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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: I Sverige ska vårdcentraler erbjuda grundläggande vård vid behov till alla 
samhällsmedlemmar. Vårdcentraler kan vara de första instanser föräldrar kontaktar när 
hälsoproblem uppstår hos deras barn. Föräldrar har en central roll i sina sjuka barns liv. 
Deras delaktighet vid vårdsituationer är betydande för att barn ska känna sig trygga. 
Tryggheten stärks av en förtroendefull relation mellan förälder, barn och vårdpersonal. 
Syfte: Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av vårdande relationer med föräldrar på 
vårdcentral. 
Metod: Semistrukturerade intervjuer med induktiv ansats. Datamaterialet bestod av tio 
individuella intervjuer med distriktssköterskor på vårdcentral. Analysen utfördes med hjälp 
av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: I analysen framkom att distriktssköterskor arbetar för att främja den 
vårdande relationen genom att möta föräldrar, att stödja föräldrar samt att verka för 
en trepartsrelation. 
Slutsats: Distriktssköterskors erfarenhet av den vårdande relationen med föräldrar på 
vårdcentral innebär att möta föräldrar antingen genom fysiskt möte eller i 
telefonrådgivning. Det framkommer att det finns en komplexitet i mötet med föräldrar som 
påverkar utfallet av den vårdande relationen. Om en vårdande relation etableras främjas 
samarbetet vilket stärker föräldrarna till att utföra egenvård. 

 
Nyckelord: Distriktssköterska, erfarenheter, föräldrar, vårdande relation, vårdcentral 



ABSTRACT 
 

Background: Primary Healthcare Centers (PHC) in Sweden are obligated if necessary 
to provide fundamental healthcare to the citizens of society. PHC can be the first instance 
that parents reach out to when health problems arise with their children. Parents have a 
crucial part in the life of their ill children, and their participation in health care situations 
is essential to help the children feel comfortable. The experience of comfort is 
consolidated by a confidential relationship between parents, children and health care 
professionals. 
Aim: To describe the experience of district nurses with caring relationships considering 
parents in PHC. 
Method: Semi-structured interviews with an inductive approach. The data consisted of 
ten individual interviews with district nurses in PHC. The analysis was conducted with a 
qualitative content analysis. 
Results: The analysis showed that district nurses strive to promote caring 
relationships by the following: to meet parents, to support parents and strive for a 
relationship between three parties. 
Conclusion: The experiences of district nurses with caring relationships considering 
parents in the PHC proposes meeting parents in physical meetings or during telephone 
nursing. There proves to be a complexity in the meeting with parents which dictates the 
outcome of the caring relationship. If a caring relationship is established with the parents, 
the cooperation will be strengthened and will promote parents to self-care. 

 
Keywords: Caring relationships, district nurse, experiences, parents, primary 
healthcare center 
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1 INLEDNING 

I samband med den verksamhetsförlagda utbildningen inom distriktssköterskeutbildningen 
har vi mött föräldrar som söker vård för sina barn inom primärvården på vårdcentral samt 
vid hälsobesök till barnhälsovården. Vi har även i tidigare yrkesutövning som sjuksköterskor 
kommit i kontakt med föräldrar i olika vårdsituationer där vi bland annat noterat att 
multifaktoriella orsaker påverkar relationer till föräldrar som söker vård för sina barn. Under 
den verksamhetsförlagda utbildningen har vi haft möjlighet att diskutera och reflektera över 
dessa möten med respektive handledare vilket har varit givande men inte helt klarläggande. 
Reflektionerna har varit ett sätt för oss att försöka förstå vad som påverkar vårdande 
relationer med föräldrar och hur vi som blivande distriktssköterskor kan vara närvarande i 
möten med föräldrar. Det faktum att möten i primärvården oftast sker under en kort 
tidsperiod samt oftast inte är återkommande är ytterligare en aspekt som vi tror har 
betydelse för utformningen av vårdande relationer. I sökandet efter evidensbaserad litteratur 
gällande vårdande relationer i primärvården finns inte mycket att finna. Den litteratur som 
står till hands berör främst vårdande relationer med föräldrar i slutenvården eller med 
föräldrar till svårt sjuka barn i hemmet. Majoriteten av den litteratur vi har tagit del av har 
fokus på föräldrars erfarenheter, några tar upp både föräldrars och vårdpersonals aspekter 
och endast ett fåtal fokuserar på distriktssköterskors erfarenheter av vårdande relationer. 
Avsaknaden av litteratur samt diskussioner med handledare gällande komplexiteten i 
vårdrelationer mellan distriktssköterskor och föräldrar har väckt vår nyfikenhet och vilja att 
fördjupa oss i ämnet. 

 
 
 
 
 
2 BAKGRUND 

 
I bakgrunden presenteras primärvårdens uppdrag, beskrivning av distriktssköterskors 
profession samt definition av föräldrar och barn i detta examensarbete. Det teoretiska 
perspektivet för begreppet vårdande relation redovisas. Därefter beskrivs föräldrars och 
vårdpersonals perspektiv på den vårdande relationen enligt tidigare forskning. 

 
 
 
2.1 Primärvårdens uppdrag 

 
I Sverige regleras primärvårdens uppdrag av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:736, 
5 §) och landstingen ansvarar för primärvården vilken ska erbjuda grundläggande vård vid 
behov till alla samhällsmedlemmar. En rapport av Socialstyrelsen (2016) angående 
primärvårdens uppdrag betonar att vården ska vara lättillgänglig samt förslagsvis vara den 
första kontakten med sjukvården när vårdbehov uppstår som inte är akut eller livshotande. 
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Detta innebär att primärvårdens verksamhet består av både planerade och oplanerade 
allmänmedicinska uppdrag till både barn och vuxna. Landstingen har en viss frihet att 
utforma verksamheterna efter det egna kommunala styret varför kompetenskraven inte är 
helt lika i alla landsting. Drygt hälften av landstingen har krav på att det ska finnas 
sjuksköterskor med specialistutbildning till distriktssköterska för att kunna möta upp det 
grundläggande behovet av vård. 

