped, det är väl jätte en positiv sak så" (använt ITC 
sedan september 2015). 
 

5.2. Formuläret som metod 
I temat framkom vad formuläret tillförde till 18-månadersbesöket, vad som 
sjuksköterskorna upplevde skulle kunna göra formuläret bättre och hur sjuksköterskorna 
upplevde rättningen av formuläret.  
 
5.2.1. Vad tillför formuläret 
Formuläret upplevdes som ett bra underlag och till hjälp för att det tydligt visade 
föräldrarna hur barnets utveckling såg ut. Det upplevdes även vara till hjälp för att det 
motiverade till vidare remittering.  Formuläret upplevdes också bidra till en tydligare 
verifiering av svårigheter hos barnet och det motiverade till att skicka remiss. Några 
sjuksköterskor ansåg det som positivt att det var formuläret som påvisade barnets 
förmågor och att det därför inte utgick ifrån sjuksköterskornas subjektiva tyckande. 
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"Jag håller med dig just ibland kan formulär vara väldigt bra, för då 
liksom känns det inte som att det kommer från ju mig som person, utan att 
ja nu har vi fyllt i det här, och liksom se vad tänker du kring det och såna 
här saker…" (använt ITC sedan oktober 2016). 
 

Några sjuksköterskor tyckte att det tydligt framgick i formuläret om barnet passerade 
gränsen för utfall eller inte. Formuläret ansågs även vara heltäckande, detaljerat och 
standardiserat. Flera sjuksköterskor upplevde att det kändes tryggt att jobba med. 
Många sjuksköterskor upplevde frågorna i formuläret som relevanta och att de tog upp 
hur barnen kommunicerar i stort. Några sjuksköterskor upplevde att det fanns frågor i 
formuläret som kanske inte hade tagits upp under besöket utan formuläret.  
 

"Jag tycker att det har blivit lite mer frågor kring vissa saker i formuläret 
som jag kanske inte skulle ha tagit upp annars, för att det är mer 
detaljerat än vad man pratar normalt och som du sa, det är dom här 
sakerna man har kollat tidigare, så har det varit bra så visst har det blivit 
lite mer tycker jag i alla fall" (använt ITC sedan oktober 2016). 
 

Några sjuksköterskor berättade att de tidigare träffade barn som hade varit hjälpta av 
formuläret om formuläret funnits då. Sjuksköterskorna upplevde att formuläret hade 
kunnat hjälpt dessa barn att få tidigare intervention. 
 

"...och vid arton månader så pratade han ju inte, han gjorde lite ljud och 
han var väldigt, han sprang runt bara, men för henne hon sökte ju 
någonting som, då det har hade ju verkligen kunnat hjälpt henne och få tid 
för nu tog det lite längre tid..." (använt ITC sedan november 2015). 
 

Några sjuksköterskor ansåg att en del av de barn som de identifierat med hjälp av 
formuläret inte skulle ha identifierats med den gamla screeningen. Några sjuksköterskor 
upplevde att det tidigare var mycket fokus på antal ord men efter att formuläret 
beprövats blev det ett större fokus på barnets kommunikation. Några sjuksköterskor 
upplevde förra screeningen som begränsad och som att det var någonting som saknades. 
 
5.2.2. Behov av att göra formuläret mer tillgängligt 
Sjuksköterskorna önskade att formuläret fanns på flera språk eftersom det endast 
användes på svenska. En åsikt som framkom var att det skulle finnas en lättare variant 
av formuläret att lämna ut till de föräldrar som var i behov av det. Många sjuksköterskor 
upplevde att formuläret borde minskas ner till en enklare form, de föreslog ett 
mellanting mellan den gamla screeningen och formuläret. Ett förslag var att välja ut de 
mest centrala frågorna. Detta upplevde sjuksköterskorna skulle underlätta både för dem 
själva och föräldrarna samt att svarsfrekvensen då skulle kunna bli högre.   
 

"Det är ju bra att få med alla delarna, men det kanske räcker med nån 
fråga så att man ringar in allting" (använt ITC sedan oktober 2016). 
 

Några sjuksköterskor ansåg att remissmallen måste anpassas om formuläret ska fortsätta 
användas. Några sjuksköterskor trodde att det kommer bli lättare att använda formuläret 
när det inte längre befinner sig på studiestadiet eftersom det då blir en screening som 
riktar sig till alla familjer. Några sjuksköterskor ansåg att det kändes värdefullt att 
formuläret fortsatte användas i någon form.   
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"Det är lättare om man får det som en screening till alla, istället för att det ska väljas 
bort eller väljas som en studie, om man nu ska ha det här formuläret eller något annat 
så är det ju så, att då är det ju flertalet som kommer fylla i det om vi alltid gör det till 
alla" (använt ITC sedan oktober 2016).  

 
5.2.3. Att poängsätta formuläret 
Flera sjuksköterskor upplevde att rättningsmallen var otydlig och svåranvänd. Några 
sjuksköterskor berättade att när de började använda formuläret var det svårt att använda 
rättningsmallen. Några sjuksköterskor upplevde rättningsmallen som bra och 
lättanvänd.  

"Så det är det lite svårt att veta vilken poäng den hör till, man kan ju 
gissa, men ja det är inte sådär solklart" (använt ITC sedan oktober 2016). 
 
"Nej alltså i början var det ju problem med mallen eller rättningsmallen, 
men det tror jag alla har haft, alltså den är ju för att få det snyggt på 
pappret, så är den väl komprimerad så men jag tycker man lär sig" 
(använt ITC sedan september 2015). 
 

Vid vilken tidpunkt sjuksköterskorna poängsatte formuläret skiljde sig åt. Några 
sjuksköterskor poängsatte inte formuläret när föräldrarna var närvarande, andra 
poängsatte formuläret tillsammans med föräldrarna. Några sjuksköterskor upplevde det 
som positivt att det fanns ett spann i mallen på vad barnet ska kunna vid en viss ålder. 
 

"Ja poäng är ingenting som jag har satt när dom är där, utan då har jag 
alltid gjort det när dom har gått hem, man har tittat ögnat igenom det och 
sett" (använt ITC sedan november 2015). 

