
 
    

   

 

 
Barnhälsovårdssjuksköterskors 
upplevelse av mötet med nyanlända barn 
och deras familj. 

 

Child health care nurses´ experience of 

meeting newly arrived children and their 

family. 
 

Bergfeldt, Ida 

Haglund, Emma 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Examensarbete med inriktning distriktsvård, 15 hp 

Omvårdnad, avancerad nivå, OM090A 

Vårterminen och höstterminen 2017 

Handledare: Annika Karlström 
Examinator: Mats Jong 
Distriktssköterskeutbildningen, 75 hp 
 



 

       

 
 

Abstrakt 

Bakgrund: Sjuksköterskor i barnhälsovården kommer ofta i kontakt med nyanlända barn och 

deras familjer. Kulturella skillnader och språket utgör svårigheter i utförandet av 

omvårdnaden och kan medföra att barnet inte får den vård som barnet har behov av. Barn 

som är asylsökande har samma rätt till hälso- och sjukvård som barn som är folkbokförda i 

landet. Syftet med studien var att belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse av mötet med 

nyanlända barn och deras familj. Metod: Studien utfördes som en intervjustudie där en 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att analysera insamlat data. Nio 

sjuksköterskor inom barnhälsovården intervjuades med öppna frågor.  Resultat: Ur analysen 

framkom tre kategorier, ett främjande arbetssätt, kommunikation - en utmaning och kulturens 

betydelse och nio subkategorier. Studien visade på att många komplexa situationer framkom i 

mötet med nyanlända barn och familjer vilket ledde till att mötena blev mer utmanande och 

tidskrävande för BHV-sjuksköterskan. Slutsats: Studien visade att många komplexa 

situationer uppstod i mötet med nyanlända barn och familjer, vilket ledde till att mötena blir 

mer tidskrävande för BHV-sjuksköterskan. Detta visade sig genom kulturella skillnader, 

kommunikationen och bristande samordning mellan olika verksamheter relaterat till 

informationsöverföring. Resultatet kan bidra till ökad förståelse för BHV-sjuksköterskans 

upplevelse i dessa möten och att det finns behov av förbättring gällande kulturell kompetens. 

Nyckelord: barn, BHV-sjuksköterska, familj, kultur, nyanländ och omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 
 

Abstract  

Background: Child healthcare nurses´ often come in contact with newly arrived children and 

their families. Cultural differences and the language poses difficulties in caregiving and it can 

cause the child not to receive the caregiving that the child needs. Children who are asylum 

seekers have the same right to healthcare as children who are registered in the country. Aim: 

The aim of the study was to illuminate the child healthcare nurses´ experience of meeting 

newly arrived children and their family.  Method: The analysis that was used in this study 

was a qualitative content analysis with an inductive approach. Five district nurses, three 

children´s nurses and one who was both district nurse and children´s nurse was interviewed 

with open ended questions. Results: From the analyses it emerged three categories, 

encouragement mode of work, communication- a challenge and the importance of culture and nine 

subcategories. The study showed that many complex situations emerged in the encounter with 

newly arrived children and families, which led to the meetings becoming more challenging 

and time-consuming for the child healthcare nurse. Conclusion: The study showed that many 

complex situations appear in the meeting with newly arrived children and their family, which 

leads to time consuming meetings for the child healthcare nurse. This is evidenced by culture 

differences, communication and lack of coordination between the different operations related 

to the transfer of information. The result can contribute to increased understanding for the 

child healthcare nurses´ experience in these meetings and there is a need for improvement in 

cultural competence.  

Keywords: child, child healthcare nurse, culture, family, newly arrived and nursing. 
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Inledning 

Barnets rättigheter enligt Förenta Nationernas (FN) barnkonventionen betonar att alla barn 

har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, mot diskriminering, skydd mot 

utnyttjande, bli respekterade och att kunna uttrycka sin mening (Regeringskansliet, 2006). 

Cirka 163 000 asylsökande kom till Sverige år 2015, varav cirka 70 000 av de asylsökande var 

barn (Migrationsverket, 2016a). Nyanlända har högre risk att drabbas av fysiska, psykiska och 

sociala hälsoproblem på grund av trauma och stress över att komma till ett nytt land (Yelland 

et al., 2014). Kulturella skillnader och språket utgör stora svårigheter i utförandet av vården, 

språket kan göra att risken finns att barnet inte får den vård den är i behov av (Enskär, 

Ankarcrona, Jörgense & Huus, 2012). Avsaknad av information relaterat till kultur, språk och 

socioekonomiska förhållanden kan vara en av anledningarna till att de nyanlända inte besöker 

hälso- och sjukvården (Riggs, et al., 2012). BHV-sjuksköterskor beskriver att de inte upplevde 

några skillnader i attityden av att ge vård, men däremot avsaknad av kunskap (Enskär et al., 

2012). Sjuksköterskorna var även otillfredsställda gällande kvaliteten på omvårdnaden samt 

kände att de saknade tillräcklig kompetens kring olika kulturer under mötena med nyanlända 

familjer (Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 2010).  

Bakgrund 

Det finns ett behov av en grundläggande struktur för nyanlända och deras omvårdnad inom 

hälso- och sjukvården. En förbättring behövs i omvårdnaden gällande att förvissa sig om att 

en människa är nyanländ för att kunna ge bättre vård till familjer med komplexa behov 

(Yelland et al., 2014). Det framkommer att det inte fanns någon strategi inom omvårdnaden 

att ge nyanlända, som oftast har komplexa behov. Omvårdnadsbehovet blir lämnat till 

professionen att prova sig fram och lära sig av sina misstag. I samhällsgrupper som snabbt 

blivit multikulturella handskas sjuksköterskor alltmer med patienter från olika etniska 

bakgrunder (Suurmond, Seeleman, Rupp, Goosen & Stronks, 2010). Enligt Albougami, 

Pounds och’ Alotaibi (2016) har transkulturell omvårdnad integrerats mer i den moderna 

vårdutbildningen just på grund av ökad heterogenitet bland patientgrupper, eftersom fler 
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människor från olika kulturer använder sjukvården måste sjuksköterskorna vara medvetna 

om detta fenomen. Transkulturell omvårdnad syftar på olika kulturrelaterade aspekter av 

vården som kan påverkas av sjukdom och individers hälsa och välbefinnande. Det finns olika 

modeller inom kulturell omvårdnad att använda sig av för att förbättra omvårdnaden i vår 

ökade multikulturella värld. Campinha-Bacote (2002) beskriver en modell inom kulturell 

kompetens som olika professioner kan använda sig av för att kunna förbättra omvårdnaden 

för bland annat en nyanländ människa som besöker hälso- och sjukvården. Modellen innebär 

en pågående process i mötet med samhället, familjer och individer som sjuksköterskor kan 

använda som struktur i omvårdnaden. 

Nyanländ och asylsökande 

I den svenska kontexten är betydelsen av ”en nyanländ person” att individen är mottagen i en 

kommun och är beviljad uppehållstillstånd för att bo där på grund av olika skäl.  Anhöriga till 

personerna anses också vara nyanlända. En nyanländ omfattas av lagen om 

etableringsinsatser och varar cirka två till tre år. Inom sex år ska anhöriga ha ansökt om 

uppehållstillstånd från det att den person som individen har anknytning till först togs emot i 

kommunen (Migrationsverket, 2016b). 

En människa som tagit sig till Sverige och sökt skydd är asylsökande och som på sin ansökan 

om asyl inte har fått ett slutgiltigt svar. Den asylsökande är inskriven i Migrationsverkets 

mottagningssystem och personen får då ett LMA-kort (Lagen om mottagande av asylsökande) 

som ett bevis på att denne har rätt att vistas i Sverige under handläggningstiden 

(Migrationsverket, 2016b).  

