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Abstrakt 
Bakgrund: Föräldrastöd och föräldrautbildning i grupp är en del av mödra- och 

barnhälsovården i Sverige, vars mål är att via föräldrarna främja hälsa och förebygga ohälsa 

hos barn. Rollen för BVC-sköterskor som leder föräldragrupper är att vara gruppledare, skapa 

trygghet och ge kunskap. Landstinget Västernorrland har utformat en föräldrastödsmodell 

med målet att ge pedagogiskt stöd till BVC-sköterskorna i arbetet med föräldragrupper samt 

för att bedriva gruppverksamheterna likvärdigt i länet. Syfte: Syftet med denna studie var att 

utvärdera i vilken utsträckning materialet i föräldrastödsmodellen används och att undersöka 

vilka faktorer som är av betydelse för användandet. Metod: Studien genomfördes genom en 

kvantitativ tvärsnittstudie. Enkäter användes som datainsamlingsmetod och deskriptiv statistik 

för att analysera data. Variabeln “I vilken utsträckning använder du materialet?” jämfördes, i 

syfte att undersöka om det fanns samband, med andra variabler som skulle kunna påverka 

användningsfrekvensen. Resultat: Resultatet visade att 13.9 procent använde materialet i 

mycket hög utsträckning, 47.2 procent använde materialet i ganska hög utsträckning, 16.7 

procent svarade varken eller, 16.7 procent ganska låg utsträckning och slutligen 5.6 procent 

mycket låg utsträckning. En del av deltagarna tycker inte att materialet är till hjälp. Resultatet 

visade ett signifikant samband mellan ”Använder du materialet i ditt arbete?” och ”I vilken 

utsträckning har föräldrastödsmaterialet varit en hjälp i ditt arbete med föräldragrupper?”, det 

gav ett p-värde på .000 vilket innebar att det fanns ett samband mellan högre 

användningsfrekvens och att tycka att materialet är till hjälp. Avslutningsvis framkom att det 

fanns utrymme för förbättringar gällande faktorer relaterade till arbetsplats och organisation. 

Slutsats: De flesta BVC-sköterskorna använde föräldrastödsmaterialet, men inte lika många 

BVC-sköterskor ansåg att det gav hjälp i arbetet. Studien visade i hur stor utsträckning 

materialet används och vad som kunde påverka användningsfrekvensen. Fler utvärderingar 

behövs så att detta resultat kan jämföras med framtida studier. 

 

 

Nyckelord: Barnhälsovård, barnhälsovårdssjuksköterska, distriktssköterska, föräldragrupper, 

föräldrastöd, tvärsnittsstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: Parental education in group is a part of Sweden’s maternal- and child health 

care. The aim of the education is to promote health and to prevent illness among children. The 

role of the primary health care nurses, working with child health care, is to give the parents 

education and create comfort. The county council of Västernorrland has designed a parent 

support model with the aim to give the child health care nurses’ educational support in their 

work with parent support groups and to make the work equal in the county council. Aim: The 

aim of this study was from to evaluate the extent of the use of the parent support model, if it 

gives support and also examine which factors that was important for the use. Method: This 

study had a quantitative cross-sectional design. Questionaries’ were used to collect data and 

descriptive statistics were used to analyze the data. The variable “Do you use the parent 

support model in your work?” was compared with other factors that could influence the use. 

This comparing was aimed to show relationship between the variables. Result: The result 

showed that 13.9 percent used the model to very high extent, 47.2 percent to quite high extent, 

16.7 percent answered neither nor, 16.7 percent to quite low extent and finally 5.6 used it to 

very low extent.  The result showed that some of the participants did not find the model 

helpful. The X² test between “Do you use the parent support model in your work” and “In 

what extent has the parent support model been helpful in your work with parent groups?” 

showed the value .000 which shows a strong significance. Lastly, there was room for 

improvement within factors related to workplace and organization. Conclusion: Most child 

health care nurses used the parent support model but not all of them found it helpful. This 

study showed how much the model was used and which factors that could influence the use. 

More evaluations are required to compare this result with future studies. 

 

Keywords: child health care, child health care nurses, cross-sectional study, parent groups, 

parent support, primary health care nurse 
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1. Bakgrund 

Begreppet föräldrastöd definieras av regeringen som ”en aktivitet som ger föräldrar kunskap 

om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars 

sociala nätverk” (Folkhälsomyndigheten, 2014, s.9). Föräldrastöd kan innebära olika typer av 

stöd där bland annat socialt nätverk, barnbidrag, föräldrapenning, sjukvård, förskola/skola 

samt insatser från mödra- och barnhälsovården ingår. Föräldrautbildning och föräldrastöd i 

grupp är en del i mödra- och barnhälsovårdens insatser (Folkhälsomyndigheten, 2014, s.7). 

Den Skandinaviska modellen inom barnhälsovården (BHV), vilken inkluderar både 

föräldrastöd och hälsokontroll riktad till alla barn och deras föräldrar, tycks vara unik för 

Europa (Socialstyrelsen, 2012 s.8). Trots det finns det barn och föräldrar som inte nås i 

tillräckligt stor utsträckning. BHV behöver ytterligare insatser för att nå mer utsatta grupper 

av föräldrar, så som ensamstående, lågutbildade och föräldrar med ursprung i andra länder än 

Sverige (Wallby, 2009a, s.148). Den fysiska hälsan hos barn i Sverige är god, men den 

psykiska ohälsan är ett växande problem bland barn och unga idag (Socialstyrelsen, 2013, 

s.7). Forskning visar att trygg uppväxtmiljö under de första levnadsåren främjar den kognitiva 

och sociala utvecklingen samt den fysiska och psykiska hälsan i vuxenlivet 

(Folkhälsomyndigheten, 2014, s.5). Föräldraskapet innebär en stor förändring i livet och 

upplevelse av osäkerhet finns hos föräldrar inför denna situation. Till följd av detta finns en 

efterfrågan av föräldrastöd i samhället (Nolan et al., 2012). Föräldrastödet i Sverige har som 

syfte att via föräldrarna bidra till hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga 

(Folkhälsomyndigheten, 2014, s.7). Bryanton, Beck & Montelpare (2013) har undersökt 

effekten av strukturerad föräldrautbildning efter barnets födelse. I undersökningen ingick 27 

studier. Resultatet visade att utbildning om spädbarns beteende gav ökad kunskap och 

förståelse för sitt barn hos föräldrarna. Denna kunskap kunde bidra till att främja och bättre 

förstå barnets hälsa.  

Mödra- och barnhälsovården ska arbeta utifrån barnkonventionens värderingar och ge 

föräldrar kunskap om barnets rättigheter (Socialstyrelsen, 2014, s.7, 25-26). Detta är också 

något som Landstinget Västernorrland (LVN) poängterar i den nya föräldrastödsmodellen 

(Bilaga1). Två av artiklarna i barnkonventionen berör uttryckligen barnhälsovården; Artikel 

19: “Barn har rätt att skyddas mot alla former av våld, vanvård, misshandel och övergrepp. 

Barn ska inte bli utnyttjade av sina föräldrar eller andra vårdnadshavare.” och Artikel 24: 
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“Hälso- och sjukvård ska ta hänsyn till barns hälsa eftersom varje barn har rätt till bästa 

uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård.” (Socialstyrelsen, 2014, s.26, Hammarberg, 2006, 

artikel 19, 24).  

 

Huvudmålen för föräldrastöd i grupp är att ge föräldrar ökade kunskaper, skapa möjligheter 

till kontakt och gemenskap med andra föräldrar samt ge föräldrar medvetenhet om 

samhälleliga förhållanden och hur dessa påverkar familjens situation (Elfström, Skarped, 

Almkvist & Johannesson, 2014a). I Sverige gäller Föräldraledighetslagen (SFS 1995:584), 

vilket innebär att föräldrar har rätt att vara ledig från sin anställning. I denna lag ingår sex 

former av föräldraledighet för vård av barn, vilket ger föräldrar större möjlighet att delta i det 

föräldrastöd som erbjuds av BHV.  

1.1 Föräldrautbildning och föräldrastöd i grupp 

Arbetet med utveckling av föräldrautbildning har pågått sedan början av 1970-talet, då en 

arbetsgrupp vid namn barnomsorgsgruppen bildades och fick i uppdrag av riksdagen att 

undersöka hur en föräldrautbildning i Sverige bör utformas. Ett beslut om generell 

föräldrautbildning togs av riksdagen 1979. Sedan dess har föräldragrupper varit en 

grundläggande arbetsmetod inom BHV. Målet för föräldrautbildning har fortlöpande varit att 

förbättra klimatet kring barn och familjer samt att alla i samhället gemensamt ska ansvara för 

barnens situation. I början på 1980-talet skrev Socialstyrelsen ett förslag på hur 

föräldrautbildning borde genomföras, vilket ledde till att Landstingen satsade stort på 

utbildning inom området. Detta förslag har sedan dess använts som grund i arbetet på mödra- 

och barnhälsovården och är under ständig utveckling (Elfström et. Al., 2014b). 

Regeringen beslutade 2009 om en mer långsiktig satsning för föräldrastöd – Nationell strategi 

för utvecklat familjestöd. Huvudmålet för strategin var att alla föräldrar med barn under sex år 

skulle erbjudas föräldrastöd. Delmålen var att skapa fler mötesplatser för föräldrar, öka 

samverkan mellan verksamheter som arbetar med föräldrar och att öka antalet utbildade 

föräldrastödsaktörer (Regeringskansliet 2013, s.11-18). Detta skulle ske genom att utveckla, 

sprida och utvärdera lokalt föräldrastödsarbete (SOU 2008:131).  

