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SAMMANFATTNING    

Nyckelord: Barnhälsovård, uppfödningsproblem, psykosocial deprivation, uppväxtmiljö. 

Bakgrund: Upp till 25 % av alla barn har någon gång under uppväxten någon typ av 

uppfödningsproblem.  Begreppet uppfödningsproblem brukar innefatta någon form av 

svårighet med att suga, tugga och svälja och delas ofta in i olika kategorier beroende på 

symtombild eller tänkt orsak. Symtomen eller den möjliga orsaken får sedan avgöra hur man 

väljer att behandla problemet. Spektrumet är stort vid uppfödningsproblem, alltifrån 

svårigheter som inte leder till några egentliga hälsorisker för barnet till allvarliga svårigheter 

som leder till undernäring och behov av alternativ nutrition.                                              

Syfte: Beskriva gruppen barn med uppfödningsproblem vars föräldrar sökt hjälp hos 

Specialist Barnavårdscentral (SpecialBVC) och att jämföra föräldrarnas upplevelse av 

problemet före respektive efter avslutad kontakt med denna. Även att undersöka om 

medicinska och sociala faktorer hos barnet och föräldrar eller olika vårdprocessmått hade 

samband med föräldrars upplevelse av uppfödningsproblemets svårighetsgrad efter avslutad 

kontakt.                                                                                                                                 

Metod: Deskriptiv, komparativ longitudinell studie på redan insamlat material.                

Resultat: Det fanns en skillnad i upplevelsen av uppfödningsproblemets svårighetsgrad hos 

föräldrar efter avslutad kontakt med SpecialBVC. Analysen visade en signifikant positiv 

förändring av föräldrarnas upplevelse av problemets svårighetsgrad vid jämförelse före 

respektive efter avslutad kontakt med SpecialBVC. I populationen för den deskriptiva 

analysen hade 13  % av mödrarna depression och 17  % annan psykisk ohälsa. Många familjer 

(32 %) hade ett sviktande nätverk. Förekomst av dessa faktorer hos föräldrar vid 

uppfödningsproblem hos barn stöds i annan forskning.                                                            

Slutsats: Föräldrarna upplevde att uppfödningsproblemets svårighetsgrad minskade både för 

barnet och för familjen efter kontakt med SpecialBVC. En förklaring kan vara SpecialBVCs 

arbetssätt. För att kunna förstå patienten rätt och därmed kunna hjälpa behöver enligt Joyce 

Travelbee (1971) en relation uppstå mellan patient och behandlare. SpecialBVCs arbetssätt att 

genom hembesök med noggrann anamnesupptagning, planering av behandling utifrån 

familjens resurser samt uppföljning på det sätt som passar familjen ligger väl i linje med 

Joyce Travelbees Interaktionsteori. 

 



 

 

ABSTRACT 

Keywords: child health services, feeding and eating disorders of childhood, social 

environment, socioeconomic factors   

Background: Up to 25 % of all children have at some time during childhood some type of 

eating difficulties. The concept of eating difficulties usually include some form of difficulty 

with sucking, chewing and swallowing. Eating difficulties are often divided into different 

categories depending on symptoms or the supposed cause. The symptoms or the possible 

cause to, decides how to treat the child. The spectrum is wide for eating difficulties, ranging 

from difficulties that do not lead to any real health risk, to severe difficulties leading to 

malnutrition and the need for alternative nutrition. 

Purpose: To describe the group of children with food problems whose parents sought help 

from specialist Child health (SpecialBVC) and comparing the parent's perception of food 

problems before and after completion of contact with SpecialBVC. Also see if the medical 

and social factors in the child and parent, and various health care processes measures related 

with the parent's perception of the difficulty of the food problem after finishing the contact. 

Method: Descriptive, comparative longitudinal study on the already collected material. 

Results: There was a difference in the experience of the severity of the food problem of 

parents after completing contact with SpecialBVC. This difference was significant. The study 

population had a high percentage of maternal depression or other mental illnesses. Many 

families had a failing network. These factors among parents supports the already done 

research on breeding problems in children. 

Conclusion: Parents perception of the severity of the food problem for both the child and 

family decreased after contact with SpecialBVC. One explanation may be SpecialBVCs 

approach that can be transferred in Joycee Travelbees interaction theory. To properly 

understand the patient seeking care, and thus able to help must first be a relationship-

interaction occur. The result is a mutual contact and understanding that health care is based on 

forward. 
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BAKGRUND  

Hälsopanoramat hos barn är idag ett annat än när barnavårdscentralerna (BVC) startade för 

mer än 60 år sedan. Nya, mer komplexa hälsoproblem av biologisk, social och/eller 

psykologisk art ställer delvis nya krav på barnhälsovården (BHV). Faktorer som ökad stress 

och otillräckligt socialt nätverk gör att föräldrarna kan svikta i sin föräldraroll (Östberg & 

Hagekull, 2000). Upprepade studier visar att de flesta föräldrar tar kontakt med sitt BVC vid 

både små och stora problem, oberoende av om problemet primärt finns hos barnet eller 

orsakas av psykisk insufficiens hos föräldern eller av sociala problem. (Magnusson, Blennow, 

Hagelin & Sundelin, 2016). Sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet på 

BVC eftersom den största delen av arbetet utförs av sjuksköterskan. Viktiga uppgifter för 

barnhälsovården är att främja hälsosamma relationer i familjen, förebygga riskförhållanden 

och tidigt uppmärksamma och åtgärda situationer där barn misstänks fara illa eller riskerar att 

fara illa (Socialstyrelsen, 2014). 

Mat och äta 

Mat och ätande är en förutsättning för överlevnad. Sättet att äta och betydelsen av måltid är 

också starkt sammanbundet med den kultur individen lever i (Montanari, 2006). Att äta 

tillsammans och vad som äts visar graden av närhet mellan de som delar måltiden. Maten 

symboliserar omtanke och sympati. (Furst, 1997; Sidenvall, Nydal & Fjällström 2000). 

Måltidssituationen bidrar till samhörighet mellan människor och de som samlas kring 

matbordet skapar en intimitet mellan varandra genom att dela åsikter, värderingar och knyta 

sociala band (Sobal, 2000). 

Ätutveckling 

Ätutveckling är en komplex process som påverkas av både motorik och sensorik. Vid födseln 

styrs ätandet av ett antal reflexer som gradvis blir mer integrerade och barnets ätande blir 

alltmer viljestyrt (Sjögren & Lohmander, 2008). Sug- och sväljförmågan utvecklas under 

fosterstadiet då barnet sväljer fostervatten. Redan från fostervecka 34 finns fysiologiska 

förutsättningar att samordna andning, sugning och sväljning vilket gör att ett friskt barn som 

då föds oftast kan livnära sig helt via munnen (Arvedson & Brodsky, 2001). Vid födseln är 

alla människor predisponerade att acceptera söta smaker och avvisa beska smaker. Denna 

medfödda preferens är en överlevnadsfunktion, då söt smak förknippas med energirik och 

näringstät mat medan bitter eller sur smak associeras med giftig eller skämd mat (Birch, 1998; 

Blisset & Fogel, 2013; Scaglioni, Arrizza, Vecchi & Tedeschi, 2011).  
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Små barn är också naturligt misstänksamma mot ny mat, denna misstänksamhet kallas för 

neofobi och brukar vara som starkast runt andra levnadsåret. Många barn kan därför behöva 

pröva ett nytt livsmedel många gånger för att vänja sig vid nya smaker (Birch, 1998; Howard, 

Mallan, Byrne, Magarey & Daniels, 2012). De allra flesta barn har någon period under 

uppväxten då ätandet inte fungerar lika bra som vanligt. De kan verka aptitlösa eller vara mer 

selektiva och kinkiga med maten än de annars brukar. Vissa barn är mer matglada och äter det 

mesta medan andra är mer kräsna eller äter mindre mängder. Normalvariationen är stor men 

hos en del barn blir det knappa ätandet ett allvarligt problem som kan leda till malnutrition 

och dålig tillväxt (Williams, Field & Seiverling, 2010). Kunskapen om den normala 

ätutvecklingen är viktig vid arbete med barn men i synnerhet vid arbete med barn där ätandet 

inte fungerar bra (Stevenson & Allaire, 1996). 

Motorik 

Barnets ät- och oralmotoriska utveckling är beroende av varandra och utvecklas enligt ett 

mönster som är likartat för de flesta barn (Morris & Klein, 2000). Oralmotoriken har stor 

betydelse för andning, nutrition och kommunikation. Den viktigaste utvecklingen av 

oralmotoriken sker under de tre första levnadsåren då de anatomiska förhållandena i munhåla 

och svalg och ansiktet växer till (Sjögren et al., 2008).  

Under de första tre månaderna är oralmotoriken reflexstyrd vilket gynnar ätande via bröst 

eller flaska. Vid tre till fyra månaders ålder har munhålans volym ökat och barnet kan andas 

både genom mun och näsa. De vertikala käk- och tungrörelserna börjar utvecklas och detta 

tillsammans möjliggör hanterande av mat i munnen. Purékost brukar då introduceras. 

Munrörelserna fortsätter att mogna och från sex månaders ålder underlättas också bearbetning 

av födan i munnen av att barnet har stabilitet i nacken och kontroll av överkropp. Barnet är nu 

redo att lära sig äta mer grovt mosad mat och även lite bitar i maten. Ofta förekommer hosta 

och kväljningar innan barnet lärt sig hantera de nya konsistenserna i munnen. Käkstabiliteten 

utvecklas vilket gör att det går lättare för barnet att dricka ur glas och mot slutet av det första 

året utvecklas också pincettgreppet så att barnet självt kan plocka mat och föra den till 

munnen (Sjögren et al., 2008; Ek & Uhlén-Nordin, 2007). Vid två års ålder finns grunderna 

för att tugga och hantera olika typer av mat och vätska i munnen, förfining av de 

oralmotoriska rörelserna fortsätter (Morris et al., 2000). 
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Sensorik   

Sensorikens utveckling har stor betydelse för utvecklandet av oralsensomotoriska färdigheter. 

Under de första levnadsmånaderna är barnet beroende av reflexer som utlöses av stimuli för sin 

nutrition. Sökreflexen utlöses vid beröring av barnets kind/mungipa och gör att barnet letar 

efter/vänder sig till mammas bröst. Sugreflexen stimuleras av att barnet får en bröstvårta eller 

napp i munnen. Sväljning utlöses automatiskt när saliv eller mjölk/föda når svalget. 

Kräkreflexen är en skyddsreflex och ska förhindra sväljning av alltför stora bitar som kan fastna 

i halsen och utgöra livsfara. Denna reflex utlöses relativt långt fram i munhålan. Allt eftersom 

barnet börjar undersöka föremål med munnen och äta fast föda, flyttar kräkreflexen längre bak 

mot svalget och känsligheten i munhålan minskar (Sjögren et al., 2008). 

 Människan har flest känselreceptorer per ytenhet i händerna och i munregionen. Barnet 

utforskar sin omvärld genom att stoppa in fingrar och föremål i munnen. De tidiga 

munaktiviteterna ger barnet rikligt med oralsensoriska upplevelser och även sensoriska 

erfarenheter. Barnet får erfarenheter om konsistens, form och smak samt utvecklar 

sensomotoriska strategier för att hantera dessa vilket är en förutsättning för ätande (Morris et 

al., 2000). 