Barnhälsovård 

Att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa är sjuksköterskans 

fyra grundläggande ansvarsområden enligt etiska koden för sjuksköterskor, där beskrivs att 

det ligger i vårdens natur att respektera kulturella och mänskliga rättigheter, rätten till 

värdighet och att bli bemött med respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). En god hälsa 

och vård på lika villkor är hälso- och sjukvårdens mål, med respekt för människors lika värde 

och värdigheten hos den enskilda människan. Barnets bästa ska särskilt beaktas när hälso- och 

sjukvård ska ges till barn (HSL, SFS 2017:30, kap. 3 och 5, 1 § och 6 §). Barn som är asylsökande 
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och under 18 år omfattas av samma rätt till hälso- och sjukvård som barn som är folkbokförda 

i landet (Socialstyrelsen, 2016; SFS 2008:344, 5 §). Barnavårdscentral är en del av 

barnhälsovården (BHV) i Sverige som riktar sig till nyfödda barn och upp till förskoleklass, 

alternativt första klass för de barn som inte går förskoleklass. Barnhälsovården riktar sig även 

till barnens föräldrar med insatser och till de barn och föräldrar som har särskilda behov för 

att bidra till att främja deras hälsa, välbefinnande och utveckling. Professionen som arbetar 

inom BHV är sjuksköterskor som är specialistutbildade till distriktssköterska eller har 

specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (barnsjuksköterska), i 

den här studien kommer den specialiserade sjuksköterskan inom barnavårdscentral att kallas 

för BHV-sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2014; Söderbäck och Ekström, 2014). I Sverige har 

varje barnavårdscentral ett barnhälsovårdsprogram att utgå ifrån, vilket innebär insatser till 

alla barn och riktade insatser till de barn som har specifika behov. Barnhälsovården tar emot 

barn och deras familjer och ska därefter möta deras behov, ett gemensamt mål är 

användningen av evidensbaserad praktik samt bidra till en rättvis och jämlik barnhälsovård 

(Magnusson, Tell, Blennow och Reuter, 2015).  

Asylsökande personer får mest vård inom primärvården och mindre av den specialiserade 

vården. Utmaningarna som vården ställs inför när det gäller att tillgodose nyanländas behov 

av vård är inte nya, omfattningen ökade när många asylsökande kom till Sverige under kort 

tid. Utmaningarna innebär främst att erbjuda hälsoundersökningar, vaccinera barn, behandla 

infektionssjukdomar, tillhandahålla mödra- och förlossningsvård, att möta omedelbara behov 

av vård inom psykiatrin och i tandvården samt till alla barn erbjuda tand- och barnhälsovård. 

Otillräcklig kompetensförsörjning och bristande samverkan är utmaningar som gör det svårt 

att ge den vård som behövs till berörda grupper. Ett stort behov av information, brist på tolkar, 

kommunikationssvårigheter, administrativa åtgärder, bristande kulturkompetens, 

boendemiljö och familjesituationen kan försvåra insatser av vården (Socialstyrelsen, 2016).  

Att vara barn och nyanländ 

Barn som flytt sitt hemland kan må både fysiskt och psykiskt dåligt. Upplevelser som är 

traumatiska som tortyr, deltagande eller bevittnande i krig, förlorade familjemedlemmar kan 

orsaka psykiska sjukdomar och depression. Vanliga somatiska hälsoproblem hos nyanlända 

barn är likadana som de vi möter hos svenska barn såsom eksem, övervikt, astma och karies. 
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Det nyanlända barnets nutrition kan vara nedsatt, vitaminbrist, skabb, svamp och löss kan 

förekomma. Hos barn som varit på flykt kan motståndskraften vara sämre och förloppet kan 

därför bli allvarligare (Falkenstein-Hagander och Lyngå von Folsach, 2016). Nyanlända 

familjer som kommer till ett nytt land har en bakgrund såsom trauma, tortyr, flykt och 

separationer inom familjen och det innebär en omställning som kan påverka barnen. Det 

medför även i dessa extrema förhållanden omständigheter som kan reducera deras kapacitet 

att förhålla sig till deras nya miljö och svårigheter att lära sig ett nytt sjukvårdssystem (Riggs 

et al., 2012; Yelland et al., 2014). Nyanlända barn som aldrig haft kontakt med hälso- och 

sjukvården kan vara förekommande och att barnet kan ha otillfredsställda medicinska behov. 

Det finns en risk att funktionshinder eller medfödda sjukdomar inte har upptäcks och 

behandlats tidigare (Falkenstein-Hagander och Lyngå von Folsach, 2016). Vissa nyanlända har 

inte fått informationen eller tagit till sig den att det finns den här typen av vård som 

barnavårdscentral. Överlag beskrev de nyanlända att de upplevde besöken på 

barnhälsovården som positiva (Riggs, et al., 2012).  

BHV-sjuksköterskans upplevelse 

Sjuksköterskor arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. När det gäller barn ska 

hälso- och sjukvården ge omvårdnad oavsett om ett barnet är legalt eller illegalt i landet 

(Enskär et al., 2012). Samspelet med människor av olika kulturer och nationaliteter är en viktig 

del av arbetet inom barnhälsovården. Att som BHV-sjuksköterska vinna förtroendet från 

föräldrar av en annan kultur kan ses som en utmaning i det hälsoförebyggande arbetet på 

grund av att dessa föräldrar inte är bekant med det svenska sjukvårdssystemet (Berlin, 

Johansson och Törnqvist, 2006). Det framkommer att asylsökande har haft känslan av att vara 

exkluderade från sjukvårdssystemet (Suurmond et al., 2010). Kontinuitet och uppbyggnad av 

förtroende för omvårdnaden är viktig att upprätta från första mötet med en nyanländ familj. 

Det var viktigt för BHV-sjuksköterskorna att känna till personens bakgrund utifrån värdet av 

omvårdnad, om specifika behov fanns. Många nyanlända är isolerade och ensamma, det är 

därför viktigt att kunna sätta det i sitt sammanhang beroende på vilket behov människan har. 

För att barnen och familjerna skulle känna sig trygga ville BHV-sjuksköterskorna ha mer 

kunskap kring familjer med komplexa behov (Suurmond et al., 2010; Yelland et al., 2014). 

BHV-sjuksköterskan arbetar oftast individuellt och inte professionellt efter några strategier. 
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BHV-sjuksköterskorna följer snarare vad de känner är moraliskt rätt mer än vad riktlinjerna 

säger vilket kan vara ett etiskt dilemma (Enskär et al., 2012; Suurmond et al., 2010).  

Modell 

Campinha-Bacotes (2002) modell är en process för kulturell kompetens i hälso- och sjukvård, 

som innebär strävan efter att alltid uppnå förmågan att arbeta effektivt inom den kulturella 

kontexten av människan, individen, familjen och samhället. Den här pågående processen 

involverar integrationen av kulturell medvetenhet, kulturell kunskap, kulturella färdigheter, 

kulturella möten och kulturella önskemål. Sjuksköterskan behöver genomgå en process som 

omfattar fem komponenter för att utveckla förmågan att leverera en effektiv och högkvalitativ 

vård. Den första komponenten handlar om kulturmedvetenhet, en bearbetning där hälso- och 

sjukvårdspersonal medvetet erkänner sin egen kulturella bakgrund vilket hjälper dem att 

undvika fördomar mot andra kulturer. Den andra handlar om kulturell färdighet det vill säga 

förmågan att erhålla nödvändig information från patienter via kulturellt lämpligt beteende. 

Den tredje handlar om kulturkännedom, en process där hälso- och sjukvårdspersonal blir mer 

öppna för att förstå variationer i det kulturella för att kunna relatera till patientens attityder 

gentemot hälsa och sjukdom. Den fjärde komponenten är kulturellt möte där genom en 

interaktion mellan vårdpersonal och människor från olika kulturer kan undvikas att 

människor blir satta i olika stereotyper. Den sista komponenten är kulturell önskan som är 

drivkraften för att bli utbildad, kompetent samt mer medveten om olika kulturer, det 

förutsätter också en vilja att ha transkulturella interaktioner (Campinha-Bacote, 2002).  

