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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det förekommer skillnader avseende hur barnhälsovårdssjuksköterskor 

identifierar utvecklingsavvikelser, och det har sedan länge efterfrågats evidensbaserade, 

standardiserade metoder för upptäckt av kommunikativa och motoriska utvecklingsavvikelser. 

Syfte: Att undersöka hur motoriska och eller kommunikativa utvecklingsavvikelser för barn 

upp till och med 18 månader uppmärksammas inom barnhälsovården, vilka förutsättningar det 

finns för bedömningen, samt vilka åtgärder som vidtas vid utvecklingsavvikelser.  

Metod: En beskrivande kvalitativ studie baserad på individuella semi-strukturerade intervjuer 

med 12 barnhälsovårdssjuksköterskor som arbetade på barnavårdscentraler inom Region 

Uppsala genomfördes. Materialet har analyserats utifrån Malteruds analysmetod systematisk 

textkondensering.  

Resultat: Barnhälsovårdsjuksköterskorna använde klinisk blick, vilken de utvecklat genom 

erfarenhet, när de bedömde barns utveckling. Den kliniska undersökningen beskrevs i termer 

av att erhålla en helhetsbild av barnet, samt att den motoriska och kommunikativa 

utvecklingen hör samman, och bedömdes i denna helhet. Kontinuiteten beskrevs som 

betydelsefull och något som underlättade bedömningen av barnets utveckling. Ett kollegialt 

stöd beskrevs som värdefullt, och vid utvecklingsavvikelser kunde 

barnhälsovårdssjuksköterskorna konsultera varandra. Vid misstanke om utvecklingsförsening 

följdes barnet upp, samt fick ofta uppgifter att öva på till återbesöket. I de fall 

utvecklingsavvikelsen kvarstod eller då det handlade om en tydlig avvikelse remitterades 

barnet vidare. I analysen framkom att det fanns individuella skillnader i 

barnhälsovårdsjuksköterskornas bedömning. 

Slutsats: Dagens riktlinjer med fokus på milstolpar kan försvåra 

barnhälsovårdssjuksköterskans utvecklingsbedömning för barn upp till och med 18 månader. 

En standardisering, eller ett screeninginstrument för att tydliggöra bedömningarna bidrar till 

en jämlik och rättvis barnhälsovård. Tidig upptäckt och tidiga insatser har stor betydelse för 

barnets framtida utveckling.  

Nyckelord: Barnhälsovården, Motorisk utvecklingsavvikelse, Kommunikativ 

utvecklingsavvikelse, Tidig upptäckt, Personcentrerad vård, Hälsofrämjande  

 



 

 

ABSTRACT 

Background: There are differences in how Child health nurses identify developmental 

disorders. Furthermore, it has been requested evidence-based methods for detection of 

communicative- and motor disorders. 

Aim: Investigate how motor and communicative disorders for children up to, and including 

18 months, are noted in Child health centres. Also, the basis for the assessment, what 

measures are taken in case of developmental disorders, and if there are any differences in the 

assessments.  

Method: Descriptive qualitative interview study, based on individual semi-structured 

interviews, with 12 Child health nurses working at Child health centres in Uppsala Region. 

The transcriptions were analysed with systematic text condensation by Malterud. 

Result: Child health nurses used intuition when assessing children's development, which they 

had procured through experience. The clinical examination was described as getting a general 

picture of the child. The motor and communication development was assessed in whole, due 

to their related. Continuity was described as meaningful and something that facilitated the 

assessment of the child. Collegial support was valuable, and the Child health nurses could 

consult each other, in case of developmental disorders. If the Child health nurses suspected 

development delay, the child was followed up. The family then often got exercises to practice 

before the re-visit. In cases where the developmental delay remained, or when the disorder 

was obvious, the child was referral further. The analysis found that there were individual 

differences in the assessment done by Child health nurses. 

Conclusions: Today's guidelines focusing on milestones can aggravate the Child health 

nurse's developmental assessment of children up to and including 18 months. A standardized 

method, or a screening tool, contributes to an equal and fair Child healthcare. Early detection 

and early intervention are of great importance to the child's future development. 

Keywords: Child Health Services, Motor Skill Disorders, Communication Disorders, Early 

Detection, Person-Centered Care, Health Promotion  
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BAKGRUND 

Barnkonventionen och delar av barnets lagrum 

År 1990 undertecknade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad 

barnkonventionen (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2017). Barnkonventionen 

innefattar 54 artiklar vilka är fördelade på fyra vägledande och grundläggande principer; alla 

barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör 

barnet, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att få uttrycka sin 

mening och få den respekterad (SKL, 2017).  

Den 1a april, 2017, förnyades hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) där barnperspektivet, 

som tidigare saknats, lyftes fram med en särskild skyldighet i fråga om barn; §6 När hälso- 

och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas (SFS 2017:30).  

Regeringen beslutade i mars 2018 om att barnkonventionen ska bli till svensk lag. Denna 

inkorporering är ett tydligt bidrag i synliggörandet av barnets rättigheter men även grunden 

för ett barnrättsbaserat synsätt. Lagen föreslås träda i kraft 1a januari 2020 (SOU 2016:19). 

Barnkonventionen är redan vägledande för barnhälsovårdsarbetet i Sverige (Socialstyrelsen, 

2014). 

Barnhälsovårduppdraget 

I syfte att bland annat minska spädbarnsdödligheten startades på 1930-talet efter beslut från 

Riksdagen, en försöksverksamhet med gratis mödra- och spädbarnsvård (Karlsson & Nilsson, 

2018). Försöksverksamheten föll väl ut och efter 1937 beslutade Riksdagen att skapa 

barnavårdscentraler över hela landet, vilka erbjöd frivillig, kostnadsfri och generell mödra- 

och barnhälsovård (Socialstyrelsen, 2014). Utvecklingen av barnhälsovården har sedan dess 

gått från ren hälsoövervakning till att vara förebyggande och hälsofrämjande. Socialstyrelsens 

allmänna råd för barnhälsovården, som gällt från 1991, upphörde 2009 och därefter saknades 

nationella styrdokument (Socialstyrelsen, 2014). År 2010 gav så Regeringen Socialstyrelsen 

uppdraget att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera rekommendationer, 

vägledningar och kunskapsöversikter för barnhälsovården (Socialstyrelsen, 2014). Detta 

resulterade i ett samarbete mellan Socialstyrelsen och den så kallade Evelinagruppen, vilka 

var företrädare för barnhälsovården, som gemensamt arbetade fram Vägledning för 

barnhälsovården (Socialstyrelsen, 2011). Syftet med vägledningen är att ge de som arbetar 

inom barnhälsovården kunskaps- och handläggningsstöd, fungera som beslutsstöd för de som 



2 

 

arbetar med att utveckla och genomföra hälsovårdsprogram för barn, samt bidra till en mer 

jämlik barnhälsovård i hela landet. Som en del i utvecklandet av vägledningen gjorde 

Socialstyrelsen en kartläggning av professionernas önskemål och syn på utvecklingsområden 

(Socialstyrelsen, 2011). Gällande barnets utveckling påtalade Evelinagruppen att det förekom 

stora olikheter i möjligheterna att identifiera utvecklingsavvikelser i Sverige. Vidare beskrevs 

en avsaknad av standardiserade metoder och samstämmighet kring metoder för att undersöka 

barns utveckling (Socialstyrelsen, 2011). Evelinagruppen gav som förslag att identifiera 

evidensbaserade metoder för upptäckt av utvecklingsavvikelser avseende kommunikation och 

samspel, kognitiv utveckling samt fin- och grovmotorisk utveckling. Socialstyrelsen utförde 

därefter en systematisk litteraturöversikt med syfte att redovisa kunskapsläget kring detta 

ämne (Socialstyrelsen, 2013a). Gällande metoder för att bedöma barns utveckling och 

upptäcka utvecklingsavvikelser saknades det vetenskapligt underlag för att rekommendera 

någon standardiserad metod (Socialstyrelsen, 2013a). Samarbetet mellan Socialstyrelsen och 

Evelinagruppen resulterade även i ett nytt barnhälsovårdsprogram vilket presenterades på 

Rikshandboken (Magnusson, Tell, Blennow & Reuter, 2015). 

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för 

barn. Detta uppnås genom att främja hälsa och utveckling, samt förebygga ohälsa genom tidig 

identifiering och initiering av åtgärder vid problem i hälsa, utveckling och uppväxtmiljö 

(Socialstyrelsen, 2014). I barnhälsovårdens nationella program ingår att erbjuda alla barn 

hälsoövervakning genom att följa barns hälsa, utveckling och livsvillkor avseende bland annat 

psykomotorisk-, språklig- och kommunikativ utvecklingsbedömning (Magnusson, Tell, 

Blennow & Reuter, 2015). Barnhälsovården i Sverige är gratis, frivillig samt når nästan varje 

barn under deras första år i livet (Wallby & Hjern, 2011). Då barnhälsovården har så god 

täckning och når så gott som alla barn har den en viktig roll för folkhälsan (Socialstyrelsen, 

2013b). 

Hälsoövervakningens betydelse för tidig upptäckt 

Att upptäcka olika typer av utvecklingsavvikelser inom barnhälsovården har ett 

hälsofrämjande perspektiv som syfte och fokus, snarare än att diagnostisera (Johannesson, 

2014; Oberklaid, Baird, Blair, Melhuish & Hall, 2013; Socialstyrelsen, 2014). Olika 

utvecklingsavvikelser kan uppmärksammas genom hälsoövervakning. I hälsoövervakningen 

ingår för Barnhälsovårdssjuksköterskan (BHV-sjuksköterskan) att väga samman det barnet 

förmedlar och det föräldern beskriver, tillsammans med hens egna observationer och 
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undersökningar (Socialstyrelsen, 2014). Utvecklingsproblem är relativt vanliga och kan få 

livslånga konsekvenser för hälsa och välbefinnande (Oberklaid & Drever, 2011).  

När barnet är 18 månader bör motoriska problem som plexusskada, assymetrisk motorisk 

utveckling, torticollis, Cerebral Pares (CP), muskelssjukdomar och degenerativa sjukdomar ha 

upptäckts (Johansen & Persson, 2017). Asymmetrin är viktigt att identifiera, då det lilla 

barnets normaltillstånd och den normala motoriska utvecklingen är symmetrisk. Genom 

observation av vilka kroppsdelar barnet rör asymmetriskt samt i vilka lägen asymmetrin 

uppstår, får BHV- sjuksköterskan ledtrådar kring dess bakomliggande orsak. Den vanligaste 

orsaken till rörelsehinder hos barn är CP som orsakas av en skada i den omogna hjärnan 

(Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar [RBU], i.d.) Skadan uppstår vanligen 

under graviditetens tredje trimester men kan även uppkomma under hela fostertiden, under 

förlossningen eller under barnets första två år. Barn med CP har en bristande motorisk 

förmåga, men det är även vanligt att barnet har andra funktionsnedsättningar såsom 

perceptionsstörningar, utvecklingsstörning eller synskador. Svårighetsgraden av CP varierar 

från barn till barn, och i Sverige får årligen cirka 200 barn diagnosen (Johansen & Persson, 

2017).  