 
Enligt Karlsson-Gadea (2015) sker kontakt med vårdcentraler antingen via telefon eller 
genom fysiskt besök. Vid kontakt föreligger oftast ett aktuellt hälsoproblem som kräver 
bedömning och eventuell åtgärd. Vårdcentraler tillhör öppenvården vilket innebär att 
patienter åker hem eller remitteras vidare efter en avslutad vårdsituation. Barnhälsovårdens 
kontakter är av annan karaktär där målet är att främja barns hälsa och utveckling genom 
fortlöpande möten mellan föräldrar och vårdpersonal i ett preventivt syfte. Möten som gäller 
besök i barnhälsovården exkluderas i detta examensarbete. 

 
 
 
 
2.2 Distriktssköterskors profession 

 
Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) har tagit fram en kompetensbeskrivning för att 
beskriva distriktssköterskors arbete. I sin profession möter distriktssköterskor människor i 
alla åldrar i både enkla och komplexa situationer för att främja eller återställa hälsa. Det 
varierande arbetet kräver en bred kunskapsbas som vilar på vetenskap och beprövad 
erfarenhet samt ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Förutom personlig lämplighet krävs 
fördjupade kunskaper i vetenskaper såsom omvårdnad, medicin, folkhälsa samt pedagogik 
och ledarskap vilken erhålls i utbildningen till distriktssköterska. Utbildningen till 
distriktssköterska sker på avancerad nivå och omfattar 75 högskolepoäng vilken ger en 
skyddad yrkestitel samt ställer krav på en förmåga att kunna leda och utveckla omvårdnaden 
i primärvården. Den personliga lämpligheten kräver en adekvat självuppfattning och 
självkänsla vilken möjliggör ett professionellt förhållningssätt och en förmåga att samarbeta 
med andra professioner. Distriktssköterskor arbetar inom flertalet olika verksamheter. 
Arbetet på vårdcentral innebär egen mottagningsverksamhet med självständiga bedömningar 
och insatser utefter behov. Insatser kan vara av omvårdnads- eller medicinsk karaktär. 
Distriktssköterskor arbetar hälsofrämjande genom att möta, stödja, förebygga, ge råd och 
behandla personer och deras familjer i alla skeden i livet oavsett bakgrund och orsak. 

 
 
 
2.3 Definition av föräldrar och barn 
Föräldrabalken (SFS 1949:381, 6kap, 2§) tydliggör att” Den som har vårdnaden om ett barn 
har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § 
blir tillgodosedda” (SFS 1949:381, 6kap, 2§). Den person som har vårdnaden om ett barn 
betraktas som vårdnadshavare vilket även kan definieras som förälder. Fortsättningsvis i 
detta arbete används begreppet förälder vilket då avser vårdnadshavare till barn som 
befinner sig i vårdsituation inom öppen- eller slutenvården. 
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I det här examensarbetet används Förenta nationernas barnkonventions (1989) definition av 
barn. Enligt barnkonventionen som gäller barns rättigheter betecknas individer under 18 år 
som barn. Konventionens artikel 24 (1989) som berör hälsa och sjukvård beskriver att staten 
ska garantera att alla barn erhåller nödvändig hälso- och sjukvård med tyngdpunkt på 
primärhälsovården. I en proposition (2009/10:232) från regeringen antagen av riksdagen 
med förslag på åtgärder för att stärka barns rättigheter i Sverige betonas att föräldrar är de 
som ska tillvarata barns rättigheter vid kontakt med samhällsinstanser som exempelvis 
hälso- och sjukvården. Även Söderbäck (2010) belyser att familjen och föräldrar har en 
central roll i sjuka barns liv vilken inte kan bortses från när barn söker vård. Föräldrars 
delaktighet vid vårdsituationer är av stor vikt för att barn ska känna sig trygga. Tryggheten 
stärks av en förtroendefull relation mellan förälder, barn och vårdpersonal. 

 
 
 
2.4 Vårdande relationer 

 
Vårdande relationer är det vårdvetenskapliga begrepp och perspektiv som ligger till grund 
för detta examensarbete. Snellman (2014) diskuterar begreppet vårdrelationer och menar 
att det kan uppfattas som mångtydigt. Innebörden kan vara av både positiv och negativ 
karaktär och relationer kan vara både vårdande och icke vårdande vilket gör de komplexa. 
Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att vårdrelationer 
existerar naturligt i mellanmänskliga relationer eller så kallad vänskapsrelationer och att 
de skiljer sig från professionella vårdrelationer. I vänskapsrelationer finns en personlig 
förförståelse i mötet och en tyst kunskap om individen, relationerna bygger på en självvald 
ömsesidighet som ger intimitet i relationer. Professionella relationer i möten mellan 
vårdare och patienter bygger på andra förutsättningar och präglas av obalans i möten där 
patienter står i beroendeställning till vårdare. I vårdrelationer av professionell karaktär är 
möten tillfälliga och inte självvalda vilket ger en asymmetri i relationen. Även Dahlberg 
och Segersten (2010) diskuterar dessa skillnader i vårdande relationer mellan närstående 
och de i vårdsammanhang mellan vårdare och patient vilka kräver ett professionellt 
engagemang. Professionaliteten innebär att relationer fokuserar på patienten och dennes 
behov, att vårdare har en medvetenhet om sin kunskapsgrund och aktivt reflekterar över 
det som sker i möten. Det finns även en obalans i professionella möten där vårdare inte 
förväntar sig att få ut någonting för egen del utan all fokus ligger på patienters hälsa och 
välbefinnande. Det är vårdare som har ett ansvar för att relationer hålls professionella och 
inte förorsakar patienten vårdlidande vilket likaså Dahlberg m.fl. (2003) betonar. 