Problemformulering 

Under de senaste åren har det skett en ökning av nyanlända människor varav ungefär hälften 

är barn som kommit till Sverige. Barn kommer i kontakt med hälso- och sjukvården via bland 

annat barnhälsovården som riktar sig till nyfödda barn och upp till förskoleklass samt barnens 

föräldrar med insatser för att främja hälsa, välbefinnande och utveckling. Tidigare forskning 

beskriver att språket och kulturen kan vara skillnad hos människor från andra länder och med 

annan bakgrund som medför att omvårdnaden försvåras, att en patient blir felbedömd eller 

att saker inte sägs som ligger till grund för fortsatt god vård för barnet och dess familj. 

Forskning visar att BHV-sjuksköterskan inte arbetar efter några specifika strategier i mötet 
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med nyanlända barn och familjer, där kulturell kompetens kan ha en betydande inverkan i 

mötet och omvårdnaden. Ökade kunskaper om hur BHV-sjuksköterskorna upplever mötet 

med nyanlända barn och familjer är ett ämne som är aktuellt och behöver belysas. Ett mål med 

studien är att få en bättre förståelse för BHV-sjuksköterskornas arbetssituation och upplevelse 

i dessa möten.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse av mötet med nyanlända 

barn och deras familj.  

Metod  

En kvalitativ metod har använts i studien. Tanken med kvalitativa studier är att upptäcka 

meningen och att avslöja verkligheten, inte att generalisera mot en riktad grupp. Den 

kvalitativa metoden innebär en pågående process som är flexibel, kan ge ny information och 

används för att få reda på mer om deltagarnas verklighet och synpunkter (Polit och Beck, 2017, 

s. 463 och 491). Studien genomfördes med individuella intervjuer som datainsamlingsmetod 

vilket därefter analyserat med en kvalitativ innehållsanalys enligt en induktiv ansats. Att göra 

en förutsättningslös analys av en text innebär att ansatsen är induktiv, baserat på människors 

berättelse av sina upplevelser. Det manifesta innehållet i texten handlar om det uppenbara och 

textnära som beskrivs i form av kategorier (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2012, s. 188-

189). 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Intervjuerna spelades in på 

ljudfil via telefon (Polit & Beck, 2017, s. 508-510). Forskningsintervjuer definieras som en 

intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens upplevelse. Att använda sig 

av intervju som datainsamlingsmetod är ett sätt för författarna att vara lyhörd utifrån 

omsorgsfullt ställda frågor att skaffa sig beprövade kunskaper (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 

139-140). Författarna utförde intervjuerna öga-mot-öga, en av intervjuerna utfördes som 

telefonintervju. En intervjuguide (bilaga 3) användes med öppna frågor samt följdfrågor som 
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hjälpmedel under intervjun, för att deltagarna skulle tala fritt och utifrån egna upplevelser om 

ämnet. Frågor ställdes om deltagarnas bakgrund som ålder, kön, hur länge de arbetat inom 

BHV verksamheten, hur länge de varit yrkesverksamma som sjuksköterska samt vilken 

specialistutbildning de hade. De öppna frågorna handlade bland annat om BHV-

sjuksköterskan kunde beskriva någon upplevelse, positiv händelse, hur kommunikationen 

fungerade i mötet med ett nyanlänt barn och dess familj.  (Polit & Beck, 2017, s. 510-514). 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Genom detta arbetssätt 

strukturerades intervjun i en form som lämpar sig för en analys, det vill säga att utskriften blir 

själva inledningen till en analytisk process (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 196).  

Urval 

Inklusionskriterierna för deltagande var att arbeta på BHV inom Jämtlands län eller 

Stockholms län, ha specialistutbildning som distriktssköterska eller som barnsjuksköterska 

och varit i kontakt med nyanlända barn och deras familjer.  

Tillvägagångssätt 

Första kontakten gjordes genom verksamhetschefer eller enhetschefer via mail och bifogad 

bilaga (bilaga 1) om förfrågan för godkännande att ta kontakt med BHV-sjuksköterskorna. 

Efter samtycke från verksamhetschefer eller enhetschefer tog författarna kontakt med BHV-

sjuksköterskorna via mail med bifogad bilaga (bilaga 2) kring studien samt upplägg av 

deltagandet. Nio BHV-sjuksköterskor tackade ja till att medverka i studien. Kontakten 

fortskred via mail eller telefon gällande tid och plats för intervju utifrån BHV-sjuksköterskans 

önskemål. Deltagarna önskade att intervjuerna utfördes på deras arbetsplatser och en av 

deltagarna önskade telefonintervju.  

Inledningsvis utfördes en pilotintervju där båda författarna var med. Intervjuerna inleddes 

med en förklaring av ämnet, begrepp och syftet med studien.  

Analysmetod 

Författarna valde att bearbeta data genom kvalitativ innehållsanalys som analysmetod för att 

granska texterna från de inspelade intervjuerna (Lundman och Graneheim, 2012, s. 187). Vid 

analysprocessen av kvalitativ innehållsanalys beskrivs centrala begrepp. Begreppen är: 
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analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod och kategori. Ett viktigt 

ställningstagande är val av analysenhet, som utgör en helhet för att den ska vara möjlig att 

hantera i analysprocessen. En meningsbärande del av texten är meningsenhet, som kan utgöras 

av ord, stycken och meningar som hör ihop i sitt sammanhang. Detta utgör grunden för 

analysen. Kondensering är en process som gör texten kortare, det centrala innehållet bevaras. 

Sedan abstraheras texten som är kondenserad och förses med koder som i sin tur sammanförs 

till kategorier (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2012, s. 189-191). Intervjuerna som spelats 

in varade mellan sju till 20 minuter, som transkriberades direkt efter intervjun var utförd. 

Intervjuerna lästes av författarna ett flertal gånger och diskuterade intervjumaterialet under 

analysprocessens gång för att få en helhetsbild. Analysprocessen påbörjades med att välja ut 

meningsenheter som svarade mot syftet för att sedan kondensera meningsenheten genom att 

korta ned innehållet i texten. Den kondenserade meningsenheten fick sedan en kod som 

analyserades vidare och placerades i en subkategori som sedan fick en kategori (Lundman och 

Hällgren-Graneheim 2012, s. 193), se del av analysprocessen i tabell 1.  

Tabell 1. Analysprocess. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

..det finns vissa tolkar som är bättre, 

andra som är mindre bra. Så också 

det beror lite på hur tolken pratar 

och kan förmedla det som..så att 

patienten familjerna ändå vill tala 

om. 

Bättre och sämre tolkar. 

Förmedling av det som 

sägs. 

Förmedling. 

Kvalitet på 

tolken. 

Svårigheter i 

användandet av 

tolk. 

Kommunikation-

en utmaning 

I Stockholm har vi haft problem med 

att få tag i tolkar eftersom det har 

varit sånt högt tryck..på specifika 

tolkar så tolkarna har tagit slut 

men..men man har försökt lösa det 

där så gott det går men. 

Problematiskt att få tag 

på tolk gällande 

specifikt språk. Högt 

tryck. 

Svårigheter att 

få tag på 

specifik tolk. 

..det kan vara svårt att nå dom, men 

det har med språket att göra, jag kan 

ju inte ringa om det är, om man 

behöver boka av eller kanske ändra 

en tid eller nånting. 

Svårigheter att nå fram 

på grund av språket. 

Går ej att ringa. 

Svårt att nå 

fram på grund 

av språket. 

Språket utgör ett 

hinder. 

Främst att dom har samma 

dialekt...det råkar man ut för ganska 

ofta, från dom här somaliska 

länderna att man beställer en tolk 

som man tror kan deras språk och så 

skiljer det jättemycket...i dialekt. 

Skillnad i dialekt och 

förståelse. 

Dialektala 

skillnader. 
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Etiska överväganden 

Studien följer forskningsetiska riktlinjer som omfattar frågor om etiska krav på forskaren, 

relationen mellan forskning och etiska krav på författarnas genomförande och område 

(Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna informerades om syftet och planen med uppsatsen både 

muntligt och skriftligt samt att deltagandet är frivilligt och deltagaren har rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). 

Studien har genomförts inom avancerad högskoleutbildning, därav behövdes inget etiskt 

godkännande om etikprövning (SFS 2003:460, 2 §). Det insamlade intervjumaterialet 

behandlades konfidentiellt och inga obehöriga har kunnat ta del av materialet. 