Förmågan att använda talet och språket för att uttrycka sig är av stor betydelse och en 

försening i detta kan vara associerat med allvarliga utvecklingsavvikelser (Miniscalco 

Mattson, Mårild & Pehrsson 2001). Studier visar att nästan hälften av de barn som identifieras 

med sen, eller avvikande tal- och språkutveckling även har avvikelser som har betydelse för 

barnets fortsatta utveckling, som autism (Socialstyrelsen, 2014). Att identifiera barn inom 

autismspektrumtillstånd (AST) är viktigt då dessa barn ofta har svårigheter att interagera och 

kommunicera med andra, har begränsningar och upprepningar i sitt beteende samt i sina 

intressen och aktiviteter som i sin tur påverkar hela barnet och dess omgivning. I många fall 

identifieras AST genom barnets bristande förmåga till imitation samt försenad tal- och 

språkutveckling (Socialstyrelsen, 2014).  

Barnhälsovården har ett omfattande ansvar i att tidigt upptäcka ett befarat utvecklingsproblem 

då det har stor betydelse för barnets fortsatta utveckling (Socialstyrelsen, 2014). Tidig 

identifikation av utvecklingsavvikelser möjliggör tidiga insatser för att optimera barnets 

potential (Oberklaid & Drever, 2011). 
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Utvecklingsförsening eller utvecklingsavvikelse  

Enligt Socialstyrelsen (2013a; 2014) finns det inte någon allmänt accepterad definition av 

begreppet utvecklingsförsening. Utvecklingsförsening beskrivs som då ett barns utveckling 

inte följer den förväntade utvecklingstakten. Utvecklingsavvikelse kännetecknas av att ett 

barns utveckling har inslag som är avvikande i relation till hur barn brukar utvecklas. Enligt 

Oberklaid och Drever (2011) är barnets utveckling en komplex och dynamisk process 

bestående av variationsrikedom, spurter och platåer. Det är viktigt att bedöma barnet vid flera 

tillfällen under de första levnadsåren för att få en mer nyanserad bild av utvecklingen 

(Oberklaid et al., 2013), vilket idag sker inom ramen för det svenska 

barnhälsovårdsprogrammet (Magnusson, Tell, Blennow & Reuter, 2015). 

Screening 

Screening skiljer sig från hälsoövervakning, då hälsoövervakningen är ett arbetssätt för att 

regelbundet följa barns hälsa och utveckling, samt upptäcka de som behöver någon form av 

insats (Socialstyrelsen, 2013a; Socialstyrelsen, 2014). Hälsoövervakning är olika aktiviteter 

där screening kan ingå som ett moment. Screening är en systematisk undersökning som 

exempelvis syftar till att särskilja barn med eller med risk att utveckla vissa hälsoproblem. För 

att kunna utföra screening bör vissa kriterier vara uppfyllda, där tillförlitlighet av 

screeningmetoden är ett av dessa. Frågeformuläret Edingburgh postnatal depression scale 

(EPDS) är ett exempel på en screeningmetod vilken används inom barnhälsovården för att 

upptäcka depression hos nyblivna mammor. De screeningmetoder som idag utförs i 

barnhälsovårdens hälsoövervakning för alla är en så kallad generell screening som motsvarar 

en standardiserad undersökning av barn i en viss åldersgrupp (Socialstyrelsen, 2013a). I 

dagsläget finns ingen standardiserad screeningmetod inom barnhälsovården för barnen upp till 

och med 18 månader, utan den första screeningen sker vid 2,5 eller 3 års ålder och syftar till 

att undersöka språket (Mattsson, Mårild & Pehrsson, 2001; Nayeb & Westerlund, 2014; 

Westerlund & Sundelin, 2000). Gällande barnets motoriska utveckling finns i nuläget ingen 

etablerad screeningmetod i Barnhälsovårdprogrammet (Johanssen, Lucas, Bokström, Persson, 

Sonnander, Magnusson & Sarkadi, 2016). 

I Socialstyrelsens rapport Upptäcka utvecklingsavvikelser hos barn och ungdomar (2013a) 

fann de inget tillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna rekommendera någon 

standardiserad metod för upptäckandet av utvecklingsavvikelser. Endast en av de sex 

granskade översikterna inkluderade metoder för att upptäcka barn med avvikande motorik. 
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Sammanfattningsvis påvisar den översikten en avsaknad av vetenskapligt underlag för 

införandet av en specifik metod för generell screening (Nasjonalt kunnskapssenter för 

helsetjensten, 2005). I samband med hälsobesöken i barnhälsovården vid åldrarna 6, 18 och 

30 månader rekommenderar Amerikanska barnläkarföreningen att det bör användas 

strukturerade metoder för att kartlägga barns utveckling och identifiera utvecklingsavvikelser, 

genom att i första hand använda sig av The Ages & Stages Questionnaires (ASQ) (The 

American academy of pediatrics, 2006). Trots att Socialstyrelsens rapport (2013a) för att 

införa ett nationellt screeningprogram, visar att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt 

för att kunna implementera någon generell screeningmetod för upptäckandet av 

utvecklingsavvikelser, betyder inte detta att det inte finns bra metoder eller saknas behov av 

det (Socialstyrelsen, 2014).  

Motorik 

För barnet är motorik så mycket mer än bara rörelse. Rörelserna är barnets redskap för att 

utveckla färdigheter och målinriktade handlingar, såsom att systematiskt undersöka sin 

omgivning, vilket är en betydande förutsättning för den kognitiva utvecklingen (Hofsten, 

2009). En motorisk avvikelse har därmed inte bara betydelse för motoriken utan kan även 

påverka andra områden och den övriga utvecklingen negativt (Anderson, Campos, 

Witherington, Dahl, Rivera, He, Uchiyama & Barbu-Roth, 2013; Lobo, Harbourne, Dusing & 

Westcott McCoy, 2013).  

Idag mäter BHV-sjuksköterskan barnets motoriska utveckling genom uppnådda milstolpar. 

Detta är dock är ett grovt mått, med stor variation, som gör tidig upptäckt av motorisk 

utvecklingsavvikelse svår (Dosman, Andrews & Goulden, 2012). Därför är det inte bara 

viktigt att inom barnhälsovården utföra bedömning av motorisk utveckling avseende 

milstolparna utan det är även av stor vikt att bedöma kvalitén i barnets rörelser (Johansen & 

Persson, 2017). Bedömning av kvalitén gällande barnets motorik har visat sig mer 

framgångsrikt för tidig upptäckt av motoriska problem under barnets första levnadsår 

(Johansen, Persson, Sarkadi, Sonnander, Magnusson & Lucas, 2015).  

I ett försök att implementera standardiserade screeningmetoder för BHV-sjuksköterskornas 

bedömning avseende motorisk utveckling har Structured Observation of Motor Performance 

in Infants (SOMP-I) utvärderats i en avhandling av Johansen (2017). Avhandlingen påvisar att 

SOMP-I är ett bra instrument för att säkerställa att både kvalitén på den motoriska 
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bedömningen blir fullgod, att stärka Barnhälsovårdssjuksköterskan i hens bedömning, samt att 

bedömningarna utförs på samma sätt. Dock behövs vidare forskning för att införa metoden 

inom barnhälsovården.  

Kommunikation 

Kommunikation innefattar allt vi gör för att förmedla oss. Språket är ordförrådet, kunskap om 

meningsuppbyggnad och förståelse för det som andra säger till oss. Talet är språkets 

motoriska uttryck (Ackermann & Riecker, 2004). Språklig utveckling är viktigt då språket 

även leder den kognitiva utvecklingen framåt (Vouloumanos & Waxman, 2014). Det finns 

stora variationer i hur ett barn utvecklas kommunikativt och språkligt de första levnadsåren 

(Fäldt, 2017).  

Det har länge efterfrågats evidensbaserademetoder för att så tidigt som möjligt identifiera 

barn med kommunikativa utvecklingsavvikelser samt genom denna upptäckt erbjuda insatser 

(Socialstyrelsen, 2011; Socialstyrelsen 2014) Detta saknas dock fortfarande, trots flera försök 

till framtagande och implementering (Eriksson, Westerlund & Berglund, 2002; Bruce, 

Kornfält, Radeborg, Hansson & Nettelbladt, 2003; Fäldt, Nordlund, Holmqvist, Lucas & 

Fabian, 2018). I en studie av Fäldt och medarbetare (2018) har användandet av Infant- 

Toddler Checklist (ITC) studerats. När BHV- sjuksköterska använde sig av ITC stärktes 

bedömningen av barnets kommunikativa färdigheter. ITC bidrog till ett bättre underlag för 

BHV- sjuksköterskan i samarbetet med föräldrar samt att remittering till Logoped och 

Psykolog underlättades.  

Teoretisk ram 

Begreppet personcentrerad vård [PCC] har vuxit fram som en beskrivning av god och 

humanistisk omvårdnad, och används både nationellt och internationellt (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2016). PCC skiljer sig från patientcentrerad vård, i avseende att 

patienten ses som en person och inte reduceras till en diagnos (Ekman et al., 2011). I den 

personcentrerade vården synliggörs hela individen och den syftar till att respektera och 

bekräfta personens upplevelse samt främja hälsa med utgångspunkt för vad hälsa betyder för 

varje enskild (SSF, 2016). Den personcentrerade vården har sina rötter i det holistiska 

paradigmet och föreslår att människan ska ses i sitt totala sammanhang med personens 

situation, dess förståelse och upplevelse samt deltagande av denna (Olsson, Jakobsson Ung, 

Swedberg & Ekman, 2012). Interaktionen mellan vårdgivare och patient är 



7 

 

nyckelkomponenten i PCC. Patienten ses som en aktiv partner snarare än en passiv mottagare 

då vårdens mål ska utformas (Alharbi, Carlström, Ekman, Jarneborn & Olsson, 2014). 