En utredning som gjordes i och med den Nationella strategin visade att 98 procent av alla 

mödravårdscentraler erbjuder föräldrautbildning till blivande föräldrar. Utredningen visade 

också att det fanns önskemål hos föräldrar att dessa gruppträffar fortsätter efter barnets 
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födelse. Regeringen vill därför satsa på en ökning av antalet sammanhållna föräldragrupper 

efter barnets födelse så att föräldrarna får förutsättningar att fortsätta träffas och utbyta 

erfarenheter. Detta kan ske genom ökad samverkan mellan mödra- och barnhälsovården 

(Regeringskansliet 2013, s.13).  

Idag besöker 99 procent av alla föräldrar i Sverige BVC. Nästan alla bjuds också in till 

föräldragrupper under barnets första levnadsår, men endast cirka 40 procent deltar (Wallby, 

2009b s.147). Folkhälsomyndigheten har kommit fram till att många föräldrar inte deltar i 

föräldrastöd trots att de önskar göra det. En av orsakerna är att kunskapen bland föräldrar är 

låg gällande vilka föräldrastödsinsatser som finns, vilka de riktar sig till och vad de har för 

syfte (Folkhälsomyndigheten 2014, s.11). Wallby (2009b, s.116) menar att flerbarnsföräldrar 

ofta inte blir erbjudna föräldragruppsträffar och flertalet BVC-sköterskor menar att brist på 

resurser är en förklaring till det. För att nå målet att alla föräldrar ska erbjudas stöd i form av 

föräldrautbildning och föräldragruppsträffar samt för att fler ska delta krävs fortsatt utveckling 

av arbetet med föräldrastöd i grupp. Undersökningar har visat att det är samhällsekonomiskt 

lönsamt att satsa på föräldrastöd (Regeringskansliet 2013, s.3).   

1.2 Distriktssköterskans roll 

Enligt Socialstyrelsen (2014, s.70-72) ska föräldrastöd i grupp ingå i BHV.s arbete och 

erbjudas alla blivande och nyblivna föräldrar.  

Den utarbetade föräldrastödsmodellen från landstinget Västernorrland beskriver att 

barnhälsovårdssjuksköterskornas (BVC-sköterskornas) roll är att vara gruppledare för 

föräldragrupperna (Bilaga 1). Regeringskansliet (2013, s.16) skriver att BVC-sköterskornas 

roll är att skapa trygghet i gruppen genom samtalsmetodik och genom att förtydliga syftet 

med och reglerna för träffarna. BVC-sköterskan tillför föräldragruppen kunskap om barns 

psykosociala utveckling och hälsa och ger föräldrarna bekräftelse på att de är bra och duger 

som föräldrar (Statens folkhälsoinstitut 2009 s.8-9). Träffarna innebär en interaktion deltagare 

emellan, men också mellan deltagare och gruppledare (Regeringskansliet 2013 s.16). Hjelte, 

Sjöberg, Westerberg, Hyvönen (2015) har gjort en studie om hur unga föräldrar ser på 

föräldragrupper där det kom fram att sättet BVC-sköterskan presenterade gruppträffarnas 

innehåll var viktigt för föräldrarnas beslut om att delta eller inte. Föräldrar som deltog i 

gruppträffarna ansåg att BVC-sköterskans roll var att vara en professionell person med 
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kunskap om hur en bra förälder ska vara. BVC-sköterskan var också en person för föräldrar 

att rådfråga om de kände sig osäkra på något i sitt föräldraskap. 

Programmet för föräldragruppsträffarna rekommenderas omfatta 8-10 grupptillfällen med 5-7 

familjer i varje grupp (Elfström et al, 2014c). I intervjuer med BVC-sköterskor kom det fram 

att de tyckte det främsta målet med föräldragrupper var att skapa en mötesplats för föräldrar 

och i andra hand att ge ett utbildningstillfälle. BVC-sjuksköterskor upplever ofta osäkerhet i 

sitt gruppledarskap och önskar utbildning i gruppdynamik och grupprocesser, trots att de har 

vana att bedriva föräldragrupper (Lefèvre, Lundqvist, Drevenhorn & Hallström, 2013). 

BVC-sköterskor arbetar för att bidra till barns fysiska, psykiska och sociala hälsa genom att 

främja hälsa och utveckling, förebygga ohälsa och tidigt identifiera och påbörja åtgärder vid 

problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö (Socialstyrelsen, 2014, s.17). Detta 

arbetssätt stöds av Antonovskys salutogena hälsoteori som fokuserar på att stärka människans 

hälsoresurser (Antonovsky 2005 s.25-32). Den salutogena hälsoteorin kallas KASAM ”känsla 

av sammanhang” och består av tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Teorin fokuserar på att se där människan befinner sig i sin hälsa genom att lyfta fram 

friskhetsfaktorer. Om en människa kan placera sig i sammanhang som är begripligt, 

hanterbart och meningsfullt kan upplevelse av ökad hälsa uppnås (Antonovsky 2004 s. 43-

45). 

 

1.3 Föräldragrupper i Västernorrland 

I en studie gjord av Forslund, Frykedal & Rosander (2015) visade det sig att planering av 

föräldragruppsträffarnas innehåll skedde i varierande grad och att gruppträffarna utfördes på 

olika sätt hos de barnhälsocentraler (BVC) som ingick i studien. 

 En kartläggning, gjord av Landstinget Västernorrland, av Västernorrlands BVC.s 

föräldragruppsarbete visade att även dessa BVC arbetade med föräldragrupper på olika sätt 

och det var därför svårt att få en övergripande bild av verksamhetens innehåll. Det fanns ett 

behov av struktur inom föräldrastödsarbetet och fortbildning inom BHV (Bilaga 1). Till följd 

av den “Nationella strategin för utvecklat familjestöd” och ett uttalat behov av fortbildning 

bland BVC-sköterskorna startade LVN ett fortbildningsprogram för mödra- och 

barnhälsovården som pågick mellan 2010-2012. Resultatet blev till en modell för föräldrastöd 

i grupp. Syftet med modellen var att förtydliga vårdkedjan mellan BHV och 

mödrahälsovården (MHV), utgöra ett pedagogiskt stöd för ledarna av föräldragrupperna och 
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beskriva gruppträffarnas innehåll, form och material. Syftet var också att gruppverksamheten 

skulle drivas på ett likvärdigt sätt i hela Västernorrland och därmed lättare kunna utvärderas. 

En utvärdering av föräldragruppsverksamheten är en förutsättning för fortsatt 

kvalitetsförbättring och utveckling av verksamheten (Bilaga 1). 

1.4 Problemformulering 

Föräldrastöd i grupp är viktigt för att skapa kontakt mellan familjer i samma område och 

därigenom bidra till att: stärka föräldrars sociala nätverk, dela kunskap och erfarenheter 

föräldrar emellan samt ge föräldrar möjlighet att hitta förebilder och lösningar på olika 

problem hos varandra. Vidare främjar föräldragruppsträffar möjligheten att diskutera den 

information som ges. Detta leder till delaktighet och att kunskaps- och erfarenhetsutbyte sker 

på en jämställd nivå samt visar alternativa förhållningssätt (Elfström, et al., 2014d).  

Med anledning av föräldrastödsarbetets stora betydelse för barns utveckling och hälsa har 

LVN gjort en stor satsning med målet att förbättra och förenkla arbetet med föräldragrupper. 

Genom att göra föräldrastöd i grupp mer likformigt inom länet underlättas även 

utvärderingsarbetet. Enligt föräldrastödsmaterialet från LVN är en fortlöpande utvärdering av 

personalens erfarenheter av föräldrastödsmodellen nödvändig för att ett adekvat utvecklings- 

och förbättringsarbete ska kunna bedrivas. Ingen sådan utvärdering har ännu genomförts.  

2. Syfte 

Syftet med denna studie var att utvärdera i vilken utsträckning materialet i 

föräldrastödsmodellen används samt att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för 

användandet av materialet. 

3. Metod 

En kvantitativ ansats med enkätstudie valdes för att svara på syftet. Kvantitativ forskning 

fokuserar på förekomst, storlek och mätbara egenskaper hos ett fenomen (Polit & Beck 2012, 

s.18). Till denna studie valdes tvärsnittsdesign. Enligt Polit & Beck (2012 s.184) är 

tvärsnittdesign lämplig då nuvarande status av ett fenomen ska beskrivas samt att 

datainsamling äger rum under en bestämd tidsperiod.  
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3.1 Instrument 

Genom en enkätstudie kan sambandet mellan variabler studeras (Polit & Beck 2012 s.305). 

Enkäten som användes skapades i ett samarbete mellan LVN och Mittuniversitetet (MIUN) 

och utformades i enkätverktyget Netigate. Enkäten bestod av totalt 20 frågor (Bilaga 2). 

Frågorna var indelade i 8 områden med följande rubriker: bakgrundsfrågor, frågor om 

föräldrastödsmaterialet, frågor om samverkan, frågor om inbjudan, frågor om innehåll, frågor 

runt föräldrastödsmodellens syfte, frågor om stöd och resurser i arbetet med föräldrastöd och 

frågor om föräldrastödets riktlinjer. Varje frågeområde började med en inledande förklaring 

om vad frågorna skulle handla om. Frågorna som ställdes hade flera svarsalternativ och 

deltagarna kryssade i sitt svar. Vissa frågor hade fem svarsalternativ; “mycket hög 

utsträckning”, “ganska hög utsträckning”, “varken eller”, “ganska låg utsträckning” och 

“mycket låg utsträckning”. Andra frågor hade tre svarsalternativ, till exempel “Ja”, “Nej”, och 

“Delvis”. Flera frågor hade följdfrågor med plats för att motivera svaren.  