 
5.3. Kommunikationsbedömningen 
Temat handlade om sjuksköterskornas upplevelser av 18-månadersbesökets 
tidsutrymme och resurser, hur rutinerna såg ut vid utfall och hur sjuksköterskorna tänkte 
kring kommunikativ bedömning. 
 
5.3.1. Instrumentet en tidstjuv men vinst 
Några sjuksköterskor upplevde att formuläret var resurskrävande och tog lång tid att 
använda. De upplevde att det behövdes större tidsutrymme under besöket för att kunna 
använda formuläret rutinmässigt och på ett bra sätt. Några sjuksköterskor upplevde att 
besöket tog mer när det behövdes tolk. Några sjuksköterskor menade att de behövde tid 
under besöket både för att prata med föräldrarna, att rätta formuläret samt dokumentera i 
journalen. 

"Om man ska få ut något bra av det så i framtiden med lite ökat, utökat 
tidsutrymme absolut" (använt ITC sedan oktober 2016).  
 

Några sjuksköterskor ansåg att formuläret var ett effektivt instrument och inte tog lång 
tid att använda. Formuläret upplevdes endast som ett moment som tillkommit mot slutet 
av besöket. De upplevde att formuläret underlättade besöket.  
 

 "Ja tycker, jag upplever att man inte behöver mer tid för att nu vet jag ju 
vad jag ska titta på" (använt ITC sedan september 2015). 
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Om det var tydligt att det inte var ett utfall i formuläret berättade sjuksköterskorna att de 
oftast skickade in formuläret utan att de tittade på det närmare. Vid utfall berättade de 
att de återkom till föräldrarna. Det upplevdes som synd att det inte fanns tid till att titta 
på detaljerna i formuläret. Några sjuksköterskor upplevde att de inte fått in någon bra 
rutin och att det gick lång tid mellan gångerna som de använde formuläret. Dessa 
sjuksköterskor upplevde att de inte hade vanan inne och att det därför tog mer tid.  
 

"…man har inte fått in någon bra rutin det tar lite mer tid…" (använt ITC 
sedan oktober 2016).  
 

Några sjuksköterskor ansåg att formuläret inte var en lika stor sak för dem som det var 
för logopeden. Under besöket tittade sjuksköterskorna på barnets hälsa i stort och 
språket var bara en liten del. Några sjuksköterskor trodde att formuläret hade varit ett 
bra verktyg om besöket bara hade haft fokus på kommunikation.  
 
5.3.2. Rutiner vid utfall 
Vid utfall på formuläret berättade flera av sjuksköterskorna att de brukade diskutera 
resultatet med föräldrarna och tillsammans med föräldrarna kom de överens om att 
skicka remiss. Enstaka sjuksköterskor upplevde att om föräldrarna fyllde i något 
avvikande i formuläret ville de ta upp det medan föräldrarna var där. Några 
sjuksköterskor upplevde att det inte var deras uppgift att ge återkoppling på formuläret 
till föräldrarna utan att det var logopedens uppgift. Några sjuksköterskor upplevde 
också att de fått lite respons av logopeden kring om de har remitterat rätt barn vid utfall 
vid utvecklingsbedömningen. 
 
Några sjuksköterskor sade att de vid utfall brukade ringa föräldrarna för att se hur det 
hade gått för barnet efter två till tre månader. Vid utfall på endast taldelen i formuläret 
berättade sjuksköterskorna att dessa barn följdes upp vid 21 månaders ålder av 
barnavårdscentralen. Sjuksköterskorna upplevde att de även var tvungna att addera den 
kompletta bilden de fick av barnet och inte endast utgå ifrån formuläret. De hade varit 
med om att föräldrar har varit för stränga när de fyllde i formuläret.  
 
Några sjuksköterskor ansåg att de var tvungna att vara försiktiga i hur de motiverade till 
remiss vid utfall. Några sjuksköterskor berättade att de brukade förklara för föräldrarna 
vilken tillgång det är att träffa en logoped och att föräldrarna fick ett verktyg för att 
komma vidare. 
 

"Ja precis det är inte för att ni ska komma till logoped och få diagnos, 
utan nu ska ni få lite saker som ni kan lite verktyg, för att ni ska komma 
vidare liksom" (använt ITC sedan september 2015). 
 

5.3.3. Få barn identifieras med formuläret 
Sjuksköterskorna berättade att de inte identifierade så många barn med hjälp av 
formuläret. Några sjuksköterskor remitterade cirka en handfull med barn medan andra 
sjuksköterskor bara remitterade något enstaka barn. Några sjuksköterskor remitterade 
barn där det inte bara handlade om språket och andra sjuksköterskor hade mest utfall på 
de tre översta blocken i formuläret (Bilaga 1). 
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"Någon enstaka, inte så många tycker jag att det är" (använt ITC sedan 
november 2015). 
 

Några sjuksköterskor upplevde att de i och med formuläret remitterade barn som 
tidigare följdes upp via telefon efter 3 månader. Några sjuksköterskor trodde att en del 
av de barn som de identifierade med hjälp av formuläret inte hade identifierats med den 
gamla screeningen. Några sjuksköterskor upplevde att formuläret eventuellt hade 
bidragit till extra hjälp för att identifiera barn men att dessa barn som remitterades hade 
sådana svårigheter som hade identifierats även utan formuläret. 
 

"Extra hjälp var det kanske, men jag hade hittat den ändå för att det föll 
så pass grovt utanför" (använt ITC sedan oktober 2016).  

 
5.3.4. Kommunikativ bedömning på besöket 
Några sjuksköterskor upplevde att de såg på kommunikation på ett nytt sätt i och med 
formuläret. Om föräldrarna inte fyllde i formuläret och barnet inte kunde säga så många 
ord upplevde sjuksköterskorna att de kunde bedöma barnets kommunikativa förmåga på 
andra sätt. Sjuksköterskorna ansåg att de inte blev oroliga om barnet var kommunikativt 
på andra sätt. Några sjuksköterskor upplevde att de kunde bedöma kommunikationen 
genom att de tittade på samspelet mellan barn och förälder eller genom att de gick ner 
på golvet för att leka med barnet. 
 

