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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Sömnproblem är vanligt förekommande hos små barn och påverkar 

ofta livet för hela familjen. Föräldrastöd runt sömn är viktigt i 

Barnavårdscentralens (BVC) hälsofrämjande arbete. Det stöd som ges från BVC 

ska vara evidensbaserat och jämlikt. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur sömnproblem hos små barn 

hanteras av Barnhälsovårdssköterskor (BHV-sköterskor) i Region Uppsala. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjufrågor 

tillämpades. Nio intervjuer genomfördes med BHV-sköterskor. Intervjuerna 

spelades in, transkriberas ordagrant och analyserades med innehållsanalys. 

Dorothea Orems egenvårdsmodell valdes som teoretisk utgångspunkt.  

Resultat: Tre kategorier av BHV-sköterskors hantering av sömnproblem 

identifierades, BHV-sköterskans arbetssätt gällande sömnrådgivning är 

mångfacetterade, Flexibilitet och individanpassning är nödvändigt för att täcka 

familjens behov, Sömnrådgivning är utmanande men stimulerande. De BHV-

sköterskor i Region Uppsala, som intervjuades, hanterade sömnproblematik hos 

små barn på liknande sätt och hade till stor utsträckning stöd av Rikshandbokens 

råd och rutiner. De flesta av BHV-sköterskorna tyckte det var stimulerande att 

arbeta med sömnråd. Det som begränsade BHV-sköterskorna gällande 

sömnrådgivning var tidsbristen, såväl deras egen som föräldrarnas.  

Slutsats: För att barnhälsovården som ges ska vara evidensbaserad och jämlik har 

BHV-sköterskor en viktig roll vid stöttning av familjer till barn som har sömnproblem. 

Sömnproblem hos små barn upplevs ha ökat men tidsbrist hos såväl föräldrar som hos 

BHV-sköterskorna begränsar sömnarbetet. Det är viktigt att sömnråden som kommer 

från BHV-sköterskan är familjeanpassade. 

 

 

Nyckelord: Sömnproblem, barn, råd, barnhälsovårdsköterskor 

 
 
 
  



  
 

  
 

ABSTRACT 

Background: Sleeping-problems are common among small children and affect 

the lives of the whole family. Support for the parents is an important part of the 

Child-Health-Services (CHS). The advices should be evidence-based and equal. 

Objective:  The purpose with this study was to explore how sleep-problems 

among children are treated by the CHS-nurses in the Uppsala county. 

Method: A qualitative study with semi-structured interviews were practiced. Nine 

CHS-nurses were interviewed. The interviews were audio-recorded, transcribed 

verbatim and analyzed with content analysis. Dorothea Orem's self-care model 

was chosen as the theoretical framework. 

Results: Three categories of how CHS-nurses’ treated sleep-problem were 

identified: CHS-nurses way of working is multifaceted, Flexibility and individual 

adaption is necessary to cover the family’s needs, Sleep-advice is challenging but 

stimulating. The interviewed CHS-nurses dealt with sleeping-problems among 

small children in similar ways and were supported by the advice and routines in 

Rikshandboken. Almost all the CHS-nurses found it stimulating to work with 

sleep-advice. What limited the CHS-nurses in their work was the lack of time, 

both their own and the parents.  

Conclusion: To have an evidence-based and equal child health care the CHS-

nurses play an important role when supporting families with children with sleep-

problems. The CHC-nurses experienced that sleeping-problems among small 

children have increased, but the lack of time for the parents as well as the nurses is 

limiting the nurses in their work with sleep. It’s important that the advices that 

comes from the CHC-nurses are family-adapted. 

 

Keywords: Sleep-problems, children, advice, child-health-service-nurses 
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BAKGRUND 

Både barn och vuxnas sömnbehov och sömnmönster ändras genom hela livet. Att 

sömnen fungerar är viktigt då det är under sömnen som både kroppslig och psykisk vila 

sker. Under den djupa sömnen byggs immunförsvaret upp och hos barn utsöndras 

tillväxthormon (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2016). Flera studier visar 

att sömnproblem förekommer uppskattningsvis hos 20–30% av barn i åldern 0–3 år 

(Dias, Figueriedo & Pinto, 2017; Hall, Moynihan, Bhagat & Wooldrige, 2017; Symon, 

Bammann, Crichton, Lowings & Tucsok, 2012; Vikström, 2017). Orsakerna till 

sömnproblem hos barn kan vara både somatiska och icke somatiska. Några av de 

vanligaste sömnproblemen är frekventa uppvaknanden under natten och vägran att 

somna (Dias et al., 2017; Galland et al., 2017). Inom sjukvården upplevs det som allt 

mer förekommande att man söker hjälp för barn med sömnproblem (Regionala HTA-

rådet, 2016). En av de vanligaste frågorna till BHV-sköterskor är frågor kring barnets 

sömn och problem kring detta (Östberg, 2016).  

 

Barns sömn 

Barnets ålder spelar in på sömnbehovet och under uppväxten varierar det ganska 

mycket. Ett nyfött barn sover mellan 16 till 18 timmar per dygn (Smedje, 2013). Vid 3 

månaders ålder brukar barnet ha fått sovvanor som mer liknar dag och nattrytm. När 

barnet är mellan 6 till 12 månader sover de vanligen 14–16 timmar/dygn och med allt 

längre sammanhållande nattsömn, vanligen brukar barn runt 6 månaders ålder sova 5–6 

timmar i sträck under natten. Barn i åldern 1–2 år sover 13–14 timmar/dygn och de 

flesta börjar nu övergå till att sova en gång under dagen och när barnet är 2–6 år sover 

de ungefär 12–13 timmar/dygn (Bruni et al., 2014; Nasir & Nasir, 2015; Smedje, 2013). 

Det är dock tveksamt om man ska tala om några sömnproblem hos barn som är yngre än 

6 månader då så små barn kan vakna av många olika anledningar, som exempelvis 

hunger och att de kan ha svårt att somna om på egen hand. Barnet kommer med tiden 

utveckla sitt specifika sömnmönster och vad som är normalt varierar mycket (Vikström, 

2017). Studier har visat att otillräcklig sömn hos spädbarn medför såväl fysiska som 

psykiska hälsorisker hos barnet även när det blir äldre. Hur sömnen ser ut påverkar även 

barnets kognitiva funktion, beteende och akademiska förmågor (Cook et al., 2012; 
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Meltzer, Plaufcan, Thomas & Mindell, 2014; Paul et al., 2016; Saenz, Yaugher & 

Alexander, 2015; Santos et al., 2016). 

 

Föräldrars upplevelser av barns sömnproblem 

Mer eller mindre alla föräldrar upplever att de har större eller mindre problem kring sitt 

barns sömn och det är viktigt att komma ihåg att olika barn ställer olika krav. Vad som 

definieras som sömnproblem är olika från barn till barn och det som i slutändan har 

betydelse är föräldrarnas upplevelser (Vikström, 2017). I studier har man sett tydliga 

kopplingar mellan barns sömn och mödrars hälsa. Mödrar, vars barn har sömnproblem, 

upplever mer stress, påvisar i större grad depressiva symptom och skattar själv sin egen 

hälsa sämre än mödrar vars barn inte har sömnproblem (Cook et al., 2015; Gradisar et 

al., 2016; Hall et al., 2017; Paul et al., 2016). En studie har visat att mödrar som aldrig 

tidigare haft erfarenheter av depression, och som fått rådgivning i att hantera sömn och 

gråt hos sitt spädbarn löper mindre risk för postpartumdepressioner (Cook et al., 2012; 

Cook et al., 2015; Gradisar et al., 2016; Hall et al., 2015; Hiscock et al., 2014; Paul et 

al., 2016). Vidare har det visat sig att mödrar till barn med sömnproblem är mer 

benägna att använda sig av fysiska bestraffningar (Gradisar et al., 2016). Studier har 

även påvisat att föräldrar till barn, som lider av sömnproblem, har betydligt svårare att 

hantera och tolerera när deras barn gråter i högre utsträckning än föräldrar till barn med 

goda sömnvanor (Hall et al., 2015; Sadeh et al., 2016). 