Frågor som valdes ut till denna studie var följande: 

Använder du materialet i ditt arbete? 

I vilken utsträckning har föräldrastödsmaterialet varit en hjälp i ditt arbete med 

föräldragrupper? 

Tydliggör materialet syftet med föräldragruppsarbetet?  

Är din verksamhetschef införstådd med vad du behöver för att kunna genomföra 

föräldragruppsarbete? 

Är resurserna tillräckliga (personal och tid)? 

Finns det möjlighet till förberedelse och efterarbete? 

Är lokalerna anpassade för föräldragrupper? 

Har du blivit erbjuden handledning av föräldra- barnhälsovårdspsykolog avseende 

grupprocessen och gruppledarrollen? 

3.2 Urval och kontext 

Västernorrlands län ligger vid mellersta Norrlands kust och har sju kommuner: Härnösand, 

Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. I länet bor cirka 243 000 

invånare (Länsstyrelsen u.å). Utbildningsnivån och medelinkomsten är något lägre än i övriga 

landet och arbetslösheten är något högre. Invånarna i Västernorrland skattar sin hälsa något 

lägre än befolkningen i riket. Goda levnadsvanor förekommer i något lägre omfattning i länet 
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än i övriga riket (Länsstyrelsen Västernorrland & Landstinget Västernorrland, 2012). I 

Västernorrlands län finns cirka 18 000 barn i åldrarna 0-6 år (Statistiska centralbyrån, 2014). 

Varje år föds cirka 2400 barn i länet (Statistiska centralbyrån, 2013). 

 

Studiens population bestod av BVC-sköterskor inom primärvården i Västernorrlands län. 

Enkäten skickades ut till 57 BVC-sköterskor i länet, fördelade på 30 vårdcentraler. 

Inklusionskriterier för studien var att deltagarna skulle vara utbildade 

distriktssköterskor/barnsjuksköterskor, utöva sitt yrke inom BHV samt att de skulle ha arbetat 

med föräldragrupper de senaste två åren.  

3.3 Datainsamling 

Studien var en del av utvärderingen av LVN.s nya föräldrastödsmodell. Innan enkäten 

skickades ut informerades verksamhetschefer och deltagare via mail som skickades ut av Eva-

Lena Östholm, vårdutvecklare hos landstinget Västernorrland. Enkäten skickades ut via 

intranätet i LVN den 15 september 2015 och fanns tillgänglig för deltagarna till och med den 

2 oktober 2015. Det skickades ut tre påminnelser; 18, 22 och 29 september. Påminnelser 

skickades endast till deltagare som ännu inte besvarat enkäten. 

Datamaterialet administrerades av MIUN och en avidentifierad SPSS-fil tillhandahölls 

författarna av denna uppsats.  

3.4 Dataanalys 

För att analysera insamlad data användes deskriptiv statistik. Enligt Polit och Beck (2012 

s.379) är medeltal och procenttal exempel på deskriptiv statistik. Begreppen i kvantitativ 

forskning kallas variabler och forskningen syftar till att undersöka relationen mellan beroende 

och oberoende variabler (Polit & Beck 2012 s.50). Dataprogrammet SPSS Statistical Package 

for the Social Sience version 22 användes för analys av datamaterialet.  

SPSS används ofta inom kvantitativ forskning för att kalkylera statistik (Polit & Beck s.395). 

Resultatet presenterades med hjälp av deskriptiv statistik för att tolka numerisk information 

(Polit & Beck s.379). I denna studie har nominell mätning använts. Det innebär att svaren har 

tilldelats nummer för att egenskaper ska kunna klassificeras i olika kategorier.  

De nummer som tilldelas i nominell mätning har ingen kvantitativ betydelse. Siffrorna är bara 

symboler som representerar olika värden (Polit & Beck s.379). I denna studie har de olika 
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svarsalternativen i enkäten tilldelats numren 1-5 där det finns fem svarsalternativ, 1-3 där det 

finns tre svarsalternativ och 1-2 där det finns två svarsalternativ.  

Ett chi-två-test (X²) användes för att analysera samband mellan undersökta frågor. X² används 

för att jämföra observerade frekvenser med förväntade frekvenser (Polit & Beck, 2012 s.420). 

X² visar om det finns ett starkt sant samband mellan variablerna eller om det finns sannolikhet 

att sambandet beror på slumpen. I denna undersökning sattes signifikansnivån till p <0,05. 

Med p-värden <0.05 är det mindre än 5 procent sannolikhet att det uppkomna sambandet 

beror på slumpen (Polit & Beck, 2012 s.441). Statistiken presenterades i procent eller absolut 

antal. 

De frågor som undersöktes i korstabeller för att se om det fanns några signifikanta samband 

var “Använder du materialet i ditt arbete?” och: 

Är din verksamhetschef införstådd med vad du behöver för att kunna genomföra 

föräldragruppsarbetet? Är resurserna tillräckliga? Finns det möjlighet till förberedelse och 

efterarbete? Är lokalerna anpassade för föräldragrupper? och Har du blivit erbjuden 

handledning av föräldra- och barnhälsovårdspsykolog avseende grupprocessen och 

gruppledarrollen? 

3.5 Bortfallsanalys 

Man får räkna med 50-75 procent svarsfrekvens enligt Trost (2012 s.147). Om 

undersökningen gäller speciella grupper eller kategorier kan man komma upp i högre 

svarsfrekvenser på både enkäter och intervjuer. Bortfallsanalys bör göras oavsett (Trost s 

147). 

Enkäten som ingick i denna studie skickades ut till 57 BVC-sköterskor varav 40 stycken 

svarade. Det ger ett externt bortfall på 30 procent. Av de 40 enkäterna fick ytterligare sju 

enkäter räknas bort eftersom de var ofullständigt ifyllda. De ofullständiga enkäterna räknas 

som internt bortfall (17 procent).  

 

Tabell 1. Svarsfrekvens 

 Utskickade 

(n) (%) 

Besvarade 

(n) (%) 

Bortfall  

externt 

(n) (%) 

Bortfall 

internt 

(n) (%) 

Svarsfrekvens 

(n) (%) 

Enkäter  57 /100 40 /70 17/30 7/17 33/70 
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3.6 Etiska aspekter 

För att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning finns 

bestämmelser om samtycke och etikprövning. Teoretiska arbeten inom högskoleutbildning på 

avancerad nivå behöver inte juridiskt genomgå en ansökan om etikprövning (SFS 2003:460). 

Enkäterna som ingick i studien avidentifierades innan författarna till denna studie fick tillgång 

till materialet för att skydda deltagarnas identitet. Insamlad data till denna studie kunde 

därmed inte härledas till uppgiftslämnare. Författarna har strävat mot att arbeta efter etiska 

principer. Endast behöriga hade tillgång till materialet och det skulle inte användas till något 

annat än att besvara studiens syfte.  

4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet baserat på data från enkäten som skickades ut till BVC-

sköterskor i Västernorrlands län i syfte att utvärdera det nya föräldrastödsmaterialet som 

introducerades i verksamheten 2013. Eftersom detta är första utvärderingen av materialet 

finns det inga tidigare resultat att jämföra med. Denna studie genomfördes under hösten 2015. 

Av de 57 enkäterna som skickades ut besvarades 70 procent. I studien ingick 33 BVC-

sköterskor från vårdcentraler i Västernorrland, varav 12 arbetade i privat regi och 21 inom 

Landstinget. Av de 33 BVC-sköterskor som svarade på enkäten var 29 stycken 

distriktssköterskor och 4 stycken barnsjuksköterskor. Antalet deltagare som arbetat <10 år på 

BVC var 22 stycken och antalet som arbetat >10 år på BVC var 11 stycken. Demografisk 

profil från enkäten redovisas nedan (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Deltagarnas demografiska profil. 

 

Fråga (n) (%) 

Distriktssköterskor 29st 88% 

Barnsjuksköterskor 4st 12% 

Arbetserfarenhet <10år  22st 67% 

Arbetserfarenhet >10 år 11st 33% 

Arbetar inom privat regi 12st 36% 

Arbetar inom LVN 21st 64% 
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4.1 I vilken omfattning materialet används 

Nedan presenteras resultatet på frågan “Använder du materialet i ditt arbete?” (figur 1). Flest 

deltagare (n=17) svarade att de använder materialet i ganska hög utsträckning. Figuren visar 

också att en övervägande del använder materialet (”mycket hög utsträckning” och ”ganska 

hög utsträckning”). 

 

 

Figur 1. Fördelning av deltagarnas svar i procent. 

 

I Figur 2 presenteras fördelningen av svaren på frågan “I vilken utsträckning har 

föräldrastödsmaterialet varit en hjälp i ditt arbete med föräldragrupper?”. Figuren visar att de 

flesta tycker att materialet har hjälpt i “ganska hög utsträckning” eller “varken eller” där 

“varken eller” kan tolkas som både positivt och negativt med möjlighet till 

förbättring.  Resterande svarsalternativ fick låg svarsfrekvens.  
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Figur 2 Fördelning av deltagarnas svar i procent 

 

I studien jämfördes svaren på frågorna “Använder du materialet i ditt arbete?” och “I vilken 

utsträckning har föräldrastödsmaterialet varit en hjälp i ditt arbete med föräldragrupper?”. 