 
Även Kasén (2002) menar att det finns en åtskillnad i begreppen vårdrelation och 
vårdande relation med innebörden naturlig- eller professionell vård. Det föreligger en 
mångfald i terminologin vilket gör att de inte kan ses som ontologiska begrepp utan 
innebörden är vårdgemenskap. I sin studie fokuserar Kasén (2002) på den vårdande 
relationen för att på djupet ta reda på betydelsen av begreppet. Studien tar sin teoretiska 
utgångspunkt i Erikssons omvårdnadsmodell (Eriksson, 1994, 2015) vilken bygger på 
kärleken till människan och tar fasta på att den grundläggande orsaken till vårdande är 
lidande. Lidandet beskrivs på olika nivåer och tolkas som en kamp mellan ont och gott. En 
förutsättning för att människans lidande ska kunna lindras är att det erkänns. Vid 
bekräftelsen av lidandet finns en möjlighet till förändring och utveckling av 
hälsotillståndet. 
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Kasén (2002) beskriver att formandet av den vårdande relationen sker när vårdaren 
uppmärksammar patientens lidande och närmar sig denne på ett kärleksfullt sätt det vill 
säga intar ett karitativt förhållningssätt och relaterar till patienten. Vårdaren måste vara 
inbjudande och berörande för att tillåta patientens lidandeberättelse att ta form. 
Lidandeberättelsen väcker medlidande hos vårdaren som bjuder in till en vårdande 
relation. Vid inbjudan till den vårdande relationen tar vårdaren på sig ansvaret att värna 
om patientens värdighet genom att hörsamma och lindra lidandet. Kasén (2002) tolkar det 
som att patienten i lindrandet berörs som en enhet vilken utgörs av patientens kropp, själ 
och ande. I beröringen kan förtroende för och en tillit till vårdaren uppstå. Innebörden av 
mötet kan vara vitt skild i olika vårdsituationer för både patienter och vårdare. Patienters 
och vårdares uppfattning om och förhållningsätt i vårdrelationen avgör om det uppstår en 
vårdande relation. 

 
 
2.4.1 Vårdande relation ur ett föräldraperspektiv 

 
Patientsäkerhetslagen (2010:659,6 kap: 7§) ålägger att vården ska skapas i samråd med 
patienten. För att säkerställa att barn erhåller en säker vård innebär det kommunikation 
och samråd med barn och föräldrar. Nordiskt nätverk för barns och ungas rätt och behov 
inom hälso- och sjukvård [NOBAB] (2014) poängterar vikten av att barn och föräldrar 
involveras i vården. De ska erhålla grundlig information för att kunna vara 
medbestämmande i de beslut som fattas gällande barnets vård. 

 

Tidigare studier av Fegran, Fagermoen och Helseth (2008), Hallström, Runesson och 
Elander (2002), Hallström (2004) och Roden (2005) visar att föräldrar till barn i 
vårdsituationer oavsett vårdnivå önskar att få vara delaktiga i utformandet av 
vårdsituationer. Föräldrar och barns delaktighet i vårdsituationer är en faktor som även  
De Melo, Ferreira, de Lima och de Mello (2014) framhåller. De menar att föräldrars 
delaktighet i vården är nödvändigt för att kunna tillgodose barns behov och garantera 
deras säkerhet. Vikten av att föräldrar deltar i vården är även något som Corlett och 
Twycross (2006) samt Hakio, Rantanen, Åstedt-Kurki och Souminen (2014) bekräftar. De 
beskriver att föräldrar är experter på sina barn vilket innebär att de kan tolka signaler och 
har kännedom om barns behov bättre än vårdpersonal. Varje förälder är unik i sitt sätt att 
hantera situationen när deras barn är sjukt och har varierande behov av delaktighet varför 
vårdpersonal behöver vara uppmärksamma på individers specifika behov. De Melo m.fl. 
(2014) menar att när barn blir sjuka och söker vård ersätts familjerelationerna av 
trepartsrelationer bestående av barn, föräldrar samt vårdpersonal. En ömsesidig förståelse 
i relationen är nyckeln till föräldrars närvaro och deltagande i vårdsituationer. Aarthun 
och Akerjordet (2014) har studerat föräldrars delaktighet i beslutsfattande gällande 
hälsovårdstjänster och slutsatsen är att föräldrars önskan om delaktighet är varierande. De 
flesta föräldrar önskar inkluderas i diskussion gällande val av behandling men avsäger sig 
ansvar vid beslutsfattande. Ertmann, Söderström och Reventlow (2005) beskriver att 
föräldrar uppskattar den professionella expertisen i vårdmöten men det utesluter inte en 
önskan om att deras specifika personliga kunskaper kring barnet respekteras. Föräldrar 
önskar information på ett lättförståeligt sätt för att kunna medverka i vården. Aarthun och 
Akerjordet (2014) och Corlett och Twycross (2006) menar att grunden för en 
förtroendefull relation med barn och föräldrar är en öppen och ärlig kommunikation. Den 
förtroendefulla relationen stärker föräldrar till att bli mer delaktiga vid vårdtillfället. Vid 
otillräckligt med information eller när personalen inte uttrycker sig förståeligtupplever 
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föräldrar att de inte har kontroll över situationen vilket inverkar menligt på relationen 
med vårdpersonalen. Bristen på förhandling i vårdsituationer är även en faktor som 
motverkar föräldrars deltagande och gör vårdpersonal dominant i mötena. Att 
vårdpersonal har en viss dominans i vårdmöten bekräftas av Espezel och Canam (2003) 
och Shields, Pratt och Hunter (2006). De påtalar att det finns en asymmetri i relationen 
mellan föräldrar och vårdpersonal. Asymmetrin beror bland annat på att föräldrar som 
söker vård är i beroendeställning till vårdpersonal. Föräldrars känsla av utsatthet och att 
inte ha kontroll över situationen samt brist på förhandling och kommunikation bidrar till 
en ökad asymmetri. För att minska asymmetrin och synliggöra förväntningar och 
önskemål krävs en öppen kommunikation där föräldrar ges en möjlighet att delge sina 
åsikter. Hallströms m.fl. (2002) menar att föräldrars förmåga att tydligt uttrycka sina 
behov samt vårdpersonalens förmåga att identifiera föräldrars behov är avgörande för 
etablering av relationen. 