PCC resulterar i att patienten känner sig sedd, lyssnad till samt att oro tas på allvar (Alharbi et 

al.,2014). Patienter som erhållit PCC beskriver att de blivit bekräftade som personer och att 

det inte enbart fokuserats på deras diagnos, vilket utgör grunden för fortsatt relation mellan 

vårdtagare och vårdgivare. Studier har visat att patienter som erhållit PCC har signifikant 

högre skattning av Self- efficacy, en tilltro till att själva klara av en handling i en särskild 

situation (Fors, Taft, Ulin & Ekman, 2016). Genom PCC har patienten erhållit Self- efficacy, 

vilket givit patienten möjlighet att själv vara en aktiv partner i sin vård. Patientengagemanget 

kan även öka nivån Self- efficacy (Fors, Swedberg, Ulin, Wolf & Ekman, 2017). PCC 

fokuserar inte enbart på individen som person utan ser den i sitt sociala sammanhang, med 

närstående eller betydelsefulla andra (SSF, 2016). Studier har visat att närstående har upplevt 

PCC som en bidragande orsak till högre tillfredställelse med vården och omsorgen (Rosher & 

Robinson, 2005).  

PCC lämpar sig väl att använda inom barnhälsovården då individen, barnet, ska vara i fokus 

(Socialstyrelsen, 2014). Arbetet inom barnhälsovården bygger på en samarbetsrelation och en 

delaktighet mellan Barnhälsovårdssjuksköterskan, barnet och familjen (Nationella nätverket 

för barnhälsovårdssamordnare/vårdutvecklare i Sverige, 2017). PCC är betydelsefull inom 

barnhälsovården utifrån att det lilla barnet är extra beroende av sina föräldrar och sitt sociala 

sammanhang vid eventuell utvecklingsavvikelse, då ett gott samarbete mellan alla aktörer 

krävs för att optimera barnets hälsa och förutsättningar (Socialstyrelsen, 2014). 

Problemformulering 

Då motoriska och kommunikativa avvikelser kan vara ett första tecken på 

utvecklingssvårigheter och framtida problem har tidig upptäckt av dessa avvikelser betydelse 

för barnet. Litteraturgenomgång visar på bristande standardiserande metoder för tidig 

upptäckt av motoriska och kommunikativa utvecklingsavvikelser i dagens 

barnhälsovårdsprogram.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur motoriska och eller kommunikativa 

utvecklingsavvikelser för barn upp till och med 18 månader uppmärksammas av BHV- 

sjuksköterskor, inom barnhälsovården. Vidare ämnar studien att undersöka vilka 
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förutsättningar det finns för BHV-sjuksköterskans bedömning, vilka åtgärder som BHV-

sjuksköterskan vidtar vid utvecklingsavvikelser, samt om det föreligger några skillnader i 

BHV-sjuksköterskornas utvecklingsbedömningar.  

Frågeställningar 

Hur uppmärksammas motoriska och eller kommunikativa utvecklingsavvikelser, för barn upp 

till och med 18 månader av BHV-sjuksköterskor, inom barnhälsovården? 

Vilka förutsättningar finns det för den utvecklingsbedömning BHV- sjuksköterskan utför 

avseende motorik och kommunikation? 

Vilka åtgärder vidtas av BHV-sjuksköterskan vid utvecklingsavvikelser? 

Föreligger skillnader i utvecklingsbedömningarna mellan BHV- sjuksköterskorna? 

METOD 

Design 

Då studien avsåg att undersöka hur BHV - sjuksköterskorna utförde utvecklingsbedömningar, 

vilka förutsättningar det fanns för bedömningen, vilka åtgärder BHV- sjuksköterskorna vidtog 

samt om det förelåg skillnader mellan BHV- sjuksköterskornas bedömningar blev valet av 

design en beskrivande kvalitativ intervjustudie. Det är en passande design när människors 

erfarenheter av situationer ska beskrivas (Polit & Beck, 2017). 

Urval  

Ändamålsenligt urval av barnavårdscentraler inom Region Uppsala, utifrån dess storlek samt 

sociodemografiska likheter tillämpades. Verksamhetschefer på 11 barnavårdscentraler 

kontaktades. Tre verksamhetschefer avböjde på grund av BHV- sjuksköterskornas 

arbetsbelastning. Inklusionskriterierna var BHV- sjuksköterskor, med 

specialistsjuksköterskeutbildning inom barn och ungdomar eller inriktning mot 

Distriktssköterska, samt att de skulle arbeta kliniskt på barnavårdscentral (BVC). BHV- 

sjuksköterskorna skulle ha minst ett års erfarenhet av att utföra utvecklingsbedömningar på 

barn till och med 18 månader. Exklusionskriterierna var kortare anställningstid än sex 

månader på arbetsplatsen, samt yrkeserfarenhet inom barnhälsovård mindre än ett år, då en 

kort anställning eller yrkeserfarenhet inte med säkerhet ansågs ge en lika rik beskrivning av 

utvecklingsbedömningen. Detta urval genomfördes med hänvisning till att få ett så rikt och 

varierat material som kunde svara på syftet (Henricson & Billhult, 2017). Totalt 12 BHV- 

sjuksköterskor intervjuades. Ytterligare en intervju var inplanerad men avbokades då mättnad 
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uppnåtts. Enligt Malterud (2014) bygger kvalitativa studier ofta på material från 10 - 25 antal 

deltagare. Begreppet mättnad används ofta för att avgränsa urvalet. Mättnadspunkten nås när 

forskaren bedömer att vidare insamling av data inte tillför ny kunskap (Malterud, 2014).  

Datainsamlingsmetod  

Insamling av data skedde genom individuella intervjuer för att erhålla en fördjupad kunskap 

samt ökad förståelse om det valda ämnen (Kvale & Brinkmann, 2014). Då ett validerat 

frågeformulär inte fanns tillgängligt, utformades en specifik semistrukturerad intervjuguide 

med öppna frågor (Danielsson, 2017). Intervjuguiden inleddes med tre frågor gällande 

informanternas ålder, kön, och antal år verksam som BHV- sjuksköterska. Vidare innehöll 

intervjuguiden två teman; motorik och kommunikation och för varje tema ställdes sex frågor 

som svarade mot syftet till föreliggande studie (Bilaga 1). Intervjuguiden prövades i två 

pilotintervjuer, vilka utföll väl. Inga ändringar av intervjuguiden genomfördes efter 

pilotintervjuerna, och dessa inkluderades därmed i studien. Vid intervjutillfällena ställdes 

även frågan om Barnhälsovårdssjuksköterskan var utbildad Specialistsjuksköterska med 

inriktning Distriktssköterska eller med inriktning barn och unga.  

Tillvägagångssätt 

Efter godkännande att genomföra studien av Förvaltningsdirektören för Nära vård och hälsa, 

Region Uppsala, kontaktades verksamhetschefer på 11 barnavårdscentraler via mail. När 

verksamhetscheferna hade godkänt deltagandet kontaktades BHV - sjuksköterskorna via mail 

med informationsbrev (Bilaga 2) samt erbjudande om deltagande. De BHV - sjuksköterskor 

som valt att delta intervjuades fortlöpande under maj till augusti. Sex av tolv informanter 

intervjuades av båda författarna, resterande sex intervjuer fördelades lika och utfördes separat 

av författarna. Innan intervjuerna påbörjades informerades BHV- sjuksköterskorna muntligen 

och skriftligen om studien, samt undertecknade samtycke till deltagande (Bilaga 3). Alla 

intervjuer skedde på informanternas respektive arbetsplatser och spelades in med 

diktafonfunktion på mobiltelefon. Intervjuerna tog mellan 10 till 40 minuter, med cirka 20 

minuter i genomsnitt. Intervjuerna transkriberades av båda författarna. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i norden (Sykepleiernes Samarbeid i 

Norden, 2003) ska en studie föregås av en litteraturgenomgång där behovet av vidare studier 

bedöms föreligga, vilket det gjorde inom ramen för denna studie.  
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Då tillstånd att genomföra studien krävs (World Medical Association [WMA], 2017) 

inhämtades detta från Förvaltningsdirektören för Nära vård och hälsa, Region Uppsala. 

Därefter inhämtades tillstånd från respektive barnavårdscentrals verksamhetschef (Bilaga 4). 

Deltagarna informerades om studien skriftligt (Bilaga 2) via mail, samt muntligt vid 

intervjutillfället. Informerat samtycke (Bilaga 3) bifogades, samt undertecknades vid 

intervjun. BHV- sjuksköterskorna fick information om att de fick avbryta deltagandet i 

studien närhelst de önskade. För att garantera full konfidentialitet avidentifieras 

intervjumaterialet och förvarades oåtkomligt för obehöriga (WMA, 2017), tillsammans med 

ljudupptagningen i låst skåp hos en av författarna. När intervjuerna var transkriberade 

raderades ljudfilerna. Citat i resultatpresentationen redovisades på ett sådant sätt att de inte 

kunde återföras till enskild person. Efter avslutad studie lämnades det transkriberade 

materialet vidare för forskning. Detta informerades BHV- sjuksköterskorna om vid 

intervjutillfället. Etikprövning krävs ej då studien utgörs inom ramen för högskolestudier på 

avancerad nivå (SFS 2003:460). 

Bearbetning och analys 

Insamlade data analyserades med utgångspunkt utifrån Malteruds (2012) analysmetod 

systematisk textkondensering (Systematic text condensation - STC). STC har sitt ursprung ur 

Giorgis fenomenologiska analys och är en beskrivande, explorativ metod för tematisk analys 

av olika typer av kvalitativa data såsom intervjustudier (Malterud, 2012).  

Malterud (2014) föreslår fyra analyssteg: 

1. Preliminära teman identifieras vid den första genomläsningen. 

2. Meningsbärande enheter som svarar mot syftet identifieras, och sorteras in i koder. 

3. Koderna sammanfogas i ett konstgjort citat (kondensering) och eventuella subkoder 

identifieras. 

4. En analytisk text skapas med utgångspunkt från det kondenserade materialet, och citat som 

illustrerar detta väljs ut. Varje analytisk text granskas och förs samman i kategorier. 

Det transkriberade materialet genomlästes med försök att lämna förförståelsen åt sidan och 

med syfte att inhämta ett helhetsintryck. Tre preliminära teman utkristalliserades; 

Barnhälsovårdssjuksköterskans verktyg för bedömning, Faktorer som påverkar bedömningen, 

Hur arbetar Barnhälsovårdssjuksköterskan vid utvecklingsavvikelser, som sedan lades åt 

sidan. Därefter bearbetades materialet systematiskt utifrån syftet, och meningsbärande enheter 

identifierades. De meningsbärande enheterna sorterades i olika grupper vilka utgjorde en kod 
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utifrån sitt innehåll.  Koderna kondenserades till konstgjorda citat där de enskilda 

meningsbärande enheterna sammanfogades till en text som inrymde och sammanfattade 

innehållet. Varje konstgjort citat sammanfattades i en analytisk text, och citat som beskrev 

detta valdes ut. Därefter granskades de analytiska texterna tvärgående och kategoriserades.  
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RESULTAT 

Totalt tolv BHV- sjuksköterskor intervjuades. Alla informanter var kvinnor mellan 29 - 62 år, 

medianåldern 52 år. Alla var utbildade Distriktssköterskor, och hade arbetat med 

barnhälsovård mellan 1 - 41 år. Fem av informanterna hade delad tjänst där de arbetade både 

med barnhälsovård samt på distriktssköterskemottagning. Sju av BHV- sjuksköterskorna 

arbetade i Uppsala stad och fem på landsbygden. 