"Ja men jag förstår ju att kommunikationen är så mycket mer än bara det 
man säger, jag förstår att ju känslorna gester som barnet gör, och då 
förstår jag att kommunikationen inte bara är det barnet säger" (använt 
ITC sedan september 2015). 
 

När föräldrarna inte fyllde i formuläret berättade sjuksköterskorna att de ställde de 
vanliga frågorna utifrån barnahälsovårdsprogrammet basprogram och gjorde de vanliga 
kontrollerna som de gjort sedan tidigare.  
 

"Följer programmet, det programmet som är sagt, så har dom inte fyllt i 
så gör man gör ju dom kontroller som man gör i vanliga fall" (använt ITC 
sedan november 2015). 
 

5.4. Den hälsofrämjande rollen 
I temat uppkom det hur sjuksköterskorna arbetade hälsofrämjande och hur formuläret 
kunde användas i ett hälsofrämjande syfte. Det som togs upp var att formuläret gjorde 
att föräldrarna blev medvetna, att sjuksköterskorna med hjälp formuläret kunde stödja 
det normala samt fördelar och utmaningar med att identifiera barn med svårigheter 
redan vid 18 månader.  
 
5.4.1. Få föräldrarna medvetna 
Flera sjuksköterskor ansåg att formuläret fick föräldrarna att bli mer medvetna och 
uppmärksamma på deras barns förmågor. De upplevde att formuläret kunde få 
föräldrarna att tänka till kring vad barnet kunde. Flera sjuksköterskor upplevde att det 
underlättade med ett formulär där föräldrarna varit delaktiga och de kunde då även fråga 
föräldrarna hur de tänkte kring frågorna i formuläret. Några sjuksköterskor upplevde att 
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föräldrarna trodde att kommunikation endast innefattade barnets tal och att formuläret 
kunde bidra till att ändra detta tankesätt.  
 

"Och tänker att det här bör dom kunna eller ja var ligger mitt barn, eller 
så att dom tänker lite grann, det tror jag lite mera faktiskt" (använt ITC 
sedan november 2015). 
 

Några sjuksköterskor tog upp att de inte ville oroa föräldrarna i onödan. De upplevde att 
det skiljde sig åt mellan föräldrar hur pass oroliga de var. Enligt sjuksköterskorna var 
det en del föräldrar som blev mycket oroliga när de fick veta att deras barn hade fått 
utfall på formuläret. En åsikt som framkom var att det var svårt att väcka medvetenhet 
utan att oroa. 
 

"…det är väl jättebra om man lyckas väcka det här utan att oroa dem, men 
jag tror att det är lätt att oroa dem" (använt ITC sedan september 2015).  
 

Några sjuksköterskor upplevde att det med hjälp av formuläret blev en annan 
kommunikation med föräldrarna. Några sjuksköterskor berättade att de sällan pratade 
med föräldrarna kring frågorna i formuläret. 
 
5.4.2. Stödja det normala 
Med hjälp av formuläret upplevde sjuksköterskorna att de kunde visa och bekräfta för 
föräldrarna att deras barn befann sig inom normalspannet i de fall där barnet inte fått 
utfall på formuläret. Några sjuksköterskor upplevde att föräldrarna ofta hade en känsla 
kring om barnet skulle få ett utfall eller inte och sjuksköterskorna kunde då bekräfta 
föräldrarna i deras tankar. Några sjuksköterskor ansåg att de kunde lugna vissa föräldrar 
genom att sjuksköterskorna med hjälp av formuläret visade hur det såg ut för barnen. 
När ett barn fick utfall på formuläret berättade sjuksköterskorna att de även försökte 
poängtera de positiva egenskaperna hos barnet för att stärka föräldrarna.  
 

"Precis och ändå stärka det som fungerar bra, poängtera det och stärka 
det, och liksom dom ska ju ändå ha en positiv känsla när dom går ifrån 
besöket, liksom man måste ändå ha man måste ändå fånga in dom här 
sakerna som är som fungerar väldigt bra, så att dom inte så att man inte 
bara poängterar det som är svårt och det som inte funkar" (använt ITC 
sedan september 2015).  
 

Några få sjuksköterskor upplevde att en del föräldrar ville ha tips på hur de kunde 
stimulera vissa saker hos sina barn. De träffade även föräldrar som de ansåg var 
prestationsinriktade och övade med sitt barn innan besöket. 
 

"Ja många är ju ganska så prestationsinriktade, dom vill ju gärna att 
barnet ska kunna mycket, så en del säger men dom har ju tränat innan 
dom kommer till oss då för att dom ska klara det bra och så där" (använt 
ITC sedan november 2015). 
 

Några sjuksköterskor upplevde att de inte letade problem hos barnen utan att de var 
tvungna att kunna se det som avvek i det som annars skulle vara normalt.  
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5.4.3. Fånga upp barn tidigt 
Några sjuksköterskor tyckte att det var positivt att tidigt identifiera barn med 
svårigheter. De trodde att det var bättre för familjerna att de tidigt fick veta om barnet 
avvek från den typiska utvecklingen. Några sjuksköterskor menade att man kunde 
förebygga språksvårigheter genom att identifiera barn tidigt. Några sjuksköterskor hade 
tidigare träffat barn som de trodde hade varit hjälpta av tidig identifikation och 
intervention. 
   

"Nej men jag tycker att det är jättebra, jag tror att man vinner mycket på 
att försöka hitta barn tidigt" (använt ITC sedan november 2015). 
 

Andra sjuksköterskor upplevde att det hände mycket hos barnet vid två års ålder och 
ofta släppte barnets svårigheter. Sjuksköterskornas erfarenhet var att mycket kunde ha 
fallit på plats vid nästa besök och att barnets förmågor förändrades när det började på 
förskola. Några sjuksköterskor upplevde att barnets förmågor kunde ha förändrats sedan 
föräldrarna fyllde i formuläret. Några sjuksköterskor ansåg att screeningen låg för tidigt 
och att de inte ville remittera vidare alla barn som får utfall vid 18 månader. 
 