 
Buczkowski m.fl. (2013) har undersökt föräldrars åsikter efter besök på akutmottagning 
med sina barn. Det framkommer att föräldrar uppskattar att personal visar medkänsla och 
empati samt att de blir sedda. Det framkommer även här att kommunikation och 
fortlöpande information under vårdtillfället är faktorer som värderas högt av föräldrar. 
Genom kommunikation bekräftas föräldrar och de känner sig tryggare i vården av sjuka 
barn. Tryggheten bekräftas även av De Melo m.fl. (2014) samt Ertmann, Reventlow och 
Söderström (2011) som menar att kommunikation och gemensam förståelse är grunden 
till att föräldrar känner sig lugnare och stärks i att delta i vården av barn. Ygge och Arnetz 
(2004) påtalar ytterligare en faktor som stärker och uppmuntrar föräldrar till att delta i 
vården, föräldrar stärks om de upplever att de blir lyssnade till av vårdpersonal. 

 
 
2.4.2 Vårdande relation ur vårdarens perspektiv 

 
Vårdpersonals syn på sin profession styr hur de involverar föräldrar i vården av barn 
vilket framkommer i Ygges (2007) studie. Studien undersöker sjuksköterskors 
uppfattning om föräldrars deltagande i vården av sjuka barn på sjukhus. Studien 
konfirmerar att sjuksköterskor anser att en viktig del av deras jobb är att involvera 
föräldrar i vården. Erfarna sjuksköterskor som känner sig säkra i sin yrkesroll och är 
trygga i den kliniska kompetensen har lättare att koncentrera sig på föräldrar och 
därmed en möjlighet att etablera en förtroendefull relation. Oerfarna sjuksköterskor 
som känner sig osäkra i sin roll kan uppleva sig iakttagna vid patientarbetet och lägger 
mera fokus på att utföra praktiska arbetsuppgifter som exempelvis blodprovstagning 
istället för att aktivt arbeta på föräldrarelationer. 

 
Corlett och Twycross (2006) beskriver att även sjuksköterskors uppfattning om 
föräldradelaktighet styr bemötandet och involveringen av föräldrar i vårdsituationer. 
Sjuksköterskor som är äldre eller har mer erfarenhet tenderar att respektera föräldrars 
delaktighet i beslutsfattande samt vid förhandling i högre utsträckning. Fisher, Broome, 
Friesth, Magee och Frankel (2014) har undersökt nyutbildade sjuksköterskors förmåga att 
ha känslomässigt ansträngande samtal med föräldrar. De sjuksköterskor som fick extra 
utbildning och träning inför dessa samtal var bättre rustade att möta föräldrar samt 
involvera dem i högre utsträckning vården. Sjuksköterskors behov av handledning och 
utbildning styrks även av Wiger, Hellström och Berg (2008) angående föräldrars 
deltagande vid neonatal intensivvård. Här framkommer att sjuksköterskor saknar tydliga 
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mål och strategier för att bemöta föräldrar i kris vilket medför att de ofta utgår från sig 
själva och sina erfarenheter i mötet med föräldrar. Tydliga strategier och mål skulle kunna 
underlätta för sjuksköterskor i kommunikation med föräldrar. 