Nedan följer en översikt (Tabell 1) över resultatet av analysen, uppdelat i teman och 

kategorier. 

Tabell 1. Översikt av teman och kategorier 

TEMAN KATEGORIER 

BHV-sjuksköterskans verktyg för bedömning Klinisk blick 

Klinisk undersökning 

Information från föräldrarna 

Rikshanboken/Barnhälsovårdsprogrammet 

Faktorer som påverkar bedömningen Arbetsrummet 

Väntrummet 

Hembesöket 

Tid 

Föräldrarnas påverkan 

Barnets stämningsläge 

Tolk 

Kollegialt stöd 

Kontinuitet 

Hur arbetar Barnhälsovårdssjuksköterskan vid 

utvecklingsavvikelser? 

Avvikelse eller försening? 

Återbesök med läxa 

Remiss 

Skillnader i arbetet 
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Uppmärksammande av motoriska och kommunikativa utvecklingsavvikelser  

Klinisk blick 

BHV- sjuksköterskorna beskrev att de i sitt arbete med att bedöma barnets utveckling använde 

sin kliniska blick. Som ny och oerfaren beskrevs behovet av checklistor i större utsträckning, 

men genom ökad erfarenhet hade detta utvecklats till en bedömningsmanual som mer fanns i 

medvetandet.  

” Man följer ju liksom en manual som man har i huvudet” 

Informant 2 

Den kliniska blicken beskrevs även som en känsla, som något de kände på sig, och då ofta i 

samband med att barnets utveckling var avvikande. 

”Ibland förnimmer man ju bara att det känns lite sent”  

Informant 4 

”Så variationen är ju jättestor, och den måste man ju också ha lite fingertoppskänsla för att det måste få va så” 

Informant 10 

 

Klinisk undersökning 

Den kliniska undersökningen handlade enligt BHV-sjuksköterskorna om att erhålla en 

helhetsbild av barnet. Dels genomfördes en fysisk bedömning av barnet där BHV-

sjuksköterskorna såg och tog på barnet. För att bedöma motoriken tittade de på liksidighet, 

tonus, balans, koordination, styrka. För de äldre barnen handlade det mer om att man utförde 

en bedömning utan att ta på barnet.  

”Det handlar om att få en helhet av barnet kan man säga” 

Informant 2 

”Jag tar och känner på barnen, allra mest de små barnen förstås.” 

Informant 12 

”Ja, jag tittar på hela barnet liksom- gör som en screening av ungen oavsett ålder. Denna scanning sker 

automatiskt så fort barnet kommer i dörren” 

Informant 7 

När BHV-sjuksköterskorna bedömde kommunikation observerade de samspelet som barnet 

hade med dem och även med föräldrarna. Med samspel beskrevs ögonkontakt, interaktion och 

att barnet visade intresse. För att bedöma detta talade och kommunicerade BHV-
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sjuksköterskorna direkt med och till barnet. Vidare beskrevs den kommunikativa 

bedömningen genom barnets språkliga utveckling, från joller till ord.  

”Små barn då är det ju samspelet och ögonkontakt, leende alltså att barnet söker och vill kommunicera och det 

följer ju liksom hela vägen upp under barnets utveckling men man bygger ju på med mera att ha koll på att 

barnet börjar använda ljud, jollrar, är ljuden och jollret entonigt eller varierat, när kommer orden och hur 

många ord.” 

Informant 7 

BHV- sjuksköterskorna påtalade att den motoriska och kommunikativa utvecklingen hör 

samman, i och med detta bedömdes kommunikation och motorik som en helhet. 

”Mycket genom att titta på barnet, interagera med barnet, se hur de interagerar med sina föräldrar. Ja, det är 

väl kanske mycket den psykomotoriska utvecklingen men den är ju också en del av motorisk utvecklingen. Jag 

ser på helheten. ” 

Informant 11 

I den kliniska undersökningen användes leken som ett verktyg i bedömningen, både avseende 

motorik och kommunikation.  

”Ofta får man ju fram det man behöver, jag tycker oftast att det går att leka fram till barnet och på så vis kunna 

bedöma deras kommunikativa utveckling.” 

Informant 12 

”Och sen lite att när dom blir större att det går leka lite med dom, om man tänker. En 18månaders kan man ju 

busa lite med, man kan leka lite tittut, man kan liksom visa dom olika saker eller ta bort och ge och ta såhär 

”varsågod, tack” då kan man ju bedöma det.” 

Informant 4 

BHV- sjuksköterskorna beskrev att de i bedömningen jämförde barnets utveckling med den 

för åldern förväntade utvecklingen.  

”Man har ju de olika åldrarna framför sig och barnen ska ju vid de olika åldrarna kunna olika moment som 

hänger ihop med utvecklingen och det är ju det jag tittar på och bedömer, alltså de olika utvecklingsstegen” 

Informant 12 

 

Information från föräldrarna 

Föräldrarna beskrevs som viktiga i den totala bedömningen av barnen, då det är de som 

känner barnet bäst. BHV- sjuksköterskorna lyssnade på föräldrarnas beskrivning av barnets 

utveckling och tog hänsyn till den bedömning som de återgav.  
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”Vad märker de, vad hör de- det är ju föräldrarna som är experter på sina barn det är ju dem som är med dem 

24 timmar om dygnet. Det känner ju sitt barn. Även i denna bedömning är jag lyhörd för föräldrarna och vad de 

säger.” 

Informant 7 

”Föräldrarna är ju också väldigt observanta på sina barn tycker jag.” 

Informant 2 

BHV- sjuksköterskorna tog föräldraoro på stort allvar, och hade det med som en viktig del 

och verktyg i bedömningen av barnen. Det beskrevs att föräldrarnas omdöme var avgörande 

och ibland även mer vägledande än BHV- sjuksköterskans egna bedömning, särskilt då det 

gällde spädbarnen. 

”Är det oro hos föräldern då ska man ta det på allvar tycker jag för dom eh… dom känner ju oftast sitt barn bäst 

liksom” 

Informant 6 

” Man behöver ha föräldrarna med sig, det är ju dem som känner barnet ju. Så att det är mycket föräldrarnas 

magkänsla man går på och kollar av” 

Informant 11 

 

Rikshandboken och Barnhälsovårdsprogrammet 

Rikshandbokens anvisningar och barnhälsovårdsprogrammet användes och omnämndes av 

BHV-sjuksköterskorna i alla intervjuer. Några använde Rikshandboken i sitt dagliga arbete, 

andra beskrev att den fungerade som ett stöd och underlag i vissa situationer. Många upplevde 

att det fanns tydliga riktlinjer i Rikshandboken kring vad en bedömning ska innehålla och 

utföras, samt åtgärder då barnets utveckling avviker.  

”Jag uppdaterar mig i Rikshandboken […] Jag använder ju Rikshandboken jättemycket och söker det jag 

behöver.” 

Informant 11 

 

”Men där står det ju precis när man ska, på vissa grejer står det ju såhär ”Råd och stimulans, uppföljning 

senare”. Och i vissa fall står det ”Undersökning av barnläkare” så det får man ju följa. Men man har ju 

jättebra stöd av Rikshandboken, i dom här lägena faktiskt.” 

Informant 3 

” Jag följer nog Rikshandbokens rekommendationer blir jag osäker kan jag gå tillbaka och titta.”  

Informant 6 
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Förutsättningar för utvecklingsbedömningarna avseende motorik och kommunikation 

Arbetsrummet 

BHV-sjuksköterskor beskrev vikten av arbetsrummets utformning. Ett plant, väl tilltaget 

skötbord underlättade undersökningen och bedömningen av det lilla barnet. Vid mötet med de 

större barnen skedde bedömningen på golvet, utifrån möjligheten att ha gott om utrymme för 

ändamålet. En BHV- sjuksköterska berättade att hon alltid brukade sätta sig på en låg stol för 

att komma på samma nivå som barnet.  

”Här har vi ganska stora rum så här är det ganska lätt att ha barnen på golvet, på andra ställen där jag har 

jobbat har det nästan inte gått, så det tycker jag ändå är bra här. Sen är inte lokalen i övrigt här så roliga men 

just det tycker ändå är ganska bra här. Så bra med tid, förutsättningar på rummet för att kunna göra det man 

ska göra.” 

Informant 3 

 

Väntrummet 

Redan ute i väntrummet påbörjades bedömningen av barnen, både motoriskt och 

kommunikativt. Väntrummet beskrevs även som en plats för barnet att installera sig och 

bekanta sig med miljön inför besöket. Ibland valde barnet att inte prata under besöket, men då 

kunde BHV- sjuksköterskan redan ha uppfattat barnets konversation med föräldern ute i 

väntrummet. Flera BHV- sjuksköterskor berättade att de, då tillfälle gavs, utförde besöket och 

bedömningen ute i väntrummet. Vägen från väntrummet till arbetsrummet nyttjades ofta för 

att bedöma barnens motorik.  

”En hel del ser man ju redan i väntrummet. Om man går ut i väntrummet och vägen från väntrummet hit, kan 

man redan då snappa upp en hel del” 

Informant 3 

”Jag lyssnar också ofta även i väntrummet om man har dörren öppen ofta och då kan man ju höra barnet prata, 

för en del barn har ju bestämt sig att de ska inte prata när de kommer in liksom och dom säger ingenting.” 

Informant 6 

Hembesöket 

BHV- sjuksköterskorna var eniga i att hembesöket hade stor betydelse i 

utvecklingsbedömningen. I hemmet erbjöds en unik möjlighet att få en god bild av barnen, då 

de är i sin invanda, bekanta miljö. Vid besök på BVC fanns det olika faktorer som inverkade 

vid mötet med barnen, dessa faktorer påverkade inte bedömningen och mötet i hemmet på 

samma sätt.  
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”Man får en annan kontakt också när de är i hemmet och se hur de är där och. Man ser ju också ju större dom 

blir, dom blir lite blyga med, och det är också en ny miljö att komma in här och det är vita kläder och kanske 

doktorn är med, och det är en lite annorlunda miljö för dom.” 

Informant 1 

”Jag tjatar om ett hembesök där men det är ju väldigt bra att se barnen hemma. […] jamen det blir alltid en 

bättre bedömning så när man är hemma.” 