 

Det är viktigt att sjukvården tar föräldrars upplevelser av barnets sömnproblem på stort 

allvar och att de kan erbjuda enkla råd och stöd som kan leda till att barnets 

sömnkvalitet förbättras, vilket direkt också påverkar att föräldrarnas livskvalitet 

förbättras (Halal & Nunes, 2014; Symon & Crichton, 2017). Nasir och Nasir (2015) 

skriver i sin artikel för att komma tillrätta med ett barns sömnproblem föreligger 

evidens om vikten av att samtala kring familjens psykiska mående, och då främst 

moderns. Därför är det viktigt att utbilda föräldrar i hur barns sömn ter sig, hur viktigt 

det är att följa rutiner och införskaffa sig kunskaper om barnets förmåga att självständigt 

kunna somna om (Halal & Nunes, 2014; Nasir & Nasir, 2015).  

Ett barn som har ett nära och tryggt band till sina föräldrar har större chanser att lära sig 

att söva sig själv (Troxel, Trentacosta, Forbes & Campbell, 2013). En studie i London 
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har påvisat att, även om föräldrar inte tror på det, så har barn vid redan 3 månaders ålder 

förmågan att somna om på egen hand (St James-Roberts, Roberts, Hovish, MA & 

Owen, 2015). 

 

Barnhälsovården i Sverige och Rikshandboken 

På Barnavårdscentralen (BVC) träffar BHV-sköterskan barn och föräldrar från och med 

att barnet är nyfött tills barnet är fem år gammalt (Magnusson, 2015). En BHV-

sköterska har en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska 

eller inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom (RHB, 2015). Enligt 

Socialstyrelsen (2014) är målet med barnhälsovården i Sverige att bidra till barnets 

bästa psykiska, fysiska och sociala hälsa. Vården som ges ska vara evidensbaserad och 

jämlik över hela Sverige (Socialstyrelsen, 2011). Frågorna från föräldrarna är många 

och som kunskapsstöd till BHV-sköterskorna finns webbplatsen Rikshandboken i 

barnhälsovård (RHB, 2017). Rikshandboken innehåller kvalitetssäkrad och aktuell 

kunskap om små barns hälsa och deras utveckling samt metoder och riktlinjer som 

verksamheter inom barnhälsovården ska förhålla sig till (Magnusson, 2015). En 

förutsättning för att uppnå en rättvis och jämlik barnhälsovård i hela Sverige är att 

Rikshandboken används och att barnhälsovårdsprogrammet följs (SKL, 2015). 

Rikshandbokens råd kring sömn delas in i tre steg (I-III). Steg I ska ges till alla barn och 

föräldrar och är inriktad på att förebygga och främja goda sömnvanor. Vilket kan göras 

genom att utbilda föräldrar i sömnkurvan (Figur 1) som visar att sömndjupet hos barn 

och vuxna skiljer sig åt. Steg II ska ges då ett utökat behov finns och när barnets sömn 

har blivit ett problem. Steg III innebär att man har kvarstående eller ökande problem 

med sömnen och då blir remiss till annan vårdgivare aktuellt, exempelvis till Special-

BVC (Vikström, 2017).  
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Figur 1. Sömnkurvor hos barn och vuxna (Rikshandboken, 2017). 

 

Special-BVC i Region Uppsala 

Specialbarnavårdcentralen (Special-BVC) i Region Uppsala får ungefär 150 till 170 nya 

remisser varje år. De vanligaste remissorsakerna är kolik/skrikighet samt mat- och 

sömnproblem (Davidsson, 2017). Special-BVC är ett komplement till vanliga BVC och 

till övrig barnsjukvård. Syftet med verksamheten är att erbjuda föräldrar med barn 0–3 

år råd och psykosocialt stöd vid komplicerade hälsoproblem. De flesta familjer kommer 

på remiss från BVC, en del söker själva och andra remitteras från Akademiska 

barnsjukhuset i Uppsala. BHV-sköterskor kan remittera de barn med sömnproblematik 

som de bedömer behöver ytterligare stöd, men det kan först ske efter att den ordinarie 

BHV-sköterskan har utfört steg I och steg II enligt Rikshandbokens anvisningar 

(Vikström, 2017). Någon form av specialistvård för små barn finns i hela landet, men på 

det sätt som Special-BVC är utformad i Region Uppsala är originellt (V. Vikström 

Psykolog & U. Lindahl distriktssköterska, personlig kommunikation 18 januari 2018). 

På Special-BVC i Uppsala arbetar en sjuksköterska, en psykolog och en läkare nära 

varandra i ett team. Special- BVC erbjuder nya familjer initialt ett hembesök av teamets 

specialistsjuksköterska och psykolog. Under hembesöket tas en noggrann anamnes och 

tillsammans med familjen utarbetas en handlingsplan (Lindahl, 2016). Special-BVC 

arbetar inte bara med patienter och familjer, utan även med undervisning och att 

utveckla nya arbetsmetoder för BVC (Davidsson, 2017). Under hösten 2017 och januari 

2018 har alla BHV-sköterskor i Region Uppsala fått en halvdagsutbildning från Special-

BVC med inriktning på hur Rikshandboken arbetar kring sömn och mat där den mesta 
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av tiden var inriktad på sömn (V. Vikström Psykolog & U. Lindahl distriktssköterska, 

personlig kommunikation 18 januari 2018). 

  

Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har Dorothea Orems egenvårdsmodell valts (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Omvårdnad är enligt Orem att ta vara på varje människas 

egenvårdande kapacitet. Omvårdnad är då man på ett professionellt sätt hjälper och 

stödjer en människa med det människan inte själv klarar av att göra. Det kan också vara 

genom att stödja hen eller hens närstående i att återfå sin egenvårdande förmåga. En 

person är i behov av omvårdnad då den egna kraften och förmågan att återställa en 

balans genom hjälp av egenvård ibland kan saknas. Olika situationer kan göra att 

människors behov av omvårdnad och stöd i sitt egenvårdande kan bli extra stort vid 

vissa tillfällen i livet. En sådan situation kan vara då man nyligen fått barn, vilket kan 

innebära en livsstilsförändring som ställer stora krav på egenvård och kan ge upphov till 

extra råd och stöd från sjukvården. Vidare innebär Orems teori att alla inblandade parter 

gemensamt kommer fram till en plan om vad respektive part ska bidra med (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Orems teori är därför starkt förknippat med empowerment 

(Elgán & Fridlund, 2011). Empowerment är ett engelskt begrepp som kan översättas 

med, möjliggörandet av andras makt i vårdande sammanhang. Alla BHV-sköterskor bör 

komma ihåg att alla patienter, och i det här fallet föräldrar, i alla kontexter har sin egen 

makt och BHV-sköterskor bär ett ansvar att denna makt hörsammas. Makt förekommer 

naturligt hos varje individ och den kan inte ges bort till någon annan (Wallinvirta, 

2017). Egenvårdsteorin har en direkt koppling till hur BHV-sköterskan ska arbeta enligt 

Rikshandboken. Enligt Rikshandboken ska BHV-sköterskan när hon möter en familj 

vars barn har sömnproblem göra en planering tillsammans med familjen, som ska utgå 

från föräldrarnas önskan och samarbete. Planeringen ska skrivas ned och sedan ska 

uppföljningar göras via telefon eller möten (Vikström, 2017).  