 
O'Haire och Blackford (2005) samt Ygge (2007) har undersökt hur sjuksköterskor 
förhandlar med föräldrar till att delta i vården av sina barn. Sjuksköterskor upplever att 
de har ett ansvar både för föräldrar och barn i vården och att denna trepartsrelation kan 
upplevas stressfull. Ibland skiljer sig sjuksköterskors och föräldrars uppfattning om vad 
som är bäst för barnet vilket ytterligare är en stressande faktor för sjuksköterskor. Vid 
tillfällen när sjuksköterskor handlar med barnets bästa för ögonen och föräldrarna är av 
annan åsikt uppstår en moralisk konflikt vilken kan generera stress. Ytterligare en källa till 
stress hos sjuksköterskor kan vara när föräldrar inte lever upp till deras förväntningar i 
vården eller är svåra att bemöta. Föräldrar som upplevs svåra är bland annat de som visar 
ilska, inte kompromissar eller inte tar in det sjuksköterskor har att säga. Även föräldrar 
som kräver stor del av sjuksköterskors tid kan upplevas svåra i relationer. I möten med 
föräldrar som av sjuksköterskor upplevs svåra finns en avsaknad av riktlinjer för hur 
situationen ska hanteras. Sjuksköterskor uttrycker ett behov av stöd för att utveckla 
strategier att kunna möta föräldrar professionellt. Detta styrks av Ygge, Lindholm, och 
Arnetz (2006) studie vilken har undersökt vårdpersonals uppfattning om föräldrars 
deltagande vid tre barnsjukhus med inriktning mot kirurgi, onkologi samt neurologi. 
Undersökningen visar att i de enheter som har tydligt definierade rutiner upplever 
personalen att de har mer tid till att prata med föräldrar och etablera en relation. Coyne 
(2008) menar att sjuksköterskor kan ha en god hjälp av ett strukturerat 
bedömningsformulär som skattar föräldrars förväntningar för att undvika missförstånd i 
relationen. Sjuksköterskor behöver sätta ord på de svårigheter som uppstår för att kunna 
se dem i ett strukturellt sammanhang på arbetsplatsen och inte ta dem som personlig 
kritik. Utöver det ses kommunikation vara den effektivaste strategin för att upprätthålla 
ett samarbete med föräldrar. Kommunikation är det verktyg som sjuksköterskor kan 
använda för att uppnå tillit och respekt i relationen. 

 
 

Fegran och Helseths (2009) observationsstudie på en norsk intensivvårdsavdelning visar 
att sjuksköterskor kan uppleva de praktiska arbetsuppgifterna lättare att hantera än att 
etablera relationer med föräldrar. Det kan upplevas som utmanande och krävande att 
skapa en god relation med föräldrar men är ändå en nödvändighet för att kunna engagera 
föräldrar i vården av sina barn. Aarthun och Akerjordet (2014) beskriver att det krävs en 
lyhördhet från vårdpersonal samt att föräldrar har en förmåga att uttrycka sina 
önskningar för att de ska kunna delta i vården. Denna tvåvägs kommunikation bygger på 
ömsesidigt förtroende och respekt. Wiger m.fl. (2008) beskriver att sjuksköterskor 
underlättar för föräldrar att delta i vården genom att visa omtanke, bekräfta och få dem 
att känna sig välkomna samt bjuda in till kommunikation. Det framkommer även i en 
studie av Fisher och Broome (2011) att både vårdpersonal och föräldrar värderar 
kommunikation som en viktig förutsättning för att etablera en relation. 
Kommunikationen ska vara ärlig, faktabaserad och återkommande. Kommunikation som 
är inkännande och bekräftande har möjlighet att bygga en vårdande relation. Lee (2007) 
har intervjuat engelska barnsjuksköterskor vad partnerskap i vården innebär för dem. Att 
etablera ett partnerskap med föräldrar ses som en del av den familjefokuserade 
omvårdnaden vilket är praxis vid vård av barn idag. Förutsättningar för att etablera ett 
partnerskap är att sjuksköterskor har en positiv attityd till och respekterar föräldrar som 
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jämbördiga partners i vården samt att föräldrar har en förståelse för vårdsituationen. 
Föräldrars förståelse uppnås genom kommunikation och förhandling med sjuksköterskor. 
Ett lyckat partnerskap stärker sjuksköterskor i sin roll och skapar ett välmående 
arbetsklimat. 

 
 
 
 
 
3 PROBLEMFORMULERING 

 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vården i Sverige utformas i samråd med patienter vilket 
innebär involvering av både barn och föräldrar vid vårdsituationer. Forskning visar att 
föräldrar oavsett vårdnivå önskar delta i vården av sina barn. Det är vårdpersonals ansvar 
att möjliggöra föräldrars deltagande och bjuda in till en vårdande relation. Vårdpersonals 
uppfattning om den egna rollen samt förmåga att kommunicera med föräldrar kan vara 
avgörande faktorer för hur vårdande relationer utformas. 

 
Tidigare studier fokuserar främst på vårdande relationer i slutenvård. Det finns 
knapphändigt med kunskap om vårdande relationer mellan föräldrar och 
distriktssköterskor på vårdcentral. Eftersom vårdcentraler vanligtvis är de första 
instanserna som kontaktas vid hälsoproblem är det angeläget att ta del av 
distriktssköterskors erfarenheter av vårdande relationer till föräldrar på vårdcentral. 
Ökad kunskap om distriktssköterskors erfarenheter av vårdande relationer med föräldrar 
kan bidra till en djupare förståelse av vårdande relationer mellan föräldrar och 
distriktssköterskor på vårdcentral. 

 
 
 
 
 
4 SYFTE 

 
Syftet är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av vårdande relationer med 
föräldrar på vårdcentral. 

 
 
 
 
 
5 METOD 

 
I följande avsnitt presenteras design, urval och datainsamling samt analys av 
insamlat material. 
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5.1 Design 
 

För att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av vårdande relationer till föräldrar på 
vårdcentral har en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats valts. Enligt Henricson 
och Billhult (2012) är intervju med induktiv ansats lämpligt att använda när syftet med en 
studie är att beskriva människors upplevelser och erfarenheter förutsättningslöst. Även 
Kvale och Brinkman (2014) samt Elo och Kyngäs (2008) menar att intervju är en 
användbar datainsamlingsmetod för att erhålla beskrivningar av informanters 
erfarenheter. 