"Jag tycker också det bara...ge man dom bara lite tid till sen så släpper 
det" (använt ITC sedan oktober 2016). 
 

Några sjuksköterskor upplevde att barnen var så pass små vid 18 månaders ålder att de 
måste uppvisa stora svårigheter för att föräldrarna ska ha hunnit utveckla en oro. Enligt 
sjuksköterskorna hade föräldrarna oftast inte heller sett sitt barn i sampel med andra 
barn vid den här åldern.  
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6. Diskussion 
6.1. Sammanfattning av resultatet 
Syftet med studien var att undersöka BVC-sjuksköterskornas upplevelser av 
föräldraformuläret ITC. Textkondenseringen resulterade i fyra teman. Resultatet visade 
att sjuksköterskorna upplevde att ett stort problem var den bristande svarsfrekvensen. 
De upplevde även att formuläret inte nådde ut till alla familjer. För att göra formuläret 
mer tillgängligt framkom önskemål som att formuläret borde användas på flera språk 
samt att det kunde minskas ner i storlek. Sjuksköterskorna menade också att 
tidsutrymmet på besöket var ett hinder för de sjuksköterskorna som inte fått in en rutin 
att använda formuläret. Sjuksköterskorna ansåg att formuläret kunde användas som ett 
remitteringsverktyg och att det var ett bra verktyg för att bedömningen till skillnad från 
tidigare inte utgick från deras subjektiva tyckande. Andra åsikter som framkom i 
resultatet var att formuläret kunde stärka föräldrarna samt att de upplevde att föräldrarna 
blev mer delaktiga i bedömningen. Sjuksköterskorna hade också delade åsikter kring 
tidig identifiering. Några sjuksköterskor upplevde att det var få barn som identifierades 
med hjälp av formuläret, huruvida sjuksköterskorna identifierar fler eller färre barn med 
formuläret jämfört med tidigare, är någonting som ligger utanför föreliggande studies 
syfte och kommer därför inte diskuteras närmare.  
 
6.2.  Resultatdiskussion 
I föreliggande studie framkom delade åsikter kring om formuläret kräver att 
tidsutrymmet på besöket blir större. Några sjuksköterskor upplevde att de behövde mer 
tid för att kunna använda formuläret rutinmässigt, medan andra sjuksköterskor upplevde 
formuläret som ett effektivt instrument och att det inte behövdes ytterligare tid på 
besöket. De sjuksköterskor som upplevde formuläret som ett effektivt instrument var de 
sjuksköterskor som hade använt formuläret längst tid. I en studie av Carlfjord och Festin 
(2014) om vad som påverkar implementering av nya rutiner på vårdcentraler 
framkommer att personalen anser att det ska finnas evidens till den nya metoden och att 
den ska vara enkel att använda i verksamheten. I föreliggande studie upplevde 
sjuksköterskorna frågorna som omfattande och att det kunde bli enklare att använda och 
mer tillgängligt om formuläret minskas ner och enbart de centrala delarna extraheras ut. 
Upplevelsen var också att formuläret var bra eftersom det var ett standardiserat material, 
vilket påminner om resultatet i studien av Carlfjord och Festin (2014). 
 
Sjuksköterskorna uttryckte att besöket vid 18 månader inte endast berörde språk och 
kommunikation utan barnens hälsa i en större kontext. De menade att det var mycket 
som skulle hinnas med under det korta besöket och att språket inte hade störst fokus 
under besöket. Om besöket endast var inriktat på kommunikation, så skulle formuläret 
vara av större värde. Enligt en artikel i Läkartidningen där screening för AST diskuteras 
menar författarna på samma sätt att ett screeninginstrument för populationsscreening 
ska vara kortfattat och inte för tidskrävande och kunna användas i samband med annan 
hälsobedömning (Nygren., Sandberg., Arvidsson., Gillberg, 2010).  
 
Sjuksköterskorna tog också upp den bristande svarsfrekvensen som ett stort problem i 
användandet av formuläret och en förklaring som gavs till detta var tillgängligheten och 
att det var svårt att nå alla familjer. Förslag som återkom i intervjuerna för att få 
formuläret mer tillgängligt var att formuläret borde finnas på fler språk. Andra förslag 
var att ett nedkortat formulär skulle kunna göras så att föräldrar med kognitiva- 
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och/eller språkliga svårigheter skulle få möjligheten att fylla i formuläret. I en annan 
intervjustudie om sjuksköterskors, förskolepersonals och föräldrars perspektiv på att 
använda ett nytt formulär på BVC framkommer likt föreliggande studie, att ett stort 
problem är att nå ut till föräldrar. Likaså upplevde sjuksköterskorna att det ställdes höga 
krav på föräldrarna och om de dessutom inte har svenska som modersmål eller har lägre 
utbildning så minskar chansen att föräldrarna fyller i formuläret. Sjuksköterskorna 
menade att det är de föräldrarna som inte fyller i formuläret troligen är de viktigaste 
föräldrarna att nå (Fält., Sarkadi., Fabian, 2017). I föreliggande studie framkom en 
liknande uppfattning, att det var de föräldrar som inte fyllde i formuläret ITC som var 
viktigast att nå. Målet att få en jämlik barnhälsovård i Sverige blir också svårare att 
uppnå (Socialstyrelsen, 2014b).   
 
I föreliggande studie tog flera sjuksköterskor upp under intervjuerna att de upplevde att 
formuläret kunde användas som ett verktyg för vidare remittering. Synpunkter som kom 
fram var att det kändes bra att kunna ringa in barnets svårigheter med hjälp av ett 
formulär eftersom det då inte utgick ifrån sjuksköterskornas egna tyckande. I en studie 
av Carling och Pettersson (2015) som syftade till att undersöka 
barnhälsovårdssjuksköterskors upplevelser av samspel med föräldrar till överviktiga 
barn, framkommer att de sjuksköterskorna likaså upplever en fördel med att kunna 
påvisa barnets övervikt med hjälp av en tillväxtkurva eftersom det då inte är någonting 
de själva hittar på. Att använda ett objektivt mått verkar alltså i föreliggande studie 
likaså ge en större tyngd och ett stöd i arbetet med familjerna. Likaså är det ett nationellt 
mål att öka användningen av evidensbaserade metoder i barnhälsovården 
(Socialstyrelsen, 2014b).  
 