Intervjumaterialet från deltagarna avidentifierades och intervjuerna har endast använts till 

den här studien.  
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Resultat 

Studiens syfte var att belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse av mötet med nyanlända barn 

och deras familjer. Nio intervjuer genomfördes med fem distriktssköterskor, tre 

barnsjuksköterskor och en som var både barnsjuksköterska och distriktssköterska. Fem av 

intervjuerna genomfördes i Jämtlands län och fyra av intervjuerna genomfördes i Stockholms 

län. Medelåldern på BHV-sjuksköterskorna var 48 år och samtliga var kvinnor. De nio 

deltagarna hade arbetat inom BHV i genomsnitt 10,5 år. Efter bearbetning och analys av 

intervjumaterialet framkom nio subkategorier och tre kategorier, ett främjande arbetssätt, 

kommunikation - en utmaning och kulturens betydelse där resultatet presenteras. I tabell 2 

presenteras subkategorier och kategorier. 

Tabell 2: Subkategorier och kategorier ur analysprocessen.  

Subkategori Kategori 

Trygghet i relationen 

Att vara lyhörd i mötet 

Samordning i barnhälsovården 

Ett främjande arbetssätt 

Språket utgör ett hinder 
Svårigheter i användandet av tolk 
Använda sig av kroppsspråk 

Kommunikation - en utmaning  

Bristande kulturell kompetens 
Olika roller inom familjen 
Kulturens inflytande på föräldraskapet 

Kulturens betydelse  
 

 

Ett främjande arbetssätt 

Arbetssätt handlar om att BHV-sjuksköterskorna upplevde betydelsen av att skapa ett 

förtroende med familjen och barnen för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt utifrån 

verksamhetens förutsättningar. I kategorin ett främjande arbetssätt beskrivs följande 

subkategorier; trygghet i relationen, att vara lyhörd i mötet och samordning i barnhälsovården. 

Trygghet i relationen 

BHV-sjuksköterskorna upplevde att i de flesta familjerna fanns det glädje, framtidstro och 

tacksamhet. Tacksamhet för att komma hit till Sverige där familjerna kan känna en trygghet 
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för deras barn, känslan för att barnen ska må bra. En BHV-sjuksköterska beskriver sin 

upplevelse: 

”En del familjer är så otroligt glada att vara här. Slippa höra dom hära bomberna och åå, att här är det 

lugnt och tyst..man kommer hit och dom upplever att alla vill en väl”. 

Det fanns även en oro hos familjerna, om deras barn skulle få de undersökningar, kontroller 

och vaccinationer som föräldrarna förväntade sig. BHV-sjuksköterskorna hade en känsla av 

att det var en komplex situation kring familjerna vilket skapar mycket arbete för BHV-

sjuksköterskan. BHV-sjuksköterskorna ansåg att det även var viktigt att skapa en trygghet i 

omhändertagandet av familjen för att familjerna skulle få känna sig orädda och sedda.  

… ”dom kommer hit liksom och en helt ny plats och men dom..gör liksom vad dom kan för sina barn 

och kämpar för att det ska bli bra”. 

Att vara lyhörd i mötet 

BHV-sjuksköterskorna berättade om familjer som hade varit med om traumatiska upplevelser 

vilket kunde spegla sig hos både barnen och föräldrarna, såsom att barnet eller föräldern 

isolerade sig. 

…en BHV-sjuksköterska berättar, ”Barnet kan ju vara rädd, föräldern kan ju också vara avskärmad, 

kan vara svårt att få kontakt, kan ta tid att bygga upp en tillit”. 

BHV-sjuksköterskan hade en stor roll att fånga upp barnen och föräldrarna för att kunna ge 

familjen den hjälpen dom behöver eller om behov finns där specialiserad vård behövs. 

... ”när det finns behov av hjälp men jag sen håller mig i det som jag ska göra. Men det har varit en 

svårighet tycker jag. För att..just för att familjerna har oftast så himla verkligen jättesvåra upplevelser 

med sig i bagaget”. 

När en familj har varit på flykt beskrivs det under intervjuerna att barnen har enkel hemmiljö, 

lite leksaker och kläder, vilket uppenbarar sig när BHV-sjuksköterskorna är på hembesök och 

vid besöken på BHV. Det kan uttrycka sig genom att barnet blir alldeles upptaget av alla 

leksaker på BHV.  

… ”inga leksaker, knappt några kläder, alltså det här barnet var överlyckligt att leka med mina 

ytterskor”. 
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Samordning i barnhälsovården 

Information om verksamheten var viktig för familjerna när det kommer fram i intervjuerna att 

familjerna har fått bristfällig förklaring om verksamheten gällande BHV. Familjerna hade svårt 

att veta hur det fungerar här och veta vem som gör vad och framför allt att barnen har 

möjligheten att komma på besöken relaterat till barnhälsovårdsprogrammet. En BHV-

sjuksköterska beskrev att en mamma berättade att hon inte hade fått någon upplysning om 

verksamheten trots att hon varit på ett hälsosamtal i ett flyktingläger och sen förflyttats. BHV-

sjuksköterskorna saknade flöde i samarbetet mellan olika myndigheter för att bland annat 

minska dubbelarbete. 

I enstaka fall hade inte BHV-sjuksköterskorna fått någon vetskap om att barnet fanns på orten 

och kunde inte heller erbjuda besök på BHV, en BHV-sjuksköterska beskriver: 

… ”för några veckor sedan så ringde dom mig från en av förskolorna här och ville prata angående ett 

barn..nämen det här barnet har inte jag. - Jamen dom har bott här i två år”. 

BHV-sjuksköterskorna upplevde att dom inte får något besked när en familj blivit utvisad eller 

förflyttad någon annanstans. Intervjupersonerna beskrev att det hade påbörjat 

vaccinationsprogrammet och bokat in nya tider för barnet och sen fick BHV-sjuksköterskorna 

ingen förklaring varför barnen inte kom på följande besök. Två BHV-sjuksköterskor uttrycker 

sin upplevelse:  

… ”sen det värsta av allt är ju att rätt som det är, är det bara borta”. 

”Och man har fått en jättebra kontakt med familjen och så helt plötsligt dyker dom inte upp, så har dom 

blivit utvisad från Sverige”. 

Utifrån erfarenhet förklarade en BHV-sjuksköterska att hon gjort iordning skriftlig 

information angående vad barnet gjort på BHV och förklarade för familjen via tolk att ta med 

sig informationen om familjen plötsligt skulle behöva flytta. 

Kommunikation - en utmaning 

Kommunikation handlar om att BHV-sjuksköterskorna upplevde svårigheter gällande 

samtalen i mötena, att göra sig förstådd och förstå varandra. Vilken uppgift tolken hade och 

hur kommunikationen fungerade mellan tolk, BHV-sjuksköterska och familjerna. 
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Informationen till BHV-sjuksköterskan kunde vara bristfällig eller felaktig vilket kunde leda 

till felbedömningar gällande barnet. I kategorin kommunikation - en utmaning beskrivs följande 

subkategorier, språket utgör ett hinder, svårigheter i användandet av tolk och använda sig av 

kroppsspråk.  

Språket utgör ett hinder 

Att inte tala samma språk upplevde BHV-sjuksköterskorna som en svårighet, likaså skillnad i 

utbildningsnivåer och kunskaper hos familjerna. Det kunde vara svårt att veta om familjerna 

hade förstått informationen som givits under mötet och om BHV-sjuksköterskan hade 

uppfattat familjerna rätt.  

Enstaka familjer talade engelska och då är det ett sätt att kommunicera, men även den 

språkliga kunskapen kunde vara knapphändig. Nyanlända familjer som kom på besök 

upplevde att de kunde svenska språket väl, men att BHV-sjuksköterskan ville använda sig av 

tolk för att förvissa sig om att det som sades stämde överens om hur familjerna uppfattade det 

som sades, så att BHV-sjuksköterskan inte gick miste om viktig information.  

… ”om det är en kvinna som har kommit hit mer nyligen än hennes man, då kan det ju ofta vara så att 

dom inte vill ha någon tolk. Utan tycker att, jamen det här fixar vi själva och det blir det ju svårare att 

veta riktigt vad hon tar till sig”. 