  

Problemformulering 

Om ett barn får sömnproblem påverkar det livet för hela familjen. Föräldrar till barn 

med sömnproblem är i behov av extra stöd och hjälp. (Halal & Nunes, 2014; Symon & 

Chrichton, 2017; Vikström, 2017). Det stöd som ges ska vara evidensbaserat och 



  
 

6 
 

jämlikt och ska ges från BVC. Att kunna ge föräldrastöd om sömn är ett viktigt arbete i 

BVC:s hälsofrämjande arbete (Magnusson, 2015; Socialstyrelsen, 2011). Speciellt då 

sömnproblem hos barn upplevs som ett ökande problem (Regionala HTA-rådet, 2016). 

Som verktyg till BHV-sköterskor på BVC finns rikshandbokens kapitel om sömn (SKL, 

2015). I Region Uppsala har alla BHV-sköterskor i tillägg fått en utbildning under 

2017/2018 med inriktning på hur Rikshandboken arbetar kring sömn (V. Vikström 

Psykolog & U. Lindahl distriktssköterska, personlig kommunikation 18 januari 2018). 

Det är till BHV-sköterskan som många föräldrar vänder sig till i förhoppningen om att 

få råd och stöd. Därför är det av stor betydelse att förstå hur BHV-sköterskor uppfattar 

och använder råden runt sömn från Rikshandboken för att man ska kunna fortsätta 

utvecklingen av råden och utforma utbildningar kring sömnråd.  

  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur sömnproblem hos små barn hanteras av BHV-

sköterskor i Region Uppsala. 

 

METOD 

Design 

Studien har en kvalitativ och deskriptiv design där BHV-sköterskor har deltagit i 

individuella semistrukturerade intervjuer. Designen passar att använda sig av då det som 

studeras närmare är upplevelser av fenomen och en djupare förståelse av dessa 

efterfrågas (Polit & Beck, 2012). 

 

Förförståelse 

Förförståelse syftar till att författare förutom sina vetenskapliga utgångspunkter har med 

sig sina egna erfarenheter och upplevelser (Priebe & Landström, 2017). Författarnas 

förförståelse inför denna studie var en viss kunskap gällande sömnproblematik, bland 

annat från föreläsningar via distriktssköterskeutbildningen. Ingen hade någon djupare 

kunskap i detta ämne. En av författarna har tre egna barn, men ingen som haft uttalade 
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sömnbesvär, dock har ett av dem i perioder besvärats av nattskräck. Den andra 

författaren besvärades själv av sömnproblematik som spädbarn. Hon hade även 

sömnbesvär längre upp i skolåldern med oregelbunden sömn, svårt att somna in och 

vaknade mycket och ofta på nätterna. 

 

Urval 

Inom Region Uppsala finns 44 BVC verksamheter. Alla 44 verksamhetschefer 

tillfrågades om deras BVC-personal tilläts delta i studien. En förfrågan om att delta 

skickades sedan till de BHV-sköterskor på de vårdcentraler som accepterat att delta. 

Urvalet var därmed ett konsekutivt urval (Polit & Beck, 2012). Målet var att 8–12 BHV-

sköterskor skulle delta, för att tillräckligt med information till studien skulle kunna 

inhämtas. Totalt genomfördes nio intervjuer. BHV-sköterskorna intervjuades från våren 

2018 till hösten 2018. Enligt Danielson (2017) bör man ha som riktmärke att stäva efter 

cirka tjugo informanter vid intervjuer med öppna frågor. Efter nio intervjuer upplevde 

författarna att en mättnad hade uppnåtts, det vill säga ingen ny information kom fram. I 

tillägg tillät inte tidsramen för examensarbete att fler intervjuer kunde genomföras. 

Informanterna kom från sex olika BVC verksamheter. I studien inkluderades BHV-

sköterskor som arbetar inom Region Uppsala. Både offentliga och privat drivna BVC:er 

inkluderades. En ytterligare inklusionskriterie för att delta var att BHV-sköterskorna 

skulle ha genomgått halvdagsutbildningen från Special-BVC rörande Rikshandbokens 

råd kring mat och sömn. Exklusionskriterier var BVC verksamheter som ligger utanför 

Region Uppsala.  

  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden skedde genom semistrukturerade intervjuer som utfördes 

individuellt med varje BHV-sköterska. Tidsåtgången för intervjuerna var 15–35 

minuter. En provintervju med en BHV-sköterska utfördes innan studien för att 

säkerhetsställa frågeguidens utformning och relevans. Inga ändringar gjordes efter 

provintervjun och informanten uppfyllde studiens inklusionskriterier, varav 

provintervjun också inkluderades i analysen. Frågorna till intervjun utformades i samråd 

med personalen på Special-BVC. Frågorna bestod av fyra bakgrundsfrågor om BHV-

sköterskan rörande ålder, kön, antal arbetande år som BHV-sköterska och egna barn 
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samt sex frågor om sömn (Bilaga 1). Frågorna tog bland annat upp hur BHV-sköterskan 

arbetar med sömnproblem hos barn, vilka råd som ges, varifrån råden kommer och 

deras upplevelse om att arbeta med sömnproblem. Enskilda frågor har ställts under 

intervjuerna för att underlätta samtalet och för att förtydliga informationen, det fria 

berättandet utgör dock grunden i intervjuerna.   

 

Tillvägagångssätt 

Ett skriftligt godkännande för att genomföra studien inhämtades av 

Barnhälsovårdsöverläkaren Steven Lucas (Bilaga 2). För de privat drivna BVC-

mottagningarna kontaktades respektive verksamhetschefer för att delge dem information 

om studien via telefon. Gällande de offentligt drivna vårdcentralerna skickades 

primärvårdens ansökningsblankett in för godkännande. Ett e-mail med information 

(Bilaga 3) skickades sedan ut till de BHV-sköterskor i Region Uppsala vars 

verksamhetschefer hade godkänt deltagandet. E-mailadresserna inhämtades med hjälp 

av personalen på Special-BVC. BHV-sköterskorna fick sedan möjlighet att tacka ja eller 

nej till studien genom att svara på mailet innan ett angivet datum. Om inget svarsmail 

hade inkommit efter två veckor skickades ett påminnelsemail eller så kontaktades BHV-

sköterskorna via telefon. Deltagarna gavs möjlighet att själva bestämma plats för 

intervjuerna. Vid varje intervjutillfälle inhämtades ett skriftligt samtycke för deltagande 

av studien (Bilaga 4). 

 

Forskningsetiska överväganden  

Studiedeltagarna informerades om att studiens deltagande var frivilligt och att de när 

som helst kunde välja att avbryta sin medverkan utan närmare förklaring. 

Studiedeltagarna informerades också att det endast är författarna som har tillgång till det 

inspelande materialet (CODEX, 2018). För att beakta studiedeltagarnas konfidentialitet 

kodades alla intervjuer. Kodlistan har endast författarna haft tillgång till, dessutom har 

studiens resultat presenterats så att det inte ska kunna gå att härleda till en viss individ 

(Kjellström, 2017). Efter att uppsatsen blivit examinerad kommer alla inspelade ljudfiler 

kasseras. Inga ersättningar till deltagarna har utdelats då det kan innebära att det 

frivilliga deltagandet då kan ifrågasättas (Danielson, 2017a). Ett skriftligt samtycke har 

inhämtats vid varje intervju då detta stärker studiens forskningsetik (Björk, 2010).  