Frågorna jämfördes för att ta reda på om det fanns ett samband mellan användningens 

frekvens och om materialet är till hjälp i det löpande arbetet med föräldragrupper. Det visade 

sig att några av de som använder sig av materialet inte tycker att det är till någon hjälp (figur 

3). Den statistiska analysen (X²) genomfördes för att undersöka eventuella signifikanta 

samband mellan svaren på frågorna. Jämförelsen mellan “Använder du materialet i ditt 

arbete?” och “I vilken utsträckning har föräldrastödsmaterialet varit en hjälp i ditt arbete med 

föräldragrupper?” gav ett p-värde på .000 vilket innebär hög signifikans. Generellt är det så 

att de som använder materialet också tycker att det är till hjälp i arbetet.  
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Figur 3. Relationen mellan materialets användarfrekvens och om det upplevs vara till hjälp i 

arbetet. 

 

I figur 4 presenteras svaren på frågan om deltagarna anser att syftet med föräldragruppsarbetet 

tydliggörs i materialet. Sammantaget svarade totalt 41,3 procent “varken eller”, “ganska låg 

utsträckning” och “mycket låg utsträckning”, vilket betyder att knappt hälften av deltagarna 

anser att det finns utrymme för förbättring vad det gäller föräldrastödsmaterialets beskrivning 

av syftet med föräldragruppsarbetet.  
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Figur 4. Fördelning av deltagarnas svar i procent. 

4.2 Faktorer som påverkar användningen av materialet 

Deltagarna i studien fick besvara ett antal frågor om faktorer relaterade till arbetsplats och 

organisation som kunde ha betydelse för föräldragruppsarbetet. I denna studie inkluderades 

dessa faktorer för att ta reda på i vilken utsträckning de är tillfredsställande och om detta 

korrelerar till användningsfrekvensen av föräldrastödsmaterialet. Faktorerna som inkluderades 

i resultatet redovisas i tabell 2.  
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Tabell 3. Faktorer på arbetsplatsen och i organisationen 

Faktorer: JA NEJ DELVIS 

Är din verksamhetschef införstådd med vad du 

behöver för att kunna genomföra 

föräldragruppsarbete? 

35.7% 17.9% 46.4% 

Är resurserna tillräckliga? (personal och tid) 35.7% 25,00% 39.3% 

Är lokalerna anpassade för föräldragrupper? 50,00% 21.4% 28.6% 

Finns möjlighet till förberedelse och efterarbete? 27.6% 20.7% 51.7% 

Har du blivit erbjuden handledning av föräldra-

barnhälsovårdspsykolog avseende 

grupprocessen och gruppledarrollen? 

32.1% 67.9% - 

 

 

Alla ovan nämnda faktorer (tabell 3) jämfördes i korstabeller med frågan “Använder du 

materialet i ditt arbete?” för att se om god/bristfällig tillgång till dessa faktorer påverkade 

frekvensen av användande. Som tidigare nämnts angav flest deltagare att de använde 

materialet i ganska hög utsträckning. Däremot svarade flest deltagare ”delvis” på majoriteten 

av frågorna kring faktorer relaterade till arbetsplats och organisation. Lokalernas anpassning 

för föräldragruppsarbete på arbetsplatsen var den enda faktorn som var övervägande positiv, 

där 50 procent av deltagarna svarade JA. Jämförelserna visade att många använder materialet, 

men att faktorerna på arbetsplatsen och i organisationen var otillräckliga och det behövdes 

mer för att stärka förutsättningarna för ett fungerande föräldragruppsarbete. Jämförelserna 

mellan “Använder du materialet i ditt arbete?” och samtliga valda faktorer på arbetsplatsen/i 

organisationen i X²-test visade p-värden på >0.05 i alla jämförelser. Det fanns alltså ingen 

tydlig koppling mellan föräldrastödsmaterialets användningsfrekvens och de undersökta 

faktorerna.  

 

Frågan “Har du blivit erbjuden handledning av föräldra-barnhälsovårdspsykolog avseende 

grupprocessen och gruppledarrollen?” hade bara två svarsalternativ; JA och NEJ. Mer än 

hälften av deltagarna (67,9 procent) svarade NEJ på den frågan. Resultatet av denna korstabell 

redovisas nedan (Figur 5). Figuren visar att flera av BVC-sköterskorna använder materialet i 

“ganska hög utsträckning” trots att de inte fått någon handledning, vilket tyder på att det inte 
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heller i detta fall finns något tydligt samband mellan otillräcklig fakor och låg 

användarfrekvens. 

 

 

Figur 5. Relationen mellan att använda materialet och om deltagarna blivit erbjudna 

handledning av psykolog avseende grupprocessen och gruppledarrollen. 

 

5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att utvärdera i vilken utsträckning materialet i 

föräldrastödsmodellen används samt att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för 

användandet. Resultatet visar att flertalet av de BVC-sköterskor som ingick i studien använde 

materialet och tyckte att det har varit till hjälp. Det fanns också de som använde materialet, 

men ansåg att det inte har varit till hjälp. Alla faktorer som undersöktes visade sig ha utrymme 

för förbättring. Störst andel deltagare svarade “Delvis” på frågorna om faktorer på 

arbetsplatsen och i organisationen. Endast frågan om lokaler gav ett övervägande positivt 

resultat.  
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5.1 Metoddiskussion 

Till denna studie användes en kvantitativ ansats med deskriptiv design i form av en 

enkätstudie. För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes ett antal frågor och svar 

från enkäten ut. Polit & Beck (2012, s.57) menar att det typiska för kvantitativ forskning är att 

frågorna ställs utifrån det valda området för att få de svar som önskas. Som forskningsdesign 

valdes tvärsnittsdesign. Enligt Polit & Beck (2012 s.184) är denna design lämplig då 

nuvarande status av ett fenomen ska beskrivas samt att datainsamling äger rum under en 

bestämd tidsperiod.  

Deskriptiv statistik användes för att beskriva och sammanfatta data. Forskare måste beräkna 

statistik för att få en uppfattning om parametrar (Polit & Beck, 2012, s.379).  

En enkät användes då det kunde besvara studiens syfte. Målet var att göra en kartläggning av 

föräldrastödsmaterialets användningsfrekvens och enkäten skickades till BVC-sköterskor 

inom barnhälsovården i hela Västernorrland. Polit & Beck (2012, s.305) menar att en av 

fördelarna med enkäter är att de når ut till fler personer. Andra fördelar är att det är 

kostnadseffektivt, tidseffektivt och ändamålsenligt (Polit & Beck 2012 s.305).  

Denna studie har hög generaliserbarhet på grund av att enkäten skickades ut till alla BVC-

sköterskor i länet. För att ytterligare öka en studies generaliserbarhet bör en forskare förstärka 

reliabilitet och validitet (Polit och Beck s.236). Reliabilitet innebär att mätningarna i studien 

är stabila, tillförlitliga och inte utsatta för slumpen. Situationer i kvantitativa studier ska 

standardiseras för att kunna ge hög reliabilitet (Trost 2012, s.63). Genom att använda en 

enkätstudie kunde reliabilitet i denna studie stärkas eftersom bias från författarna undveks. 

Validitet kan förklaras som att ett instrument eller en fråga ska mäta det som är avsett och 

relevant att mätas. Till exempel i en enkät ska svarsalternativen vara formulerade i rätt termer 

(Trost, 2012 s.63-64). Studien baserades på datamaterial från en enkät som utformades och 

skickades ut av LVN och MIUN. Målet med enkäten var att göra en första utvärdering av 

föräldrastödsmaterialet för att få en uppfattning om hur BVC-sköterskorna tycker det fungerar 

i verksamheten. Enkätens layout och frågornas innehåll var inget som författarna till denna 

studie rådde över eftersom det var på LVN.s initiativ den utformades och skickades ut. Det 

fanns vissa metodologiska brister i enkäten, så som att det fanns möjlighet att hoppa över 

vissa frågor i enkäten, vilket ledde till att det interna bortfallet varierade i de olika frågorna. 

Till exempel hade de deltagare som svarat “Mycket hög utsträckning” (5st) på frågan 

“Använder du materialet i ditt arbete?” inte svarat på någon av frågorna som denna fråga 



17 
 
 

 

jämfördes med i korstabeller. Detta ledde till att dessa deltagare inte inkluderades i 

korstabellerna. Inför framtida enkätutskick kan det vara bra om en pilotstudie genomförs för 

att upptäcka sådana eventuella missar. För att stärka enkätens reliabilitet och validitet gjordes 

ett testutskick till kollegor inom universitetet och LVN innan enkäten skickades ut till BVC-

sköterskorna för att kontrollera hur frågorna och enkäten uppfattades. Efter testutskicket 

gjordes några få ändringar i enkäten för att förtydliga frågorna och minska risken för 

missförstånd. Det är viktigt att deltagarna inte missuppfattar frågorna för det leder till låg 

reliabilitet (Trost 2012, s.63). I enkäten fanns också en beskrivning under varje frågeområde 

för att förtydliga frågorna och för att ytterligare minska risken för missförstånd. 

I denna studie var avsikten att mäta i vilken utsträckning materialet används och flera 

svarsalternativ användes för att få hög svarsfrekvens och för att det skulle finnas nyanser i 

svaren. 

För att ytterligare öka generaliserbarheten genomfördes X² som visar om relationer mellan 

variabler har samband (Polit & Beck 2012, s.365).  