… ”jag känner att jag vill ha tolk, så att ni får samma information båda två..så att jag vet att jag förstår 

er”. 

Gällande språk och dialekter kunde det vara svårt att få tag på vissa tolkar, det kunde göra att 

det tog längre tid att få till ett bra möte på grund av språket eller att familjerna sa en sak och 

kände en annan och det framkom inte i samtalet. Många familjer var införstådda med att 

språket kan vara avgörande för mötet och att nå fram till varandra. BHV-sjuksköterskorna 

beskrev att dom inte kan ringa och avboka, omboka eller informera om någonting via telefon 

på grund av att språket kunde vara en svårighet gällande att kommunicera med familjen. 

Skriftlig information kunde vara en svårighet att lämna om föräldrarna är analfabeter. 

Efter en period när BHV-sjuksköterskan träffat en familj flera gånger, kunde BHV-

sjuksköterskan se en utveckling hos familjen gällande språket. Att familjerna tagit till sig och 

lärt sig språket för att kunna kommunicera och göra sig förstådd. 
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… ”från att dom inte kunde ett ord…till att träffas på stan och fråga hur är läget”. 

Svårigheter i användandet av tolk 

I varje intervju upplevde BHV-sjuksköterskorna bekymmer angående tolkar. Om tolken inte 

var bra ledde det till att samtalet inte fungerade vilket kunde ge svårigheter i mötet. De flesta 

BHV-sjuksköterskorna använde sig av telefontolk och kvaliteten på tolkarna varierade. 

Tolkarna kunde även befinna sig i offentlig miljö där vissa störningsmoment uppkom som att 

tolken satt på bussen eller hade sin familj omkring sig. BHV-sjuksköterskor beskriver: 

… ”man kan ju aldrig känna sig säker riktigt på att man får svar på frågan man ställer…eller att 

informationen har gått fram..även om man upprepar”. 

… ”det är ju en konst det där också, att prata genom tolk därför att det är ju, man får ju inte babbla på 

för mycket åt gången, då hinner dom ju inte med att översätta”. 

Det hände att BHV-sjuksköterskan inte riktigt litade på tolken. Att all information inte sägs 

och känslan av hur tolken förmedlar det som sägs. En av BHV-sjuksköterskorna som träffat 

en familj där mamman i familjen kunde svenska ganska bra och som berättade att det inte var 

det som sades utan tolken översatte något helt annat, viktig information som inte framkommer 

på rätt sätt. Uttryck i dialekten kunde utgöra en svårighet gällande kommunikationen vilket 

medfödde att informationen inte kom fram på det sätt som BHV-sjuksköterskan menade eller 

det som familjen uttryckte. Information kunde ha givits vid ett besök och vid nästa möte 

visade det sig att informationen inte hade nått fram. BHV- sjuksköterskan ställde sig frågande 

om det var tolken som översatt bristfälligt eller om människorna inte hade förstått 

informationen. BHV-sjuksköterskorna uttrycker sig: 

… ”man har ju ingen aning om hur, vad som sägs egentligen”. 

… ”utan jag förväntar mig att de säger det jag säger, men det vet jag ju inte”. 

Använda sig av kroppsspråk 

… ”men det blir mycket teckenspråk”. 

Många av BHV-sjuksköterskorna upplevde att dem fick använda sig av sitt kroppsspråk för 

att uttrycka sig och kommunicera med, att visa med kroppen och tecken. Mimik och uttryck 
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hos familjerna är viktig att ta till sig, vilket inte framkommer i språket eller via tolken. Att 

kunna läsa av uttryck för att se hur en människa mår.  

En BHV-sjuksköterska beskrev skillnaden i att ha en tolk på plats och en tolk via telefon. Att 

inte kunna läsa av mimik och uttryck, något som sägs fast utan ord. Att tolken kan se hur 

personen ser ut och därigenom spegla situationen, måendet och olika uttryck. 

… ”Om man har en tolk på plats. För då ser ju den, hur främst mamman mår”. 

Kulturens betydelse 

Kulturella skillnader handlar om hur BHV-sjuksköterskorna upplevde de olika skillnaderna i 

människors livsvärld och kulturkrockar som kan uppkomma i de olika mötena med 

familjerna. I kategorin kulturens betydelse beskrivs subkategorierna bristande kulturell kompetens, 

jämlikhet inom familjen och föräldrarnas inställning. 

Bristande kulturell kompetens 

BHV-sjuksköterskorna upplevde tidsbrist gällande sökande av kunskap och i själva mötet 

med familjen för olika kulturer relaterat till förståelsen och respekten för individen och 

familjen. Att små enkla saker kan vara avgörande i ett möte för att inget missförstånd ska 

uppstå. 

… ”nu var det en mamma som började prata om amning och när de gick in i fastan, ramadan, hur går 

det -nämen det har ju inte börjat än. -Nämen just det. Såna kulturkrockar”.  

BHV-sjuksköterskorna upplevde att bristande kunskap om olika kulturer var en av 

svårigheterna i mötet med familjerna. Det erbjuds inte någon direkt utbildning inom olika 

kulturer på arbetsplatserna utan intervjupersonerna fick söka informationen själva för att få 

en större förståelse i varför familjerna reagerade på olika sätt och förståelsen att familjerna kan 

ha en annan upplevelse än BHV-sjuksköterskorna. En intervjuperson upplevde att det var 

både roligt och utmanande att lära om olika kulturer och att man får mötas på halva vägen för 

att få till det bästa för både BHV-sjuksköterskan och familjen. 

”Inte så mycket ren utbildning och så, på vissa barnhälsodagar har man ju haft lite såna här inslag, men 

mycket får man ju liksom söka och själv då för att underlätta i mötet med dom här”. 
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BHV-sjuksköterskorna upplevde att vid vissa tillfällen var det svårt att veta om familjerna 

hade förstått vad som hade sagts under mötena just på grund av de olika kulturerna och att 

det berodde på att BHV-sjuksköterskorna och familjerna hade olika tankesätt, att vissa saker 

kunde vara självklara för BHV-sjuksköterskorna men inte för familjerna. En intervjuperson 

upplevde att hon fick tänka sig för innan hon sa vissa saker så att dessa inte kunde 

missuppfattas men menade samtidigt att det är av stor vikt med ett kulturellt tänk och ett 

humanistiskt perspektiv under mötena med familjerna. 

Jämlikhet inom familjen 

BHV-sjuksköterskorna upplevde att i många möten med familjerna svarade oftast mannen på 

frågorna och kvinnorna satt tysta. Det blev tydligt att BHV upplevdes som en myndighet och 

att på grund av detta talade männen istället för kvinnorna. 

”Ofta är det ju så att i deras kulturer är det ju kvinnorna som har hand om barnen, männen är inte så 

delaktig så många gånger, som vi i Sverige. I alla fall när barnen är små och då när dom kommer hit då 

är vi på nåt vis, då är vi en myndighetsperson och då är det männen som ändå ska svara”. 

En BHV-sjuksköterska upplevde att när det kom till föräldraskapet och barn är alla människor 

lika oavsett varifrån familjerna kommer. Det var viktigare att se personerna istället för att att 

kulturskillnaderna för att främja barnets utveckling.  

Föräldrarnas inställning 

BHV-sjuksköterskorna upplevde att det fanns skillnader i säkerhetstänk kring barnen samt 

skillnader hur det nyfödda barnet tas hand om i olika kulturer. En intervjuperson upplevde 

att barnen ofta var inlindade i många filtar och de större barnen inte använde cykelhjälm. En 

annan BHV-sjuksköterska beskrev att i många kulturer är det mammans mamma som tar 

hand om det nyfödda barnet. 

… ”dom är oftast inte van att ta hand om barnet själv när barnet är nyfött. Utan det är deras mamma 

som tar hand om barnet..så kommer dom hit till Sverige, och kanske ensamstående, men alltså dom vet 

inte riktigt hur dom ska handskas med barnet”. 

Ett viktigt ämne som togs upp under intervjuerna var problematiken kring könsstympning. 