Uppfödningsproblem 

Terminologi 

 I nuvarande diagnosklassifikationssystem, ICD-10 (Socialstyrelsen, 2016) används diagnosen 

Uppfödningsproblem hos nyfödd P92.9 för spädbarn med sugsvårigheter.  För ett barn med 

tugg- och /eller sväljningssvårigheter används diagnosen Dysfagi R13.9. Barn med dålig 

viktökning och hämmad längdtillväxt orsakad av lågt energiintag, kräkningar eller 

malabsorption får diagnosen Failure to thrive R62.8. Orsaken till failure to thrive kan vara 

organisk, psykosocial eller ett samspel mellan dessa (Sjögren, 2008). Internationellt används 

numera diagnosen Avoidant/Restricted Food Intake Disorder (ARFID), vilket ersätter feeding 

disorder of infancy or early childhood i gamla DSM 5. 

Bakgrund 

Området ”uppfödningsproblem hos spädbarn och barn” är inte ett väldefinierat eller väl 

avgränsat område. Generellt accepterade riktlinjer för behandling samt definitioner av 

begrepp saknas (Rommel, De Meyer, Feenstra & Veereman-Wauters, 2003). Begreppet 

uppfödningsproblem brukar innefatta någon form av svårighet med att suga, tugga och svälja. 

Uppfödningsproblem delas ofta in i olika kategorier beroende på symtombild eller tänkt 



4 

 

orsak. Symtomen eller den möjliga orsaken får sedan avgöra hur man väljer att behandla 

problemet (Sjögren, 2008). 

I remisser gällande uppfödningsproblem kan en mängd olika begrepp förekomma så som 

ätsvårighet, failure to thrive, dysfagi, ätstörning, omogen ätmotorik, förstoppning, matvägran 

och kräkningar (Ek, 2004). Även i litteraturen förekommer olika begrepp. I föreliggande 

studie kommer därför ordet uppfödningsproblem att användas som ett paraplybegrepp där alla 

olika benämningar ingår.  

Spektrumet är stort vid uppfödningsproblem, alltifrån svårigheter som inte leder till några 

egentliga hälsorisker till allvarliga svårigheter som leder till undernäring och behov av 

alternativ nutrition (Williams et al., 2010). Upp till 25  % av alla barn har någon gång under 

uppväxten någon typ av uppfödningsproblem (Manikam & Perman, 2000).  

Orsaker till uppfödningsproblem 

Uppfödningsproblem kan oftast uppkomma som en följd av medicinska, neuropsykiatriska 

eller psykologiska problem hos barnet och kan vara motoriska och eller sensoriska. Även 

faktorer i barnets psykosociala miljö kan skapa uppfödningsproblem hos barnet. Vanliga 

medicinska orsaker till uppfödningsproblem hos barn är för tidig födsel, född lätt för tiden 

(LFT), hjärtfel, sjukdom/missbildning i mag- tarmkanalen, födoämnesreaktioner, 

gastroesofagal reflux sjukdom (GERD) och esofagusatresi. Kranofacial missbildning, 

neuromuskulär sjukdom, CP eller akuta tillstånd som infektioner, gastroenterit med mera kan 

också bidra till problem vid ätande (Sjögren, 2008).  

Psykologiska problem som upplevda traumatiska episoder kan påverka ätandet och ge 

uppfödningsproblem. Ett exempel är fagofobi som innebär fobi mot att svälja eller äta på 

grund av en traumatisk episod av aspiration eller kräkning (Okada et al., 2007). Det finns 

också en grupp för övrigt friska barn som har uppfödningsproblem där orsaken inte klart kan 

urskiljas till varför barnet ej vill äta (Sjögren, 2008). Uppfödningsproblem utan uppenbar 

orsak kan bli ett långvarigt problem. I en studie av Dahl (1987) där 42 fullgångna barn ingick 

utan någon neurologisk problematik hade 68  % av barnen fortfarande uppfödningsproblem 

vid två års ålder.  

Motoriska orsaker 

För att kunna äta och dricka krävs det mycket specifika och välkoordinerade rörelser av käke, 

tunga, läppar, kinder, gom och svalg. Svårigheter att styra dessa rörelser påverkar barnets 
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förmåga att suga, svälja, tugga och bita (Morris et al., 2000). Att barn med motoriska 

funktionsnedsättningar har svårt att äta eller dricka är lätt att förstå då svårigheterna lätt kan 

observeras (Ek et al., 2007).  

Sensoriska orsaker 

Med sensorik menas det människan upplever och tolkar med de fem sinnena-syn, hörsel, 

känsel, lukt och smak. Sinnena är både varningssystem som skyddar men också de som ger 

”klartecken” till situationen vi utsätts för. Hos barn med sensoriska uppfödningsproblem är 

det själva upplevelsen av matsituationen eller maten/drycken som upplevs obehaglig (Ek et 

al., 2007). Sensoriska uppfödningsproblem syns genom reaktioner vid orala stimuli. 

Reaktioner kan komma av beröring, smak, konsistens, temperatur och lukt som var för sig 

eller tillsammans kan påverka barnet (Arvedson et al. 2001).  

Vid hypersensivitet reagerar barnet starkare än förväntat vid oral stimuli med till exempel 

kväljningar, kräkningar och avvisande av mat. Vid hyposensivitet är det en svag oral reaktion 

som kan yttra sig till exempel i svårighet att hitta munnen vid ätande (Morris et al., 2000), 

eller att barnet sväljer stora bitar som ej är tillräckligt tuggade. (Ek et al., 2007). 

I en studie av Blissett et al., (2013) listas olika faktorer som påverkar barns accepterande av 

ny mat. Författarna delar upp dessa i inre och yttre faktorer som kan påverka barnets ätande. 

Inre faktorer hos barnet kan vara hur det reagerar på sensoriska stimuli som hur maten känns i 

munnen och vid beröring, lukt, smak och upplevelse vid sväljning. Även barnets temperament 

och ålder spelar en stor roll. En del barn triggas igång av olika stimuli medan andra barn 

avvisar bestämt det som är nytt. Trösklarna som behöver övervinnas hos barnet vid ett nytt 

stimuli är olika höga hos varje individ. Sensorisk känslighet och accepterande av mat hör ihop 

(a.a).  

 

Psykosocial påverkan  

För det späda barnet står ätandet för mer än bara näringstillförsel. Det innebär närhet/fysisk 

kontakt och utforskande av omvärlden. Amning kan ses som en form av social och 

känslomässig dialog. När barnet suger blir mamman mer observerande och talar lugnare och 

när barnet tar en paus i sugandet blir mamman mer aktiv genom att le, gulla och prata med 

barnet (Rommel et al., 2003). Denna lyhördhet för barnet kan störas genom att mamman har 
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någon form av psykisk ohälsa som ångest, depression eller ätstörning (Ammaniti, Ambuzzi, 

Lucarelli, Cimino, & Dólimpio, (2004). 

 I en svensk studie intervjuades föräldrar till 42 barn med uppfödningsproblem utan tydlig 

orsak. Fyra olika faktorer kunde identifieras vid förekomst av uppfödningsproblem under 

barnets första år. De fyra faktorerna var: ätproblem under barndomen hos någon av 

föräldrarna, stark ångest hos modern under graviditeten, amningsproblem och dålig hälsa hos 

mamman (Dahl, Eklund, & Sundelin, 1986). Detta resultat observerades även i en italiensk 

studie där 122 barn mellan noll och tre år med diagnos Failure to Thrive ingick. Många av 

barnens mammor hade någon form av psykisk ohälsa. Genom att filma mammorna i 

matsituationer kunde olika svårigheter identifieras till exempel svårighet att känna igen 

barnets hunger och mättnadskänslor samt oförmåga att reglera barnets känsloyttringar. I 

matsituationen var mammorna oberäkneliga, kontrollerande, påträngande och tvingande 

(Ammaniti et al., 2004). 

 Den känslomässiga aspekten av måltiden är betydelsefull. En måltidssituation som barnet 

upplever som negativ påverkar barnets uppfattning av maten till att bli mindre positiv. Mat 

som presenteras i ett positivt sammanhang kan påverka både barnets uppfattning och 

smakpreferenser av maten positivt (Lindsay, Sussner, Kim & Gortmaker, 2006). En studie av 

Galloway, Fiorito, Francis, & Birch, (2006) visade att de barn som pressades till att äta upp åt 

betydligt mindre och fällde mer negativa kommentarer om maten än de barn där inga 

uppmaningar gavs vid måltiden. Detta avspeglades också på barnens Body Mass Index 

(BMI), de barn som inte pressades vid måltiderna hade högre BMI.  

Familjen som en yttre faktor som påverkar barnets ätande tas upp i flera studier  ( Blisset et 

al., 2013; Gahagan, 2012; Howard et al., 2012; Scaglioni et al., 2011). Familjen uppfattas av 

barnet som modell vid ätandet. Barnet härmar det som föräldrarna gör och äter. Föräldrarnas 

attityder till mat och ätande är därmed mycket viktigt. Tjat, tvingande, bestraffning/belöning 

påverkar uppfattningen om maten och ätandet hos barnet. Därtill kommer barnets medfödda 

preferenser för sött och fett vilket gör att viss mat kan vara mer accepterad av barnet än annan 

mat (a.a). 

Den onda cirkel som lätt uppkommer när det späda barnet har uppfödningssvårigheter 

illustreras här nedan genom en modell av barnneurolog Margaretha Dahl (2011). 
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Figur 1. Orsaker till kvarstående uppfödningsproblem baserad på en multifaktoriell påverkan. 

Cirkeln längst till vänster med frågetecken symboliseras av någon känd eller okänd orsak som 

sätter igång uppfödningsproblemet. Att pilarna går åt båda hållen visar den ömsesidiga 

påverkan av de olika faktorerna. 

SpecialBVC 

I Uppsala län finns en specialbarnavårdcentral (SpecialBVC) som startade 1991 vid 

Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Syftet med verksamheten är att erbjuda hjälp till 

föräldrar med barn mellan noll och tre år med komplicerade hälsoproblem samt utveckla 

arbetsmetoder som kan användas på länets barnavårdscentraler. Med komplicerade 

hälsoproblem menas föräldrars upplevda problem hos barnet som exempelvis 

uppfödningssvårigheter, sömnproblem, skrikighet/kolik i kombination med psykosociala 

problem och svårigheter hos föräldrarna till exempel psykisk ohälsa. Teamet består av en 

barnläkare, en psykolog och en specialistsjuksköterska. SpecialBVC tar vid när resurser från 

barnets vanliga BVC uttömts men är också en resurs till olika verksamheter vid Akademiska 

Barnsjukhuset. Varje år söker mellan 130-155 familjer till SpecialBVC av dessa är det cirka 

40 % som söker för uppfödningsproblem hos barnet. Barn som skrivs in hos SpecialBVC 

förses med ett kodnummer. Nyckeln till kodnumret förvaras skiljt från koden. 
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SpecialBVC erbjuder initialt ett hembesök av teamets psykolog och specialistsjuksköterska 

som tillsammans träffa barnet och dennes förälder/föräldrar. Barnet och förälder/föräldrar 

kommer i föreliggande studie att kallas för familjen. Efter noggrann anamnesupptagning 

utarbetas en handlingsplan tillsammans med familjen. Vid behov kopplas andra resurser in för 

att på bästa sätt hjälpa familjen. Dessa kan vara dietist för beräkning av nutrition, logoped för 

bedömning av oralmotorik och teambarnläkaren om ytterligare medicinsk utredning behöver 

göras.  