  
 

9 
 

Bearbetning och analys 

Författarna genomförde den första provintervjun tillsammans, sedan har intervjuerna 

delats upp mellan författarna. Direkt efter en intervju gjordes en översikt av svaren för 

att upptäcka eventuella nya infallsvinklar till kommande intervjuer (Patel & Davidson, 

2003). Vid varje intervju har anteckningar förts vid behov av den författare som 

genomfört intervjun. Varje intervju har spelats in och transkriberas ordagrant (Wibeck, 

2017). Endast privat teknisk utrustning med låsbarhet har använts vid inspelning av 

intervjuerna (Mårtensson & Fridlund, 2017). Varje intervju tilldelades en bokstav från 

A till I. Alla intervjuer har avlyssnats flera gånger och kontrollerats mot gjorda 

transkriberingar. Efter att texterna var transkriberade har texten lästs igenom flera 

gånger och en induktiv innehållsanalys genomfördes (Danielson, 2017b). Författarna 

började innehållsanalysen med att markera meningsbärande enheter (MBE) ur den 

transkriberade texten. Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna (KMBE) och 

slutligen skapades koder. Författarna skrev ner alla koder på små lappar som de sedan 

sorterade. Koder med liknande betydelser blev till olika subkategorier. Kategorier 

identifieras i nästa steg. Exempel av innehållsanalysen presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1. Utdrag från innehållsanalysen   

MBE KMBE Kod Subkategori Kategori 

Det är ju individuellt, beroende på 
vilken familj det är och vilka 
bekymmer dom har. Hur dom gör och 
vad dom har gjort. Så man får ju ställa 
frågor till dom, hur dom har det och 
om dom vill förändra någonting. Vill 
dom inte göra någon förändring så kan 
man ju inte göra så mycket. Man måste 
göra en bra kartläggning så att säga, 
hur dom har det. Hur dom lever och 
hur dom vill ha de. Vad dom har för 
kontakter med nära anhöriga som kan 
hjälpa till. Om det är problem och 
jobbigt för föräldrarna. Kan man kolla 
om dom kan få hjälp och avlastning, 
och om dom har flera barn och haft 
något liknande besvär eller problem 
med något annat barn, hur dom gjorde 
och hur det var då och så där. Det får 
man ju också kolla upp. 

Individuellt, 
beroende på vilken 
familj det är och 
vilka bekymmer 
dom har. Man får 
ställa frågor till 
dom, hur dom har 
det och om dom vill 
förändra någonting. 
Viktigt med bra 
kartläggning. 

Individuell 
kartläggning 

Arbetsformer vid 
sömnrådgivning 

BHV-sköterskans 
arbetssätt vid 
sömnrådgivning är 
mångfacetterade 
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RESULTAT  

Av de nio BHV-sköterskorna som deltog i studien identifierade sig åtta som kvinna och 

en som man. Åldern varierade mellan 33–63 år och alla hade egna barn. Den informant 

som hade kortast arbetslivserfarenhet som BHV-sköterska hade arbetat i två år och den 

informant som hade arbetat längst på BVC hade arbetat i 34 år.  

 

Analysen av intervjuerna resulterade i tio subkategorier som därefter ledde fram till tre 

kategorier: BHV-sköterskans arbetssätt gällande sömnrådgivning är mångfacetterade, 

Flexibilitet och individanpassning är nödvändigt för att täcka familjens behov och 

Sömnrådgivning är utmanande men stimulerande (Tabell 2). 

 
 

Tabell 2. Beskrivning av kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 
BHV-sköterskans arbetssätt gällande 
sömnrådgivning är mångfacetterade  

 Sömnmaterial  
 Arbetsformer vid sömnrådgivning 
 Besök och uppföljning - viktiga 

komponenter för en bra process 
 Individuell familjeanpassning 

Flexibilitet och individanpassning är 
nödvändigt för att täcka familjens behov  

 Stöd och hjälp till föräldrarna 
 Upplevelser av problem vid 

sömnrådgivning 
 Upplevelser av föräldrars känslor 

vid sömnproblem 
 Förutsättningar till förändring 

Sömnrådgivning är utmanande men 
stimulerande  

 Engagemang och utmaning 
 Förhållningssätt vid 

sömnrådgivning 
 

BHV-sköterskans arbetssätt gällande sömnrådgivning är mångfacetterade  

Sömnmaterial  

De flesta av BHV-sköterskorna i studien använde sig alltid av sömnkurvan vid 

sömnrådgivning. BHV-sköterskorna pratade också om vikten av att ta en ordentlig 

anamnes samt att göra en kartläggning över hur familjen och barnets rutiner såg ut. 

Kartläggningen innefattade allt från hur sömnen såg ut under hela dygnet till mat- och 
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toalettvanor. Under intervjuerna kom det även fram att nästan alla, om än på olika 

nivåer och i olika omfattning, även arbetade förebyggande med sömnproblem.  

 

“Man visar sömnkurvor och så där. Djupsömn, ytligsömn och vakentid på natten. Jag 

går igenom med de som behöver, inte med alla. Däremot brukar jag nog berätta för de 

flesta att småbarn har oftare en ytlig sömn och har lättare att vakna på nätterna” (D) 

 

Alla utom en BHV-sköterska berättade att de använde sig av Rikshandbokens råd och 

direktiv. De visste till olika grad vad Rikshandboken innehåller och de var överens om 

att innehållet var bra och tydligt skrivet om hur man skulle arbeta med 

sömnproblematik. Flera av BHV-sköterskorna berättade att de, efter Special-BVC:s 

utbildning, gått in och läst på lite extra på Rikshandboken. Alla nio uttryckte sig i 

positiva ordalag om att repetition alltid är bra och ett par önskade sig ytterligare 

utbildning i ämnet. 

 

”Mycket av det som står i Rikshandboken är ju bra råd till oss som jobbar. Så det är ju 

bra, handledning att använda sig av” (F) 

Arbetsformer vid sömnrådgivning 

En annan aspekt som alla BHV-sköterskorna tog upp, var vikten av det kollegiala 

stödet. Hur ovärderligt det var att ha en annan kollega att bolla och diskutera med. Ingen 

av de tillfrågade hade någon specifik avsatt tid för att diskutera sömnproblematik. 

Däremot berättade flera av sköterskorna att de tog sig den tiden vid behov. BHV-

sköterskorna uppgav att de i samband med Special-BVC:s utbildning och vid liknande 

träffar kunde utröna att de arbetade på samma sätt som sina kollegor. 

 

“Vi pratar jättemycket med varandra. För att bolla tankar, och idéer och strategier och 

det är ju så vi lär oss. Vi lär oss mycket av varandra. Det tror jag är jätteviktigt.” (E)  

 

Besök och uppföljning – viktiga komponenter i en bra process 

Nästan alla informanter berättade om hur de alltid erbjöd föräldrarna specifika möten 

kring sömnproblem och hur önskvärt det var att båda föräldrarna närvarade. Dock 

upplevde de alla att det var problematiskt att få till ett besök med båda föräldrarna 
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närvarande. En av anledningarna som de tog upp, var att pappan ofta jobbade på 

dagarna medan mamma var hemma med barnet. En BHV-sköterska berättade att hen 

ofta lade till ett extra besök för just sömn, men att hen samtidigt utförde de övriga 

kontrollerna såsom längd, vikt och huvudomfång samtidigt. Det var bara en av de 

intervjuade BHV-sköterskorna som inte nämnde något om uppföljande samtal. De 

övriga var alla noga med att på något sätt följa upp, antingen med extra insatta möten 

eller telefonkontakt, vilket berodde på situation och tid.  