 
 
 
5.2 Urval och datainsamling 

 
Urval av informanter till denna studie har skett genom ett strategiskt urval vilket innebär 
att urvalet baseras på individer som förväntas kunna ge information i ämnet som ska 
studeras (Henricsson & Billhult, 2012). Inklusionskriterier för deltagande är 
distriktssköterskor med minst ett års arbetserfarenhet som distriktssköterska och lägst 50 
procent tjänstgöringsgrad på vårdcentral. Exklusionskriterier är distriktssköterskor som 
arbetat mindre än ett år på vårdcentral samt de distriktsköterskor som arbetar inom 
barnhälsovården. 

 

Verksamhetschefer på 35 vårdcentraler i Region Örebro län, Västmanlands- och 
Sörmlands landsting i Mellansverige kontaktades under vecka 33 via mail för ansökan om 
tillstånd till att genomföra studien (Bilaga A). Efter tio dagar hade ett fåtal 
verksamhetschefer svarat nekande på förfrågan om tillgång till informanter på deras 
respektive vårdcentral och övriga uteblev med svar. På grund av dålig respons söktes de 
verksamhetschefer som inte svarat upp via telefonsamtal. Endast två samtal gav kontakt 
med verksamhetschef varav en medgav deltagande. De övriga telefonsamtalen resulterade i 
återkoppling till telefonväxel med autosvar. Ytterligare försök till att erhålla svar om 
eventuellt deltagande i studien skedde via personlig kontakt med tre verksamhetschefer 
vilka gav sitt samtycke. Under vecka 36 inkom ytterligare tre medgivanden från 
verksamhetschefer, totalt sju verksamhetschefer gav sitt samtycke. Efter klartecken till att 
genomföra studien med informanter på arbetstid kontaktades distriktssköterskor vid dessa 
verksamheter via deras arbetsmail med förfrågan om deltagande i den planerade studien 
(Bilaga B). Tilltänkt antal informanter till studien var tio till 12 distriktssköterskor vilket 
Kvale och Brinkman (2014) anser vara ett lämpligt antal. Efter en vecka hade 10 
distriktssköterskor tackat ja till att delta i en intervju. 

 
Semistrukturerad intervju valdes som datainsamlingsmetod. Enligt Danielsson (2012a) 
är semistrukturerad intervju en lämplig metod för att försöka förstå en annan individ där 
samtalet påverkar i vilken ordning frågorna från intervjuguiden ställs. Intervjuguiden 
(Bilaga C) konstruerades med några få riktade öppna frågor inspirerade av Dahlberg m.fl. 
(2003) samt Kvale och Brinkman (2014). En provintervju utfördes med en 
distriktssköterska för att verifiera validiteten i intervjuguiden. Utfallet av provintervjun 
var tillfredställande varför intervjuguiden behölls i sin helhet utan justeringar. 
Provintervjun spelades inte in och ingår inte i analysmaterialet. De öppna frågorna i 
guiden var av deskriptiv karaktär vilket Kvale och Brinkman (2014) menar är nödvändigt 
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för att åstadkomma spontana beskrivningar av intervjupersonens levda erfarenheter. 
Vidare följdes de riktade frågorna upp av uppföljningsfrågor vid behov för att 
vidareutveckla svaren. 

 
Kvale och Brinkman (2014) anser att en viss teoretisk kunskap om det ämne som ska 
undersökas är nödvändigt för att erhålla en struktur och mening vid intervjuer. En strävan 
att medvetandegöra förförståelsen kommer att ske under hela examensarbetet för att 
minimera dess påverkan på resultatet. 

 
Alla intervjuer genomfördes enskilt under vecka 36 och 37 på respektive informantens 
arbetsplats under arbetstid förutom en som tog plats i dennes hem på informantens 
egen begäran. De första intervjuerna genomfördes gemensamt för att ta lärdom av 
varandra samt möjliggöra att efterföljande intervjuer genomfördes på ett likartat sätt. 
Avsikten med att genomföra intervjuer på arbetstid samt på respektive informants 
arbetsplats var att underlätta möjligheten till deltagande. Enskilda intervjuer istället för 
fokusgrupp valdes för att informanter skulle känna sig fria att berätta utan påverkan av 
andra informanter på arbetsplatsen (Kvale & Brinkmann, 2014). Informanterna var 
kvinnor och män med en yrkeserfarenhet som distriktssköterska med fördelning mellan ett 
och 40 år. Intervjuerna varierade i tidsomfattning mellan 1o och tjugo minuter samt 
spelades in med mobiltelefon. De inspelade intervjuerna transkriberades i helhet för att 
sedan analyseras. 

 
 
 
5.3 Analys 

 
Det transkriberade materialet analyserades med hjälp av induktiv innehållsanalys enligt 
Elo och Kyngäs (2008) tre faser. De tre faserna innefattar förberedelse, organisering och 
rapportering. Analysförfarandet bedömdes passa studien eftersom det lämpar sig för att 
analysera fenomen och erfarenheter. I förberedelsefasen transkriberades varje intervju 
enskilt och avidentifierades genom att kodas med en siffra. Därefter genomlyssnades de 
inspelade intervjuerna gemensamt samtidigt som transkriberingarna genomlästes för att 
uppfatta tonläge och sinnesstämning hos informanter. Efter att gemensamt ha lyssnat 
igenom det transkriberade materialet, lästes det transkriberade materialet igenom 
grundligt flertalet gånger för att erhålla en vidare förståelse av materialet. 