Svarsfrekvensen var 70 procent. Resultatet i studien bör kunna användas eftersom 

svarsfrekvensen var tillräckligt stor för att kunna generaliseras. Polit & Beck (2012, 

s.311) menar att en svarsfrekvens över 65 procent ger studier hög tillförlitlighet. Det är alltid 

frivilligt att svara på en enkät, vilket leder till stor risk för bortfall. Anledningar till att inte 

svara på enkäten som ingick i denna studie kan ha varit att deltagaren blev avbruten och sedan 

glömde att slutföra enkäten, ointresse eller hög arbetsbelastning. Det var inte möjligt att 

efterforska bortfallet i denna studie. Enkäterna avidentifierades innan författarna till studien 

fick tillgång till materialet för att skydda deltagarnas integritet. Polit & Beck (2012, s.311) 

menar att enkäter som administreras via e-post tenderar att ge lägre svarsfrekvens än enkäter 

som delas ut personligen, men uppmaningar från en person som deltagarna känner igen, 

påminnelser om studien och gott om tid att besvara enkäten kan bidra till att svarsfrekvensen 

ökar. Deltagarna i denna studie fick flera påminnelser och tre veckor på sig att svara, vilket 

alltså kan ha bidragit till att svarsfrekvensen blev hög.  

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att materialet används (Mycket hög utsträckning 13,9 procent och Ganska 

hög utsträckning 47,2 procent), men att det inte i lika stor utsträckning tycks vara till hjälp 

(Mycket hög utsträckning 6,7 procent och Ganska hög utsträckning 36,7 procent) i arbetet 
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med föräldragrupper. Detta kan till viss del anses motsägelsefullt; om BVC-sköterskan väljer 

att använda materialet borde denne också tycka att det är ett stöd i arbetet. Det kan också 

förklaras av att BVC-sköterskorna följer de riktlinjer som är uppsatta för arbetet på BVC och 

att de använder det material som erbjuds och finns tillgängligt. Socialstyrelsen (2014, s.70-72) 

menar att det ingår i arbetsuppgifterna att leda föräldragrupper. Enligt LVN (bilaga 1) är 

syftet med föräldrastödsmaterialet att föräldragrupper ska bedrivas på ett likvärdigt sätt i hela 

Västernorrland. Det innebär att önskemålet är att alla BVC-sköterskor ska följa 

föräldrastödsmaterialet. 

5.1.1 Distriktssköterskans arbete med föräldragrupper 

Eftersom målet med det nya föräldrastödsmaterialet är att föräldragruppsarbetet ska bedrivas 

på ett likvärdigt sätt i hela länet borde tanken vara att så många som möjligt ska använda det. 

Om “mycket hög utsträckning” och “ganska hög utsträckning” antas vara positiva svar och de 

resterande tre antas vara negativa blir resultatet 61 procent positiva svar och 39 procent 

negativa svar. Mer än hälften av deltagarna använder alltså materialet, men ännu högre andel 

vore önskvärt för att nå målet om likvärdigt arbetssätt i hela länet. De som givit negativa svar 

i frågan antas använda sig av annat material, eftersom BVC-sköterskor som inte jobbar med 

föräldragrupper exkluderades ur studien. LVN behöver mer kunskap om hur BVC-

sköterskorna vill att materialet ska vara utformat för att de ska vilja använda det i sitt arbete, 

vilket också var tanken med enkäten som skickades ut. 

Frågan “I vilken utsträckning har föräldrastödsmaterialet varit en hjälp i ditt arbete med 

föräldragrupper” hade fem svarsalternativ där 6,7 procent av deltagarna svarade “Mycket hög 

utsträckning” och 36,7 procent svarade “Ganska hög utsträckning”. Om dessa två alternativ 

antas vara positiva svar och de resterande tre (“Varken eller”, Ganska låg utsträckning” och 

“Mycket låg utsträckning”) antas vara negativa svar blir summan positiva svar 43,3 procent 

och summan negativa svar 56,7 procent. För att fler BVC-sköterskor ska tycka att 

föräldrastödsmaterialet är till hjälp är det viktigt att materialet fortsätter utvecklas utifrån den 

information som samlats in med hjälp av enkäten.  

En studie (Forslund Frykedal & Rosander, 2015) visade att planering inför 

föräldragruppsträffar skedde i varierande grad och att gruppträffarna utfördes på olika sätt 

bland sjuksköterskorna som ingick i studien. Den visade också att sjuksköterskor som leder 

föräldragrupper bör ta med gruppens förväntningar och behov i planeringen och utförandet för 
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att föräldrarna ska tycka att gruppträffarna är mer meningsfulla. Lefèvre, Lundqvist, 

Drevenhorn & Hallström (2014) har kommit fram till att föräldrar vill ha mer fokus på 

barnrelaterad samhällsinformation, existentiella frågor och föräldraskap i allmänhet samt att 

det behövs mer kunskap om vad som skulle kunna locka föräldrar som väljer att inte delta i 

föräldragrupper för att bidra till framtida utveckling. Föräldrarna som deltar i gruppträffarna 

har olika förväntningar och behov, vilket också påverkar grupprocessen. En utvärdering av 

föräldrarnas åsikter om föräldrastödsmaterialet är planerad av LVN. 

 

Huvudmålen med föräldrastöd i grupp är, som nämnts tidigare, att ge föräldrar ökade 

kunskaper, skapa möjligheter till kontakt och gemenskap med andra föräldrar samt ge 

föräldrar medvetenhet om samhälleliga förhållanden och hur dessa påverkar familjens 

situation. Dessa mål kan liknas vid den salutogena hälsoteorins nyckelbegrepp “känsla av 

sammanhang - KASAM”, som omfattar tre delar; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky 2004 s. 43-45). KASAM är något som kan uppnås hos 

föräldrarna med hjälp av föräldrastödsmaterialet genom att BVC-sköterskan i gruppträffarna 

bidrar med kunskap, råd och verktyg samt att gruppträffen ger möjlighet till kontakt och 

gemenskap. Kunskap och råd kan bidra till begriplighet, kontakt och gemenskap kan bidra till 

hanterbarhet och verktyg som hjälper föräldern att använda sina egna resurser för att hantera 

situationer kan bidra till meningsfullhet. En miljö med tydlig struktur kan bidra till en 

hälsofrämjande livsstil. En tydlig struktur i gruppträffen kan bidra till att hanterbarhet infinner 

sig och en hög hanterbarhet är starkt beroende av hög begriplighet (Antonovsky, 2004 s.43-

48). Föräldrastödsmaterialet kan hjälpa BVC-sköterskan att skapa en tydlig struktur i 

gruppträffarna eftersom materialet utgör en tydlig ram att gå efter. Genom att arbeta utifrån 

föräldrastödsmaterialet bidrar BVC-sköterskorna till känsla av sammanhang på samma sätt i 

hela länet. Därmed får också länets föräldrar som deltar i föräldragrupper stöd på lika villkor. 

Om alla BVC-sköterskor använder samma material fortlöpande kan också återkoppling kring 

arbetet ske och därigenom utvärderingar göras för att säkerställa att de tre komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har en central roll i arbetet med 

föräldragrupper. 
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5.1.2 Faktorers betydelse för användandet av materialet 

Arbetsplatsens utformning och organisation var faktorer som inkluderades i denna studie 

eftersom de ansågs kunna ha inflytande på BVC-sköterskornas föräldragruppsarbete. Bra 

förutsättningar för att arbeta med föräldragrupper, till exempel tillräckligt med personal och 

tid samt möjlighet till förberedelse och efterarbete, borde bidra till att BVC-sköterskornas 

arbete med föräldragrupper bättre hinns med och fungerar på ett tillfredsställande sätt.  

Resultatet på frågorna om faktorer på arbetsplatsen och i organisationen visade att många av 

BVC-sköterskorna tyckte att faktorerna var “Delvis” tillfredsställande. Till exempel på frågan 

“Är din verksamhetschef införstådd med vad du behöver för att kunna genomföra 

föräldragruppsarbetet?” svarade 37 procent av BVC-sköterskona “Ja”, 17 procent “Nej” och 

46 procent “Delvis”. Detta mönster med övervägande del svar på alternativet “Delvis” 

observerades i alla frågor om faktorer, utom i frågan om lokaler. Att vara “Delvis” nöjd 

tolkades av författarna till denna studie som att det finns utrymme för och önskemål om 

förbättring. En förbättring av resurser, tid för förberedelse och efterarbete, möjlighet till 

handledning samt anpassade lokaler borde öka förutsättningarna för att BVC-sköterskorna ska 

tycka att föräldragruppsarbetet är lättillgängligt. Det fanns dock ingen tydlig koppling mellan 

föräldrastödsmaterialets användningsfrekvens och de undersökta faktorerna. Eftersom inte 

faktorerna på arbetsplatsen/ i organisationen verkar påverka användningsfrekvensen borde det 

vara föräldrastödsmaterialets utformning som har störst betydelse för hur mycket BVC-

sköterskorna använder det.  

 

Ett intressant resultat var att 68 procent av BVC-sköterskona svarade nej på frågan om de 

hade fått handledning av psykolog avseende grupprocess och gruppledarroll. Enligt 

Landstinget Västernorrland (bilaga 1) ska BVC-sköterskorna få sådan handledning. Syftet 

med handledning är, enligt Elfström et al. (2014d), bland annat att ge gruppledaren ökad vana 

och skicklighet i gruppledarrollen, diskutera och utveckla gruppledarrollen, prata om känslor 

inför gruppträffen samt ge möjlighet att diskutera/berätta om situationer som uppkommit 

under gruppträffarna. I en enkätstudie gjord av Lefèvre et al. (2013) visade det sig att BVC-

sköterskorna tyckte att gruppledarskapet kändes svårt och utmanande och att de hade behov 

av handledning inom gruppdynamik och gruppledarskap. Studien visade också att 

handledning ansågs viktigt för att öka kvaliteten på föräldragruppsarbetet. 
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Wallby (2009a s.160) har gjort en nationell enkätundersökning med syfte att kartlägga 

förekomst, omfattning, innehåll och deltagande inom Barnhälsovårdens 

föräldragruppsverksamhet i Sverige. Den visade också att det fanns brister i det stöd och de 

förutsättningar som sjuksköterskorna på BVC hade för att driva föräldragrupper. Även 

nationellt var bristen av kontinuerlig fortbildning och handledning störst bland de faktorer 

som undersöktes på arbetsplatsen och i organisationen. 