Informant 3 

 

Tid 

Tid behövdes för att göra en bra bedömning, och flera BHV- sjuksköterskor uttryckte 

önskemål om mer tid för besöken. Brist på tid skapade stress och påverkade mötet med barnet 

och föräldrarna. Gott om tid beskrevs som en investering där mötet och bedömningen då blev 

mer individanpassat. 

”Annars så är det nog också det här med tidsaspekten, för en del barn gör du på 15 minuter och en del barn tar 

35 - 40 min och då har ju den här halvtimmen gått och då har du en patient igen liksom” 

Informant 6 

”Tid behövs både mot barnet men även mot föräldrarna, det kan ju ta lite tid att få gensvar hos de små 

bebisarna.” 

Informant 9 

 

Föräldrarnas påverkan 

Föräldrarnas påverkan på barnet och bedömningssituationen framställdes som avgörande. 

Mycket avgjordes av föräldrarnas inställning till BHV- sjuksköterskan och besöket på BVC. 

Föräldrarnas känslor och inställning avspeglades i barnet, exempelvis föräldrar som var 

stressade av situationen eller tidspress. Likväl så underlättade en trygg förälder bedömningen. 

”Så det är väldigt olika hur dom är som trygga eller inte, eller rädda […] Sen också litegrann hur föräldrarna 

utstrålar. Om man är jätterädd för vaccinen och sprutorna, så det kan nog också va” 

Informant 1 

Några BHV-sjuksköterskor berättade även om föräldrar som var väldigt engagerade i sina 

barn, men där engagemanget istället försvårade BHV- sjuksköterskans egna bedömning.  

”En del föräldrar är ju väldigt på och ska visa och hjälpa till ibland […] och då kan då är det snarare att det 

blir svårare att bedöma för att de är där och ska peta och hjälpa till” 

Informant 5 
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Barnets stämningsläge 

Samtliga BHV-sjuksköterskor berättade om vikten av barnets stämningsläge för att kunna 

utföra bedömningen. Faktorer som underlättade handlade om att barnens basala behov såsom 

att barnet var mätt, utvilat och därmed var nöjdare, gladare och tryggare. Ett barn som nyligen 

blivit uppväckt eller var väldigt trött, exempelvis efter en hel dag på förskolan, hade sämre 

förutsättningar att medverka, och var genom detta svårare att bedöma. Även blyga och 

reserverade barn beskrevs som mer svårbedömda. 

”Glada och nöjda barn är lättare att bedöma” 

Informant 9 

”Barn kan ju i perioder vara rädda för främlingar, blyga. Att de inte vill. […] När inte barnet av olika skäl 

orkar eller vill medverka missar man ju det som jag tycker är så viktigt med interaktion.”  

Informant 11 

 

Tolk 

Några BHV- sjuksköterskor redogjorde för svårigheter när inte det gemensamma språket 

fanns, och då behov av tolk förelåg. Tolk kunde erbjudas antingen via telefon eller som fysisk 

tolk på plats. Båda alternativen innebar att bedömningen blev mer komplicerad. Att 

kommunicera och bedöma barnets kommunikativa utveckling genom telefontolk upplevdes 

vara nästan omöjligt. BHV- sjuksköterskorna berättade om vikten av att tolken översatte exakt 

vad som sades vid bedömningstillfället, för att det skulle kännas tillförlitligt och för att 

bedömningen skulle bli korrekt.  

”Men jag har märkt att när man har en tolk som exakt ordagrant, kan man säga, tolkar vad föräldrar säger och 

vad jag säger då fungerar det jättebra. Så den delen saknas många gånger, men om man hittar en tolk som kan 

och man har tur att de är lediga på den tid som man kan boka, så då är det jättebra och går hur bra som helst.” 

Informant 8 

 

Kollegialt stöd 

Det kollegiala stödet beskrevs som viktigt vid bedömningarna av barnen. Med kollegialt stöd 

benämndes dels stödet för den egna bedömningen men även möjligheten att be en kollega om 

råd. Flera beskrev även en känsla av ensamhet och avsaknad av nära samarbete med en annan 

BHV- sjuksköterska. De BHV-sjuksköterskor som hade kollegor berättade om att de i första 

hand konsulterade varandra vid upptäckt av utvecklingsavvikelser. 

” Att man har kollegor är viktigt, att man kan gå och fråga varandra eller be att någon tittar tillsammans” 

Informant 4 
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” Det är så skönt att kunna nyttja varandra lite så. Nu känner jag att jag ibland är lite ensam även om vi har 

läkarna här på Vårdcentralen” 

Informant 7 

 

Kontinuitet 

Kontinuiteten i kontakten med familjen beskrevs som en underlättande faktor för 

bedömningen av barnens utveckling. Många BHV – sjuksköterskor lyfte det unika i att få 

följa barn från att de var nyfödda till dess de började skolan. Kontinuiteten innebar en 

upplevelse av att BHV- sjuksköterskorna kände familjen och på så vis visste vad de kunde 

förvänta sig inför ett besök samt att det underlättade uppföljning.  

” Man har ju sina egna barn som man följer, det är ju väldigt mycket lättare när det är familjer som man känner 

än dom har gångerna där man kanske får hoppa in och ta en sjuk kollegas barn, när man inte vet alls vilka dom 

är då, det är ju svårare.” 

Informant 3 

 

Åtgärder vid utvecklingsavvikelser 

Avvikelse eller försening? 

BHV- sjuksköterskorna talade i termer om försening eller avvikelse, och att de fanns ett större 

allvar i termen avvikelse. Vid bedömningen utav barnet beskrevs den stora variationen på 

normal utveckling, och den individuella tid som skiljde när barnen utvecklade olika 

färdigheter. I och med att Barnhälsovårdsbesöken är kontinuerliga i början av barnets liv har 

BHV- sjuksköterskan tätare uppföljningar av barnets utveckling under den perioden.  

”Ja, och så beror det så mycket på vilken grad eller hur uppenbar avvikelsen är, om det bara handlar om en 

försening och så får man titta mycket på hur barnet är i övrigt, är det mycket framåt på något annat sätt och kan 

avvikelsen bero på att barnet haft stort fokus på någon annat eller utvecklats mycket inom någon annan del.” 

Informant 11 

Avvek barnet på en av de för åldern bedömda utvecklingsmålen tolkade BHV- 

sjuksköterskorna detta som en försening. Var det flera utvecklingsmål som avvek hanterades 

det som en utvecklingsavvikelse. 

”Är det flera utfall liksom på flera saker, då sätter jag upp dom på ett läkarbesök. […] Är det några små saker 

som att dom inte riktigt än har hunnit vända runt till exempel som vi tittar på, då kan jag låta det gå ett par 

veckor och så tar jag tillbaka barnet och så, ja så kollar vi bara, låter det gå. Men det är om det är någon 

enstaka sak.” 

Informant 4 
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Egen uppföljning med läxa 

Genomgående berättade alla BHV- sjuksköterskor att de använde uppföljningen som en 

åtgärd, då de uppmärksammat utvecklingsavvikelser. Inför dessa uppföljningsbesök gav de 

föräldrarna information, rådgivning, stöd och i de flesta fall en hemläxa att öva på till besöket. 

BHV- sjuksköterskorna påtalade att mycket av barnets utveckling inte kom av sig själv utan 

att barnet behövde stimulans. Genom råd och information kunde BHV- sjuksköterskorna 

tydliggöra vikten av stöd och träning för barnets fortsatta utveckling.  

” Barnet lär sig inte helt själv utan behöver hjälp att lära och träna […] och det är tydligt där barnet inte fått 

tillräckligt stöd och då brukar man se viss utveckling då de kommer tillbaka efter en månad, och då ser man att - 

Ah, de har jobbat.” 

Informant 8 

 

Remiss 

I de fall hemläxan och föräldrarnas träning med barnet inte gav förväntat resultat, eller om det 

handlade om en tydlig avvikelse, initierade eller skrev BHV- sjuksköterskorna remiss till 

sjukgymnast, logoped och psykolog. Alla BHV- sjuksköterskorna beskrev god kontakt med 

de läkare som var kopplade till BVC, och att de även använde läkarna för att säkerställa sin 

avvikelsebedömning.  

”Vi har ju riktlinjer gällande de olika avvikelserna och deras grad, eller vad man ska säga och utifrån detta kan 

man ju kontakta logoped för rådgivning eller skicka remiss för bedömning eller psykolog.” 

Informant 9 

 

Skillnader i utvecklingsbedömningarna mellan Barnhälsovårdssjuksköterskorna 

Det framkom att det fanns individuella skillnader i BHV- sjuksköterskornas bedömning. 

Några BHV- sjuksköterskor nämnde att de medverkat i ett forskningsprojekt avseende 

användandet av ITC vid 18 månaders besöket.  De tyckte alla att det var ett mycket bra och 

användbart instrument, som tydliggjorde bedömningen och hanteringen av kommunikativ 

utvecklingsavvikelse.  

”Man får en helt annan uppfattning då vid användandet av ITC […] Där skickar ju vi remiss till logopeden om 

dom har fått utfall på poängen eller om föräldrarna har kryssat i att dom är oroliga för barnets språk, då blir 

det remiss till logoped.” 

Informant 3 
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De BHV-sjuksköterskor som inte använt sig av ITC bedömde barnets utveckling utifrån 

Rikshandbokens kriterier, men remitterade mycket sällan barn upp till och med 18 månader 

till logoped.  

”Vid 18 månaders besöket frågar man om barnet kan 8 - 10 ord och kan de inte de så är det ju ingenting man 

gör direkt om det inte finns andra kriterier då så gör man ju inte så mycket utan då följer man ju upp det vid 2,5 

igen […] Jag har i varje fall inte skickat någon 18 månaders till logoped så” 

Informant 6 

 

DISKUSSION 

Barnhälsovårdsjuksköterskorna använde klinisk blick, vilken de utvecklat genom erfarenhet, 

när de bedömde barns utveckling. Den kliniska undersökningen beskrevs i termer av att 

erhålla en helhetsbild av barnet, samt att den motoriska och kommunikativa utvecklingen 

hörde samman, och bedömdes i denna helhet. Kontinuiteten beskrevs som betydelsefull och 

något som underlättade bedömningen av barnets utveckling. Ett kollegialt stöd beskrevs som 

värdefullt, och vid utvecklingsavvikelser kunde barnhälsovårdssjuksköterskorna konsultera 

varandra. Vid misstanke om utvecklingsförsening följdes barnet upp, samt fick ofta uppgifter 

att öva på till återbesöket. I de fall utvecklingsavvikelsen kvarstod eller då det handlade om en 

tydlig avvikelse remitterades barnet vidare. I analysen framkom att det fanns individuella 

skillnader i barnhälsovårdsjuksköterskornas bedömning. 