 

“Om det är riktiga (sömn) problem och jag kallar hit de båda så avsätter jag tid och då 

pratar vi bara om det. Sen så brukar vi ha ganska tät telefonkontakt första tiden, jag 

följer upp hur det går och behöver man göra någon ändring eller liksom pusha och 

uppmuntra dem och lita på sig själva” (H) 

 

Individuell familjeanpassning 

Att man skulle individanpassa efter varje familjs specifika behov var alla de intervjuade 

överens om. BHV-sköterskorna uppgav att varje familj är i olika situationer, har olika 

önskemål och är i olika skeden i livet. Varje barn är unikt, både i ålder och utveckling. 

Det var bara en av de nio som dock nämnde att de faktiskt inte arbetade på det sättet.  

 

”jag känner mycket in dem (föräldrarna), vad kan jag ge för råd till er? För det måste 

kännas bra för föräldrarna, annars är det ingen idé att jag sitter och rabblar råd.” (H) 

Flexibilitet och individanpassning är nödvändigt för att täcka familjens behov 

Stöd och hjälp till föräldrar 

För att kunna arbeta vidare med sömnproblemen, upplevde de flesta av BHV-

sköterskorna, att föräldrarna behövde hjälp med att lägga upp strategier, hjälp med att 

strukturera upp hur de skulle lösa problemen och hjälp och med att sätta upp tydliga 

mål. Många föräldrar uttryckte också en önskan om enkla lösningar, men som en BHV-

sköterska uttryckte det: 

 

”Det finns inga magiska råd eller piller”(A). 
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Upplevelser av problem vid sömnrådgivning 

Alla informanter upplevde att föräldrarna hade mycket frågor om sömn och mat på 

BHV-besöken. BHV-sköterskorna berättade att de vid nästan varje besök samtalade 

kring sömn, men att de bara gick djupare in på att börja ge råd om föräldrarna specifikt 

bad om det eller om föräldrarna upplevde att det fanns ett problem. BHV- sköterskorna 

uppgav att de inte ville skapa ett problem där det inte fanns något.  

 

“Det är ju att det uppkommer vid nått besök. Till exempel att man har problem med 

sömnen. Och den viktigaste frågan är ju om de ser det som ett problem eller inte, för 

vissa kanske sover jättedåligt men föräldrarna upplever det inte som ett problem. Det 

tas ju nästan upp på alla besök, så pratar vi om sömnen.” (B) 

 

Majoriteten av BHV-sköterskorna nämnde att en av det största bromsklossarna hos 

föräldrarna var att orka engagera sig, det var svårt för föräldrarna att våga släppa 

kontrollen och lita på de råd BHV-sköterskorna gav och flera av föräldrarna valde att 

skjuta upp problemet. Så gott som alla BHV-sköterskor berättade vidare att de upplevde 

att sömnproblem hos barn ökat med tiden och att de nu arbetar mer förebyggande med 

att hjälpa föräldrar att lösa sina barns sömnproblem. En BHV-sköterska berättar dock att 

hen väldigt sällan stöter på sömnproblematik, varför hen heller inte arbetar speciellt 

mycket med just sömn, varken förebyggande eller senare.  

 

”Jag har inte stött på så mycket sömnproblem, det jag känner är väl kanske att det är 

mer problem med mat” (G) 

 

Upplevelser av föräldrars känslor till barn med sömnproblem   

De känslor som BHV-sköterskorna hörde om från föräldrarna vid sömnproblematik var 

stark uppgivenhet, och en oro över att det aldrig skulle ordna upp sig med barnets sömn. 

Föräldrarna var ofta utmattade och i vissa fall hade en BHV-sköterska även upplevt 

mödrar som utvecklat depressioner.  
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”Jag tänker på det här med depressioner också... Det är ju särskilt mamman då, 

eftersom mamman är hemma i början. Jag tänker på den biten också. För att mamman 

ska må bra och inte få depressioner så måste hon ju sova också” (D) 

 

Förutsättningar till förändring  

För att de råd som BHV-sköterskorna gav ska fungera, nämnde nästan alla att det är 

viktigt att de har föräldrarna med sig, att föräldrarna är motiverade och mottagliga för 

att göra de förändringar som behövs. De flesta poängterade även hur viktigt det är att 

föräldrarna samarbetar.  

 

”Man kanske som förälder har en annan, föreställning. Och det kan vara utmaningen i 

arbetet, många tolererar ju inte sömnbristen eller att inte få sova som man har tänkt 

sig” (I)  

Sömnrådgivning är utmanande men stimulerande  

Engagemang och utmaning 

Praktiskt taget alla de intervjuade BHV-sköterskorna uttryckte vid upprepade tillfällen 

att det var svårt att arbeta med sömnrådgivning. Flera av BHV-sköterskorna uttryckte 

att en av svårigheterna var tidsbrist, hos såväl de själva som hos föräldrarna. Samtidigt 

utryckte flera av BHV-sköterskorna att det var både roligt, effektfullt och tacksamt trots 

att det var svårt. De upplevde sömnrådgivningen som tacksamt när de med inte alltför 

komplicerade råd kunde åstadkomma effekt och hjälpa familjer att komma till rätta med 

svårigheter. 

  

”Det är en konst, ibland känns det som att jag bara sitter och magistrar, men man få ju 

försöka, fånga in så att jag har föräldern med mig. Det är ju roligt för att det speglar 

mitt intresse, jag vill liksom entusiasmera” (C)  

 

Ungefär hälften av informanterna uttryckte specifikt att de kände sig trygga med att ge 

sömnråd, de andra kunde grundligt beskriva hur de arbetade med sömnrådgivning och 

en uppgav att hen inte stött på så mycket sömnproblem, men när hen väl gjorde det 

utgick hen inte från Rikshandbokens direktiv.  
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“Ofta så har de väldigt god effekt när man väl sätter igång och börjar jobba med det 

(sömnen). Så det är ju roligt. För ofta så hjälper det ganska snart faktisk och att de ser 

effekt.” (B)  

 

Förhållningssätt vid sömnrådgivning 

De intervjuade BHV-sköterskorna pratade om hur viktigt det var att man som BHV-

sköterska var neutral, inkännande och lyhörd vid sömnrådgivning. Några nämnde också 

att man bör ha ett kritiskt förhållningssätt till alla de ”sömnmetoder” som cirkulerar.  

 

”Man måste hela tiden individanpassa råden man ger, de går ju inte bara att köra 

samma för alla, för de är olika åldrar på barnen och föräldrarna fungerar olika” (A) 

 

DISKUSSION 

Tre kategorier av BHV-sköterskors hantering av sömnproblem identifierades: BHV-

sköterskans arbetssätt gällande sömnrådgivning är mångfacetterade, Flexibilitet och 

individanpassning är nödvändigt för att täcka familjens behov och Sömnrådgivning är 

utmanande men stimulerande. De intervjuade BHV-sköterskorna i Region Uppsala 

hanterade sömnproblematik hos små barn på liknande sätt och hade till stor utsträckning 

stöd av Rikshandbokens råd och rutiner. De flesta av BHV-sköterskorna tyckte det var 

stimulerande men utmanande att arbeta med sömnråd. Det som begränsade BHV-

sköterskorna gällande sömnrådgivning var tidsbristen, såväl deras egen som 

föräldrarnas.  