Familjens situation följs upp genom telefonkontakt eller fler hembesök. Att arbeta med 

uppfödningsproblem tar lång tid och kräver oftast flera hembesök. I samråd med föräldrar 

planeras dessa hembesök, dels för samtal kring föräldrars upplevelser av problemet och dels 

för vägledning i matsituationen i samband med att barnet äter. Vägledning i matsituationen 

kan också ske utifrån måltider som föräldrar filmat och visas vid besök. SpecialBVC ser på de 

filmade måltiderna tillsammans med föräldrarna. Målet för vägledning i matsituationen är att 

ge en pedagogisk session och möjlighet till ökad kunskap för föräldrarna. (Hagelin & Östberg, 

1993; Östberg, Thunström, Isacsson & Hagelin, 2003). 

För att få en uppfattning om hur problemsituationen påverkar barnet och familjen och få 

fördjupade kunskaper om gruppen barn med familjer som söker till SpecialBVC lämnas ett 

frågeformulär ut vid två tillfällen. Frågeformulär 1 vid bokning av första kontakten med 

SpecialBVC och frågeformulär 2 tre månader efter avslutad kontakt med SpecialBVC. 

Frågeformulär 1 innehåller sammanlagt 68 frågor och frågeformulär 2 innehåller 65 frågor. 

Med frågeformulären medföljer informationsbrev (Bilaga A & B) där SpecialBVC förklaras, 

frågeformulärets innehåll beskrivs samt hur svaren skall behandlas. Kontaktuppgifter till 

huvudansvarig finns. 

 De båda frågeformulären baseras på formulär skapade 2004 av Elisabeth Hagelin och Monica 

Östberg, dåvarande sjuksköterska respektive psykolog på SpecialBVC. Frågorna i formulären 

har testats i en pilotstudie. Frågeformulären reviderades år 2012. Data i föreliggande studie 

inhämtas från de reviderade frågeformulären 2012. De båda frågeformulären består 

huvudsakligen av slutna frågor med fasta svarsalternativ som: ja/nej eller svar på en 

Likertskala. Frågeformulären innehåller frågor angående barnets temperament (Bates, 

Freeland & Lounsbury, 1979; Lee & Bates, 1985) och sömn (Smedje, Broman  & Hetta, 

1998). Frågor om stress i föräldraskapet utarbetades av Östberg (1997) och matfrågorna 

utarbetades av Hagelin och Östberg. 
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Frågeformulär 1 skickas ut per post av personal på SpecialBVC vid bokning av det första 

hembesöket. Båda föräldrarna eller i förekommande fall föräldern får var sitt formulär och 

uppmanas att besvara det enskilt innan hembesöket. Om besöket genomförs i nära anslutning 

till bokningen lämnas frågeformuläret vid hembesöket. Föräldern uppmanas då att fylla i det 

så som situationen var innan hembesöket. Portofritt svarskuvert lämnas om frågeformuläret 

inte är ifyllt, alternativt kan formuläret lämnas till barnets BVC för vidare befordran internt 

till SpecialBVC. Information om frågeformuläret ges vid bokning av hembesöket och i 

medföljande informationsbrev. Ingen påminnelse utgår om formuläret ej besvaras.  

Frågeformulär 2 skickas per post till familjen tre månader efter avslutad kontakt med 

SpecialBVC. Information om detta frågeformulär ges dels då kontakten med SpecialBVC 

avslutas och dels via medföljande informationsbrev till båda frågeformulären (Bilaga A & B). 

Portofritt svarskuvert bifogas. Ingen påminnelse utgår om formuläret ej besvaras.  

Svar från frågeformulären tillsammans med information från den avslutade 

behandlingskontakten med SpecialBVC registreras av personal från SpecialBVC i en 

kvalitetsdatabas som syftar till att ge underlag för forskning och metodutveckling. Föräldrarna 

ger i samband med ifyllande av frågeformulären sitt medgivande till att uppgifterna används 

för detta syfte. Information om behandlingskontakten inhämtas från barnets journal och 

innefattar bakgrundsfaktorer, SpecialBVCs bedömning av problemet och utförda åtgärder. 

 

Teoretisk referensram 

I all kontakt med vården sker ett möte, där den professionella omvårdnadspraktikern 

(sjuksköterskan) hjälper en enskild person (patient) eller en familj att förebygga eller 

bemästra upplevelser av sjukdom och lidande. Detta är sjuksköterskans stora roll enligt Joyce 

Travelbee (1972).  

För att rätt kunna förstå patienten som söker vård och därmed kunna hjälpa, hävdar Joyce 

Travelbee att en relation-interaktion måste uppstå (1971).  Denna relation kan etableras först 

när de fem interaktionsfaserna har utvecklats mellan sjuksköterska och patient eller anhöriga. 

Travelbee identifierar faserna som: 1. Original encounter (mötesfasen) som är det första 

mötet och ett första intryck av den andre. Båda parter har då en stereotyp uppfattning av den 

andre 2. Emerging identities (identitetsfasen) relationen börjar att utvecklas och parterna blir 

mer unika. Sjuksköterskan börjar få en förståelse av patientens upplevelse av sin situation. 3. 
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Empathy (empatifasen) En förmåga att känna igen, förstå och dela den andre personens 

upplevelse. Detta kan endast ske om båda parterna har en likartad upplevelse och därför kan 

man inte förvänta sig att sjuksköterskan ska kunna känna empati med alla patienter. 4. 

Sympathy (sympatifasen) går djupare än empatifasen. Sjuksköterskan har medlidande med 

patienten och utövar handlingar för att lindra lidandet. Sjuksköterskan använder sig själv som 

ett terapeutiskt redskap för att hjälpa patienten att förstå och bemästra lidandet. Sympati är ett 

förhållningssätt som sjuksköterskan ska ha (a.a). Joyce Travelbee påpekar vikten av att vara 

ett terapeutiskt redskap i artikeln; What's Wrong with Sympathy (1964). Fas 5 enligt 

Travelbees Interaktionsteori (1971) är Rapport (rapportfasen). Det är den relation som byggts 

upp i de föregående faserna. Resultatet blir en ömsesidig kontakt och förståelse som vården 

framåt baseras på (a.a). Att utifrån ett personligt möte lära känna patienten och föräldrarna 

samt utgå från deras behov och resurser vid planerande av behandling är något som 

SpecialBVC baserar sin arbetsmetod på. 

Problemformulering 

Att kunna föda upp sitt barn-tillgodose sitt barns nutrition är något som ligger djupt rotat i 

människans natur och när detta inte fungerar leder det ofta till ökad stress. För att kunna 

utveckla och kvalitetssäkra arbetet på SpecialBVC behöver aktuella arbetsmetoder utvärderas. 

Som en grund i föreliggande studie är det viktigt att få kunskap om gruppen barn vars 

föräldrar söker för uppfödningsproblem hos barnet. Det är också viktigt att få kunskap om det 

finns gemensamma faktorer som kan identifieras hos gruppen föräldrar. Resultatet av 

föreliggande studie kommer tillsammans med annan forskning och väl beprövad erfarenhet 

ligga till grund för utveckling och kvalitetssäkring av aktuella arbetsmetoder. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva gruppen barn med uppfödningsproblem vars 

föräldrar sökte hjälp hos SpecialBVC samt jämföra föräldrars upplevelse av problemets 

svårighetsgrad före och efter avslutad kontakt med SpecialBVC. Syftet var också att se om 

medicinska och sociala faktorer hos barnet och föräldrar eller olika vårdprocessmått hade 

samband med föräldrars upplevelse av uppfödningsproblemets svårighetsgrad före jämfört 

med efter avslutad kontakt. 

Frågeställningar 

1)Vilka bakgrundsfaktorer karaktäriserar barnen som kommer till SpecialBVC för 

uppfödningsproblem och deras föräldrar? 
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2) Finns skillnad i föräldrars upplevelse av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för barnet 

före och efter avslutad kontakt med SpecialBVC? 

3) Finns skillnad i föräldrars upplevelse av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för 

föräldrar och hela familjen före och efter avslutad kontakt med SpecialBVC? 

4) Finns det samband mellan medicinska och sociala faktorer och föräldrars upplevda 

förändring av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för barnet efter avslutad kontakt med 

SpecialBVC? 

5) Finns det samband mellan medicinska och sociala faktorer och föräldrars upplevda 

förändring av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för föräldrar och hela familjen efter 

avslutad kontakt med SpecialBVC? 

6) Finns det samband mellan vårdprocessmått och föräldrars upplevda förändring av 

uppfödningsproblemets svårighetsgrad för barnet efter avslutad kontakt med SpecialBVC? 

7) Finns det samband mellan vårdprocessmått och föräldrars upplevda förändring av 

uppfödningsproblemets svårighetsgrad för föräldrar och hela familjen efter avslutad kontakt 

med SpecialBVC? 

 

METOD 

Design 

Föreliggande studie hade en deskriptiv, komparativ longitudinell ansats. Studien har beskrivit 

egenskaper hos barn och föräldrar samt analyserat föräldrars upplevelse av barnets problem 

före kontakt med SpecialBVC och efter avslutad kontakt med SpecialBVC.  Denna studie 

hade en före-efter design, vilket enligt Henricson (2012) innebär att en grupp utsätts för en 

intervention och efter det mäter forskaren om ett visst resultat förändrats hos deltagarna. 

Urval 

Urvalspopulationen byggde på ett konsekutivt urval. Denna typ av urval innebär att alla 

personer ur en tillgänglig population som uppfyller inklusionskriterierna inom ett specifikt 

tidsintervall eller för en specificerad urvalsstorlek involveras (Polit & Beck, 2012). Som 

framgår av figur 2 bestod urvalspopulationen av alla barn med uppfödningsproblem vars 

föräldrar sökt hjälp hos SpecialBVC under åren 2012 till och med 2014 (n=183). I den 

deskriptiva analysen ingick de barn vars föräldrar besvarat frågeformulär 1 (n=109). I den 



12 

 

jämförande analysen av problemupplevelse före respektive efter avslutad kontakt med 

SpecialBVC samt för sambandsanalys ingick de barn med föräldrar som besvarat såväl 

frågeformulär 1 som frågeformulär 2 (n=41). Frågeformulären fanns bara på svenska och 

delades därför enbart ut till föräldrar som kunde läsa och skriva svenska. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Urvalspopulation 

Urvalsram 
Barn som sökt hjälp hos 
special BVC 2012-2014 
n = 427 

Urval 
Antal som sökt för 
uppfödningsproblem 
n = 183 (43 %) 

 

 

Fått frågeformulär 1 
 n = 168 (92 %) 

Ej fått frågeformulär 1 
n = 15 (8 %) 
orsak: okänt/avböjt 
n = 4 (2 %) 
Språksvårigheter 
n = 11 (6 %) 

Ej svarat 
n = 59 (35 %) 

Svarat 
Svarat på frågeformulär 1 
n = 109 (65 %) 
Population för deskriptiv analys. 
Frågeställning 1 

 

Fått frågeformulär 2 
 n = 109  

Ej svarat 
n = 68 (62 %) 
 

Svarat 
Svarat på frågeformulär 1 & 2 
n = 41 (38 %) 
Population för sambandsanalyser. 
Frågeställning 2-7 
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Bortfall 

Bortfallet var 35  % (n=59/168) för frågeformulär 1 och 62 % (n=68/109) för frågeformulär 2. 