I den aktuella studien tog en stor del av sjuksköterskorna under intervjuerna upp 
utmaningen med hur man motiverar en vidare remiss, till exempelvis logoped, på ett bra 
sätt. Flera sjuksköterskor var överens om att man försiktigt måste lägga fram förslaget 
om remiss till föräldrarna. De pratade även om vikten av att ha med sig föräldern. Några 
sjuksköterskor berättade om att de försökte avdramatisera frågan om remiss och istället 
trycka på fördelen med att få komma till logoped. I studien av Carling och Petterson 
(2015) tas även upp att sjuksköterskorna försökte avdramatisera och inte förstora upp 
svårigheter i sitt samtal med föräldrarna när de pratade om övervikt. I studien 
framkommer vikten av att ha med sig föräldern "på tåget", åsikter som också kom fram i 
föreliggande studies resultat. Barnhälsovården ska utgå ifrån ett hälsofrämjande synsätt 
där fokus ska ligga på föräldrars och barns delaktighet. Det ska även finnas ett arbete för 
att få med sig föräldern som samarbetspartner och relationen mellan sjuksköterskan och 
förälder ska präglas av jämlikhet (Rikshandboken, 2016). I föreliggande studie berättade 
några sjuksköterskor att de försökte stärka föräldrarna genom att de även poängterade 
det som såg bra ut för barnet. Sjuksköterskorna ansåg också att formuläret gjorde 
föräldrarna mer delaktiga och mer medvetna om barnets förmågor. I studien av Fält et 
al., (2017) framkommer liknade resultat då föräldrarna upplever att formuläret gör att de 
blir mer medvetna om vad barnet kan. 
 
Sjuksköterskorna i föreliggande studie hade under intervjuerna särskiljande åsikter 
kring tidig identifiering. Några sjuksköterskor såg det som positivt att tidigt identifiera 
barn eftersom det då innebar tidigare insatser kring familjen. Andra sjuksköterskor 
tyckte att 18 månader var en kritisk ålder för identifiering då det händer mycket med 
barnets utveckling kring den här tiden. Nygren et al., (2010) tar upp både fördelar och 
nackdelar med att tidigt screena barn för autismspektrumtillstånd (AST). Författarna tar 
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upp att barnahälsovårdcentralen har en unik roll i att tidigt identifiera barn med AST. 
Det framkommer även att tidiga förseningar i kommunikations- och språkutvecklingen 
är en viktig markör för svårigheter som kan fortsätta bestå senare i barnets utveckling. 
Enligt författarna har forskning visat att tidig upptäckt av AST och därmed möjlighet till 
tidigare intervention har stor betydelse för hur barnet kommer att fortsätta utvecklas 
samt hur prognosen kommer att se ut. Därför är det viktigt med tidig identifiering. 
Nackdelarna med att tidigt försöka identifiera barn med AST som diskuteras i artikeln 
är att vissa barn med AST uppvisar en avplaning och ibland även en tillbakagång av 
symtomen vid 18-24 månaders ålder. En för tidig screening för AST kan dessutom, 
enligt författarna, innebära en risk för många falskt positiva fall eftersom det kan vara 
svårt att skilja på symtom för AST mot symtom för utvecklingsavvikelser.  
 
I den aktuella studien tog några sjuksköterskor upp att de upplevde att det var få barn 
som identifierades med hjälp av formuläret. De diskuterade om screeningen antingen 
låg fel i tiden eller att det var formuläret i sig som inte identifierade dessa barn. Däremot 
menade några sjuksköterskor att de identifierade barn med hjälp av formuläret som de 
inte hade identifierat tidigare innan formuläret introducerades. Andra sjuksköterskor tog 
upp att de nog hade identifierat samma barn med eller utan formuläret då de barn som 
identifierats med hjälp av formuläret hade så pass stora svårigheter. Enligt Nygren et al., 
(2010) kan en screening aldrig bli helt täckande till hundra procent. Med ett 
screeninginstrument kommer man inte lyckas identifiera alla barn, men målet att nå en 
så jämlik barnhälsovård i Sverige som möjligt ökar med beprövade metoder 
(Socialstyrelsen, 2014b). 
 
6.3. Metoddiskussion 
Syftet med den aktuella studien var att studera BVC-sjuksköterskornas upplevelser av 
ITC vilket med fördel görs med hjälp av en kvalitativ metod. Kvalitativ metod är 
användbart när målet är att få förstahandsinformation från patienter, anhöriga eller en 
viss profession inom ett visst område samt för att utveckla frågeformulär eller 
interventioner (Neergard., Olesen., Andersen., Sondergaard, 2009). 
 
Studien genomfördes med fokusgruppsintervjuer. Enligt Kitzinger (1995) är den 
bakomliggande idén med fokusgrupper är att grupprocessen gör att deltagarna får hjälp 
att undersöka och klargöra sina egna perspektiv på ett sätta som inte skulle ha varit 
möjligt i en individuell intervju (Kitzinger, 1995). Nackdelen med fokusgrupper är att 
man riskerar att alla kanske inte kommer till tals vilket författarna även märkte i den 
aktuella studien, då en av sjuksköterskorna inte kom till tals lika mycket som de andra 
deltagarna. En nackdel med fokusgruppsfrågor deras oförmåga att underlätta ett öppet 
utbyte av åsikter och attityder i grupper (Kevern & Webb, 2001).  
 