I nästa steg inleddes organiseringsfasen där de meningsbärande enheterna plockades ut 
och kodades. Enligt Elo och Kyngäs (2008) plockas de meningsbärande enheterna ut 
genom öppen kodning vilket innebär att fortlöpande noteringar sker i texten vid 
genomläsning. De meningsbärande enheterna noterades i marginalen enskilt för att få 
fram så många aspekter på innehållet som möjligt. Därefter diskuterades dessa noteringar 
gemensamt i en strävan att uppnå en samstämmighet. De meningsbärande enheterna 
plockades ut och noterades på post-it lappar som sorterades efter innebörd. Vid 
organiseringen framkom nio subkategorier vilka kondenserades till tre generiska 
kategorier. De tre generiska kategorierna mynnade ut i en huvudkategori. 
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Tabell 1. Exempel på analysmatris 
 
 

Meningsbärande enhet Subkategori Generisk kategori Huvudkategori 
Om man 
återkopplar…det tycker 
jag är bra för att…för 
det…då handlar det ju 
om föräldrarna att de ska 
känna sig trygga. 

 
 
 

Att inge trygghet till 
föräldrar. 

 
 
 

Att stödja föräldrar. 

 
 
 

Att främja den 
vårdande relationen. 

Lugna deras oro genom 
att säga att det är inte 
farligt. 

 
 
 
 
 
 
 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Innan examensarbetets start ansöktes om etikprövning till akademin för hälsa vård och 
välfärd på Mälardalens högskola vilken godkändes. För att skydda de informanter som 
deltar i detta arbete har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna gällande 
forskning på människor som Vetenskapsrådet (2002) har antagit. Principernas 
huvudkrav är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
För att efterleva dessa krav har informanterna erhållit både skriftlig information (Bilaga 
B) samt muntlig information angående studiens syfte och tillvägagångsätt. Vid 
intervjutillfällets start gavs informanterna möjlighet att ställa frågor om studien samt 
skriftligt samtycke inhämtades. De medverkande informerades om att de när som helst 
kunde avbryta sitt deltagande under studiens gång utan negativa följder. Med hänsyn till 
informanternas integritet skedde intervjuerna enskilt. Detta för att intervjupersonerna 
skulle kunna känna sig fria att uttrycka sig utan påverkan av andra informanter. Även 
intervjuguiden (Bilaga C) konstruerades för att informanterna skulle kunna känna sig fria 
att uttrycka sig utan påverkan av intervjuarna. Fenomenet som studeras bedöms inte vara 
av känslig karaktär för informanterna. 

 
Inspelade intervjuer används endast i detta examensarbete och insamlat material 
kommer inte att lånas ut till andra icke vetenskapliga syften. Efter transkribering och 
godkännande av examensarbetet destrueras samtliga ljudfiler. Allt insamlat material i 
studien har avkodats för att behandlas helt konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (SFS 
2014:821). Det insamlade materialet har under studiens gång varit tillgängligt för 
studenterna som arbetar med studien samt handledare vid Mälardalens högskola. 

 
Vid avslutad och godkänd studie av examinator kommer allt insamlat material förvaras 
enligt arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446). Godkänt examensarbete 
kommer att publiceras i databasen DiVA och därmed möjliggörs en spridning av 
resultatet. Varje intervjudeltagare kommer personligen att erhålla en kopia av 
examensarbetet för att främja känslan av meningsfullhet att medverka. 
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7 RESULTAT 
 

I analysen av intervjuerna framkommer nio subkategorier gällande distriktssköterskornas 
erfarenheter av vårdande relationer med föräldrar på vårdcentral. Subkategorierna mynnar 
ut i tre generiska kategorier vilka leder till huvudkategorin som är att främja den vårdande 
relationen (Bilaga D). Fortlöpande i resultatet används citat för att illustrera informanternas 
erfarenheter. 

 
 
 
7.1 Att främja den vårdande relationen 

 
Distriktssköterskornas erfarenhet av att främja vårdande relationer på vårdcentral 
sker genom; Att möta föräldrar, att stödja föräldrar samt att verka för en 
trepartsrelation. 

 
 
 

 
 

Figur 1. Illustration av resultatets generiska kategorier och subkategorier. 
 
 
 
 
 
7.1.1 Att möta föräldrar 

 
I intervjuerna framkommer att mötet med föräldrar både fysiskt eller via telefonsamtal 
påverkas av distriktssköterskornas uppfattning om föräldrars förväntningar på 
vårdsituationen. Uppfattningen har en betydelse för hur kommunikationen med föräldrar 
sker. 

Att möta 
föräldrar 

•Att kommunicera med föräldrar 
•Föräldrars förväntningar på vården 

Att stödja 
föräldrar 

•Att inge trygghet till föräldrar 
•Att bekräfta föräldrar 
•Att skapa förtroende i relationen med föräldrar 

Att verka för en 
trepartsrelation 

•Att bjuda in till delaktighet 
•Att se föräldrar och barn som en enhet 
•Att samarbeta med barn och föräldrar 
•Att ge råd 
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Distriktssköterskornas uppfattning om föräldrars förväntningar på vården påverkar 
utfallet av den vårdande relationen. Ibland undersöks barnet även om det inte är 
medicinskt motiverat bara för att man tror att föräldern har förväntningar på att det ska 
göras. Undersökningen sker för att tillmötesgå föräldern. Några informanter betonade att 
föräldrar kan bli frustrerade när distriktssköterskorna inte hittar någonting att åtgärda vid 
undersökning, föräldern hade önskat en snabb hjälp och åtgärd på problemet. 
Informanterna uppgav att även de upplevde en frustration i dessa situationer då de inte 
kan tillmötesgå föräldrarnas krav. Frustrationen gav en känsla av att inte göra det man 
skulle och att arbetet utfördes mindre bra. När föräldrar hade önskemål om att få träffa en 
doktor eller förväntningar på medicinsk behandling som exempelvis antibiotika men 
istället erhöll egenvårdsråd ställdes krav på distriktssköterskan att motivera 
handläggandet av barnet. Vissa av informanterna upplevde det som obekvämt att 
argumentera kring detta medan andra ansåg att det inte var ett problem. 