På grund av det stora bortfallet genomfördes en bortfallsanalys för att kunna värdera 

studiepopulationens (n=41) representativitet för hela urvalet. Den byggde på jämförelse av 

bakgrundsvariabler mellan de som svarat på frågeformulär 1 men inte på frågeformulär 2 

(n=68), dessa kallades för bortfallspopulation och de som svarat på både frågeformulär 1 och 

2 (n=41) kallades för studiepopulation. 

Datainsamlingsmetod 

Data som analyserades i föreliggande studie hämtades från SpecialBVCs kvalitetsdatabas 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd att genomföra studien inhämtades från överläkaren vid barnhälsovårdens 

länsavdelning i Uppsala län (Bilaga C).  

Studievariabler 

Huvudsakliga utfallsvariabler var föräldrars upplevelse av uppfödningsproblemets 

svårighetsgrad för barnet och för föräldrar/familj före och efter avslutad kontakt med 

SpecialBVC. Bakgrundsvariabler för barnet: kön, ålder, födelsevecka (prematur), lätt för 

tiden samt hur länge problemet funnits. Dessa variabler tillsammans kallades i arbetet för 

bakgrundsinformation/ medicinska variabler.  Bakgrundsvariabler för föräldrar: kön, 

psykisk ohälsa, depression, ensamstående, socialt nätverk (sviktande nätverk) samt 

utbildningsnivå. Dessa variabler tillsammans kallades i arbetet för 

bakgrundsinformation/sociala variabler. Variabler för vårdprocessmått : följsamhet mot 

SpecialBVC:s råd, antal kontakter med SpecialBVC samt föräldrars uppfattning om 

hembesök. 

Förtydligande av studievariabler. 

Huvudsakliga utfallsvariabler 

 Föräldrars upplevelse av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för barnet och 

föräldrars upplevelse av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för förälder och hela 

familjen. Dessa båda frågor besvarades av föräldern på en femgradig Likertskala såväl 

före kontakt som efter avslutad kontakt med SpecialBVC. Följande siffror med 

förklaring var utskrivna:1= inte alls svårt, 3= ungefär genomsnittligt och 5= mycket 

svårt. Siffrorna 2 och 4 skulle uppfattas som att problemets upplevda svårighetsgrad 

ökade från siffran innan. För analysen beräknades skillnaden mellan 
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föräldraupplevelsen före kontakt och föräldraupplevelsen efter avslutad kontakt 

genom att subtrahera värdet efter avslutad kontakt från värdet före kontakt. Detta 

resulterade i en differens där positivt utfall kunde tolkas som att föräldern upplevde att 

tillståndet förbättrats. 

Bakgrundsinformation/medicinska variabler 

 Barnets kön.  Pojke/flicka. 

  Kontaktålder. Hur gammalt barnet var vid första kontakten uttryckt i månader. 

Kategoriserades för analysen till fyra grupper: 2-6 månader, 7-12 månader, 13-24 

månader samt > = 25 månader. Gränsen drogs vid 6 månader då WHO och 

livsmedelsverket förespråkar exklusiv amning fram till dess (Livsmedelsverket, 2014). 

Mellan 7-12 månader ska barnet utveckla sin ätförmåga och vara relativt självständig i 

sitt ätande vid ett års ålder (Ek et al., 2007). Vid två års ålder är neofobi som starkast 

och problem uppstår lätt, därför användes nästa intervall upp till 24 månader (Blisset 

et al., 2013).   

 Prematur. Födelse innan vecka 37 räknades som prematur födsel. Enligt vedertagen 

definition är barnet för tidigt fött (prematur födsel) om det föds före vecka 37 

(Socialstyrelsen, 2014 ). Benämndes som ja eller nej. 

 Lätt för tiden (LFT). Om barnet vid födseln fått denna diagnos. Med LFT menas vikt 

som avviker mer än -2 standard deviationer (SD) från den normala viktutvecklingen 

för födelseålder (Rikshandboken, 2016). Benämndes som ja eller nej.  

  Problemtid. Hur länge problemet funnits innan kontakten. Svaren kategoriserades för 

analysen till följande grupper: 1-4 månader, 5-8månader, 9-12 månader och 14-24 

månader.  

Bakgrundsinformation/ sociala variabler                                                                      

 Förälders kön. Man/kvinna.  

 Psykisk ohälsa hos mor/far. Förekomst av någon psykisk ohälsa, förutom depression. 

Uppgift från förälder eller in remitterande instans. Benämndes som ja eller nej. 

Diagnoskrav fanns ej.  

  Deprimerad mor/far. Uppgift från förälder eller in remitterande instans. Benämndes 

som ja eller nej. Diagnoskrav fanns ej. 
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 Ensamstående mor/far. Den förälder som lever ensam med barnet och sökt hjälp hos 

SpecialBVC. Krav på ensam vårdnad fanns ej. Benämndes som ja eller nej.  

 Sviktande nätverk. Föräldrarna/föräldern har inga eller få möjligheter till 

avlastning/barnvakt. Benämndes som ja eller nej.  

 Utbildningsnivå. Femgradig skala för högsta avslutade utbildning med kategorierna: 

9-årig grundskola, gymnasium, eftergymnasial yrkesutbildning, universitets-eller 

högskoleutbildning eller annan utbildning. I studiepopulationen fanns det inte någon 

förälder med 9-årig grundskola och en förälder med annan utbildning. Kategorin 

annan utbildning kategoriserades för analysen som eftergymnasial utbildning. För 

analysen skapades därefter gymnasium/yrkesutbildning och 

högskola/universitetsutbildning. 

Variabler för vårdprocessmått: 

 Följsamhet mot behandlingsråd. SpecialBVCs uppfattning om förälderns följsamhet 

jämfört med den planering som hade överenskommits vid hembesöket. 

Kategoriserades i en femgradig skala: låg, ganska låg, ganska hög, hög eller går ej att 

bedöma. Det fanns inte någon markering på alternativen: låg eller går ej att bedöma, 

Kategoriserades för analysen till: ganska låg respektive hög/ganska hög.  

  Hembesök.  Antal gjorda hembesök hos familjen av SpecialBVC. Större delen av 

familjerna (68 %) fick ett besök. Kategoriserades för analysen till: 1 besök eller > = 2 

besök.  

 Besök mottagning. Antal besök av familjen hos SpecialBVC. Samtal där hela eller 

delar av teamet träffade förälder/föräldrarna igen för att finna vägar framåt i 

problemet. Få familjer (10 %) hade fler än ett besök. Kategoriserades för analysen till: 

inget besök eller > =1 besök. Analyserades inte som enskild variabel utan ingår i den 

summerade variabel Antal kontakter med SpecialBVC 

 Enskilda besök psykolog. Antal besök i hemmet eller mottagning för förälder som 

önskade enskilda samtal kring föräldraskap. De flesta familjerna hade inget besök (90 

%), kategoriserades för analysen till: inget besök eller > = 1 besök. Analyserades inte 

som enskild variabel utan ingår i den summerade variabel Antal kontakter med 

SpecialBVC 
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  Enskilda besök sjuksköterska. Antal besök i hemmet eller mottagning för exempelvis 

amningsvägledning, vägledning i matsituationen. De flesta familjerna hade inget 

besök (98 %), kategoriserades för analysen till: inget besök eller > =1 besök. 

Analyserades inte som enskild variabel utan ingår i den summerade variabel Antal 

kontakter med SpecialBVC 

  Besök läkare. Antal mottagningsbesök hos teamläkare. Cirka hälften av familjerna 

hade inget besök (49 %), kategoriserades för analysen till: inget besök eller > =1 

besök. Analyserades inte som enskild variabel utan ingår i den summerade variabel 

Antal kontakter med SpecialBVC 

 Telefonkontakter. Antal samtal SpecialBVC ringde familjen eller föräldrar ringde till 

SpecialBVC under kontakttiden. Större delen (78 %) hade upp till 6 samtal 

kategoriserades för analysen till: 1-6 samtal och > =7 samtal. Analyserades inte som 

enskild variabel utan ingår i den summerade variabel Antal kontakter med 

SpecialBVC 

 Antal kontakter med SpecialBVC. Summa av antalet kontakter med alla professioner 

inom SpecialBVC. (Besök mottagning, enskilda besök psykolog, enskilda besök 

sjuksköterska, besök läkare och telefonkontakter). Kategoriserades för analysen till: 1-

6 kontakter och > =7 kontakter. Denna variabel skapades på grund av att ytterst få 

andra kontakter än uppföljning via telefon använts i studiepopulationen. 

 Förälders uppfattning om det var betydelsefullt med hembesök från SpecialBVC. 

Denna fråga besvarades av föräldern genom markering på en femgradig Likertskala. 

1= stämmer inte alls och 5= stämmer helt och hållet. Siffrorna 2,3,4 skulle uppfattas 

som att instämmandet ökade till siffran 5. Svar på skalan från 1 till och med 3 

kategoriserades för analysen till: neutralt/ej betydelsefullt och svar på skalan från 4 till 

och med 5 kategoriserades för analysen till: betydelsefullt. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Föreliggande studie var ett kvalitetssäkringsarbete som rymdes inom ramen för 

barnhälsovårdens normala verksamhet. Enligt patientdatalagen SFS (Svensk 

författningssamling) 2008:355, 4 kap. § 4:4-6 får personuppgifter behandlas inom hälso- och 
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sjukvården om det kan bidra till en kvalitetssäkring av vården. Barnen som skrivs in hos 

SpecialBVC får ett kodnummer, nyckeln till kodnumret förvaras skiljt från koden så att 

barnets anonymitet garanteras. All data i föreliggande studie bearbetades avidentifierat. 

Uppgifter från frågeformulären och den avslutade patientkontakten hade registrerats i 

kvalitetsdatabas som kräver inloggning med lösenord enligt arbetsgivarens föreskrifter. Denna 

databas är registrerad hos arbetsgivaren enligt patientdatalagen (SFS 2008:355, 4 kap. § 1-2). 

Svaren i föreliggande studie redovisas på gruppnivå vilket innebär att inga enskilda barn eller 

familjer kan kännas igen. Enligt Codex regler och riktlinjer för forskning anses därmed kravet 

på konfidentialitet som består i att enskilda personer inte ska kunna identifieras av 

utomstående vara uppfyllt (Codex, 2016). 

Bearbetning och analys 

De flesta av barnen hade endast en förälder som besvarade frågeformulären. I de fall båda 

föräldrar svarat på frågeformulär gjordes ett slumpmässigt urval via slumptalsgenerator i 

SPSS, så att någon av föräldrarnas svar användes. Dataprogrammet SPSS, version PASW 

statistics 20 har använts vid sammanställning och bearbetning av data samt vid analys av 

resultaten. En signifikansnivå på 5 % (p>= 0,05) och dubbelsidiga analyser har tillämpats för 

alla statistiska analyser. Ett p-värde på 0,05 förklarar att resultatet kan generaliseras till en 

liknande population med en träffsäkerhet på 95  % om urvalet är lika (Djurfelt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). 

Frågeställning 1 

Frågeställning 1 har besvarats med hjälp av variabler för barn och förälder. Variablerna 

beskrevs deskriptivt med antal, procentfrekvens ( %), medelvärde (m) minimum och 

maximumvärden och presenterades i tabell och löpande text. När svar grupperas i kategorier 

som är oberoende av varandra innebär det att data på nominalskalenivå analyseras med 

beskrivande statistik (Polit et al., 2012). 