5.1.3 Betydelse för omvårdnad och forskning 

Resultatet är baserat på utvalda delar av den totala enkäten som LVN skickade ut i länet. 

Genom den aktuella studien belystes BVC-sköterskornas behov och åsikter kring arbetet med 

föräldragrupper. Detta kan tas tillvara i framtida förbättringsarbete av föräldrastödsmaterialet. 

Fler undersökningar kan behöva göras för att få mer kunskap om hur föräldrastödsmaterialet 

ska utformas för att ge så bra stöd i verksamheten som möjligt. Under arbetet med studien har 

det framkommit att det finns svensk aktuell forskning kring föräldrars upplevelse av 

föräldragrupper (Lefèvre et al., 2014; Forslund, Frykedal & Rosander 2015). Vid 

litteratursökningar till denna studie hittades även studier om distriktssköterskans perspektiv av 

föräldragrupper, men inte i lika hög utsträckning (Lefèvre et al., 2013, Wallby, 2009). Denna 

studie kan vara en vägvisare i framtida studier, genom att den visar hur en studie på lokal nivå 

kan genomföras för att utvärdera ett befintligt arbete. Studien är också inriktad på 

distriktssköterskans åsikt och behov, vilket det krävs fler aktuella studier på för att kunna göra 

jämförelser och djupare analyser.  

6. Slutsats 

LVN har utarbetat en föräldrastödsmodell för att ge arbetet kvalitet, struktur och stöd till 

BVC-sköterskorna. Denna studie visar att många använder materialet men inte lika många 

tycker att det är till hjälp. Den visar även att BVC-sköterskorna i länet är delvis eller inte helt 

nöjda med faktorer relaterade till organisation och arbetsplats. Resultatet tolkas som att länet 

till viss del nått målet att alla BVC-sköterskor ska arbeta utifrån materialet för att få ett 

likvärdigt arbetssätt. I denna studie har information om BVC-sköterskors arbete med 

föräldrastödsmaterialet framkommit och utifrån det kan ytterligare förbättringar göras.  
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BVC-sköterskornas arbete med föräldragrupper är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet 

för barns fortsatta hälsa i livet. Studier som dessa kan bana väg för framtida forskning på lokal 

nivå och bidra till att distriktssköterskors åsikter lyfts fram för att förstå hur 

omvårdnadsarbetet i föräldragrupper ska ge goda resultat. Resultatet visade att många av 

BVC-sköterskorna inte har fått handledning av föräldra-barnhälsovårdspsykolog avseende 

grupprocessen och gruppledarrollen. Det kan betyda att LVN behöver göra en satsning för att 

öka BVC-sköterskornas tillgång till handledning. Fler studier behövs för att resultatet från 

denna studie ska kunna jämföras. Det ger en utvärdering med mål att se över förbättringar i 

materialets utformning och användningsfrekvens. 
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Bilaga 1. 

© Landstinget Västernorrland 

Generellt föräldrastöd i grupp inom mödra- och 

barnhälsovården i Västernorrland. Modell.    

Inledning 

Det tidiga föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovården är 

en del av samhällets insatser för att främja barns hälsa och 

utveckling samt att stärka föräldrars förmåga att möta det vän- 

tade och nyfödda barnet. 

 

Detta arbete sker genom 

1.   enskilda möten med föräldrar 

2.   föräldragrupper – generella och riktade (föräldrar med särskilda behov) 

3.   samverkan med andra för familjen angelägna verksamheter 

 

 

De tre arbetssätten kompletterar varandra och är delvis 

överlappande för att alla föräldrar ska ha möjlighet att ta del av 

föräldrastöd i den form som bäst svarar mot enskilda föräldrars 

och barns behov och situation. (1) 

 

Den nationella strategin för föräldrastöd är baserad på de 

förslag som lämnats av utredningen Föräldrastöd – En vinst för 

alla (SOU 2008:131). Enligt denna strategi definieras föräldra- 

stöd som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns 

hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och 

stärker föräldrarnas sociala nätverk. 

 

Strategins övergripande mål är: Alla föräldrar ska 

erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt 0-17år. 

 

I detta finns 3 delmål. 
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●   Delmål 1 

Ökad samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet 
riktar sig till 

föräldrar. 

●   Delmål 2 

Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar. 

●   Delmål 3 

Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande 
metoder och univer- 

sella evidensbaserade föräldrastödsprogram.(2) 

Bakgrund 

Behov av föräldrautbildning har diskuterats sedan 1960-talet. I början av 1970-talet formu- 

lerades att föräldragrupper skulle vara sammanhållna under graviditet och spädbarnstid och 

även vidare inom barnomsorg och skola, vilket utmynnade i en proposition från regeringen. 

Socialstyrelsen fick i uppdrag att lämna förslag på hur föräldrautbildningen borde genomför- 

as. Detta redovisades i Föräldrautbildning - kring barnets födelse och första levnadsår 1979. 

Utifrån betänkandet infördes föräldrautbildningen inom MHV och BHV. Landstingen genom- 

förde breda utbildningssatsningar i början av 1980-talet. Rapporten ligger också till grund för 

senare års utredningar och rapporter. 

 
Nya kunskaper, har utifrån samhällsutvecklingen, tillkommit och genererat 

ytterligare rapporter: 

 

● Socialdepartementet 1997 – poängterar att stöd till 

föräldrar i deras föräldraskap är sär- skilt viktigt ur 

folkhälsosynpunkt och utifrån barnens rätt till trygga och 

goda uppväxt- förhållanden. Mödra- och barnhälsovården 

ska bedriva ett aktivt folkhälsoarbete med uppgift att 

stödja blivande och nyblivna föräldrar under graviditet 

och föräldraskap. 

Ett övergripande mål med föräldrastöd i grupp är att 

skapa ett nätverk mellan föräldrar som kan främja barns 

fysiska, psykiska och sociala utveckling. (3) 
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● Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former till 

föräldrastöd 2001.  Rapporten visar på vissa problem 

inom MHV:s och BHV:s föräldrastöd som t.ex. 

bristande kon- tinuitet mellan verksamheterna. Det 

fanns också oklarheter om effekter på barns hälsa och 

välfärd och att föräldragrupperna endast utformats av 

kvinnor för kvinnor. Avsak- nad av evidensbaserade 

metoder uppmärksammades också. (4) 

 Tidigt föräldrastöd – en fördjupad beskrivning och analys 

av det tidiga föräldrastödet inom mödra- och 

barnhälsovården 2007 Detta dokument är ett komplement 

och tillägg till Nya verktyg för föräldrar.  Den är 

framtagen av en tvärprofessionell arbetsgrupp med 

representanter från mödra- och barnhälsovård inom 

landet och utformad som en grund för framtida 

utveckling av det tidiga föräldrastödet. (1) 

 

● Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst 

för alla. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp 

till föräldrar i deras föräldraskap 2008. Regeringen be- 

tonar vikten av att satsa på kvalitetshöjande 

kompetensuppbyggnad av samhällets stöd till föräldrar i 

deras föräldraskap och föreslår en långsiktig nationell 

strategi för gene- rellt föräldrastöd. Stödet ska erbjudas 

alla föräldrar från graviditeten till dess att barnet är 18 år, 

bygga på befintliga strukturer och samverkan mellan de 

aktörer som arbetar med barn och föräldrar. (2) 

Barnkonventionen 

Mödra- och barnhälsovården ska arbeta utifrån 

Barnkonventionens värderingar. Barnkon- ventionen uttrycker 

ett sätt att se på barn och förhålla sig till barn som bygger på 

respekt och omtanke. Barn är fullvärdiga medborgare med 

egen vilja och egen förmåga, men de behöver särskilt skydd. 

De yrkesgrupper som möter barn ska ha kunskap om barns 

rättigheter och använda den kunskapen i sitt arbete. 

 

Enligt barnkonventionen har föräldrar rätt att få kunskap om 

barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap. 
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Konventionen har 54 artiklar varav 4 räknas som grundläggande.(5,6) 

●   Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får 

diskrimineras. 

●   Artikel 3: I alla beslut som rör barn ska barnets bästa komma i främsta 

rummet. 

●   Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och utvecklas. 

●   Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och att bli lyssnad 

på. 

Folkhälsomålen 

Det övergripande målet för allt folkhälsoarbete i Sverige är att 

skapa samhälliga förutsättning- ar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen. 

 

I april 2003 antog riksdagen mål för folkhälsan och i mars 

2008 kom en förnyad folkhälso- politik.(7) Här fastslås elva 

målområden som är viktiga för folkhälsan och därmed viktiga 

att känna till i arbetet med föräldrastöd. 

 

Målområde 1:     

Delaktighet och inflytande i 

samhället Målområde 2:     

Ekonomiska och sociala 

förutsättningar Målområde 

3:     Barns och ungas 

uppväxtvillkor Målområde 

4:     Hälsa i arbetslivet 

Målområde 5:     Miljöer och produkter 

Målområde 6:     

Hälsofrämjande hälso- 

och sjukvård 

Målområde 7:     Skydd 

mot smittspridning 
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Målområde 8:     

Sexualitet och 

reproduktiv hälsa 

Målområde 9:     Fysisk 

aktivitet 

Målområde 10:  Matvanor och livsmedel 

Målområde 11:  Tobak, alkohol, narkotika och dopning samt spel 

Föräldrastödet i Västernorrland 

Vid en nationell kartläggning av föräldrastöd i grupp inom MHV och BHV fann man en 

mångfald av lokala arbetsformer när det gällde innehåll, antal träffar m.m. samt svårigheter. 