Begreppet giltighet innebär att resultatet innefattar det som från början var tänkt att 
studeras (Long & Johnson, 2000). För att uppnå giltighet lästes material igenom flera 
gånger för att bekräfta att inget missats och att det fanns en överrensstämmelse med 
ursprungsmaterialet. Sjuksköterskorna hade möjlighet att kommentera observatörernas 
sammanfattning under intervjun, de hade dock ingenting att tillägga till 
sammanfattningen. Sjuksköterskorna hade inte möjlighet att kommentera det färdiga 
resultatet, vilket kan ses som en nackdel då giltigheten påverkas. 
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Författarna hade inga förkunskaper kring deltagarna och deras arbete vid tidpunkten för 
intervjuerna och analysen. Delaktighet handlar om forskarens påverkan på studien 
(Lundman & Graneheim, 2012). En av handledarna var dock väl insatt i projektet och 
hade därmed större förkunskap om deltagarna samt deras arbete. För att minska denne 
persons påverkan på delaktigheten hölls två av intervjuerna av en utomstående forskare 
utan insyn i projektet. Den tredje intervjun hölls av en av studiens författare.  
 
Det faktum att intervjuerna genomfördes med olika intervjuare kan ha påverkat studiens 
tillförlitlighet i den grad av variation i vad som uppkom under intervjuerna. 
Tillförlitlighet är ett begrepp som innebär att de slutsatser som dras under 
analysprocessen ständigt verifieras (Morse et al., 2002). För att öka studiens 
tillförlitlighet genomfördes analysprocessen i flera steg av författarna och handledare 
där det ständigt fördes en diskussion.  
 
Sjuksköterskorna valdes ut genom strategiskt urval vilket kan påverkat överförbarheten 
för studien. Enligt Lundman och Graneheim (2012) anser Polit och Beck år 2006, att 
överförbarhet innebär om och hur mycket resultatet kan överföras till andra grupper 
eller situationer. Deltagarna i studien utgjorde en homogen grupp men valdes ut från 
barnavårdscentraler med olika upptagningsområden. Detta gör att resultatet fick en 
bredare bild av hur sjuksköterskor upplevde att det var att arbeta med ITC. 
 
Efter tre intervjuer ansåg författarna och handledarna att mättnad var nådd då ingen ny 
information uppkom efter tre intervjuer. Mättnad är ett omdiskuterat begrepp och 
innebär att ingen ny kunskap kan hämtas med ytterligare datainsamling. Begreppet 
innebär också att ny inhämtad information jämförs med den befintliga informationen 
och likheter samt olikheter identifieras (Malterud, 2014).  
 
Författarna har valt efter noga övervägande att redovisa resultaten genom att belysa 
ungefär hur många sjuksköterskor som upplevde en viss sak för att få bättre tyngd i 
resultatet. Att ange antal är en väsentlig del av analysprocessen, för att hitta mönster och 
kunna göra generaliseringar från data. Genom att ange att några, många eller en del 
hade en viss åsikt anges frekvensen och på så sätt tyngden av en händelse (Sandelowski, 
2001). 
 
6.4. Förslag till framtida forskning 
För vidare forskning skulle det vara av värde att undersöka användbarheten av 
föräldraformuläret ITC som screeningmetod till alla familjer och inte endast inom 
ramen av en studie. Detta förslag framkom även bland några sjuksköterskor under 
intervjuerna. Någonting annat som framkom under intervjuerna var om formuläret 
identifierar rätt barn och för tillfället pågår en sådan kvantitativ studie. 
 
I framtiden skulle även föräldrarnas perspektiv på formuläret vara värdefullt att 
undersöka. Att undersöka sjuksköterskornas uppfattning av ITC kvantitativt med till 
exempel observations- eller enkätstudie skulle också öka kunskapen.  
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7. Slutsats 
Studien indikerade att sjuksköterskorna kände sig stärkta av föräldraformuläret ITC och 
att de kunde använda formuläret som underlag för remittering. Formuläret bidrog även 
till ökad medvetenhet och delaktighet hos föräldrarna. Studien indikerade också att 
föräldraformuläret ITC som instrument i barnhälsovårdens verksamhet kan vara ett 
användbart verktyg vid 18-månadersbesöket. Utifrån resultaten i föreliggande studie 
behöver möjligheterna till att anpassa formuläret till ett enklare format undersökas och 
börja användas på fler språk än svenska för att nå ut till fler familjer.  
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CSBS DP Infant-Toddler Checklist       
Föddes barnet prematurt?  Om ja, hur många veckor för tidigt?   
Ifyllt av:  Förhållande till barnet:  Datum: 

Instruktioner till vårdnadshavare: Det här formuläret är utformat för att identifiera olika aspekter av spädbarns och småbarns 
utveckling. Många beteenden som utvecklas innan barn pratar kan visa om barnet kommer att ha svårigheter att lära sig prata eller inte. 
Det här formuläret bör fyllas i av vårdnadshavaren när barnet är mellan 6 och 24 månader gammalt för att avgöra om en remiss till en 
utredning är nödvändig. Vårdnadshavaren kan endera vara förälder eller annan person som har hand om barnets dagliga uppfostran. 
Markera alla de alternativ som bäst beskriver ditt barns beteende.  Om du inte är säker, vänligen välj det svar som utifrån din erfarenhet 
bäst passar in. Barn som är lika gamla som ditt barn förväntas inte nödvändigtvis använda alla beteenden som finns i 
formuläret.  
Känslor och ögonkontakt      
1. Vet du när ditt barn är glatt och när ditt barn är upprört?    Inte än   Ibland  Ofta  
2. När ditt barn leker med leksaker, tittar han/hon på dig för att se om du tittar på?   Inte än   Ibland   Ofta  
3. Ler eller skrattar ditt barn när han/hon tittar på dig?   Inte än   Ibland   Ofta  
4. När du tittar på och pekar på en leksak tvärsöver rummet, tittar ditt barn då på den?   Inte än   Ibland   Ofta  