Resultatdiskussionen kommer vara strukturerad efter resultatets kategorier och resultatet 

kommer att diskuteras mot relevant litteratur samt Dorothea Orems utgångspunkter. 
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Resultatdiskussion 

BHV-sköterskans arbetssätt gällande sömnrådgivning är mångfacetterade  

I resultatet framkommer det att de flesta av de intervjuade BHV-sköterskorna använde 

sig, mer eller mindre, av Rikshandboken som handledning och stöd i sitt arbete med 

sömn. Detta är eftersträvansvärt, då det inte ska spela någon roll för en familj vilken 

hjälp de får beroende av vilken BHV-sköterska de får träffa på BVC (RHB, 2017; 

Socialstyrelsen, 2011). Enligt SKL (2015) är det en förutsättning att Rikshandboken 

används och att barnhälsovårdsprogrammet följs för att man i hela Sverige ska uppnå en 

rättvis och jämlik barnhälsovård. Arbetssättet vid sömnproblematik är uppdelat i tre 

olika steg som närmare presenteras i Rikshandboken och det är utifrån Rikshandboken 

som en BHV-sköterska ska utgå från vid sömnproblematik hos små barn (RHB, 2017; 

Vikström, 2017). De flesta av de intervjuade BHV-sköterskorna poängterade vikten av 

en noggrann kartläggning och en bra anamnes för att kunna hjälpa familjerna med att 

komma till rätta med ett barns sömnproblematik. Thundström (1999) belyser också i sin 

studie att det är av vikt att hela familjens situation beaktas då ett barn har 

sömnproblematik. Vikten av en noggrann anamnes och kartläggning redogör även 

Vikström (2017) för i Rikshandboken där också förslag på frågor att ta upp och 

diskutera med föräldrarna finns att tillgå. BHV-sköterskan tillsammans med föräldrarna 

får sedan diskutera sig fram till hur just den familjen vill och orkar göra för förändringar 

(Vikström, 2017). Detta arbetssätt belyses även i Orems teori, dvs att alla inblandade 

parter tillsammans bör komma fram till en plan vid en förändring och att det ställer stora 

krav på egenvård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). BHV-sköterskan bör göra denna 

planering tillsammans med båda föräldrarna och hen bör även skriva ner planeringen 

som man gemensamt kommer fram till, detta ska sedan följas upp med telefon eller 

möten (Vikström, 2017). Funkqvist et al. (2015) beskriver också i sin studie hur viktigt 

det är att stötta föräldrar när ett barn har sömnproblematik.  

 

I denna studie framkom det dock att de intervjuade BHV-sköterskorna hade svårt att få 

till specifika möten för sömnen med båda föräldrarna samtidigt trots att det 

rekommenderas i Rikshanboken. BHV-sköterskorna uttryckte att svårigheterna att få till 

ett möte med båda föräldrarna berodde på att den ena föräldern ofta arbetar och då blev 

tidsbristen att få till ett möte med båda ett hinder. BHV-sköterskornas fullbokade 
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tidböcker utgjorde också ett hinder för att få till både specifika sömnbesök eller möten 

med båda föräldrarna samt att kunna boka in uppföljande sömnbesök.   

 

De flesta av de intervjuade BHV-sköterskorna arbetade också förebyggande med 

sömnen, och några uppgav att de alltid stämde av runt sömn vid de vanliga BVC-

besöken. Ett förebyggande arbetssätt är helt i linje med HTA-rådet (2016) som innebär 

att BHV-sköterskor tidigt ska informera föräldrar om att det är vanligt med 

sömnproblem och att det finns god hjälp få.  

 

I resultatet av intervjuerna framkom att sömnkurvan användes i stor utsträckning av de 

intervjuade sköterskorna. Detta ses som positivt eftersom det är viktigt att utbilda 

föräldrar i hur barns sömn ter sig (Halal & Nunes, 2014; Nasir & Nasir, 2015; RHB, 

2017). Som BHV-sköterska är en viktig del av arbetet att tidigt upptäcka och åtgärda 

risksituationer samt att främja hälsosamma familjeförhållanden (Socialstyrelsen, 2014) 

 

Vidare visade det sig i resultatet att nästan alla de intervjuade BHV-sköterskorna belyste 

vikten av det kollegiala stödet. Både när det kom till att utbyta kunskaper och 

erfarenheter, men också när det rörde sig om att agera bollplank åt varandra. En tidigare 

studie stärker detta genom att visa på hur en av de vanligaste coping strategierna som 

sjuksköterskor har för att undvika stress är just det kollegiala stödet (Tesfaye, 2018). 

 

 Flexibilitet och individanpassning är nödvändigt för att täcka familjens behov vid 

sömnproblematik hos små barn    

De intervjuade BHV-sköterskorna upplevde att föräldrarna tyckte att sömnen var bland 

det viktigaste att prata om på BVC-besöken. De upplevde även att sömnproblematiken 

ökat de sista åren. Tidigare studier visar även att sömnproblematik är det vanligaste 

problemet som föräldrar tar upp på BVC (Mindell et al., 2011a; 2011b; Sadeh, Mindell, 

Luedtke & Wiegand, 2009). Dessa studier pekar vidare på att sömnproblem är något 

som kan åtgärdas till hög utsträckning. Att sömnproblematiken går att åtgärda har även 

de intervjuade BHV-sköterskorna i denna studie gett uttryckt för.  

 

BHV-sköterskornas upplevde att föräldrarna har stort behov av stöd och hjälp kring 

sömnproblematik. BHV-sköterskorna berättade att föräldrar känner sig uppgivna, är 
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utmattade, och uppfattar att de håller på att tappa kontrollen. Tidigare studier har visat 

att i första hand mödrar till barn som har sömnproblem blir mera stressade och 

eventuellt kan detta övergå i depression (Cook et al., 2015; Gradisar et al., 2016; Hall et 

al., 2017; Paul et al., 2016). Vidare har det också visat sig att föräldrar till barn som har 

sömnproblem löper en ökad risk för minskad tolerans mot barnets gråt (Hall et al., 2015; 

Sadeh et al., 2016). Som tidigare nämnts, är mödrar till barn med sömnproblem mer 

benägna att använda sig av fysiska bestraffningar (Gradisar et al., 2016; Vikström, 

2017). I stort sett alla av de intervjuade BHV-sköterskorna uppgav att ett av de största 

hindren för föräldrarna var att orka engagera sig. Detta bör vara en mycket tydlig signal 

till BHV-sköterskorna, att på allvar tänka i termer av empowerment och verka i enlighet 

med Orems teori (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Med Empowerment menas att 

varje individ besitter sin egen makt och den kan inte ges bort till någon annan 

(Wallinvirta, 2017). Författarna tolkar detta som att BHV-sköterskorna bör stärka 

föräldrarna i att återuppta sin makt och att tro på den.  

BHV-sköterskorna i denna studie upplevde det som svårt att ge sömnråd då föräldrarna 

uttryckte saker som att de inte vågade släppa kontrollen och om de inte vågade lita på 

vad BHV-sköterskorna sa. Enligt Orems teori, ska föräldrarna inte släppa kontrollen, de 

ska behålla den och känna att det är de som har kontroll och ansvar. BHV-sköterskans 

uppgift ska vara att stötta dem så att de får både verktyg och ork att verkligen ta ha 

kontrollen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Relationen BHV-sköterska och förälder 

måste bygga på ömsesidigt förtroende och har man förtroende för en person litar man 

också på den (Herlitz, 2007). Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning, ska hen 

förstå och stödja familjens resurser i ett hälsofrämjande perspektiv 

(Kompetensbeskrivning, 2008). BHV-sköterskorna upplevde också, och gav uttryck för, 

att enda chansen till förändring var att BHV-sköterskan har föräldrarna med sig.  