 

att få en övergripande bild av verksamheten.(1) Vid en översyn 

av vårt läns eget föräldrastöd fann vi samma sak. 

 

Mot denna bakgrund, samt verksamheternas uttalade behov av 

fortbildning, initierade mödra- hälsovården i länet tillsammans 

med länssamrådet för barnhälsovård ett fortbildningsprogram. 

 

Fortbildningen började våren 2010 och pågick under en 

tvåårsperiod. Meningen med fort- bildningen var att skapa en 

gemensam struktur för föräldrastödet i Västernorrland samt att 

ge fördjupade kunskaper i teori, metod och innehåll i 

föräldragruppsverksamheten. 

 

Resultatet av föräldrastödssatsningen är en föräldrastödsmodell 

med ramar och struktur kring det generella föräldrastödet i 

grupp för MHV och BHV i Västernorrland. Den har utarbetats 

av en arbetsgrupp bestående av barnmorskor, BVC- 

sjuksköterskor, vårdutvecklarna inom MHV och BHV samt 

föräldra- och barnhälsovårdspsykolog. Förslagen och rapporten 

har granskats av länets Mödrahälsovårdsöverläkare samt 

Barnhälsovårdöverläkare. 
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Enligt Landstingsplanen för 2012-2014 ska en policy utformas 

för föräldrastöd på Barnavårds- centraler i samverkan med 

mödravård och folktandvård med folkhälsa som en hörnsten. (8) 

Syfte 

 

● Modellen ska förtydliga vårdkedjan mellan MHV och 

BHV samt vara ett pedagogiskt stöd för ledarna av 

föräldragrupperna och beskriva gruppträffarnas form 

och innehåll. 

● Gruppverksamheten/föräldrastödet skall bedrivas på ett 

likvärdigt sätt i länet och skall kunna utvärderas. 

Förutsättningar för föräldrastödsmodellen 

 

Organisation 

Föräldrastöd i grupp ingår i MHV:s och BHV:s uppdrag. Ansvarig verksamhetschef måste 

vara införstådd i föräldrastödets betydelse för att säkerställa dess resurser och kvalitet. Verk- 

samheten skall vara kostnadsfri. 

Lämplig lokal anpassad till gruppverksamhet skall finnas så att 

föräldrarna och ev. medföl- jande äldre syskon kan trivas. 

Verksamheten skall ha tillgång till tekniska hjälpmedel, utbild- 

nings- och informationsmaterial. Genusperspektivet skall 

beaktas i utformningen av lokalen, så att den fysiska miljön 

passar både män och kvinnor. 

Samverkan 

Verksamhetschefen ska underlätta och stimulera till en bra samverkan mellan MHV och BHV 

och andra verksamheter som är viktiga för familjen t.ex. socialtjänsten, tandvården och för- 

skolan. Det fria vårdvalet får inte bli ett hinder för samverkan. 

 

 

 

 

Gruppledare 
 

●   Gruppledaren ska ha ett hälsofrämjande och pedagogiskt 

förhållningssätt som leder till 



33 
 
 

 

reflekterande samtal och som startar utvecklingsprocesser bland 

deltagarna. 

● Gruppledare ska vara barnmorska eller BVC- 

sjuksköterska som med fördel kan sam- verka med 

varandra och vid behov även med annan resursperson. 

●   Tid behövs för planering inför träffarna, uppdatering av innehållet samt 

efterarbete. 

● Gruppledare bör delta i de utbildningar/fortbildningar 

som erbjuds angående föräldra- stöd samt ska ha ett eget 

ansvar att via rekommenderad litteratur och ny 

forskning för att fördjupa sina egna kunskaper. 

● Barnmorskan och BVC-sjuksköterskan ska få 

handledning av FBHV-psykolog i grupprocessen 

och gruppledarrollen. 

● Vårdutvecklarna inom MHV och BHV ska ansvara 

för att ny personal blir insatta i tillämpningen av 

föräldrastödsmodellen. 

Struktur och ramar 

 

● Föräldrastöd ska erbjudas alla blivande och nyblivna 

föräldrar och utformas efter såväl mäns som kvinnors 

behov med fokus på jämställt föräldraskap. 

● Föräldrastödet ska ta hänsyn till kulturella och 

socioekonomiska förutsättningar samt olika former av 

familjebildning. 

● En röd tråd ska finnas i modellen så att viktiga centrala 

ämnen t.ex. barnkonventionen, shaken baby syndrom, tas 

upp i grupperna vid flera tillfällen både före och efter 

bar- nets födelse. 

 

 

● Varje träff skall ha barnet och det jämställda 

föräldraskapet i fokus. Föräldrarnas egna resurser ska 

lyftas fram och gruppledarens förhållningssätt ska 

stimulera till ett tillåtande samtalsklimat och till 

reflektion. 
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● Att ha en sammanhållen grupp MVC/BVC är en fördel då föräldrarna lärt känna 

varan- dra. Optimal gruppstorlek är 5-8 föräldrapar, tillräckligt stor om någon är borta ibland 

 

men inte större än att alla har möjlighet att komma till tals. 

●   Muntlig och skriftlig inbjudan bör ges föräldrarna utformad så att båda 

blir intresserade. 

 

 

Mödrahälsovården 

4-5 träffar, gruppstart mellan graviditetsvecka 28 ± 3 veckor, 

med en till två veckors inter- valler. Varje träff bör vara 1½-2 

timme med gruppledarfri paus. 

BVC-sjuksköterskan bör medverka i en träff på MHV. 

Förslagsvis i träff 2 om  ”den nya familjen”. 

 

 

Barnhälsovården 

7 träffar, med start när barnet är 1-3 månader och de första fyra träffarna med ca. 2 veckors 

mellanrum därefter med längre intervaller. Varje träff bör vara ca  -1½ timme. Om möjligt kan 

föräldrarna vara kvar för samvaro. 

 

Barnmorskan bör medverka i en träff på BHV. Förslagsvis i träff 

9 om ”jämställt föräldraskap, parrelationer”. 

 

 

Mininivån för föräldrastödet 

Antalet träffar och teman kan om det finns behov utökas men däremot 

rekommenderas inte ett 

program som innehåller färre träffar eller teman. 

Grupptillfällenas innehåll 

Mödrahälsovård 
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1.   Graviditeten och det väntade barnet 

2.   Den nya familjen 

3.   Förlossningen 

4.   Jämställt föräldraskap, parrelationer 

5.   Praktisk förlossningsförberedelse (ev. tematräff) 

 

 

Barnhälsovården, under barnets första 2 år 

 

6.   Planering av föräldraträffar på BVC och spädbarnsmassage 

7.   Det nyfödda barnet och första tiden hemma och spädbarnsmassage 

8.   Känslan av att vara förälder och spädbarnsmassage 

9.   Jämställt föräldraskap, parrelationer och spädbarnsmassage 

10. Grunda sunda vanor 

11. Barnsäkerhet, barn och alkohol, barn och separationer 

12. Barns infektioner, egenvård och antibiotika, gränser 

 

 

En introduktion av spädbarns massage, kan ges under en del 

av de 3-4 första träffarna. Med massagen kan BVC 

sjuksköterskan visa föräldrar hur man kan umgås och 

samspela med sitt barn samt hur de visar känslighet för sitt 

barns signaler. 

 

ICDP är ett förhållningssätt/verktyg som ICDP-utbildade BVC 

sjuksköterskor kan använda i föräldrastödsarbetet 

 

 

Psykosociala aspekter 
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För blivande eller nyblivna föräldrar som inte har vänner eller 

bekanta med småbarn kan de kontakter man får i grupperna bli 

mycket viktiga och förhindra känslor av ensamhet och iso- 

lering. Idag när de allra flesta föräldrar har ett yrkesarbete, kan 

man känna sig mycket ensam hemma med sitt lilla barn. Att 

kunna gå på ”barnvagns-promenad” med en eller flera i liknan- 

de situation kan betyda mycket för den psykiska hälsan. Att 

kunna få tips eller höra hur andra föräldrar med barn i ungefär 

samma åldrar som det egna, har löst olika problem eller hittat 

nya glädjeämnen, kan öka känslan av delaktighet i samhället. Gruppledarna å 

sin sida kan få ny inblick och nya perspektiv på villkoren för ett specifikt barn 

eller en specifik förälder och 

ge ett riktat stöd. 

 

 

Implementering 

Vårdutvecklarna inom MHV och BHV har ansvar för att 

föräldrastödsmodellen förs ut till verksamheterna under 2012. 

Detta sker genom att vårdutvecklarna tillsammans träffar verk- 

samhetschefer, barnmorskor och BVC-sjuksköterskor ute på 

arbetsplatsen för en genomgång av modellen. 

 

 

Utvärdering 

Att utvärdera föräldragruppsverksamheten är en förutsättning 

för att den ska kunna utvecklas och bli bättre. 

●   Föräldrarna utvärderar gruppverksamheten via enkät. Bilaga 

● Utvärderingen av föräldrastödets mininivå sker enligt 

en mall med start 1½-2 år efter implementeringen. 

 

Kvalitetsindikatorer finns i regelboken för årlig uppföljning. 

Uppgifterna hämtas via mödra- hälsovårdsregistret samt 

barnhälsovårdens årliga statistik. 
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Förslag på kvalitetsindikatorer: 

●   Antal föräldrar som har erbjudits föräldrastöd i grupp inom BHV. 

●   Andel/Antal föräldrar som har deltagit inom MHV respektive BHV. 