Frågeställning 2 och 3 

Frågeställningarna 2 och 3 har besvarats med hjälp av analys av variablerna: Föräldrars 

upplevelse av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för barnet och Föräldrars upplevelse av 

uppfödningsproblemets svårighetsgrad för föräldrar och hela familjen. Den beräknade 

differensen mellan föräldrarnas upplevelse före kontakt med SpecialBVC och upplevelse efter 

avslutad kontakt analyserades med Wilcoxon signed rank test och presenterades deskriptivt 

med figur och i löpande text. På grund av att urvalet till studiepopulationen inte var 
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slumpmässig, populationen liten samt de flesta variabler var på nominal eller ordinalskalenivå 

användes ett icke parametrisk test vid analys.  

Frågeställning 4 till 7 

Besvarades med hjälp av variablerna Föräldrars upplevelse av uppfödningsproblemets 

svårighetsgrad för barnet och Föräldrars upplevelse av uppfödningsproblemets 

svårighetsgrad för föräldrar och hela familjen samt Variablerna medicinska och sociala 

faktorer samt vårdprocessmått. Då differensen mellan föräldrars upplevelse av 

svårighetsgraden före kontakt och efter avslutad kontakt uppvisade en normalfördelad kurva 

både för barnet och för förälder/familj användes ett parametriskt test. Samtliga 

frågeställningar analyserades med linjär regressionsanalys som presenterades i tabell med B-

värde och signifikansnivå.  Enligt Djurfelt et al. (2010) används för att undersöka relationen 

mellan en beroende variabel och oberoende variabler linjär regressionsanalys som visar hur 

väl undersökningsmaterialet ansluter till en tänkt linje. 

 

 

RESULTAT 

Redovisas utifrån frågeställningarna. 

Bakgrundsinformation 

Redovisas uppdelat på barn och förälder. 

Bakgrundsinformation för barnen 

Majoriteten av de 109 barnen var pojkar (60 %). Uppfödningsproblem hade funnits i medeltal 

10,4 månader innan kontakt med SpecialBVC. Det interna bortfallet på denna fråga var 14 %. 

Medelålder för barnen var 15,1 månader vid första kontakten. De flesta av barnen var födda i 

normal tid (88 %), se tabell 1. 
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Tabell 1. 

Bakgrundsinformation 

för barnen, n=109.                 

     Antal 
     
%                m              min             max 

Barnets kön  pojke  65 60    

  flicka  44 40    

Ålder vid kontakt     15,1 2 40 

  2-6 mån  18 16    

  7-12 mån  34 31    

  13-24 mån  39 36    

  >=25 mån  16 15    

  Data saknas  2 2    

         

Lätt för tiden  Nej  96 88    

  Ja  11 10    

  Data saknas  2 2    

         

Prematur  Nej  96 88    

  Ja  10 9    

  Data saknas  3 3    

         

Problemtid      10,4 1 36 

  1-4 mån  25 23    

  5-8 mån  26 24    

  9-12 mån  16 15    

  >= 13 mån  27 25    

    Data saknas   15 14       

         

Statistik beskriven med antal, procent ( %), medelvärde (m), minimum (min)/ maximum (max) värden. 

 

Bakgrundsinformation för föräldrar 

Det fanns en skillnad mellan könen i förekomst av depression hos förälder, 13 % av mödrarna 

var deprimerade jämfört med 2 % av fäderna. Även annan psykisk ohälsa var mer vanlig hos 

mödrarna (17 %) än hos fäderna (3 %). Ett sviktande nätverk återfanns hos 32 % av 

familjerna. Det var ej vanligt att vara ensamstående i undersökningspopulationen, se tabell 2. 
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Tabell 2. 

Bakgrundsinformation 

för föräldrar n=109.       

  
   
Antal 

          
% 

Psykisk ohälsa mor Ja 19 17 

 Nej 88 81 

 Data saknas 2 2 

    

Depression mor Ja 14 13 

 Nej 93 85 

 Data saknas 2 2 

    

Psykisk ohälsa far Ja 3 3 

 Nej 104 95 

 Data saknas 2 2 

    

Depression far Ja 2 2 

 Nej 105 96 

 Data saknas 2 2 

    

Ensamstående mor Ja 4 4 

 Nej 103 94 

 Data saknas 2 2 

    

Ensamstående far Ja 2 2 

 Nej 105 96 

 Data saknas 2 2 

    

Sviktande nätverk Ja 35 32 

 Nej 72 66 

 Data saknas 2 2 

    

Utbildningsnivå Gymnasium/Yrkesutbildning 38 35 

 Universitets/Högskoleutbildning 71 65 

        
Statistik beskriven med antal och procent ( %). 

 

 

 

 



21 

 

Finns skillnad i föräldrars upplevelse av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för 

barnet före och efter avslutad kontakt med SpecialBVC? 

Föräldraupplevelsen av uppfödningsproblemets svårighetsgrad förbättrades för barnet vid 

jämförelse före och efter avslutad kontakt med SpecialBVC, se figur 3. Medelvärdet för 

svårighetsgraden före kontakt med SpecialBVC var 3,17 (m) och när kontakten var avslutad 

var medelvärdet 2,60 (m). Analys med Wilcoxon teckenrang test påvisade en signifikant 

skillnad mellan dessa båda värden (p = 0,031). 

 

 

Figur 3. Föräldrars uppfattning av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för barnet före och efter avslutad kontakt med SpecialBVC. 

Histogrammet beskriver antal svar (n=40), fördelat på de olika svarsalternativen för denna fråga i de båda frågeformulären.  

 

 

Finns skillnad i föräldrars upplevelse av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för 

föräldern och hela familjen före och efter avslutad kontakt med SpecialBVC?                                            

Föräldraupplevelsen av uppfödningsproblemets svårighetsgrad förbättrades även för föräldrar 

och hela familjen vid jämförelse före och efter avslutad kontakt med SpecialBVC, se figur 4. 

Medelvärdet för svårighetsgraden var före kontakt med SpecialBVC 4,07(m) och när 

kontakten var avslutad var medelvärdet 2,75 (m). Analys med Wilcoxon teckenrang test 

påvisade en signifikant skillnad mellan dessa båda värden (p = 0,000). 
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Figur 4. Föräldrars uppfattning av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för förälder och hela familjen före och efter avslutad kontakt med 

SpecialBVC. Histogrammet beskriver antal svar (n=41) fördelat på de olika svarsalternativen för denna fråga i de båda frågeformulären 

 

Finns det samband mellan medicinska och sociala faktorer och föräldrars upplevda 

förändring av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för barnet efter avslutad kontakt 

med SpecialBVC? 

Föräldrar med flicka upplevde en större förbättring (+1,259 enheter) av problemets 

svårighetsgrad för barnet efter avslutad kontakt med SpecialBVC jämfört med föräldrar med 

pojke (p = 0,009). Förälder vars barn var >= 25 månader vid första kontakten upplevde att 

problemets svårighetsgrad för barnet förändrats i lägre grad (-1,943 enheter) jämfört med de 

föräldrar som hade den första kontakten när barnet var 2-6 månader (p = 0,018), se tabell 3. 

 

Finns det samband mellan medicinska och sociala faktorer och föräldrars upplevda 

förändring av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för föräldrar och hela familjen 

efter avslutad kontakt med SpecialBVC? 

Längden på barnets problemtid innan kontakt med SpecialBVC verkade påverka upplevelsen 

av problemets svårighetsgrad för förälder/familj efter avslutad kontakt. Tendensen verkade 

vara att ju längre problemtiden hade varat för barnet innan kontakt med SpecialBVC desto 

lägre grad av förändring av uppfödningsproblemets svårighetsgrad upplevde familjen för sig. 

Föräldrar som uppgivit en problemtid på >= 13 månader hade -1,639 enheters förändring 

jämfört med de föräldrar där barnets problemtid varat 1-4 månader (p = 0,004). Inga andra 

undersökta bakgrundsfaktorer än dessa hade något signifikant samband med den upplevda 

förändringen, se tabell 3. 
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*Depression eller psykisk ohälsa hos far, ensam mor eller far analyseras ej i denna regression då det endast fanns uppgift om 1 deprimerad 

far och 1 far med psykisk ohälsa. Det fanns ej heller några ensamstående mödrar eller fäder. 

Finns det samband mellan vårdprocessmått och föräldrars upplevda förändring av 

uppfödningsproblemets svårighetsgrad för barnet, föräldrar och hela familjen efter 

avslutad kontakt med SpecialBVC?                                                                                    

Inget av de ingående vårdprocessmåtten och föräldrars upplevda förändring av 

uppfödningsproblemets svårighetsgrad hade ett samband med statistisk signifikans, se tabell 

4.   

B p B p

Barnets kön Pojke (ref.) 0,241 1,31

Flicka 1,259 0,009 0,106 0,822

Förälders kön Man (ref.) 1,133 1,533

Kvinna -0,826 0,074 -0,303 0,497

Ålder vid kontakt 2-6 mån (ref.) 1,250 1,750

7-12 mån -0,587 0,338 -1,097 0,094

13-24 mån -0,532 0,376 -0,559 0,319

>=25 mån -1,943 0,018 -0,475 0,529

Lätt för tiden Nej (ref.) 0,590 1,256

Ja 0,410 0,697 1,744 0,075

Problemtid 1-4 mån (ref.) 1,083 1,256

5-8 mån -0,400 0,514 -0,811 0,119

9-12 mån -0,556 0,380 -0,861 0,117

>=13 mån -1,111 0,084 -1,639 0,004

Prematur Nej (ref.) 0,575 1,394

Ja 0,459 0,599 -0,705 0,392

Psykisk ohälsa mor Nej (ref.) 0,424 1,242

Ja 0,951 0,092 0,508 0,348

Depression mor Nej (ref.) 0,588 1,235

Ja 0,126 0,835 0,622 0,274

Utbildningsnivå Högskola/Universitet (ref.) 0,462 1,385

Gymnasium/Yrkesutbildn. 0,405 0,389 -0,118 0,792

Sviktande nätverk Nej (ref.) 0,652 1,348

Ja -0,097 0,833 -0,014 0,973

Förändring för barnet Förändring för familjen

Tabell 3. Linjär regressionsanalys av medicinska och sociala variablernas* betydelse för förälders 

upplevda förändring av problemets svårighetsgrad efter avslutad kontakt. N=41.
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Bortfallsanalys 

Bortfallsanalys gjordes med hjälp av Students T-test (t). Bortfallsanalys visade inga 

signifikanta skillnader mellan studiepopulationen (n=41) och bortfallspopulationen (n=68). 

För tre variabler var dock skillnaden mellan studiepopulationen och bortfallspopulationen näst 

intill signifikanta.  

För barnets kön visade analysen t (107) = -1,85, p = 0,062. I studiepopulationen fanns färre 

antal flickor (29,3 %) än hos bortfallspopulationen (47,1 %), p= 0,062. Analysen av barnets 

kön i studiepopulationen (tabell 3) visade att flickor hade ett bättre utfall jämfört med pojkar. 

Om vi antar att detta samband gäller även för bortfallspopulationen skulle, om vi haft 

information från frågeformulär 2 även för denna grupp, utfallet av jämförelseanalysen stärkts. 

Vi kan därför anta att resultatet för studiepopulationen inte överskattats. 