Kommunikation     
5. Gör ditt barn dig uppmärksam på att han/hon behöver hjälp eller vill ha ett föremål utom 
räckhåll?   Inte än   Ibland   Ofta  
6. När du inte ger ditt barn uppmärksamhet, försöker han/hon då få din uppmärksamhet?   Inte än   Ibland   Ofta  
7. Gör ditt barn saker bara för att få dig att skratta?   Inte än   Ibland   Ofta  
8. Försöker ditt barn få dig att lägga märke till intressanta föremål-bara för att få dig att titta 
på föremålen, inte för att få dig att göra något med dem?   Inte än   Ibland   Ofta  
Gester     
9. Plockar ditt barn upp föremål och ger dem till dig?   Inte än   Ibland   Ofta  
10. Visar ditt barn föremål för dig utan att ge dig föremålet?   Inte än   Ibland   Ofta  
11. Vinkar ditt barn för att hälsa på folk?   Inte än   Ibland   Ofta  
12. Pekar ditt barn på föremål?   Inte än   Ibland   Ofta  
13. Nickar ditt barn i betydelsen ”ja”?   Inte än   Ibland   Ofta  

Ljud     

14. Använder ditt barn ljud eller ord för att få uppmärksamhet eller hjälp?   Inte än   Ibland   Ofta  
15. Sätter ditt barn ihop ljud, såsom dä, de, ja, eh, ha, nä, papa, wawa, tita, dadada?    Inte än   Ibland   Ofta  
16. Ungefär hur många av följande konsonantljud använder ditt barn: ma, ba, da, ka, 
na, ga, la, ja, sja, ha, nga? 

  Inga  1-2  3-4  5-8  Över 8  

Ord       
17. Ungefär hur många olika ord använder ditt barn meningsfullt som du känner 
igen (såsom vovve för hund; nane för nalle; pippi för fågel; gåka för docka)?  

 Inga   1-3 4-10  11-30 Över 30  

18. Sätter ditt barn ihop två ord (till exempel: mer kaka, hejdå pappa)?   Inte än   Ibland   Ofta  

Förståelse     

19. Reagerar ditt barn genom att titta på eller vända sig mot dig när du ropar hans/hennes 
namn?   Inte än   Ibland   Ofta  
20. Ungefär hur många olika ord eller fraser förstår ditt barn utan hjälp av gester? 
Om du till exempel säger ”var ä lampan”, ”var ä pappa”, ”ge mig bollen”, eller ”kom 
hit”, utan att visa eller peka, märks det då på ditt barns beteende att han/hon 
förstått. 

 Inga   1-3  4-10   11-30 Över 30  

Användning av föremål      
21. Visar ditt barn intresse att leka med en mängd olika saker?    Inte än   Ibland  Ofta  
22. Ungefär hur många av de följande föremålen använder ditt barn  
på ett riktigt sätt: kopp, flaska, skål, sked, kam eller borste, tandborste, disktrasa, 
boll, leksaksfordon, leksakstelefon? 

 Inga   1-2  3-4   5-8  Över 8  

23. Ungefär hur många klossar (eller ringar) kan ditt barn  
stapla? Staplar 

  Inga   2  3-4   5-eller fler 

24. Låtsasleker ditt barn med leksaker (till exempel: matar ett leksaksdjur, nattar 
en docka, sätter ett leksaksdjur i ett fordon) 

  Inte än   Ibland   Ofta  

Oroar du dig över ditt barn utveckling?   ja   nej Om ja, vänligen beskriv på baksidan.  
Amy M. Wetherby & Barry M. Prizant © 2002 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved.                                                 
Översättning: Eric Zander, Karolinska institutet och Ulla Sundberg, Stockholms universitet  
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Intervjuguide  KOMiTID (formuläret ITC) med sjuksköterskor 

 
Inled med presentation av er själva. Syfte, konfidentialitet, rätt att avbryta mm. Sedan hämtas samtycke till 
bandupptagning. 
 
Syftet: 
Ni har nu använt KOMiTID- med Infant toddler checklist (ITC) i ert kliniska arbete. Vi vill veta mer om hur 
ni upplever att arbeta med KOMiTID på BVC. Vad som har fungerat, vad som har varit svårt och hur det 
har påverkat besöket. 
  
Ni har rätt att avbryta intervjun precis när ni vill, allt material kommer att behandlas konfidentiellt. När 
resultatet rapporteras kommer det inte vara möjligt att se vad någon av er har sagt.  
 

 Main questions Probing questions 
1.  Kan ni beskriva hur det går till när du 

använder formuläret?  
Vad känns positivt/negativt? 

2.  Hur upplever ni att arbeta med 
KOMiTID? 

kan ni använda formuläret i ett hälsofrämjande arbete 

3.  Hur upplever ni 18-månaderbesöket 
nu? 
 

Finns det en skillnad i hur besöket sker nu jmf med 
innan KOMiTID 
 
Kan du ge exempel? 
 
Vad har varit besvärligt? 
 
Vad har varit lätt? 
  
Kan du ge exempel? 
 
Vad ser ni när ni observerar barnet? 
 

4.  Har formuläret förändrat något av det 
ni pratar om under besöket? 

Hur reagerar föräldrar på formuläret? 
 

5.  Vad tänker ni kring att leta efter barn 
med sen kommunikationsutveckling 
vid 18-månader? 

Vad är positivt/negativt? 

6.  Har ni varit med om att identifiera 
svårigheter hos något barn med  
KOMiTID-formuläret?  
 
 

Vad hände då? 
 
Hur kändes det då att prata med familjen?  
 
Hade du redan innan kännedom om barnets 
svårigheter? 

7.  Passar formuläret i ert dagliga arbete?  
 

Skulle ni kunna arbeta med det här formuläret vidare 
med de resurser ni har? 
Finns det något hinder att fortsätta med KOMiTID-
formuläret? 
 

8.  Vad saknar ni idag i samband med 18-
månaderbesöket? 

Saknar ni något vad gäller 
kommunikationsutveckling? 
Språkutveckling? 
Lekutveckling? 
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Enkät för bakgrundvariabler 
 
 

       Hur länge har du arbetat med 
barnhälsovård? 

  

  

När tog du din barnsjuk-
/distriktssköterskeexamen? 

 

  

      Hur många procent arbetar du med 
barnhälsovård? 