Att arbeta med sömnrådgivning är utmanande men stimulerande 

Det var uppenbart att BHV-sköterskorna i denna studie ansåg att det var svårt att arbeta 

med sömnrådgivning och flera uppgav att en av de största svårigheterna var tidsbrist, 

både gällande föräldrarna och BHV-sköterskorna. På grund av detta tyckte BHV-

sköterskorna att det var svårt att få till specifika möten för bara sömnen och möten med 

båda föräldrarna. Det var även svårt att hinna med att följa upp, men BHV-sköterskorna 

försökte ta sig den tid som krävdes. Sömnproblem var en av de vanligaste frågor 
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informanterna upplevde att de diskuterade med föräldrarna på BVC, vilket också är en 

riktning flertalet studier pekar mot (Dias et al., 2017; Hall et al., 2017; Symon et al., 

2012; Vikström 2017). För att underlätta arbetet i framtiden måste det kanske 

organiseras på ett annat sätt så att tidsbristen uppmärksammas. Tid- och pengabesparing 

får aldrig gå ut över patienten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 

De intervjuade BHV-sköterskorna berättade att föräldrar de mötte uppgav att även de 

led av tidsbrist för att ta itu med sömnproblemet genom samtal eller liknande. Det bör 

då, enligt Orems teori, vara BHV-sköterskans uppgift att motivera föräldrarna att ta den 

tid som behövs (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Studier har visat att sömnen är 

viktig för barns tillväxt och utveckling av immunförsvaret (Magnusson, Blennow, 

Hagelin & Sundelin, 2016). Det har även visats i studier att sömnproblematik i 

spädbansålder ofta följer med barnet upp i högre åldrar, så som problem med att ofta 

vakna på nätterna och ha kortare sömnperioder (Byars, Yolton, Rausch, Lanphear 

& Beebe, 2012). 

 

I denna studie visade det sig att flera av BHV-sköterskorna upplevde att det var effektivt 

och roligt att arbeta med sömnrådgivning, då arbetet i regel ofta gav goda resultat. Att 

komma tillrätta med sömnproblemet är ofta till nytta för hela familjens välbefinnande 

(Vikström, 2017). Flera av BHV-sköterskorna uppgav också att de kände trygghet i att 

ge sömnråd, inte minst beroende av stödet genom Rikshandboken. BHV-sköterskorna 

kände trygghet i Rikshandboken genom att innehållet är granskat och rekommenderat 

från Special-BVC.  

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och en deskriptiv design med ett 

konsekutivt urval. Semistrukturerade intervjufrågor användes för insamlandet av data. 

Denna design passar att använda sig av, då det som studerades närmare var upplevelser 

av fenomen, samt att få en djupare förståelse för dessa (Polit & Beck, 2012). För att 

stärka en studies vetenskapliga kvalitet ska begreppet trovärdighet diskuteras. 

Trovärdigheten diskuteras genom att belysa studiens giltighet, tillförlitlighet, 
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bekräftelsebarhet och överförbarhet (Lundman & Graneheim, 2012; Mårtensson & 

Fridlund, 2017)). Metoddiskussionen kommer att struktureras efter dessa begrepp. 

Giltighet 

Studiens giltighet stärks av att båda författarna har analyserat, reflekterat och diskuterat 

resultaten av intervjuerna tillsammans (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017) stärks giltigheten i en studie då författarna har lärt 

känna sin forskningsmiljö innan studien börjar. Innan denna studie påbörjades och 

intervjufrågorna skapades, läste författarna in sig på området barns sömn (Danielson, 

2017a; Mårtensson & Fridlund, 2017). Förberedelserna bestod av att läsa på 

Rikshandbokens kapitel om sömn, genom att läsa artiklar och böcker samt att delta vid 

den utbildning som Special-BVC höll angående mat och sömn. Wibeck (2017) skriver 

vidare att en studies giltighet ökar om författarna har en bra känsla för innehållet i sina 

intervjuer. Wibeck menar att det händer om författarna själva transkriberar sina 

intervjuer, vilket författarna till denna studie har gjort. Författarnas förförståelse är 

beskriven i metoddelen vilket medför att pålitligheten och giltigheten för studien ökar 

(Henricson, 2017). Förförståelsen som författarna besitter skulle kunna påverka studien 

så till vida att frågorna som ställts vid intervjuerna skulle kunna ha riktats så att 

författarna fick de svar de önskade (Rosberg, 2017). Med denna medvetenhet i åtanke 

har författarna varit noga att inte vika från sin intervjuguide (Bilaga 1) och inte ställa 

ytterligare frågor än att den intervjuade ombads utveckla sitt svar.  

 

Informanterna kom från sex olika BVC-mottagningar, och de hade olika lång 

arbetslivserfarenhet. Det hade dock varit önskvärt att ha haft informanter från flera olika 

mottagningar, detta var inte möjligt och det bedöms av författarna att vara en svaghet. 

En av studiens styrkor var att alla BVC-verksamheter inom region Uppsala tillfrågades 

att delta. Sen kan man tänka sig att det kanske var de BHV-sköterskor som hade ett 

större intresse av just sömnfrågorna som valde att delta i studien.  

 

I resultatdelen presenteras intervjuerna med stöd av citat från respondenterna. Detta är 

ytterligare något som stärker giltigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Studiens giltighet minskar dock av att ingen av författarna har erfarenheter av att arbeta 

som BHV-sköterska eller är vana forskare. Mårtensson och Fridlund (2017) menar dock 
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att en studies giltighet ökar om författarna belyser områden och ämnen som minskar 

giltigheten. 

Tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet kan stärkas av att författarnas förförståelse finns beskriven 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). I detta arbete finns information om författarnas 

förförståelse beskrivet i metodavsnittet. Vidare genomfördes en provintervju, vilket 

Danielson (2017) hävdar kan öka tillförlitligheten. Författarna har närmare beskrivit i 

analysdelen hur intervjuerna genomfördes och hur denna analyserades (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Då meningen med denna studie var att belysa personliga erfarenheter 

och upplevelser så lämpade det sig bäst att göra en kvalitativ studie då en sådan gör just 

detta, samt att när det kommer till de egna upplevelserna och erfarenheterna så finns 

inga rätt eller fel (Henricson & Bilhult, 2017). Ett resultats tillförlitlighet ökar när en 

studie har intervjupersoner som har erfarenhet av det som avses att studeras, samt att de 

är villiga att berätta. Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att visa på variationer, 

vilket kan uppnås genom att studien har intervjupersoner med olika lång erfarenhet, 

ålder och kön (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Denna studie innefattar flera av 

dessa variationer. Alla våra intervjuade BHV-sköterskor hade olika lång 

arbetserfarenhet, det var spridning på åldrar och bland våra nio informanter så 

identifierade sig en som man. Med detta i åtanke stärker detta studieresultatets 

tillförlitlighet. 