För förälders utbildningsnivå visade analysen t (107) = -1,78, p = 0,067. I 

bortfallspopulationen fanns en högre andel gymnasie/eftergymnasialt yrkesutbildade jämfört 

med studiepopulationen (41,2 % / 24,4 %, p=0,067). Analysen av utbildningsnivå i 

studiepopulationen (tabell 3) visade ingen signifikans för att utbildningsbakgrund skulle vara 

avgörande för utfallet. Vi kan därför anta att resultatet för analysen i studiepopulationen inte 

skulle ha påverkats om vi haft data även från bortfallsgruppen. 

 För sviktande nätverk visade analysen t (107) = -1,79, p = 0,061. Färre personer med 

sviktande nätverk återfanns i bortfallpopulationen jämfört med studiepopulationen (25,8 % / 

43,9 %, p = 0,0619). Analysen av sviktande nätverk i studiepopulationen (tabell 3) visade att 

de med sviktande nätverk hade ett sämre utfall jämfört med de utan sviktande nätverk. Detta 

B p B p

Följsamhet mot Hög/ganska hög (ref.) 0,676 1,432

behandlingsråd Ganska låg/Låg -0,676 0,376 -0,932 0,194

Antal hembesök 0-1 hembesök (ref.) 0,577 1,287

>=2 hembesök 0,099 0,840 0,169 0,717

Förälders uppfattning Betydelsefullt (ref.) 0,515 1,303

om hembesök Neutralt/Ej betydelsefullt 0,485 0,396 0,197 0,717

Antal kontakter förutom 1-6 kontakter (ref.) 0,538 1,308

hembesök >= 7 kontakter 0,195 0,680 0,092 0,836

Förändring för barnet Förändring för familjen

Tabell 4. Linjär regressionsanalys av vårdprocessens betydelse för förälderns upplevda förändring av 

problemets svårighetsgrad efter avslutad kontakt. N=41.
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gällde både för barnet såväl för familjen, skillnaden var dock inte signifikant. Vi kan därför 

anta att resultatet i jämförelseanalysen inte skulle ha påverkats om data från 

bortfallspopulationen även funnits med i studiepopulationen. 

 

DISKUSSION 

Föräldrars upplevelse av uppfödningsproblemets svårighetsgrad förändrades till det bättre 

både för barnet och för familjen efter avslutad kontakt med SpecialBVC. Ju äldre barnet var 

och ju längre problemtiden funnits desto mindre förbättring av problemets svårighetsgrad 

upplevdes av föräldrarna för barnet respektive för förälder och hela familjen jämfört med 

yngre barn och kortare problemtid. Föräldrar till flickor upplevde en större problemförbättring 

än föräldrar till pojkar. 

Resultatdiskussion 

Det finns en mängd olika faktorer både hos barnet och i den omgivande miljön som kan bidra 

till att barn uppfattar mat och ätande på ett negativt sätt och som kan resultera i 

uppfödningsproblem (Birch, 1998; Blisset et al., 2013; Dahl et al., 1986; Field et al., 2003; 

Galloway et al., 2006; Okada et al., 2007; Rommel et al., 2003;Williams et al., 2010). 

 När familjer söker hjälp för uppfödningsproblem är det därför viktigt att inte bara ha kunskap 

om den normala ätutvecklingen (Stevenson et al, 1996) utan även försöka kartlägga orsaker 

till problemsituationen. För att kunna förstå patienten rätt och därmed kunna hjälpa behöver 

enligt Joyce Travelbees Interaktionsteori (1971) en relation uppstå mellan patient och 

behandlare. SpecialBVCs arbetssätt att genom hembesök med noggrann anamnesupptagning, 

planering av behandling utifrån familjens resurser samt uppföljning på det sätt som passar 

familjen ligger väl i linje med Joyce Travelbees Interaktionsteori. Tolkning av föreliggande 

studies resultat görs genom denna teori 

Studievariabler 

Barnets kön 

Det fanns fler pojkar (60 %) bland de barn vars föräldrar sökte för uppfödningsproblem. 

Denna fördelning stämmer väl överens med socialstyrelsens rapport om könsfördelningen 

bland nyfödda barn. Det föds cirka 103-106 pojkar per 100 flickor i Sverige. (Socialstyrelsen, 

2013). 
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Ålder och problemtid 

 Uppfödningsproblem hos barnet hade funnits i medeltal 10,4 månader och medelåldern för 

barnet när det kom i kontakt med SpecialBVC var 15,1 månader. För det lilla barnet kan 

denna tid upplevas som lång. Problemet riskerar att bli mer manifest och svårlöst då både 

barnet och familjen påverkats av situationen under lång tid. Denna komplexitet togs upp i en 

studie av Blisset et al. (2013) samt visades av Dahl (2011) på ett överskådligt sätt genom den 

”onda ” cirkel vid uppfödningsproblem (figur 1). SpecialBVCs teamkonstruktion med 

psykolog, sjuksköterska och barnläkare ger goda förutsättningar för att möta dessa familjers 

ofta komplexa problem. För att börja förstå hur problemsituationen har påverkat familjen är 

de två första faserna -där den som söker vård och behandlaren lär känna varandra, i 

Travelbee´s Interaktionsteori oerhört viktiga. Behandlaren kan sedan utifrån denna kunskap 

om familjen använda sig i enlighet med fas fyra – empatifasen, som ett terapeutiskt redskap 

för att mildra lidandet av problemet.   

Födelsevecka (prematur) 

Att födas för tidigt är i sig inte någon sjukdom, men omognaden kan leda till olika 

sjukdomstillstånd som behöver behandlas. Ju mer stöd av invasiva behandlingsmetoder som 

barnet behöver desto mer ökar risken för vårdrelaterade komplikationer. (Rikshandboken 

2016). I litteraturen beskrivs de för tidigt födda barnen som riskgrupp för utvecklande av 

uppfödningsproblem (Field et al., 2003; Rommel et. al., 2003; Sjögren, 2008; Stevenson et 

al., 1996).  Det är viktigt för sjuksköterskan i SpecialBVC teamet att göra en noggrann 

kartläggning av barnets eventuella problem vid födseln. Detta för att få en förståelse om 

tidigare behandlingar kan ha påverkat uppfödningsproblemet. I föreliggande studie var nio 

procent av barnen prematurt födda, vilket är en större procent än den nationellt förväntade på 

sex procent (Socialstyrelsen, 2013). Att dessa barn återfinns på SpecialBVC tolkas i enlighet 

med litteraturen att många av dessa barn oftare får uppfödningsproblem. 

Lätt för tiden 

Den faktiska andelen födda med denna diagnos i Uppsala under åren 2012 till och med 2014 

var 2012: 2,3 %, 2013: 1,9 % och 2014: 2,0 % (Socialstyrelsen, statistikdatabas). Diagnos 

Lätt för tiden fanns hos 10  % av barnen i föreliggande studie. Det ger en överrepresentation 

även av denna diagnosgrupp hos SpecialBVC. Studier visar att denna grupp barn har en större 

risk att utveckla uppfödningsproblem än barnet fött i normal tid (Field et al., 2003; Rommel 

et. al., 2003; Sjögren, 2008; Stevenson et al., 1996). 
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Genom en bred kompetens i SpecialBVC teamet med barnläkare, psykolog och sjuksköterska 

ges möjlighet att utifrån olika sätt förstå och möta både barnets och familjernas behov. Att 

just denna teamkonstellation verkar vara gynnsam kan tolkas utifrån svaren på frågeställning 

ett och två då problemupplevelsen minskade både för barnet och familjen efter kontakt med 

SpecialBVC.  

Psykisk ohälsa hos mödrar 

I flera studier (Ammaniti et al., 2004; Dahl et al., 1986; Field et al., 2003) identifierades 

moderns psykiska hälsa som en viktig faktor vid förekomst av uppfödningsproblem under 

barnets första år. I föreliggande studie fanns depression hos 13 % av mödrarna och annan 

psykisk ohälsa hos17 % av de mödrar som sökte hjälp hos SpecialBVC för sitt barns 

uppfödningsproblem. Depression/psykisk ohälsa påverkar också den drabbade ofta kognitivt. 

Mot bakgrund av den höga förekomsten av psykisk ohälsa i föreliggande studie är detta något 

som är mycket viktiga att beakta vid SpecialBVCs arbete med familjer. Att anpassa 

information och arbetssätt utifrån patientens/familjens förmåga. Denna helhetssyn genomsyrar 

rapportfasen i Joyce Travelbees Interaktionsteori (1971). 

 En helhetssyn där barnets hälsa och välmående sätts främst enligt Barnkonventionen (Unicef) 

är också mycket viktigt inte minst utifrån observationerna av Ammati et al., (2004). Mödrarna 

i studien var i matsituationen kontrollerande, påträngande och tvingande och hade bland annat 

svårt att känna igen barnets hunger och mättnadskänslor (a.a). Ett arbetssätt som SpecialBVC 

använder är vägledning i matsituationen vilket har till syfte att stötta och hjälpa föräldrar 

uppfatta barnets signaler i matsituationen. Vägledningen kan ske genom närvaro när barnet 

äter eller titta på filmer från måltider tillsammans med föräldrarna som de spelat in. 

Psykologen i SpecialBVCs teamkonstellation har här en mycket stor uppgift att bedöma 

familjesituationen och tillsammans med sjuksköterskan planera behandlingskontakten. Att 

som professionell behandlare använda sig själv som ett terapeutiskt redskap enligt 

empatifasen i Joyce Travelbees Interaktionsteori är ett förhållningssätt som sjuksköterskan 

ska ha och kan inte väljas bort i patientkontakten. 

Psykisk ohälsa fäder 

Det var en mycket liten andel fäder som hade depression (2 %) eller annan psykisk ohälsa 

(3%) i undersökningspopulationen. Orsaken till dessa låga siffror kan vara att föräldrar av 

olika orsaker ej velat svara eller på grund av pågående medicinering ej uppfattar ohälsan som 

något problem. 
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Sviktande nätverk  

En stor andel (32 %) av de familjer som sökte hjälp hos SpecialBVC hade ett sviktande 

nätverk. Föräldrars mående påverkar både barnet och hela familjen och om ingen avlastning 

finns kan en ohälsosam stress byggas upp som kan göra att föräldrarna sviktar i sin 

föräldraroll (Östberg et al., 2000). Vid SpecialBVCs första hembesök undersöks alltid om 

familjen kan få hjälp från anhöriga eller goda vänner i syfte att få avlastning av problemet. 

Hjälp från andra instanser som kommunens Råd och Stöd kan föreslås om nätverket är 

sviktande. Barnhälsovården ska arbeta enligt Socialstyrelsens vägledning för Barnhälsovården 

(2014) med att främja hälsosamma relationer i familjen, förebygga riskförhållanden och tidigt 

uppmärksamma och åtgärda situationer där barn misstänks fara illa eller riskerar att fara illa. 

SpecialBVCs team konstellation med olika yrkeskategorier är även här en stor tillgång för att 

bedöma och förebygga ohälsa. Att procentandelen med sviktande nätverk var så hög i den 

undersökta populationen kan delvis förklaras av att Uppsala är en studentstad dit många 

flyttar och även blir kvar efter avslutade studier. 