 

Referenser 

1.   Tidigt föräldrastöd 

2.   Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla SOU 

2008:131 

3.   SOU 1997:161 

4.   Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former av föräldrastöd. S. 

Bremberg, 2004. 

Statens folkhälsoinstitut. 

                        5.   Barnkonventionen 
 

6.   Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Prop. 2009/10:232 

7.   Folkhälsomålen 

8.   Landstingplanen 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intern.lvn.se/Upload/H%C3%A4lsa%20och%20v%C3%A5rd/M%C3%B6drah%C3%A4lsov%C3%A5rd/F%C3%B6r%C3%A4ldrast%C3%B6d/Tidigt%20F%C3%B6r%C3%A4ldrast%C3%B6d%202008.pdf
http://www.unicef.se/barnkonventionen?gclid=CJyUhLiC0qQCFcmQ3wodMTJBJQ
http://www.fhi.se/Om-oss/Folkhalsopolitikens-malomraden/
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Bilaga 2 

Välkommen till en utvärdering av föräldrastöd! 

 

Arbete med föräldrastöd har en lång tradition men föräldrastödet i grupp har inte 
tidigare utvärderats i Västernorrland. 
Föräldrastödsprojektet sker i samverkan mellan Landstinget Västernorrland 

ochMittuniversitetet.  
 

Syftet med webbenkäten är att utvärdera personalens erfarenheter av att arbeta med 
föräldrastöd. 

Konfidentialitet utlovas och endast ansvariga för projektet kommer att ha tillgång till 
materialet. 
Tidsåtgång för att besvara webbenkäten uppskattas till 15-20 min. 

  
Kryssa det alternativ som stämmer bäst för dig i nuläget.  
  

 
 
 
Tack på förhand! 
 

1. Bakgrundsfrågor 
 

Yrke 

 Sjuksköterska 

 Barnsjuksköterska 

 Distrikstsköterska 

 Barnmorska 

 Övrig 

 

2. Arbetserfarenhet 
Arbetat antal år på BVC 

 mer än 15 år 

 10-15 år 

 5-10 år 

 2-5 år 



39 
 
 

 

 0-2 år 

 

3. Hur många föräldragrupper har du startat de senaste två åren?? 
 

 Mer än 15 

 15-10 

 10-5 

 5-1 

 
Har inte startat någon föräldragrupp de senaste två åren. Om detta svarsalternativ väljs 

behöver den svarande inte gå vidare i enkäten.  

 

4. Arbetar du på BVC i privat regi? 
 

 JA 

 NEJ 

5. Arbetar du på BVC med  landstinget som huvudman? 

 JA 

 NEJ 

 
6. Frågor om  FÖRÄLDRARSTÖDSMATERIALET 

Använder du materialet i ditt arbetet? 

 Mycket hög utsträckning 

 Ganska hög utsträckning 

 Varken eller 

 Ganska låg utsträckning 

 Mycket låg uträckning 

 
7. Tycker du att det saknas något i föräldrastödsmaterialet? 

 JA 

 NEJ 

 

Om JA i så fall vad? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
8. Vilka teman diskuterades på träffarna? 

____________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
9. Har du någon gång använt dig av extra materialet? 

 JA , det som finns på intranätet 

 JA, eget material 

 NEJ 

 

Beskriv det egna materialet 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
10. I vilken utsträckning har föräldrastödsmaterialet varit en hjälp i ditt 
arbete med föräldragrupper? 

 Mycket hög utsträckning 

 Ganska hög utsträckning 

 Varken eller 

 Ganska låg utsträckning 

 Mycket låg utsträckning 

 
11. Frågor om SAMVERKAN 
Samverkan mellan MHV och BHV och andra verksamheter som är viktiga 
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för familjen ex. föräldra-barnhälsovårds psykolog, tandvård, socialtjänst 
m.fl. 
Samverkar du med barnmorska alt med BVC sköterska? 

 JA 

 NEJ 

Om JA på vilket sätt sker samverkan och kring vilka teman? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Om NEJ motivera varför samverkan inte sker 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
12. Frågor om INBJUDAN till träffar 
Hur bjöd du in till träffarna? 
Skriftligt? 

 JA 

 NEJ 

 
Muntligt? 

 JA 

 NEJ 

 
Både skriftligt och muntligt? 

 JA 

 NEJ 

 
Till vem riktas inbjudan? 

 Mamman 

 Pappan 
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 Bägge föräldrarna 

 förstagångsföräldrar 

 flergångsföräldrar 

 föräldrar med annat modersmål än svenska 

 
Använder du materialets  inbjudan? 

 JA 

 NEJ 

 
Använder du materialets inbjudan MED teman?  

 JA 

 NEJ 

 
Motivera varför du använder inbjudan MED teman 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Använder du materialets inbjudan UTAN teman? 

 JA 

 NEJ 

 
Motivera varför du använder materialets inbjudan UTAN teman 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Om du inte använder någon av materialets inbjudningar, vad använder 
du då istället? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Hur många träffar erbjuder du i din inbjudan till deltagande i 
föräldragrupp? 

 mer än 7 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

 
Vad är skälet/en till att föräldrar avstår från att delta enligt din 
erfarenhet? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

13. Frågor om INNEHÅLL 
I föräldrastödsmodellen skall viktiga centrala ämnen tas upp vid flera 
tillfällen både före och efter barnets födelse. 
Diskuteras barnkonventionen på träffarna? 

 Mycket hög utsträckning 

 Ganska hög utsträckning 

 Varken eller 

 Ganska låg utrsträckning 

 Mycket låg utsträckning 

 
Diskuteras shaken baby syndrom på någon av träffarna? 

 JA 

 NEJ 
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Om JA, vid vilken träff? 

Om NEJ, motivera ditt svar 

 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Vid vilken/vilka träffar diskuteras det jämställda föräldraskapet? 

 Vid varje träff       

 Ibland 

 Aldrig 

 
Motivera ditt svar 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Diskuteras barnets behov vid träffarna? 

 Mycket hög utsträckning 

 Ganska hög utsträckning 

 Varken eller 

 Ganska låg utsträckning 

 Mycket låg utsträckning 

 
14. Har andra samverkanspartners deltagit? 

 JA 

 NEJ 

 
Vem tog initiativ till inbjudan? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Vem/ vilka bjöds in?  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

 
Vad var temat för träffarna ? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
15. Frågor runt föräldrastödsmodellens SYFTE 
Syftet är att förtydliga vårdkedjan mellan MHV och BHV, vara ett 
pedagogiskt stöd för föräldragruppsledaren, beskriva gruppträffarnas form 
och innehåll samt  bedriva föräldrastöd på ett likvärdigt sätt i länet. 
Föräldrastödsmodellen skall kunna utvärderas. 
Tydliggör materialet syftet med föräldragruppsarbetet? 

 Mycket hög utsträckning 

 Ganska hög utsträckning 

 Varken eller 

 Ganska låg utsträckning 

 Mycket låg utsträckning 

 
Vilket syfte är viktigast för dig? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Hur värderar du betydelsen av föräldrastödsarbetet i jämförelse med 
övrigt BHV arbete? 

 Mycket angeläget 

 Ganska angeläget 

 Varken eller 

 Mindre angeläget 

 Ej angeläget 

 
Motivera ditt svar 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
16. Hur väl känner du till följande? 

Föräldrastödsmaterialet? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Varken eller 

 Ganska dåligt 

 Mycket dåligt 

 
Barnhälsovårdens hemsidor? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Varken eller 

 Ganska dåligt 

 Mycket dåligt 

 
Landstingspolitisk förankring? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Varken eller 
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 Ganska dåligt 

 Mycket dåligt 

 
Regeringsmålet "En vinst för alla"? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Varken eller 

 Ganska dåligt 

 Mycket dåligt 

 
Kravspecifikationen för Barnhälsovården? 

 Mycket bra 

 Ganska bra 

 Varken eller 

 Ganska dåligt 

 Mycket dåligt 

 
17. Frågor om STÖD och RESURSER i arbetet med  föräldrastöd 

Är din verksamhetschef införstådd med vad du behöver för att  kunna 
genomföra föräldragruppsarbetet? 

 JA 

 NEJ 

 DELVIS 

 
Är resurserna tillräckliga (personal och tid) ? 

 JA 

 NEJ 

 DELVIS 

 
Finns det möjlighet till förberedelse och efterarbete? 

 JA 

 NEJ 

 DELVIS 
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Är lokalerna anpassade för föräldragrupper? 

 JA 

 NEJ 

 DELVIS 

 
Något annat utöver ovanstående? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Har du blivit erbjuden handledning av föräldra-
barnhälsovårdspsykolog avseende grupprocessen och 
gruppledarrollen? 

 JA 

 NEJ 

 
Om JA i vilken utsträckning fick du handledning? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

18. Frågor om föräldrastödets RIKTLINJER 

Känner du till de övergripande riktlinjerna för föräldragruppsarbetet i 
Västernorrland? 

 JA 

 NEJ 

 DELVIS 

 
19. Intresse att delta i en intervjustudie? 
Skulle du vara intresserad av att delta i en intervjustudie med syfte att 
undersöka BHV sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att arbeta 
med föräldrastöd? 
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Ange namn och adress för brevutskick  med information om studien  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
20. 

TIPS 

På framtida förändringar och  förbättringar 

 

Vi tar tacksamt emot alla tips på förändringar och förbättringar! 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten. 

Dina svar är en viktig del i vår utvärdering och kvalitetsarbete. 

Vid frågor och funderingar hör gärna av! 

 

Anita Riedeburg anita.riedeburg@lvn.se 

Eva-Lena Östholm eva-lena.ostholm@lvn.se 
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