Bekräftelsebarhet 

För en studie med hög bekräftelsebarheten ska analysprocessen vara tydligt och 

noggrant beskriven. Vidare kan kontinuerlig granskning under processen också öka 

bekräftelsebarheten. Ett neutralt och icke-ställningstagande förhållningssätt stärker 

dessutom bekräftelsebarheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Utifrån Mårtensson och 

Fridlunds (2017) kriterier kan den här studien anses ha god bekräftelsebarhet. Studiens 

bekräftelsebarhet stärks även genom att handledaren, vid ett flertal tillfällen, har läst 

igenom materialet och regelbundet återkopplat till författarna (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017; Mårtensson & Fridlund, 2017) 
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Överförbarhet  

Studiens författare har genom att noggrant förklara studiens urval, datainsamling, 

informanter och analys ökat överförbarheten. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2017) är det sedan upp till läsaren att själv bedöma denna studies överförbarhet till 

andra grupper. Urvalet i denna studie är relativt lågt vilket kan påverka studiens 

överförbarhet, dock borde studien ändå kunna visa på hur BHV-sköterskor i Uppsala 

hanterar sömnproblem. I liknande kontexter borde studien också ha ett värde.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Omsorgsfulla etiska överväganden har gjorts av författarna, och har även redovisats i 

uppsatsen, både under tiden och innan studien genomfördes med stöd utifrån CODEX 

(2018), Danielsson (2017a) och Björk (2010). Enligt SFS 2003:460 behövs ingen 

etikprövning göras för studier på avancerad nivå. Författarna ansåg ändå att en 

etikprövning inte bara skulle vara det mest etiskt försvarbara, utan det skulle också 

stärka studien och gynna den. En etikprövning gav möjlighet att diskutera 

frågeställningar som annars kanske inte skulle ha väckts. 

 

Förslag till vidare forskning  

Då sömnproblematik är vanligt förekommande under småbarnsåren och dessutom kan 

få stora konsekvenser både för den enskilda individen, familjen och samhället i stort 

borde fortsatt forskning inom området vara av hög prioritet. Som tidigare nämnts i 

studien, får tidsbrist och besparingar aldrig gå ut över patienters hälsa (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2012). Fortsatt forskning inom området skulle också kunna leda till 

fortsatta kvalitetsförbättringar samt utveckling av sömndelen i Rikshandboken. 

Dessutom möjliggör det att BHV-sköterskor i framtiden ger liknade råd och alltid utgår 

från samma källa. 

 

Slutsats  

BHV-sköterskor är en viktig del vid stöd av familjer med barn som har sömnproblem. 

BHV-sköterskorna i studien upplevde att sömnproblemen har ökat och att föräldrarna 

har mycket frågor om sömn när de besöker BVC. Det framkom att tid är en begränsande 
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faktor i BHV-sköterskornas arbete med sömnen, både deras egen brist på tid och likaså 

föräldrarnas. Rikshandboken och sömnkurvan används i stor utsträckning vid 

sömnrådgivningen men inte alltid. Det är viktigt att sömnråden som kommer från BHV-

sköterskan är individuellt anpassande för familjen som söker hjälp. För en familj med 

ett barn med sömnproblematik ska det inte spela någon roll vilken BHV-sköterska i 

Uppsala man får träffa. Barnhälsovården som ges ska vara evidensbaserad och jämlik 

och råden ska vara desamma.  
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BILAGA 1 

  

Intervjufrågor 

  

1) Hur länge har du arbetat som BHV-sköterska? 

2) Hur många år är du? 

3) Har du egna barn? 

4) Identifierar du dig som man eller kvinna?   

 

5) Kan du berätta om hur du som BHV-sköterska arbetar med sömnproblem? 

- Förebyggande arbete? 

- Kallar du till särskilda möten om sömn? 

- Kallas båda föräldrarna? 

- Uppföljning 

- sömnkurvan 

6) Vad anser du om Rikshandbokens direktiv gällande sömn? 

7) Kan du utveckla dina tankar kring kvaliteten på de sömnråd du ger? 

- Vilka råd ges och var kommer råden ifrån? 
- Hur tycker du det är att ge sömnråd? 

8) Vilka problem från föräldrar har du stött på vid sömnrådgivning? 

9) Hur arbetar dina kollegor med sömnråd?    

- Pratar ni om barns sömnproblematik på din arbetsplats?   

10) Hur upplevde du Special-BVC:s utbildnings-eftermiddag om sömn och mat?  

- Arbetar du annorlunda efter denna utbildnings-em? 
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BILAGA 2 

Sjuksköterskeprogrammen samt för fristående kurser inom vårdvetenskap/folkhälsa 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN FÖR 
EXAMENSARBETE 

Preliminär titel: Hur sömnproblem hos små barn hanteras av Barnhälsovårdssköterskor i Region Uppsala. 

Studiens design: se bifogad projektplan     Tidpunkt för datainsamling: Våren 2018 

Namn: Ingrid Herlitz & Catrine Östberg 

Program / Kurs: Specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot distriktssköterska 

Termin: VT/HT 2018 

Gatuadress:  BMC, Husargatan 3, BOX 564 

Postnummer: 751 22 Ort: Uppsala  Telefon: 

Handledare: Leif Eriksson 

Gatuadress: BMC, Husargatan 3, BOX 564 

Postnummer: 751 22 Ort: Uppsala Telefon: 018 - 4716648 

    
  

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms 
utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses 
därför ej behöva granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté 

  

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör granskas 
av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej  

Datum:                                                                        Ort: 
Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/vårdcentralchef/verksamhetschef:  
Namnförtydligande: 
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BILAGA 3                                

  

Hur sömnproblem hos små barn hanteras av BHV-sköterskor i Region 
Uppsala 
Vi är två sjuksköterskor som läser vid Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
distriktssköterska vid Uppsala Universitet. Just nu skriver vi vår D-uppsats i samarbete med 
Special-BVC om hur sömnproblem hos små barn  
hanteras av BHV-sköterskor i Region Uppsala. 
  
Syftet med vår studie är att ta reda vilka sömnråd BHV-sköterskor i Uppsala använder sig av 
och varifrån de inhämtar kunskap och information. Studien kommer att baseras på individuella 
intervjuer. Intervjun kommer att bokas in då det passar dig bäst. Den kommer att spelas in och 
beräknas ta omkring 20–35 min. Intervjuerna planeras att genomföras under våren, alternativt 
under sommaren, 2018. Det färdiga arbetet kommer att presenters som en uppsats. 
  
Studiens deltagande är frivilligt och du kan välja att när som helst avbryta din medverkan utan 
att uppge någon anledning till detta. Studien är godkänd av Barnhälsovårdsöverläkaren Steven 
Lucas. Om du väljer att delta kommer du att tilldelas ett kodnummer som endast vi författare 
kommer att känna till. Det är endast författarna som kommer att ha tillgång till 
intervjumaterialet för att försäkra oss om ingen information ska kunna gå att härleda till dig. Allt 
inspelat intervjumaterial kommer att kasseras efteråt. Vid intervjutillfället kommer även ett 
skriftligt samtycke att inhämtas. 
  
Vid frågor hör gärna av dig till oss studenter eller till vår handledare via mail eller telefon. 
  
Kontaktinformation 
Ingrid Herlitz, Distriktssköterskestudent                   Catrine Östberg, 
Distriktssköterskestudent 

Mail: Inhe1660@student.uu.se                         Mail: Caos6132@student.uu.se 
Mobil: 0765889939                                                    Mobil: 0730457776 
  
Handledare 
Leif Eriksson, Universitetslektor, Uppsala Universitet 
Mail: leif.eriksson@pubcare.uu.se 
Telefon: 018 - 4716648 
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BILAGA 4 

  

Skriftligt samtycke till intervju  

  

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien Hur sömnproblem hos små barn hanteras av 

Barnhälsovårdssköterskor i Region Uppsala. 

  

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information där Jag har haft möjlighet att ställa 

kompletterande frågor. Deltagandet i Studien är helt frivilligt och kan när som helst, 

utan närmare förklaring, avbrytas. 

  

  

  

Underskrift och datum   

  

  

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

  

  

Namnförtydligenade  

  

  

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