 

Resultatdiskussion 

BHV-sjuksköterskorna beskrev att de i sitt arbete och vid bedömning av barns utveckling 

använde sig av den ”kliniska blicken”, och att de genom ökad erfarenhet utvecklat en 

bedömningsmanual i tanken.  Den kliniska blicken beskrevs som en förnimmelse om att något 

avvek i barnets utveckling. Vårdpersonal som endast förlitar sig på sin kliniska bedömning 

identifierar färre barn med utvecklingsavvikelser, och gör detta i ett senare stadie jämfört med 

de som använder sig utav standardiserade bedömningsmetoder (Thomas, Spragins, Mazloum, 

Cronkhite & Maru, 2016). Oberklaid och Drever (2011) menar att det enligt tidigare studier 

överraskande nog endast finns lite samband mellan upptäckt av utvecklingsavvikelse och 

yrkesverksamma år. I arbetet med att identifiera utvecklingsavvikelse fungerar det således 

inte att enbart förlita sig på klinisk erfarenhet och en manual i huvudet.  
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Den kliniska undersökningen beskrivs väl av BHV- sjuksköterskorna och i termer av att 

erhålla en helhetsbild av barnet. Vid motorisk undersökning talade alla BHV-sjuksköterskorna 

om att de bedömde barnet utifrån dess ålder och förväntade milstolpar, dock beskrev ingen att 

de bedömde kvalitén i barnets rörelser. Flertalet studier visar att milstolpar är ett grovt och 

relativt onyanserat mått när det gäller att tidigt upptäcka utvecklingsavvikelser (Dosman et al., 

2012; Oberklaid & Drever, 2011). Johansen och medarbetare (2015) menar att genom att 

bedöma kvalitén i barnets motorik erhålls värdefull tid för stödjande åtgärder, istället för att 

vänta på att barnet uppnår milstolpen.  

Kommunikativ bedömning utfördes i stor utsträckning genom att BHV- sjuksköterskorna 

observerade barnets förmåga till samspel, samt barnets språkliga utveckling från joller till ord. 

De beskrev även att den motoriska och kommunikativa utvecklingen hör ihop, och att de 

därmed bedömde motorik och kommunikation som en helhet. Hofsten (2009) beskriver 

barnets rörelse som en betydande förutsättning för den kognitiva utvecklingen och således 

kommunikationen. Den motoriska utvecklingen påverkar även barnets utveckling inom andra 

områden (Anderson et al., 2013; Lobo et al., 2013).  

BHV- sjuksköterskorna använde Rikshandboken i sitt arbete, både som stöd och uppslagsverk 

i det dagliga arbetet, men även som handbok och underlag i beslut. Rikshandboken ska 

fungera som vägledning och kunskapsöversikt gällande Barnhälsovårdsprogrammet 

(Socialstyrelsen, 2014). Då Rikshandboken beskrevs ha stort inflytande i BHV- 

sjuksköterskans arbete så har dess innehåll betydelse. Det är även av stor vikt att som BHV- 

sjuksköterska hålla sig uppdaterad gällande Rikshandbokens innehåll om den endast används 

som uppslagsverk.  

 

Rummet och dess utformning var av betydelse för BHV- sjuksköterskans arbete. I 

intervjuerna omnämndes arbetsrummet, väntrummet och barnets hem som rum där 

bedömningen utfördes. Tid beskrevs av BHV- sjuksköterskorna som en viktig komponent för 

att utföra en bra bedömning och skapa ett individanpassat möte. Användandet av tolk 

beskrevs som en försvårande faktor vid bedömningen, främst gällande barnets kommunikativa 

utveckling. Emellertid kan användandet av tolk syfta till att kunna utföra 

utvecklingsbedömningen men även för att skapa en samarbetsrelation och en delaktighet 

mellan BHV- sjuksköterskan, barnet och familjen.  
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Föräldrarna nämndes även som en påverkande faktor för bedömningen, då föräldrarnas 

känslor och inställning speglas i barnet. En trygg förälder underlättade bedömningen, likväl 

som en stressad förälder kunde försvåra mötet. Johansen & Persson (2017) beskriver att om 

barnet ska ha möjlighet att visa sin optimala förmåga krävs det att barnet är i rätt 

stämningsläge, vilket även alla intervjuade BHV- sjuksköterskor påtalade.  

Barnhälsovårdens uppdrag är att erbjuda hälsoövervakning genom att följa barnets hälsa, 

utveckling och livsvillkor (Magnusson et al., 2015) vilket kan underlättas av en kontinuerlig 

kontakt (Johansen et al., 2015; Oberklaid & Drever, 2011). BHV- sjuksköterskorna beskrev 

det som att de kände familjen och visste vad de kunde förvänta sig inför besöket. Den 

kontinuerliga kontaktens styrka är att BHV- sjuksköterskan vet hur barnet och familjen ska 

bemötas på bästa sätt samt vad barnet tidigare haft för utvecklingsnivå och vilka milstolpar 

som uppnåtts. Men det kan även innebära en risk då kännedom av barnet och familjen kan 

påverka och färga utvecklingsbedömningen. En bedömning av ett barn som BHV- 

sjuksköterskan inte träffat tidigare kan tänkas bli mer noggrant utförd när den inte är färgad av 

tidigare möte.  

BHV- sjuksköterskorna talade om kollegialt stöd, både i termer av stöd och support i 

bedömningen av barns utveckling, men även som ensamhet och avsaknad av kollegor. De 

BHV- sjuksköterskor som hade kollegor beskrev att de ofta konsulterade varandra när något 

var avvikande i barnets utveckling, vilket fungerade som stöd i den egna 

utvecklingsbedömningen.  

Vid bedömningen utav barnet beskrev BHV- sjuksköterskorna den stora variationen på 

normal utveckling, vid vilka tidpunkter de olika milstolparna uppnåddes, samt den 

individuella tid som skiljde mellan barnens utvecklande av olika färdigheter. Med de verktyg 

och riktlinjer som finns idag kan det vara svårt att bedöma om barnets utvecklingsavvikelse är 

en försening eller ej. När barnet endast avvek på en punkt i bedömningen gav BHV-

sjuksköterskorna ofta barnet mer tid för att utvärdera om det handlade om en försening 

snarare än en avvikelse. Milstolpar uppträder med stor variation det första året (Dosman et al., 

2012) och de säger ingenting om vad som kan ligga bakom en försening (Johansen et al., 

2015). Under barnets första år sker barnhälsovårdsbesöken tätt och bör enligt 

Barnhälsovårdsprogrammet omfatta minst 12 besök (Reuter, 2018). Efter ett års ålder glesas 

besöken ut och fram till och med 18 månaders ålder återstår ett obligatoriskt besök. Med detta 

i åtanke skulle kanske fler barn med utvecklingsavvikelser upptäckas tidigare om besöken 
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skedde kontinuerligt hela vägen upp till och med 18 månader. Tidig upptäckt av 

utvecklingsavvikelser och tidig insats syftar till ett hälsofrämjande perspektiv och har stor 

betydelse för barnets potential (Johannesson, 2014; Oberklaid & Drever, 2011; Oberklaid et 

al., 2013; Socialstyrelsen, 2014).  

Uppföljning av utvecklingsavvikelser användes av BHV- sjuksköterskorna som en viktig 

åtgärd. Dessa uppföljningsbesök beskrevs föregå av föräldrainformation, rådgivning och stöd 

samt att familjen i de flesta fall fick en hemläxa att öva på till återbesöket. BHV-

sjuksköterskans uppföljningsbesök användes vid misstanke om utvecklingsförsening. I de fall 

hemläxan ej gett förväntat resultat, eller vid tydlig avvikelse, beskrev alla BHV- 

sjuksköterskorna att de remitterade barnet vidare. Att använda återbesöket som ett verktyg i 

arbetet för att skilja försening från avvikelse är i linje med barnhälsovårdens riktlinjer och 

syftar till att främja barns hälsa och utveckling samt att identifiera och initiera åtgärder vid 

problem (Reuter, 2018).  

 

Det framkom i analysen att det fanns individuella skillnader i BHV- sjuksköterskornas 

bedömning. Gällande kommunikativ utvecklingsbedömning vid 18 månader hade några 

BHV- sjuksköterskor medverkat i en studie där användandet av ITC utvärderades vid 18 

månaders besöket på BVC (Fäldt et al., 2018). De ansåg alla att det var ett mycket bra och 

användbart screeninginstrument som tydliggjorde bedömningen och hanteringen av 

kommunikativ utvecklingsavvikelse, där de barn med utfall remitterades till logoped och 

psykolog. De BHV- sjuksköterskor som använde sig av Rikshandbokens kriterier vid den 

kommunikativa utvecklingsbedömningen hade mycket sällan remitterat barn upp till och med 

18 månader till logoped eller psykolog för kommunikativa avvikelser. Gällande den 

motoriska utvecklingsbedömningen var det ingen av BHV- sjuksköterskorna som beskrev att 

de själva utförde bedömningen likadant med alla barn i de olika åldrarna, vilket Johansen och 

Persson (2017) förordar i barnhälsovårdens riktlinjer i Rikshandboken.  

Redan 2011 påvisades olikheter i det som erbjuds för att identifiera utvecklingsavvikelser i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2011). En avsaknad av standardiserade metoder för att undersöka 

barns utveckling förelåg. Trots försök att implementera olika screeningmetoder för barn upp 

till och med 18 månader (Nayeb & Westerlund, 2014) samt kunskapen om betydelsen av tidig 

avvikelseidentifikation (Oberklaid & Drever, 2011; Socialstyrelsen, 2014) och tidiga insatser 

saknas detta fortfarande.  
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En tydligare standardisering av utvecklingsbedömningarna bidrar inte bara till tidig upptäckt 

utan även jämlik och rättvis Barnhälsovård, vilket är Barnhälsovårdsprogrammets mål 

(Socialstyrelsen, 2014).  

 

Resultatet utifrån Personcentrerad vård 

Enligt barnkonventionen ska barnen ha samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska 

beaktas vid alla beslut som rör barnet och alla barn har rätt till liv och utveckling (SKL, 

2017). Då barn misstänks ha en utvecklingsavvikelse krävs det att BHV- sjuksköterskan 

förhåller sig till den värdegrund och etik som Hälso- och sjukvården står för. Både barnet och 

familjen ska visas integritet, respekt och värdighet (Lundqvist, 2015). Att arbeta utifrån 

Barnkonvention innebär att omvårdnaden utförs utifrån barnets perspektiv och barnets bästa. 

Barnet är och bör ses som en egen individ, men familjen är en stor del av barnet. Detta leder 

till ett holistiskt syn- och förhållningssätt som är förenligt med PCC (Olsson et al., 2012; 

Ekman et al., 2011). 