BHV-sjuksköterskorna upplevde att det var betydelsefullt att ha kunskap om könsstympning 
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samt att veta hur familjerna tänker angående det för att kunna ha en dialog tillsammans med 

familjerna. 

… ”sen är det ju det här med könsstympning och såna saker, som dom har svårt att förstå att dom inte 

kan få hjälp med av oss, som är viktigt för dom då. Så det är ju en sånhär grej som ofta kommer upp”. 

 ”Det vi vet som i det här fallet med omskärelse, att kulturen kan ha, spela en roll som på ett liksom 

konkret sätt och skulle innebära nåt för barn som är direkt skadligt eller farligt och förbjudet, då behöver 

vi veta det om en familj reser till sitt hemland på sommaren till exempel och har flickor som är 5-6 år, 

då är det viktigt att jag vet det för då kan jag prata med familjen om det”. 

Diskussion 

Syftet med studien var att belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse av mötet med nyanlända 

barn och deras familj. Resultatet i studien visade att BHV-sjuksköterskorna upplevde både 

positiva möten och svårigheter i möten med nyanlända barn och deras familj. BHV-

sjuksköterskorna upplevde de nyanlända barnen och familjerna som positiva, att de är glada 

över att komma till ett nytt land, att de blir väl omhändertagna och ser en ljusare framtid för 

sina barn. Svårigheterna i mötet med nyanlända barn och deras familj ansåg BHV-

sjuksköterskorna främst är språket och skillnad i kulturer.  

Metoddiskussion 

Studien genomfördes med kvalitativ metod och en induktiv ansats eftersom syftet var att 

belysa BHV-sjuksköterskans upplevelse, som innebär en förutsättningslös analys av 

intervjumaterialet som kan byggas på människors berättelse av deras upplevelser (Lundman 

& Hällgren-Graneheim, 2012, s. 188). Författare inom kvalitativ forskning behöver påvisa 

studiens trovärdighet utifrån olika steg i studiens procedur genom giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Inklusionskriterier för deltagande i den här studien var att BHV-sjuksköterskorna skulle ha 

varit i kontakt med nyanlända barn och deras familj. Deltagarna var antingen 

distriktssköterskor, barnsjuksköterskor eller hade båda vidareutbildningarna och hade arbetat 

i genomsnitt 10,5 år inom BHV och genomsnittsålder var 48 år. Deltagarna var endast kvinnor, 
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vilket berodde på att de barnavårdscentraler som svarade på förfrågan endast hade kvinnliga 

BHV-sjuksköterskor anställda. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 198) talar om 

strategiska urval av deltagare till en studie för resultatets betydelse och dess giltighet, vilket 

innebär att beskriva variationer såsom bland annat ålder och kön. Eftersom det endast var 

kvinnliga deltagare med i studien kan det möjligen ha påverkat resultatet. Deltagarnas 

erfarenhet av att arbeta inom BHV var tillfredsställande, vilket medförde större variationer av 

upplevelser utifrån studiens syfte. Deltagarnas upptagningsområde varierade från både stad 

och landsbygd i Jämtlands län och centralt i Stockholms län, vilket kan öka studiens giltighet. 

 Giltigheten ligger även till grund för lämpligt val av metod gällande datainsamling 

(Graneheim & Lundman, 2004). Semistrukturerade intervjuer valdes som 

datainsamlingsmetod relaterat till att författarna visste vad de ville fråga om men inte kunde 

förutsäga svaren. Uppgiften var att genom en bearbetad intervjuguide med fem öppna frågor 

och följdfrågor, se till att deltagarna talade fritt utifrån sina upplevelser (Polit & Beck, 2017, s. 

510). En pilotintervju gjordes tillsammans för att utvärdera intervjuguiden. BHV-

sjuksköterskorna fick bestämma tid och plats för intervjuerna för att deltagarna skulle känna 

sig flexibla i situationen. Författarna utförde sedan enskilda intervjuer till studien och ställde 

de öppna frågorna i samma ordningsföljd i samtliga intervjuer. För att försöka skapa en 

avslappnad atmosfär berättade författarna kort om studien och dess syfte innan intervjun 

påbörjades. Det är viktigt att som intervjuare skapa tillit, vilket kan leda till rikare och mer 

detaljerad information från deltagaren (Polit & Beck, 2017, s. 561).  

Antal deltagare till olika studier kan variera relaterat till tid, tillgängliga resurser för 

undersökningen samt beroende på vad studien vill ta reda på (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

129-130). Processen att få kontakt med BHV-sjuksköterskor var en svårighet och tog lång tid. 

Många av hälsocentralerna tackade nej till att medverka på grund av hög arbetsbelastning och 

tidsbrist. Några av verksamhetscheferna svarade inte alls. Nio intervjuer genomfördes, en 

likhet och mättnad i svaren till studien kunde ses och författarna valde därför att inte intervjua 

fler BHV-sjuksköterskor. Intervjuerna spelades in på ljudfil med god kvalitet och 

transkriberingen utfördes så snart som möjligt av författaren som utfört intervjun för att 

känslan från intervjun inte skulle falla bort. Tillförlitligheten i en studie påverkas av hur data 

förändras över tid och om samma frågor är ställda till deltagarna, om datainsamlingen sker 

över lång tid finns en risk för att inkonsekvens framkommer i intervjumaterialet (Graneheim 
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& Lundman, 2004). Intervjuerna utfördes från maj 2017 till september 2017, med ett 

sommaruppehåll i studierna. Endast två intervjuer utfördes i september och eftersom samma 

frågor i samma ordning ställdes till dessa deltagare upplever författarna att studien inte har 

påverkats av tiden för intervjuerna. 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjumaterialet, utifrån ett manifest 

innehåll som handlar om det textnära och presenteras i form av kategorier (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012, s. 189). Giltigheten på studien är beroende av passande valda 

meningsenheter från intervjumaterialet, meningsenheterna bör inte vara för breda eller att de 

bara är några enstaka ord. Författarna har i analyseringsprocessen reflekterat över och 

diskuterat helheten i intervjumaterialet för att komma fram till lämpliga meningsenheter 

tillsammans som sedan har kondenserats och därefter abstraherats till koder, subkategorier 

och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Att forma subkategorier och kategorier har 

varit en svår del i analysprocessen, det kan bero på att det var första gången författarna utförde 

en intervjustudie. Författarna har under studiens gång haft kontinuerlig dialog med 

handledaren. Att arbeta tillsammans, reflektera och diskutera genom analysprocessen ökar 

däremot tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Överförbarheten innebär om studien kan tillämpas på en annan grupp människor eller 

situationer (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2017, s. 560). Författarna anser att 

resultatet sannolikt är överförbart till verksamheter med samma eller liknande villkor utifrån 

urval, deltagare, datainsamling och analysprocess.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade på att BHV-sjuksköterskorna upplevde en brist i samordningen mellan olika 

verksamheter vilket ledde till missade möten med nyanlända barn. Detta kunde leda till en 

misstro för det nya samhället som familjen kommit till och leda till att ta det kan ta längre tid 

för att bygga en relation mellan BHV-sjuksköterskan och det nyanlända barnet och dess familj. 

I Riggs et al. (2012) beskrivs det att innovation, flexibilitet och kulturellt kompetenta 

verksamheter är av största vikt när det gäller att interagera med nyanlända familjer och att 

göra starten i det nya landet så gynnsam som möjligt. Vidare framkom det i resultatet att BHV-

sjuksköterskorna upplevde att familjerna kände en trygghet att deras barn ska få må bra och 

att bli sedda. Dessutom visade resultatet på att BHV-sjuksköterskorna hade en betydande roll 
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relaterat till att kunna bygga ett förtroende och tillit i relationen med de nyanlända barnen och 

deras familj för att kunna ge den omvårdnad som behövs. Detta har även Riggs et al. (2012) 

kommit fram till i deras studie, där beskrivs det att relationen mellan sjuksköterska och patient 

är en viktig del för att kunna bygga förtroende och för att sjuksköterskan ska kunna fortsätta 

med sitt engagemang i relationen. Detta beskrivs som en betydande del för att kunna stödja 

barnets hälsa, utveckling och välbefinnande.  