Utbildningsnivå 

De flesta föräldrarna (65 %) hade Universitets eller högskoleutbildning. SpecialBVCs 

upptagningsområde är hela Uppland. Enligt Socialstyrelsen (2013 a) är riksgenomsnittet för 

längre eftergymnasial utbildning exempelvis högskola/universitet 24 %. I Uppsala är 

riksgenomsnittet högre med 39 %. Den stora andelen av högre utbildning i populationen kan 

förklaras av att många familjer kommer till Uppsala för högre studier. Många är också vana 

vid forskning och betydelsen av insamling av uppgifter för detta ändamål och därför fyllt i 

SpecialBVCs frågeformulär mer frekvent.det fanns en tendens att föräldrar med högre 

utbildning upplevde en större problemlättnad för sig och hela familjen jämfört med de med 

lägre utbildning (tabell 3), men upplevde en mindre problemlättnad för sitt barn jämfört med 

de lägre utbildade. Värdena var dock inte signifikanta. Detta kan visa att SpecialBVC bör vara  

noga med - som Travelbee hävdar, att en interaktion mellan sjuksköterska och patient 

verkligen tagit plats så att den fortsatta behandlingen/kontakten sker utifrån föräldrarnas 

förmåga.  
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Frågeställningar 

Föräldraupplevelse av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för barnet, föräldrar och hela 

familjen före och efter avslutad kontakt med SpecialBVC 

Upplevelsen av uppfödningsproblemet upplevdes förbättrat både för barnet och för 

föräldrar/familj vid jämförelse före och efter avslutad kontakt. Vad det var specifikt i 

kontakten med SpecialBVC som gjorde att problemet upplevdes som mindre svårt för 

föräldrarna efter avslutad kontakt är svårt att med säkerhet bestämma då studiepopulationen 

var liten (n = 41) och få enskilda förklaringsvariablers betydelse för utfallet var statistiskt 

signifikanta. Tidsfaktorn kan vara en orsak både till att barnet blev äldre men också att 

SpecialBVC hade en regelbunden behandlingskontakt med möjlighet till intensifiering vid 

behov. SpecialBVCs multiprofessionella teamarbete med ett omhändertagande utifrån en 

helhetsyn på problemet för barnet och familjen har troligtvis lindrat och/eller gett redskap till 

föräldrarna att hantera uppfödningsproblemet och dess konsekvenser för barnet och familjen. 

Att skillnaden i problemupplevelse mellan före och eftermätningen var större för förälder och 

hela familjen än för barnet som framgår tydligt i figur 4, kan tolkas enligt Travelbees 

Interaktionsteori att patienten och SpecialBVC teamet har mötts och fått en relation utifrån att 

de fem faserna utvecklats. På denna grund har sedan den fortsatta behandlingen och 

kommunikationen baserats vilket skapat en trygghet hos föräldrarna. 

 

Finns det samband mellan medicinska och sociala faktorer med föräldrars upplevda 

förändring av uppfödningsproblemets svårighetsgrad för barnet och förälder/familj efter 

avslutad kontakt med SpecialBVC? 

Föräldrar med barn i åldern 2-6 månader hade högst förbättring av problemets svårighetsgrad 

jämfört med föräldrar till äldre barn. Ett äldre barn vid kontakt med SpecialBVC kan betyda 

lång problemtid innan kontakten vilket kan innebära ett mer manifest problem. Detta är något 

som påvisades i studie av Dahl (1987), om barnet visar ätovilja före sex månaders ålder blir 

uppfödningsproblem hos barnet blir ofta långvariga (a.a).   

Problemtiden visade att desto längre problemet funnits hos barnet desto mindre förbättring av 

problemets svårighetsgrad hade skett för barnet och för förälder/familj efter avslutad kontakt 

jämfört med det barnet med problemtid på 1-4 månader. Problemet upplevdes som något 

mindre förbättrat för förälder/familj än för barnet. Denna förändring var signifikant för 

föräldrarna till barn med problemtid >= 13 månader. Detta kan tolkas som att problemet 

funnits under så lång tid och tärt så mycket på familjen att trots en arbetsallians med 
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SpecialBVC uteblir lättnad eftersom problemet blivit manifest, vilket barnneurolog 

Margaretha Dahl visar i sin ”onda cirkel” (figur 1). 

Föräldrar som hade en flicka upplevde en problemförbättring som var signifikant jämfört med 

de föräldrar som hade en pojke. Detta kunde i lägre utsträckning även ses för förälder/familj 

men förändringen där var inte statistiskt signifikant. Att barnets kön har betydelse för 

problemupplevelse hos föräldrarna är intressant. I föreliggande studie fanns det fler pojkar (60 

%) än flickor. Resultaten stämmer väl med data från Socialstyrelsens rapport Barns och ungas 

hälsa, vård och omsorg (2013). Pojkar dominerar som vårdkonsumenter, antal vårddagar inom 

slutenvården för pojkar 0-4 år var 11 % fler än för flickor i samma ålder och även antalet 

vårdtillfällen för åldersgruppen var 8 % fler för pojkar än flickor. 

Varför barnen i studiepopulationen hade uppfödningsproblem kartlades inte i föreliggande 

studie. Oavsett om det är medicinska eller sociala faktorer som ligger till grund för 

uppfödningsproblemet kan andra sociala och medicinska faktorer bli pålagringar och lätt bilda 

en ond spiral, se figur 1 (Dahl 2011).  Det är därför ytterst viktigt med en noggrann anamnes 

vid första kontakten för att om möjligt reda ut vad som orsakade problemet och behandla det.  

Finns det samband mellan vårdprocessmått med förälders upplevda förändring av 

uppfödningsproblemets svårighetsgrad för barnet och förälder/familj efter avslutad kontakt 

med SpecialBVC? 

Inte något av vårdprocessmåtten uppvisade ett signifikant samband med förändringen av 

problemets svårighetsgrad. De familjer där följsamheten var ganska låg mot den 

överenskomna planeringen visade en tendens till lägre grad av förbättring av problemets 

svårighetsgrad jämfört med de familjer som hade en hög/ganska hög följsamhet.  

Denna tendens kan även ses i: antal hembesök och antal kontakter där fler 

hembesök/kontakter visade att problemets svårighetsgrad hade en tendens att minska jämfört 

med de som hade färre hembesök/kontakter. Antalet hembesök eller kontakter med 

SpecialBVCs planeras alltid utifrån familjens behov. Därför kan man anta att de som fått fler 

hembesök också behövt det för att komma vidare med problemet och därmed upplevt 

problemlättnad. Följsamhet till den överenskomna planeringen är viktig för att SpecialBVC 

ska kunna arbeta med problemet och förändra utifrån resultatet. Om följsamheten är svag har 

SpecialBVC svårare att utvärdera resultatet av råden som getts och därmed kan behandlingen 

eventuellt bli mindre framgångsrik. Även om en interaktion har uppstått mellan den enskilda 

personen och SpecialBVC teamet och en planering gjorts upp hur problemet ska hanteras kan 
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olika omständigheter som föräldratrötthet, sjukdom hos barn/vuxna göra att planeringen störs. 

Det är då av yttersta vikt att sjuksköterskan enligt sympatifasen i Travelbees Interaktionsteori 

använder sig själv som ett terapeutiskt redskap för att kunna identifiera familjens behov och 

vägleda i den uppkomna situationen. 

Föräldrar som upplevde hembesök som betydelsefullt hade en tendens till en högre grad av 

förbättring jämfört med föräldrar som upplevt hembesöket som neutralt/ ej betydelsefullt. Det 

fanns också en tendens att hembesök var mer betydelsefullt för föräldrarna/familjen än för 

barnet. Detta kan tolkas som att föräldrarna i besöket upplevde en stöttning även om 

situationen för barnet inte förändrades så mycket. Den linjära regressionen visar dock inget 

signifikant samband mellan en positiv uppfattning om hembesöket och ett bättre utfall jämfört 

med de som tyckte att hembesöket var neutralt/ej betydelsefullt. 

Många faktorer medverkar till familjers följsamhet i en pressad situation. Även om det i 

föreliggande studie inte kunde påvisas något signifikant värde i de enskilda vårdprocesserna 

(tabell 4), visar ändå föräldrarnas svar i den jämförande studien om upplevelsen av 

uppfödningsproblemets svårighetsgrad före och efter avslutad kontakt med SpecialBVC en 

signifikant förändring till det bättre (figur 3 & 4). En större studiepopulation skulle möjligen 

kunnat resultera i tydligare resultat. 

 Klinisk relevans för individ, profession och vård.  

Genom att kartlägga och identifiera egenskaper och faktorer hos barnet, föräldrarna eller i 

miljön kan eventuella riskfaktorer identifieras. Detta är av grundläggande betydelse för att 

förebygga ohälsa. Föreliggande studies resultat har betydelse för att kvalitetssäkra, förbättra 

och utveckla arbetsmetoder på SpecialBVC. Studiens resultat kommer i förlängningen bidra 

till kompetensutveckling för det vanliga BVC genom SpecialBVCs medverkan i de 

utbildningar centrala barnhälsovården tillhandahåller. Resultatet kommer att vara till nytta för 

sjuksköterskan på BVC där familjer oftast först tar upp barnets problem. Identifieringen av 

olika faktorer som framkom i studien som exempelvis problemtid och ålder vid kontakt, visar 

att desto längre problemtid/ barnet blir äldre, desto svårare att bryta och förändra situationen. 

Detta visar vikten av att BVC sköterskan snabbt arbetar med problem och remitterar vidare 

om ett mer intensivt behandlingsarbete behövs för familjen. Även andra faktorer hos familjen 

som kan bidra till en skörhet vid tillkommande problem enligt tendenser i föreliggande studie 

är exempelvis: föräldrars utbildningsnivå, psykisk ohälsa mor, sviktande nätverk är viktigt att 

vara medveten om i arbetet på BVC. 
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Metoddiskussion 

Design 

Valet av studiedesign tycktes vara självklart då redan insamlade uppgifter fanns tillgängliga 

hos SpecialBVC. Frågeformulär inför och efter avslutad kontakt hade redan lämnats ut under 

några år. Förhoppningen var att ett stort underlag skulle finnas och därmed skulle resultatet 

kunna vara överförbart på hela gruppen barn vars föräldrar sökt för uppfödningsproblem. De 

bakgrundsfaktorer som analyserades i föreliggande arbete, valdes utifrån en önskan att få 

utökad kunskap som kan leda fram till nya arbetssätt. 

Det register som användes för att få fram vilka barn som sökt för uppfödningsproblem 2012 

till och med 2014 är konfident, det vill säga personerna som återfinns i detta är ett nummer 

och kodnyckeln till detta nummer förvaras på annan plats. Syftet med föreliggande studie var 

att kartlägga gruppen barn med uppfödningsproblem ej enskilda personer. 

De statistiska analyser som användes i föreliggande studie var anpassade utefter de olika 

frågeställningarna. På grund av att urvalet till studiepopulationen inte var slumpmässig, 

populationen var liten samt de flesta variabler var på nominal eller ordinalskalenivå 

planerades användning icke parametrisk test vid analys. Skillnaden i uppfattning av 

problemets svårighetsgrad före och efter kontakt visade dock en normalfördelad kurva och 

analysmetod anpassades till det. 

Frågeformulär 

Enligt Polit & Beck (2012) ger den kvantitativa forskningsansatsen forskaren möjlighet att få 

ett stort svarsomfång samt kunna generalisera sitt resultat. Den kvantitativa metoden är 

utvecklad för att mäta olika variabler så noggrant som möjligt, och då med ett mätinstrument 

som mäter det som ska mätas på ett tillförlitligt sätt (a.a). Frågornas validitet i formulären 

ansågs vara god, då de tidigare använts i forsknings sammanhang (Bates et. al., 1979; Lee & 

Bates, 1985; Smedje et.al., 1998; Östberg 1997) samt även testats i pilotstudie. 