 

 Hur många BHV-sjuksköterskor 
arbetar på din BVC? 
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Vi är intresserade av dina synpunkter och undrar om vi får 
intervjua dig om studien KomItid och nya 18-månadersformuläret 

Vad handlar studien om? 
KomItid är en studie om barn som är 18-månader och deras kommunikationsutveckling. I studien 
använder ni på BVC ett nytt formulär på 18-månadersbesöket där föräldrarna fyller i frågor om 
barnets kommunikation, tal och lek. De barn som har en sen kommunikationsutveckling enligt 
formuläret bedöms sedan av logoped under hembesök. Föräldrarna erbjuds och lottas därefter till 
olika insatser varav en kurs som ska stimulera barnets kommunikationsutveckling 
språkutvecklingen.  
Vilka kommer att intervjuas? 
Vi vill intervjua ungefär 15 BVC-sjuksköterskor. Intervjuerna kommer att ske i grupp om 7-8 
deltagare och tar ca 45 min. Din chef har godkänt att intervjun sker på arbetstid 
Vad vill vi veta? 
Vi vill veta hur ni sjuksköterskor som arbetar med formuläret tycker att det fungerar och vilka 
erfarenheter ni har. Resultatet genererar därmed värdefull information om hur formuläret 
fungerar i verksamheten. Intervjuerna sker under våren och kommer att spelas in på band. 
Inspelningen kommer sedan att skrivas ner, då kommer vi att ta bort alla namn och datum så att 
materialet blir anonymt, ljudfilen kommer att behandlas på samma sätt.  
Hur går studien till? 
Vi kommer att kontakta er och boka tid för en gruppintervju. Om lunchtid passar bäst bjuder vi 
på lunch.  

Ansvarig: 
Ansvarig forskare för studien är Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare och forskare vid 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet. Medverkar gör också 
barnhälsovårdens länsavdelning i Uppsala län.  
Mer information kan ges av Anna Fäldt, leg. logoped.  
Telefon: 018-611 69 97. anna.faldt@kbh.uu.se  
 
Hantering av data och sekretess: 
Enligt personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga 
uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Samtliga intervjuer och 
transkriberingar av dessa förvaras i låst arkivskåp avsett för lagring av forskningsdata. Dina svar 
och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Samtliga dina 
uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt 
personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär att alla som arbetar med undersökningen har 
tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna endast redovisas i sammanställd form där ingen 
enskild persons svar kan utläsas. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras i 
medicinska tidskrifter.  
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Vad tycker din personal om arbetet med studien KOMiTID och ITC? 

Vi är intresserade av BHV-sjuksköterskornas synpunkter. 

Varför görs studien? 
KomItid är en studie som pågår 2015 till våren 2018 på er BVC om barn som är 18-månader och 
deras kommunikationsutveckling. I studien används ett nytt material på 18-månader besöket där 
föräldrarna fyller i ett formulär om barnets kommunikation, tal och lek. De barn som har en sen 
kommunikationsutveckling enligt formuläret bedöms sedan av logoped under hembesök. 
Föräldrarna erbjuds en insats för att de lättare ska förstå sina barn och stimulera kommunikations- 
och språkutvecklingen ännu mer.  
 
Vilka kommer att intervjuas? 
Ungefär 15 barnhälsovårdssjuksköterskor kommer att intervjuas. Intervjuerna kommer att ske i 
grupp och ta ca 30 min. Tiderna bokas på tider som passar personalen. 

Ansvarig: 
Ansvarig forskare för studien är Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare och forskare vid 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet. Medverkar gör också 
barnhälsovårdens länsavdelning i Uppsala län. Mer information kan ges av Anna Fäldt, logoped. 
Telefon: 018-611 69 97. anna.faldt@kbh.uu.se 

 

 

Därför ber vi nu om ert tillstånd att få tillfråga sjuksköterskor på vårdcentralen.  

Vi ber er att svara med vändande e-post om ni ej ger ert tillstånd till intervjuerna.  

Med vänlig hälsning 

Anna Fäldt 
Logoped, doktorand 
 
 
 
Kontaktperson:  
Anna Fäldt 
Leg. Logoped, doktorand 
anna.faldt@kbh.uu.se 
018-6116997 
 

Forskningsansvarig:  
Steven Lucas 
Barnhälsovårdsöverläkare, forskare vid 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, 
Uppsala Universitet 
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Uppdaterad 2014-01-01  

Ansökan om godkännande att genomföra forskningsstudie inom den offentliga 
Primärvårdens verksamheter 
 
Härmed ansöks om godkännande att genomföra forskningsstudie inom Primärvårdens 
verksamheter, Landstinget Uppsala län. 
 
Huvudsökande 

Namn: Steven Lucas 
E-post: steven.lucas@kbh.uu.se 
Telefonnummer:  18-611 57 88 
Institution: Kvinnor och barns hälsa 
Universitet/Högskola/
Annat: 

Uppsala Universitet 

 
Forskningsstudie 

Titel:  Kommunikationssvårigheter under barnets två första år. Upptäckt 
vid 18 månader och utvärdering av tidig insats-Insamlande av BVC-
sjuksköterskans upplevelser av frågeformuläret Communication and 
Symbolic Behavior Scales Infant Toddler Checklist(ITC). 

 
Medsökande 

Namn: Anna Fäldt 
E-post: Anna.faldt@kbh.uu.se 
Institution: Kvinnor och barns hälsa 
Universitet/Högskola/
Annat: 

Uppsala Universitet 

 
 

Godkännande gäller ansökan till etisk prövningsnämnd 
När etiskt godkännande inkommit ska det skickas till fou.hoh@lul.se   
Då publiceras studien på www.lul.se/pvansokanstudie som godkänd att 
genomföras i Primärvården, Landstinget Uppsala län. 
 

Ja   Nej  
  

Etiskt godkännande finns Ja   Nej  
 
Om Ja, ange nummer på beslut 2015/124 ansökan om komplettering är 
insänd. 

 

  
Ifylld blankett och projektplan skickas till FoU-avdelningens funktionsbrevlåda, fou.hoh@lul.se 
vid Hälsa och habilitering. Godkänd etisk ansökan, alt. ansökan till etiska prövningsnämnden, 
bifogas. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ansökan bereds av:    Ansökan beviljas/avslås av: 
    
FoU-avdelningen, Hälsa och habilitering Primärvårdsdirektör  
Forskningssamordnare     
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