I resultatet framkom att en av de större svårigheterna i mötet med familjerna enligt BHV-

sjuksköterskorna var språket och kommunikationen, att många gånger inte veta om det som 

sagts under mötet blev förstått. Det svåra i att inte tala samma språk blir påtaglig under dessa 

möten med nyanlända barn och deras familjer. Resultatet visade att BHV-sjuksköterskornas 

upplevelse av att kommunicera med familjerna kunde vara problematiskt, både med och utan 

tolk. Svårigheten angående tolk som hjälpmedel kunde bero på att tolken inte översatte rätt 

eller att det kunde finnas störningsmoment där telefontolken befann sig. I en studie beskrivs 

det att det finns ett större förtroende för tolkar som är på plats i lokalen än att använda sig 

utav telefontolk (Hsieh, Ju och Kong, 2010). Vidare visade resultatet på att BHV-sjuksköterskor 

upplevde att det var en svårighet att inte använda tolk på grund av att inte missa viktig 

information vilket kunde upplevas att det gjordes om BHV-sjuksköterskorna tillexempel 

använde sig av familjemedlemmar som tolk. Hsieh et al. (2010) beskriver i sin studie att 

använda sig av familjemedlemmar som tolk kan vara en risk på grund av att 

familjemedlemmarna inte har någon medicinsk kompetens.  

Det framkom i resultatet att BHV-sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara problematisk 

att få tag på tolkar vilket orsakade att mötet med de nyanlända barnen och deras familj kunde 

ta längre tid och det kunde vara svårare med kommunikationen och förklara viktiga saker. 

BHV-sjuksköterskorna fick då använda sig av kroppsspråk för att kunna kommunicera. Detta 

beskriver även Riggs et al. (2012) samt Söderbäck och Ekström (2014) att BHV-

sjuksköterskorna upplever tidsbrist i mötet med nyanlända, trots att de bokat in ett längre 

besök på grund av tolkbehov.  

Vidare visade resultatet om ingen tolk fanns tillgänglig använde sig BHV-sjuksköterskorna av 

kroppsspråk och ansiktsuttryck för att kommunicera. Dessutom visade resultatet på att BHV-

sjuksköterskorna upplevde att det är en svårighet inte kunna ta kontakt med familjerna via 
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telefon eller skriftligt för att kunna ge information eller omboka ett möte. Riggs et al. (2012) 

beskrev i sin studie att BHV-sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att ringa föräldrarna 

angående tid samt ge information att besöken är frivilliga och att det går att boka in enskilda 

besök utanför besöken som är enligt rutin (Riggs et al., 2012).  

Vidare visade resultatet att BHV-sjuksköterskan menar att det är viktigt att ha ett kulturellt 

tänk under mötet med nyanlända barn och deras familj. I många fall kan olika kulturer leda 

till kulturkrockar och missförstånd i saker som kan vara mindre betydelsefulla för BHV-

sjuksköterskan men betyda desto mer för familjen. I en studie beskriver författarna att ett 

multikulturellt samspel i omvårdnaden mellan patienter och vårdgivare är utmanande och 

problematiskt världen över. Sjuksköterskorna upplever en svårighet i samspelet med barn och 

föräldrar av utländskt ursprung (Berlin, Hylander och Törnkvist, 2010a).  

Resultatet visade hur viktigt det var med kulturell kompetens i omvårdnaden, att BHV-

sjuksköterskan kunde vara tillgänglig för nyanlända barn och deras familj på alla sätt. Det 

kunde vara betydelsefullt att ha en kulturmedvetenhet för att kunna vara där som ett stöd till 

de nyanlända barnen. Campinha-Bacote (2002) beskriver i sin modell att kulturell 

medvetenhet är en process som innefattar att bli mer medveten om sin egna kulturella 

bakgrund för att kunna ge en bra omvårdnad till patienter.  

Det finns likheter i tidigare forskning som beskriver att kompetens inom olika kulturer är ett 

brådskande ämne inom hälso- och sjukvård samt att BHV-sjuksköterskor beskrev sig själva 

som otillräckliga gällande kunskap om kulturer. Större kunskap om olika kulturer kan bidra 

till bättre förståelse för kulturella och sociala sammanhang (Berlin, Nilsson och Törnqvist, 

2010b; Söderbäck och Ekström, 2014).  

Vidare visade resultatet på att BHV-sjuksköterskorna tyckte att den kulturella kompetensen 

som de hade inte alltid räckte till under mötet med nyanlända barn och deras familj utan BHV-

sjuksköterskorna önskade få mer utbildning inom ämnet kultur. BHV-sjuksköterskorna 

menade att med utbildning inom ämnet kultur kan det underlätta i mötet och på så sätt 

undvika missförstånd, att BHV-sjuksköterskorna kan få en större förståelse för bland annat 

olika kulturella traditioner.  Berlin, Hylander och Törnkvist (2008) beskriver att sjuksköterskor 

upplever sina egna otillräckliga kulturkunskaper som den huvudsakliga svårigheten när det 

gäller interaktionen med barn och föräldrar från ett utländskt ursprung. I en studie av Riggs 
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et al. (2012) visar resultatet att BHV-sjuksköterskor som får ta del av träning inom kulturell 

kompetens upplever det positivt och till stor hjälp i deras yrke. Detta beskriver även 

Socialstyrelsen (2015) att människors föreställning och uppfattning om sjukdom påverkas av 

kulturen. Kulturell kompetens blir mer etablerad som en nödvändighet inom svensk sjukvård. 

Kulturell kompetens innebär att vara medveten om den egna kulturen och hur den kan 

påverka tankar, värderingar, attityder och beteenden.  

Transkulturell omvårdnad är en viktig del i BHV-sjuksköterskans arbete med nyanlända barn 

och deras familjer. Dels för att kunna hjälpa och stödja familjerna på bästa sätt så visar 

resultatet på att ha en kulturell kompetens kan ge BHV-sjuksköterskorna en bättre chans att 

övervinna missförstånd samt få en bättre överblick över de kulturella skillnaderna för att 

kunna ge en bra omvårdnad. Resultatet visade att BHV-sjuksköterskorna vill ha mer kulturell 

kännedom för att kunna främja barnens hälsa och välmående. För att detta ska kunna 

genomföras så behövs det en kulturell kunskap för att förstå de nyanlända barnens och deras 

familjers livsvärld, förstå vart dem kommer ifrån. Detta stöds genom Campinha-Bacotes (2002) 

modell som beskriver att om kunskap erhålls om patientens hälsorelaterade värderingar så 

kan detta förklara hur patienten tolkar sin sjukdom, övertygelser och värden.  

Tidigare forskning visar egentligen inte på att det har skett någon större förbättring inom detta 

område utan att det som framkommer i denna studie är att BHV-sjuksköterskorna upplever 

en brist i den kulturella kompetensen vilket kan leda till en otrygghet för både BHV-

sjuksköterskan och det nyanlända barnet och dess familj. Detta stämmer överens med tidigare 

forskning som Söderbäck och Ekström (2014) har kom fram till i sin studie där BHV-

sjuksköterskorna upplever att deras bristande kunskap om olika familjers livssituation 

begränsar deras arbete, de önskar mer kunskap om kulturer. Berlin et al. (2010b) visar i sin 

studie att ett effektivt sätt att ge stöd åt sjuksköterskor är att få mer kunskap och klinisk 

kompetens inom kultur. Eftersom detta är av stor vikt är det betydelsefullt att BHV-

sjuksköterskan har kulturell färdighet för att kunna hjälpa de nyanlända barnen och deras 

familjer och alltid ha ett kulturellt tänk och kompetensen därefter. Det stämmer överens med 

Campinha-Bacote (2002) som beskriver att kulturell färdighet som en möjlighet att samla 

relevant kulturell information från patienterna för att kunna göra en kulturell bedömning av 

patienterna.  
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Resultatet visade att BHV-sjuksköterskor upplevede att kommunikationen och den kulturella 

kompetensen är den största svårigheten, vilket är de två delarna som är betydelsefulla för att 

mötet och omvårdnaden ska fungera. Den transkulturella modellen kan vara viktigt att ha 

med i BHV-sjuksköterskans arbete med nyanlända barn och deras familjer för att det då kan 

ge en ökad förståelse och insikt i olika kulturer som BHV-sjuksköterskan träffar på. Dels 

eftersom kommunikationen och samspelet mellan BHV-sjuksköterskan och de nyanlända 

barnen och deras familjer kan ge en stor inblick i deras hälsa och välmående samt att den 

kulturella kompetensen ger en större trygghet för BHV-sjuksköterskan i sitt arbete. Albougami 

et al. (2016) förklarar att transkulturella modeller kan användas för att stärka den kulturella 

kompetensen hos sjuksköterskor. Dem beskriver att forskare har utvecklat modellerna för att 

hjälpa sjuksköterskor att övervinna olika kulturella utmaningar när dem tar hand om patienter 

från olika kulturer. Dessa modeller utformades för att uppmuntra kulturellt lämplig och 

kulturellt kompetent vård. Det är en ständig process utan slutpunkt att vara kulturell 

kompetent. Den transkulturella modellen kan då vara ett betydelsefullt hjälpmedel för BHV-

sjuksköterskan i omvårdnaden.  