I intervjuerna påtalade alla BHV- sjuksköterskorna föräldrarnas betydelse, både ur hänseende 

att få en helhetsbild av barnet men även föräldrarnas känsla och eventuella oro kring barnets 

utveckling. I den Personcentrerade vården är interaktionen mellan vårdgivare och patient en 

nyckelkomponent (Alharbi et al., 2014) och individen ses även i sitt sociala sammanhang med 

närstående (SSF, 2016). BHV- sjuksköterskans arbete utgår formellt inte från PCC men har 

alla betydelsefulla komponenter. En god relation med barnet och föräldrarna är en grund för 

arbetet, då föräldrarna är en förutsättning för att barnet ska få ta del av barnhälsovården. 

Kontinuiteten upplevdes bidra till relationsskapandet med barnet och familjen, vilket är en 

väsentlig del av PCC (Fors et al., 2016). I relationsskapandet som kontinuiteten medför blir 

det möjligt att bygga upp ett samarbete som blir mer jämlikt, mellan BHV- sjuksköterskan 

som expert på vård och behandling samt med barnet och föräldrarna, som experter på 

personen (Ekman et al., 2011). Relationen mellan BHV- sjuksköterskan och familjen kan ses 

som ett partnerskap vilket ger förutsättningarna för barnet och föräldrarnas delaktighet i 

vården. Att barnhälsovården i Sverige nästan når varje barn (Wallby & Hjern, 2011) visar 

troligen på ett högt förtroende för vården med barnet i fokus, vilket även det påvisar 

lämpligheten med ett Personcentrerade förhållningssätt inom barnhälsovården. Inom 

barnhälsovården gör BHV- sjuksköterskan hembesök. Hemmet beskrevs i intervjuerna som 

det rum där barnets utveckling och helhet uppfattades bäst, vilket påvisar BHV- 

sjuksköterskans Personcentrerade förhållningssätt då barnet ses i sitt totala sammanhang 

(Olsson et al., 2012). BHV- sjuksköterskorna påtalade tiden samt användandet av tolk som 
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viktiga komponenter för att göra en bra bedömning och skapa ett individanpassat möte, vilket 

även det kan återkopplas till PCC med individen och dess behov i fokus. I mötet och 

bedömningssituationen beskrev BHV- sjuksköterskorna barnets stämningsläge som en 

påverkansfaktor, och i dessa situationer kan det personcentrerade förhållningssättet skapa 

förståelse för barnets upplevelse (Olsson et al., 2012). Ett personcentrerat förhållningssätt i 

dessa situationer handlar om att se samt förhålla sig till barnet och föräldrarna snarare än till 

bedömningen. 

 

Metoddiskussion 

En beskrivande kvalitativ intervjustudie valdes då det var relevant för syftet samt gav svar på 

frågor som handlade om att beskriva människors erfarenhet av en viss situation (Polit & Beck, 

2017). Intervjuerna genomfördes med varje BHV- sjuksköterska, så kallad individuell 

intervju. Detta valdes utifrån logistiska aspekter med svårigheter att genomföra 

fokusgruppsintervjuer, då barnavårdscentralerna var geografiskt utspridda. Telefonintervjuer 

upplevdes inte aktuellt då en del i intervjuandet är interaktionen, möjligheten att se 

informantens kroppsspråk, samt kunna bedöma hur engagerad informanten är (Danielsson, 

2017). Dock behöver inte det spela någon roll för innehållet om valet istället blir 

telefonintervju. En annan design som skulle kunna besvara studiens syfte och eventuellt givit 

ett rikare material hade varit observationsstudie.  

För att kunna svara på studiens syfte bestod urvalet av Specialistsjuksköterskor med 

inriktning mot barn och unga samt mot Distriktssköterska, med erfarenhet av 

Barnhälsovårdsarbetet, vilket stärker resultatets giltighet. Urvalet var ändamålsenligt utifrån 

Barnavårdscentralernas storlek med avseende på varierande antal anställda BHV- 

sjuksköterskor samt med sociodemografiska likheter avseende befolkningen. Detta för att få 

en bra spridning av BHV- sjuksköterskor som arbetade med fler kollegor och de som arbetade 

ensamma. Valet att intervjua BHV- sjuksköterskor vid BVC med sociodemografiska likheter 

gjordes utifrån antagande att sociodemografi kan påverka BHV- sjuksköterskornas 

förutsättningar. Att inkludera deltagare från både landsbygd och stad gav studien möjlighet att 

berika studiens resultat. Vid ett litet antal deltagare är variationen i beskrivningar viktigt 

(Henricson & Billhult, 2017). Då alla informanter var kvinnor saknades variation av kön, 

vilket kan ses som en svaghet i studien. Dock var inte urvalet riktat att undersöka erfarenheter 

utifrån ett genusperspektiv och bör därmed inte ha påverkat studiens resultat. 

Inklusionskriterierna innefattade både Specialistsjuksköterskor med inriktning mot barn och 
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unga samt mot Distriktsköterska, dock var alla informanterna Distriktsköterskor. Eventuellt 

hade materialet blivit rikare om båda professionerna hade deltagit, men då inte urvalet var 

riktat mot att undersöka BVH- sjuksköterskorna bedömning utifrån vilken 

Specialistutbildning de hade borde inte materialet påverkas. Studien inkluderade de 

specialistsjuksköterskor som hade minst ett års erfarenhet av att arbeta på 

Barnavårdscentralen, och inkluderade även de Distriktsköterskor som hade en delad tjänst och 

därmed arbetade både på Distriktssköterskemottagning samt Barnavårdscentral. 

Informanterna hade en spridning av arbetserfarenhet inom Barnhälsovården på mellan ett och 

41 år, vilket styrker studien då olika lång erfarenhet kan ge rika beskrivningar, samt 

representerar fler BHV- sjuksköterskor. Det viktigaste är dock att alla informanter hade den 

erfarenhet som krävdes för att kunna undersöka studiens syfte (Henricsson & Billhult, 2017). 

Något validerat frågeformulär fanns inte tillgängligt, varför en specifik semistrukturerad 

intervjuguide med öppna frågor utformades. Semistrukturerad intervju valdes utifrån att 

frågorna är öppna samt formulerade i en viss struktur. I en semistrukturerad intervju kan 

intervjuaren anpassa frågorna till vad som uppkommer under intervjuns gång, och behöver 

inte ställa intervjufrågorna i en bestämd ordning (Danielsson, 2017). I dessa fall fungerar 

intervjuguiden som stöd. Ledande frågor undveks för att intervjuerna skulle ske med öppenhet 

och följsamhet inför BHV- sjuksköterskornas egna erfarenheter. Detta medvetna perspektiv 

påverkade studiens tillförlitlighet positivt. Två pilotintervjuer genomfördes för att testa om 

intervjuguiden svarade mot syftet samt om frågorna motsvarande förväntningarna. Då de två 

informanterna svarade med enhetlighet genom detta styrktes intervjuguiden mot syftet samt 

det studien ämnat undersöka. Mättnadsbegreppet enligt Malterud (2014) innebär att mer 

insamlat data inte tillför ny kunskap. Efter tolvte intervjun uppnåddes mättnad. En erfaren 

forskare hade kanske kunnat utveckla intervjuerna mer och på så vis fått fram ett rikare 

material för analys.  

De första sex intervjuerna genomfördes gemensamt, för att om möjligt säkerställa att båda 

intervjuarna uppfattade intervjuguiden lika. En ställde frågorna och den andra förde 

anteckningar, samt observerade intervjusituationen. Då intervjuerna genomfördes av båda 

upplevdes det lättare att fokusera på kvalitén i intervjun. Att de första sex intervjuerna 

genomfördes gemensamt innebar troligen att de följande sex intervjuerna som utfördes enskilt 

inte skiftade avsevärt i utförandet. Dock kan resultatets tillförlitlighet påverkats negativt av att 

inte alla intervjuerna utfördes gemensamt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Bäst hade 

varit om alla tolv intervjuer kunnat genomföras gemensamt, men på grund av rådande 
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omständigheter var det tyvärr inte möjligt. I slutet av alla intervjuer sammanfattades intervjun 

och informanten gavs möjlighet att eventuellt korrigera om något missuppfattats eller om det 

fanns behov av att tillägga något. Detta gjordes för att öka trovärdigheten i materialet. 

Alla intervjuer skedde på informanternas respektive arbetsplatser, för att inte ta värdefull tid 

från deras arbete och således underlätta för informanterna, vilket enligt Danielsson (2017) kan 

innebära tekniska svårigheter för de som intervjuar. Dock erfors övervägande fördelar med att 

genomföra intervjuerna i en för informanterna bekant miljö. Alla intervjuer spelades in, för att 

ingen information skulle missas eller påverkas utav författarna, som kan ske då intervjuerna 

bara nedtecknas (Polit & Beck, 2017). 

Intervjuerna tog mellan 10 till 40 minuter. Det visade, efter analysen, att de längre 

intervjuerna inte alltid tillförde mer avseende syftet än de kortare. Två intervjuer tog tio 

minuter. Dessa två intervjuer genererade dock åtskilligt material, då de erfarna BHV- 

sjuksköterskorna lyckades förmedla mycket på kort tid Det kan dock diskuteras om det hade 

genererats ännu mer material om BHV- sjuksköterskorna avsatt mer tid för intervjuerna samt 

att intervjuerna i dessa fall kunnat fördjupats ytterligare. Intervjuerna transkriberades i 

anslutning till intervjutillfället, vilket stärker tillförlitligheten (Danielsson, 2017). Allt 

transkriberat material genomlästes av båda författarna med samtidig avlyssning av intervjun.   