Svarsfrekvensen var 65 % för frågeformulär 1 och endast 38 % för frågeformulär 2. När 

bortfallet är stort är det viktigt att göra en bortfallsanalys för att se om resultatet är 

representativt för målgruppen (Ejlertsson, 2012). Bortfallsanalys gjordes för de som svarat på 
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frågeformulär 1 men ej på frågeformulär 2 (n = 68) och dessa jämfördes med 

studiepopulationen som svarat på frågeformulär 1 och 2 (n=41). Bortfallsanalysen var viktig 

för att studiepopulationens analys skulle kunna värderas och vara trovärdig även om 

studiepopulationen var liten. Bortfallsanalysen visade inga signifikanta skillnader enligt 

students T-test men det kan inte uteslutas att det stora bortfallet kan ha påverkat resultaten och 

ett selektionsbias uppstått. Eventuella samband uppnår inte signifikans och det går då inte 

utifrån den låga svarsfrekvensen säkert veta vad det var specifikt som gjorde att 

problemsituationen upplevdes förbättrad för barnet och för föräldrar/familj.  

Att bortfallet var stort mellan frågeformulär 1 och 2 väcker många frågor. Någon påminnelse 

om föräldrarna inte besvarat frågeformulären utgick inte. Sättet att inte påminna en grupp som 

kunde uppfatta att de var tvungna att svara för att få behandling är dock etiskt försvarbart. 

Patienter ska fritt utan påtryckning kunna välja om de vill medverka eller inte (Codex, 2016). 

 Frågeformulären var omfattande och föräldrarna kanske upplevde detta övermäktigt i en 

redan påfrestande situation, alla frågor kanske inte heller uppfattades som relevanta för 

problemet de sökt för. Tiden föräldrarna hade kontakt med SpecialBVC kan också spelat stor 

roll. Om problemet snabbt blev bättre kanske det inte kändes meningsfullt att återigen tätt 

inpå fylla i frågeformulär och var kontakttiden lång med små framsteg kanske det var svårt att 

svara på frågor om exempelvis problemskillnad. Utskick av frågeformulär via mail kan vara 

ett sätt att minska bortfallet och att en påminnelse går ut om svar uteblivit. Ett kortare och 

mindre allmänt frågeformulär med färre frågor kunde också vara mer gynnsamt för 

svarsfrekvensen. 

Några av de som inte fick frågeformulär1 kunde inte läsa eller skriva Svenska och dessa 

exkluderades, andra tackade nej till medverkan. Svar försvinner på detta sätt från grupper av 

människor som skulle kunna tillföra värdefulla uppgifter för kvalitetsutvecklingen av 

SpecialBVCs arbetssätt. Enligt Polit & Beck (2012) kan det vara svårt att veta vem som svarat 

på enkäten om den skickas hem. En del kan behöva hjälp av närstående med att besvara 

enkäten på grund av exempelvis synnedsättning och skrivsvårigheter. Om det då är patientens 

upplevelser som framförs i enkäten eller de närståendes upplevelser av patienten kan man inte 

veta (a.a). För att fler föräldrar ska kunna få möjlighet att besvara frågeformulär och framföra 

sina upplevelser/åsikter om kontakten med SpecialBVC är det viktigt att framtida 

frågeformulär finns på fler språk. Även skicka frågeformulär till den enskildes mailadress för 

att öka chanserna till att få den enskilda personens uppfattning så långt som möjligt.  
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Styrkan med forskningsresultaten i föreliggande studie är att de mycket väl följer tidigare 

forskning vad det gäller förekomst av psykisk ohälsa hos mödrarna vid uppfödningsproblem 

hos barn (Ammaniti et al., 2004; Dahl et al., 1986; Field et al., 2003), påverkan på 

uppfödningsproblemet via den psykosociala miljön runt barnet (Birch, 1998; Blisset et 

al.,2013; Dahl et al., 1986; Field et al., 2013; Galloway et al., 2006; Lindsay et al., 2006; 

Okada et al., 2007; Rommel et al., 2003;Williams et al., 2010) samt upplevelse av 

problemlättnad via stöttning (Hagelin et al., 1993). 

Teoretisk referensram 

Användande av Joyce Travelbee´s Interaktionsteori (1972) i föreliggande uppsats passar bra 

enligt det arbetssätt som SpecialBVC arbetar utefter. Det är av största vikt som personal att 

lära känna patienten/familjen och få en relation som leder fram till en behandlingsplanering 

utifrån patientens resurser. Den professionella omvårdaren använder sig själv som ett 

terapeutiskt redskap för att hjälpa patienten att förstå och bemästra lidandet. (Travelbee,1964). 

SpecialBVC´s team arbete kan på detta sätt stötta patienten och familjen och lindra lidandet 

genom ett mångsidigt omhändertagande som de olika professionerna i teamet erbjuder. 

Eftersom Joyce Travelbee dog ung har inte hennes interaktionsteori utvecklats. Men mottot: 

för att rätt förstå patienten som söker vård och därmed kunna hjälpa måste en relation-

interaktion uppstå mellan den professionella omvårdnadspraktikern och den vårdsökande är i 

allra högst grad något som är behöver finnas inom alla olika sjukvårdsområden. 

Framtida forskning 

Det insamlade materialet i SpecialBVCs kvalitetsdatabas är omfattande och kan användas till 

fler studier. Som ett komplement till denna studie kan intervju genomföras med föräldrar till 

barnen som upplevdes ha uppfödningsproblem. Det är viktigt att kunna använda olika 

forskningstekniker för att allsidigt inhämta kunskap. 

 

Slutsats 

Föräldraupplevelsen av uppfödningsproblemets svårighetsgrad minskade både för barnet och 

för förälder/ familjen efter kontakt med SpecialBVC. Detta kan tyda på att ett högintensivt 

tvär-professionellt teamarbete kan vara ett effektivt sätt att arbeta med familjer med komplexa 

problem. 
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Faktorer som depression och psykisk ohälsa hos mödrar samt sviktande nätverk fanns hos 

föräldrarna i föreliggande studie. Detta stämmer väl överens med vad annan forskning kunnat 

identifiera som vanligt förekommande hos föräldrar vars barn har uppfödningsproblem. 
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Bilaga A. Följebrev 1 

 

Special-BVC 

 

Till föräldrar som söker hjälp på Special-BVC  

 

Special-BVC är en verksamhet som har som uppgift att ge hjälp och stöd till familjer med 

barn i åldrarna 0-3 år när andra stödinsatser inte har varit tillräckliga. Vår uppgift är också att 

arbeta fram nya metoder som kan användas inom det ordinarie arbetet inom 

barnhälsovården i vårt län. 

För att kunna uppfylla våra målsättningar behöver vi hjälp från dig som förälder att svara på 

ett frågeformulär. Det ät frivilligt att svara på frågorna. Vi skickar ett frågeformulär till varje 

förälder. Du kan när som helst avbryta din medverkan i vår undersökning och det kommer 

inte att påverka den vård som ges. 

Frågeformulär 1: Inför att vi kommer att träffas behöver vi få veta hur just ditt barn är, hur det 

äter och sover samt hur det är att vara förälder. Dina svar kommer att ligga till grund för vår 

förståelse av er aktuella situation och planeringen av den hjälp vi kan ge. För att vi ska kunna 

använda dina svar för vårt forskningsarbete krävs ditt medgivande för detta. Det finns en ruta 

för att svara på detta på framsidan av frågeformuläret. 

Om du svarat ja till att använda svaren för forskning kommer vi att lägga in svaren i en 

databas. Inga namn eller andra personuppgifter kommer då att finnas med men varje svar 

kommer att ges ett identifikationsnummer för att senare kunna lägga ihop detta svar med 

svaren från frågeformulär 2. Listan med identifikationsnummer kommer att förvaras åtskilt 

från namnlistan vilket gör att ingen utanför Special-BVC kommer att kunna identifiera vilka 

föräldrar som svarat. När alla tre enkäterna är utskickade och besvarade kommer kopplingen 

mellan namn och identifikationsnummer att tas bort. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och ingen utanför Special-BVC kommer att ta 

del av just dina svar. Svaren kommer att analyseras och redovisas på gruppnivå vilket 

innebär att inga enskilda barn eller familjer kommer att kunna kännas igen. 

Frågeformulär 2 : Tre månader efter vi avslutat kontakten med er kommer vi att be dig igen 

att svara på några frågor om hur du uppfattade hjälpen från Special-BVC, om hur ditt barn 

äter och sover och hur det är att vara förälder vid den tidpunkten. På detta sätt kan vi få veta 

om ditt barns situation ändrats och hur vårt samarbete har påverkat er situation. 

Frågeformulär 1 fylls i innan vi träffas första gången.  

 

Huvudansvarig för undersökningen är: 
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Barnhälsovårdsöverläkare Steven Lucas 

Barnhälsovårdens länsavdelning, Islandsgatan 2, plan 3 Uppsala. 

Telefon: 018-611 59 77 

 

Har ni frågor kring detta svarar vi gärna: 

Ulrika Lindahl sjuksköterska  Telefon: 018-611 59 67 

Veronica Vikström, psykolog   Telefon: 018-611 59 69 
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Bilaga B. Följebrev 2 

Special-BVC 

                                         Till föräldrar som sökt hjälp på Special-BVC  

 

Special-BVC är en verksamhet som har som uppgift att ge hjälp och stöd till familjer med 

barn i åldrarna 0-3 år när andra stödinsatser inte har varit tillräckliga och också att arbeta 

fram nya metoder som kan användas inom det ordinarie arbetet inom barnhälsovården. 

Det har nu gått några månader sedan ni avslutade er kontakt med Special-BVC och vi ber 

dig nu på nytt att svara på några frågor om hur ni uppfattade hjälpen ni fått, om hur ditt barn 

äter och sover, och hur det är att vara förälder nu. Vi ber er fylla i ett formulär var. På detta 

sätt kan vi få veta om ditt barns situation ändrats och hur vårt samarbete har påverkat er 

situation. 

Att svara på frågorna är frivilligt men värdefullt för att vi ska kunna bli bättre i vårt arbete. 

När dina svar inkommit kommer vi att ta bort ditt namn som är kopplat till det 

identifikationsnummer som givits när du svarade på det första formuläret vid kontaktens 

början. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och ingen utanför Special-BVC 

kommer att ta del av just dina svar. Svaren kommer att analyseras och redovisas på 

gruppnivå vilket innebär att inga enskilda barn eller familjer kommer att kunna kännas igen. 

För att vi ska kunna använda dina svar för vårt forskningsarbete krävs ditt medgivande. Det 

finns en ruta för att svara på detta på baksidan av frågeformuläret.  

 

Huvudansvarig för undersökningen är: 

Barnhälsovårdsöverläkare Steven Lucas 

Barnhälsovårdens länsavdelning, Islandsgatan 2, 3 tr, 751 85  Uppsala 

Telefon: 018-611 59 77 

 

Har ni frågor kring detta svarar vi gärna: 

Ulrika Lindahl, sjuksköterska  Telefon: 018-611 59 67   

Veronica Wikström, psykolog  Telefon: 018-611 59 69 
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Bilaga C. Tillstånd studie 

 