Slutsats 

Denna studie har bidragit med ökade kunskaper om BHV-sjuksköterskans upplevelse i mötet 

med nyanlända barn och deras familj, BHV-sjuksköterskan upplevde svårigheter i mötet. 

Studien visade att många komplexa situationer framkom i mötet med nyanlända barn och 

familjer vilket ledde till att mötena är mer utmanande och tidskrävande för BHV-

sjuksköterskan. Detta visade sig genom kulturella skillnader, kommunikationen och bristande 

samordning mellan olika verksamheter relaterat till informationsöverföring. I studien tog 

samtliga BHV-sjuksköterskor upp angående bristande kulturell kompetens och utbildning 

inom området. Studien kan bidra med att öka förståelsen och tydliggöra behovet av kulturell 

kompetens inom BHV-sjuksköterskans situation och även för varandra inom BHV eftersom 

att många upplevde samma sak gällande omvårdnaden samt att upprätta tydligare riktlinjer 

utifrån nyanlända barn och deras familjer. Det är även viktigt att BHV-sjuksköterskorna 

känner sig tillfredsställda i mötet och med omvårdnaden av nyanlända barn och deras familj. 

Det skulle vara av intresse att ta reda på om en eller flera BHV-sjuksköterskor får utbildning 
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inom olika kulturer och hur det i sin tur påverkar omvårdnaden och mötet med nyanlända 

barn och deras familj.   
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Till verksamhetschefer inom primärvården. 

Ansökan om att inhämta data inför en empirisk studie inom barnhälsovården. 

De senaste åren har många människor flytt från sina hemland till olika länder. Barn och 

familjer som kommer till Sverige har behovet att använda sig av olika hälso- och 

sjukvårdssystem som finns här, där barnhälsovården ingår. Barnhälsovården finns som ett 

stöd för familjer och BVC-sjuksköterskorna arbetar bland annat för att tillgodose nyanländas 

behov av vård vilket kan vara en utmaning eftersom omfattningen av nyanlända ökat samt 

utifrån studier framkommer det att kulturella skillnader och språket kan utgöra svårigheter i 

utförandet av vården. 

Vi är två studenter som läser vidareutbildningen distriktssköterska där det ingår att skriva 

ett examensarbete på 15 hp. Vi har nu valt att undersöka BVC-sjuksköterskors upplevelse av 

att möta nyanlända barn och familjer. 

Vi skulle vilja komma i kontakt med BVC-sjuksköterskor och/eller distriktssköterskor som är 

verksamma inom barnhälsovård. Tanken med studien är att göra intervjuer med BVC-

sjuksköterskor/distriktssköterskor från olika BVC i Jämtlands län och Stockholms län. 

Intervjuerna kommer att pågå under våren och hösten. 

Intervjun kommer att pågå i cirka 30 minuter och intervjupersonen väljer själv vilken plats 

och tid intervjun ska äga rum. Vi kommer att ställa öppna frågor utifrån syftet för att få fram 

sjuksköterskans egna upplevelse. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas 

ordagrant. Allt material kommer att hanteras konfidentiellt. Att delta i intervjun är helt 

frivilligt och sjuksköterskan kan när som helst avbryta sin medverkan utan särskild 

anledning.  

Tacksam för svar via mail. 

Med vänlig hälsning, 

Ida Bergfeldt, studerande   Emma Haglund, studerande 

Mittuniversitetet   Mittuniversitetet 

idbe0800@student.miun.se                          emha0500@student.miun.se

  

Handledare 

Annika Karlström, lektor 

Mittuniversitetet 

annika.karlstrom@miun.se
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Information till BVC-sjuksköterskor. 

Ansökan om att delta i en empirisk studie inom barnhälsovård. 

De senaste åren har många människor flytt från sina hemland. Barn och familjer som 

kommer till Sverige har behovet att använda sig av olika hälso- och sjukvårdssystem som 

finns här, där barnhälsovården ingår. Barnhälsovården finns som ett stöd för familjer och 

BVC sjuksköterskorna arbetar bland annat för att tillgodose nyanländas behov av vård, 

vilket kan vara en utmaning eftersom omfattningen av nyanlända ökat samt utifrån studier 

framkommer det att kulturella skillnader och språket kan utgöra svårigheter i utförandet av 

vården.  

Vi är två studenter som läser specialistutbildningen distriktssköterska där det ingår att 

skriva ett examensarbete på 15 hp. Vi har nu valt att undersöka BVC sjuksköterskors 

upplevelse av att möta nyanlända barn och familjer. 

Tanken med studien är att göra intervjuer med BVC sjuksköterskor som har en  

specialistutbildning som distriktssköterska eller barnsjuksköterska från olika BVC i 

Jämtlands län och Stockholms län. Intervjuerna kommer att pågå under våren och hösten och 

tar cirka 30 minuter. Du väljer själv vilken tid och plats intervjun kommer att äga rum. 

Vi kommer att ställa öppna frågor utifrån syftet för att få fram sjuksköterskans egna 

upplevelse. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas ordagrant. Allt material 

kommer att hanteras konfidentiellt. Att delta i intervjun är helt frivilligt och du kan 

närsomhelst avbryta din medverkan utan särskild anledning. 

Svara gärna via mail oavsett om du väljer att delta eller inte. Är du intresserad av att delta 

kommer vi att kontakta dig för vidare planering utifrån tid och plats.  

 

Vänliga hälsningar 

Ida Bergfeldt, studerande   Emma Haglund, studerande 

Mittuniversitetet   Mittuniversitetet 

idbe0800@student.miun.se                          emha0500@student.miun.se

  

Handledare 

Annika Karlström, lektor 

Mittuniversitetet 

annika.karlstrom@miun.se 
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INTERVJUGUIDE 

Den kvalitativa forskningsintervjun (Steinar Kvale och Svend Brinkmann, 2014). 

Förklaring 

Det vi menar med nyanlända barn och familjer är människor som av olika anledningar har 

flytt sitt hemland och nu är i Sverige. Vi är nu intresserad av att höra dina upplevelser av dessa 

barn och familjer.  

Frågor att ställa till den vi intervjuar. 

- Hur länge har du arbetat inom BVC? 

- Vilken specialistutbildning har du? 

- Hur länge har du varit yrkesverksam som sjuksköterska? 

- Vilken är din ålder?  

- Kön. 

 

Öppna frågor! 

Kan du berätta om dina upplevelser av ett möte med ett nyanlänt barn och dess familj? 

Kan du beskriva några svårigheter i mötet med ett nyanlänt barn och dess familj? 

Kan du beskriva några positiva upplevelser i mötet med ett nyanlänt barn och dess familj! 

Hur upplever du att kommunikationen fungerar? 

Vad är viktigt att veta kring olika kulturer utifrån din profession?  

 

Följdfrågor! 

Kan du berätta mer? 

Kan du ge något exempel? 

Har du något att tillägga? 

På vilket sätt? 

 

 