Analysen påbörjades genom att författarna inledningsvis var för sig genomläste materialet och 

preliminära teman utformades, som sedan presenterades och diskuterades gemensamt. Att 

använda sig av preliminära teman beskriver Malterud (2014) som ett sätt att aktivt lägga ifrån 

sig sin förförståelse, genom att förbehållslöst se på texten ur ett fågelperspektiv. I en studie 

bör författarnas förförståelse diskuteras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna 

till denna studie arbetar som sjuksköterskor, läser Specialistprogrammet med inriktning mot 

Distriktssköterska samt har stort intresse av Barnhälsovård, så viss förförståelse för det som 

studien avsåg undersöka fanns. Graden av närhet och distans varierar i den kvalitativa 

studiens olika steg (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I vissa delar av författandet 

under studiens gång är det ofrånkomligt att inte påverkas av sin bakgrund och förståelse för 

fenomenet medan författarna i andra delar har den oerfarnes perspektiv. Resultatet av en 

kvalitativ intervjustudie kan inte betraktas som oberoende av forskaren (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Malterud (2001) beskriver detta i termen reflexivitet vilket är en 

överordnad förutsättning för att som författare objektivt förhålla sig till studien. 
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Resterande delar av analysen skedde gemensamt, vilket ökar tillförlitligheten i studien 

(Malterud 2014). STC enligt Malterud (2012) var för författarna en ny och okänd 

analysmetod, vilken varit tidskrävande avseende fördjupning. Dock har även avsaknaden av 

tidigare användande av STC inneburit en stor följsamhet till analysmetodens alla steg. För att 

öka trovärdigheten och tillförlitligheten av resultatet hade en utomstående granskare kunnat 

delta i analysprocessen (Henricson, 2017) 

För att öka tillförlitligheten och giltigheten har citat från informanterna använts i 

resultatpresentationen, vilket stärker att det är BHV- sjuksköterskornas röst och inte 

författarnas åsikter som framförs i resultatet (Malterud, 2014; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Resultatet kan inte generaliseras till riket i stort, men kan överföras till 

liknande situationer då alla BHV- sjuksköterskor ska följa Barnhälsovårdsprogrammet 

(Reuter, 2018). Författarna kan bidra med en noggrann beskrivning av urval, deltagare, 

datainsamling och analys men sedan är det upp till läsaren och den som eventuellt vill 

använda materialet för andra kontexter att avgöra överförbarheten (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017; Polit & Beck, 2017) 

 

Forskningsetisk diskussion 

Tillstånd att genomföra studien inhämtades från Förvaltningsdirektörer för Nära Vård och 

Hälsa, Region Uppsala (WMA, 2017). Därefter inhämtades tillstånd från 

Verksamhetscheferna vid de olika Barnavårdscentralerna. I samband med detta skickades 

även informationsbrev. BHV- sjuksköterskorna tillfrågades sedan av Verksamhetscheferna 

om intresse att delta i studien. BHV- sjuksköterskorna erhöll inför intervjun information enligt 

informationskravet skriftligen och informerades även muntligen vid intervjutillfället där de 

undertecknade informerat samtycke för deltagande i studien. Det informerade samtycket 

spelar en central roll när det gäller att visa respekt för informanternas autonomi och 

personliga integritet (Helgesson, 2015). Tre av BHV- sjuksköterskorna hade endast 

informerats muntligen av sin verksamhetschef inför intervjun och erhöll då skriftlig 

information vid intervjutillfället. Deltagandet var frivilligt samt kunde avbrytas närhelst de 

önskade. Det frivilliga deltagandet har betydelse för trovärdigheten (Lincoln & Guba, 1985). 

Intervjumaterialet avidentifierades och citat i resultatpresentationen redovisades så att de inte 

kunde kopplas till person.  
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Slutsats 

Redan 2011 påvisades olikheter i barnhälsovården avseende möjligheter att identifiera 

utvecklingsavvikelser i Sverige. En avsaknad av standardiserade metoder för att undersöka 

barns utveckling förelåg. Trots försök att implementera olika screeningmetoder för barn upp 

till och med 18 månader samt kunskapen om betydelsen av tidig avvikelseidentifikation och 

tidiga insatser saknas detta fortfarande. Med de verktyg och riktlinjer som finns idag kan det 

vara svårt att bedöma om barnets utvecklingsavvikelse är en försening eller ej. En tydligare 

standardisering av utvecklingsbedömningarna bidrar inte bara till tidig upptäckt utan även 

jämlik och rättvis barnhälsovård, vilket är barnhälsovårdsprogrammets mål. Tidig upptäckt av 

utvecklingsavvikelser har stor betydelse för barnets framtida förutsättningar, vilket gynnar 

individen, familjen och samhället.  

Då författarna fått uppfattningen att Barnhälsovårdssjuksköterskor vid bedömning av barns 

utveckling arbetar relativt olika utifrån Rikshandbokens riktlinjer rekommenderas möjlighet 

till mer utbildning inom området motorik och kommunikation. Resultatet av denna studie kan 

ligga till grund för ytterligare forskning eller studier gällande implementering av 

standardiserade bedömningsmetoder för identifiering av utvecklingsavvikelser hos barn upp 

till och med 18 månader. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

 
INTERVJUGUIDE 

Förtydliga att intervjun handlar om barn till och med 18 månader, samt att begreppet avvikande avser både att 

barnets utveckling har inslag som inte brukar ingå i barnets utveckling samt som är avvikande i relation till hur 

barn brukar utvecklas. 

Inledande frågor: 

Ålder 

Kön 

Antal år verksam som barnhälsovårdssjuksköterska 

Tema motorik 

Som sjuksköterska på BVC ska du ju bedöma barnets motoriska utveckling. Hur gör du?  

Kan du berätta om en gång det gick bra?  

Följdfråga: Varför gick det bra?  

Kan du berätta om någon gång det inte gick så bra?  

Följdfråga: Varför gick det inte bra?  

Om du bedömer att ett barn har en motorisk avvikelse, hur hanterar du det?  

Hur involverar du föräldrarna? 

Vad behöver du som sjuksköterska för att genomföra den motoriska bedömningen?  

Följdfråga: Är det något du behöver för att bedömningarna ska bli bättre?  

Följdfråga: Är det något du saknar?  

Tema kommunikation 

Som sjuksköterska på BVC ska du ju bedöma barnets kommunikativa utveckling. Hur gör du?  

Kan du berätta om en gång det gick bra?  

Följdfråga: Varför gick det bra?  

Kan du berätta om någon gång det inte gick så bra? 

Följdfråga: Varför gick det inte bra?  

Om du bedömer att ett barn har en kommunikativ avvikelse, hur hanterar du det?  

Hur involverar du föräldrarna? 

Vad behöver du som sjuksköterska för att genomföra den kommunikativ bedömningen?  

Följdfråga: Är det något du behöver för att bedömningarna ska bli bättre?  

Följdfråga: Är det något du saknar?  

Slutligen 

Sammanfatta intervjun samt fråga om deltagen har något att tillägga. 

Probing questions: 

Hur upplevde du det? Kan du ge exempel?  

Kan du berätta mer?  Kan du beskriva en situation som belyser det?  

Hur tänkte du då? Hur menar du? 
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BILAGA 2 INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARE  

 
Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap 

 

Informationsbrev till deltagare angående studien:  

”Motoriska och kommunikativa utvecklingsavvikelser – barnhälsovårdssjuksköterskans 

bedömning, åtgärder och förutsättningar, en kvalitativ intervjustudie.” 

Din chef har givit oss godkännande att genomföra studien, och i samband med detta har vi fått 

dina kontaktuppgifter. Vi vill fråga dig om du vill delta i vår studie. I det här dokumentet får 

du information om studien och vad det innebär att delta. 

Vi är två studenter som läser på specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning mot 

Distriktssköterska, vid Uppsala universitet. Under utbildningen ska vi skriva ett 

examensarbete med syftet att undersöka hur motoriska och eller kommunikativa 

utvecklingsavvikelser för barn upp till och med 18 månader uppmärksammas inom 

barnhälsovården. Vilka förutsättningar det finns för bedömningen, samt vilka åtgärder som 

vidtas vid utvecklingsavvikelser. Studien syftar till att utveckla det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet med barnet. 

Vi vill genomföra en intervju, vilken kommer att spelas in, och vi önskar att du avsätter max 

60 minuter för detta. Vi kommer till din arbetsplats och genomför intervjun där.  

Deltagandet i studien är frivillig, och du kan närsomhelst avbryta deltagandet utan att ange 

orsak. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen enskild 

person eller arbetsplats kommer att kunna identifieras. Materialet kommer att förvaras inlåst 

och efter avslutad studie kommer materialet sannolikt användas för vidare forskning. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

deltagande så snabbt som det är möjligt.  

En samtyckesblankett bifogas för kännedom.  

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 

Studenter:   

Josefin Gustafsson   Emma Henriksson 

070- 6733158   070- 7340960 

josefin.gustafsson.2546@student.uu.se  emma.henriksson.2034@student.uu.se 

 

Handledare: 

Elisabeth Jobs 

Elisabeth.jobs@pubcare.uu.se 

 

mailto:josefin.gustafsson.2546@student.uu.se
mailto:emma.henriksson.2034@student.uu.se
mailto:Elisabeth.jobs@pubcare.uu.se


40 

 

BILAGA 3 SAMTYCKE TILL DELTAGANDE 

 
Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap 

 

 

Samtycke till att delta i studien  

”Motoriska och kommunikativa utvecklingsavvikelser – barnhälsovårdssjuksköterskans 

bedömning, åtgärder och förutsättningar, en kvalitativ intervjustudie.” 

 

Jag har fått skriftlig och muntlig information om studien och haft möjlighet att ställa frågor. 

Jag har rätt att närsomhelst under studiens gång avbryta deltagandet utan att ange orsak. 

 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Ort och datum    

 

 

 

………………………………………………... 

Underskrift 

 

 

 

………………………………………………… 

Namnförtydligande 
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BILAGA 4 INFORMATIONSBREV TILL VERKSAMHETSCHEFER 

 

Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap 

Till verksamhetschefer inom Primärvården, Region Uppsala 

Förfrågan om tillstånd att genomföra ljudinspelade intervjuer med sjuksköterskor på er 

barnavårdscentral. 

Vi är två studenter som läser på specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning mot 

Distriktssköterska, vid Uppsala universitet. Under utbildningen ska vi skriva ett 

examensarbete med syftet att undersöka hur motoriska och eller kommunikativa 

utvecklingsavvikelser för barn upp till och med 18 månader uppmärksammas inom 

barnhälsovården. Vilka förutsättningar det finns för bedömningen, samt vilka åtgärder som 

vidtas vid utvecklingsavvikelser. Studien syftar till att utveckla det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet med barnet. 

Intervjuerna kommer att genomföras av oss under våren 2018. Varje intervju beräknas ta 30 -

90 minuter. Deltagandet i studien är frivilligt och intervjumaterialet kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att ingen enskild person eller arbetsplats kommer att kunna 

identifieras.  

Sjuksköterskorna får skriftlig information om studien via mail, vi skulle därför även behöva få 

era Barnhälsovårdssjuksköterskors mailadresser. Vi avser genomföra intervjun på 

sjuksköterskans arbetsplats. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

deltagande så snabbt som det är möjligt.  Bifogat formulär om godkännande skickas åter till 

oss. 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 

 

Studenter:   

Josefin Gustafsson   Emma Henriksson 

070- 6733158   070- 7340960 

josefin.gustafsson.2546@student.uu.se  emma.henriksson.2034@student.uu.se 

 

 

Handledare: 

Elisabeth Jobs 

Elisabeth.jobs@pubcare.uu.se 

mailto:josefin.gustafsson.2546@student.uu.se
mailto:emma.henriksson.2034@student.uu.se
mailto:Elisabeth.jobs@pubcare.uu.se
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