 
 

När man har en förväntning om att man ska få penicillin…eller man ska…många föräldrar 
har en förväntning att man kanske ska få någonting och man kanske bara får ett råd…och 
då…och då kan det bli…kan det uppstå att man måste stå på sig lite grann (Informant 3). 

 
 

Samtliga informanter beskriver att kommunikation med föräldrar har en betydande 
del i mötet med föräldrar. Vid kommunikation med föräldrar försökte 
distriktssköterskorna använda ett enkelt språk för att underlätta för föräldrar att förstå 
dem. Användandet av ett enkelt språk beskrevs även som en åtgärd för att hamna på 
samma nivå som föräldrar. Trots ett enkelt språk upplevde distriktssköterskorna i vissa 
fall att de inte nådde fram till föräldrar. Otillgängligheten kunde bero på språksvårigheter 
men även samtal i telefon upplevdes som svårare eftersom distriktssköterskorna inte har 
tillgång till kroppsspråket. Informanterna beskrev även att föräldrar som var rädda eller 
oroliga kunde vara svåra att kommunicera med och att det var viktigt i dessa situationer 
att inte vara osäker och vacklande i samtalet för att lyckas vända situationen. 
Informanterna beskrev vidare att det även var viktigt att lyssna in föräldrarna för att 
erhålla en förståelse för hur de tänker och vilka förutsättningar de har i den aktuella 
vårdsituationen. De flesta informanterna talade om kommunikationen som en dialog där 
man gemensamt försökte komma fram till vad som behövdes för att hjälpa barnet och 
föräldern. En distriktssköterska uttryckte att ”Man försöker ju diskutera så det blir så bra 
som möjligt i alla fall. Att komma fram och få fram vad man har för förutsättningar…” 
(Informant 7). 

 
En informant tog upp svårigheter som kan tillkomma när föräldrar är separerade. Det 
upplevdes svårt att veta vilken information som fick lämnas ut till respektive förälder när 
de var separerade. Separerade föräldrar kunde även lämna motstridig information vilket 
försvårade bedömningen av vilket hjälpbehov som förelåg eller vilken insats som var 
lämplig. Ytterligare en svårighet som nämndes var att bedöma hur mycket information 
som skulle lämnas ut till föräldrar som ringde angående de lite äldre barnen. 
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7.1.2 Att stödja föräldrar 

Att stödja föräldrar innebär för distriktssköterskorna att skapa förtroende, inge trygghet 
och bekräfta föräldrar. 

 
 

Distriktssköterskorna uppgav att de försökte skapa ett förtroende direkt med föräldrar 
vid första kontakten oavsett om det var i ett telefonsamtal eller i ett fysiskt besök. 
Förtroende erhölls genom att lyssna in och vara engagerad, lyhörd och bjuda på sig själv. 
Flertalet av informanterna ansåg att det gällde att bygga ett förtroende hos föräldrar för 
att få tillgång till barnet. Några av informanterna uppgav att det var svårt att hinna bygga 
ett förtroende i primärvården på grund av tidsaspekten. Besöken är oftast korta och inte 
återkommande vilket försvårar för distriktssköterskorna att bygga ett förtroende. En 
informant beskrev att återkommande kontakt med upprepade besök av förälder och barn 
möjliggjorde en förtroendeingivande relation. Några av informanterna beskrev att de 
försökte arbeta aktivt för att skapa ett förtroende hos föräldrarna för att motverka det 
negativa i tidsperspektivet. En informant beskrev skapande av förtroende som att 
”Mamman kände att jag hade tid och lust och ork…att man engagerar sig kanske lite mer 
än…än vad man egentligen behöver bara för att bygga det här förtroendet…” (Informant 
4). 

 

En del av distriktssköterskorna uppgav att det var nödvändigt att de uppfattades som 
lugna och stabila i vårdsituationen för att kunna inge trygghet till föräldrar. 
Flera av informanterna uppgav att om föräldrarna kände en trygghet så kunde de 
utföra mera åtgärder på egen hand vilket innebar att egenvården stärktes. En annan 
åtgärd för att skapa trygghet som de flesta av distriktssköterskorna uppgav var 
återkoppling. 
Återkopplingen uppgavs kunna ske samma dag, efter några timmar, dagen efter eller efter 
några dagar beroende på situationen. Informanterna uppgav att det som avgjorde när 
återkopplingen skedde var föräldrarnas individuella behov. Bedömningen av det 
individuella behovet skedde vid varje vårdtillfälle. 

 
 

Om man återkopplar…det tycker jag är bra för at…då handlar det ju om föräldrarna att de 
ska känna sig trygga i sin roll…som föräldrar till ett sjukt barn…även om det bara är en 
infektion eller någonting sånt…att man stöttar dem på det viset (Informant 3). 

 
 

Förutom att vara en lugn och stabil person som återkopplar vid behov uppgav 
informanterna att de behövde vara kunniga och säkra på sin sak för att kunna inge 
trygghet till föräldrar. En informant beskrev att om distriktssköterskan är obeslutsam 
och osäker så blir föräldrar oroliga och otrygga. 

 
Informanterna uppgav att det var betydelsefullt att distriktssköterskor bekräftar 
föräldrarna i vårdsituationen oavsett om det var i ett fysiskt möte eller i ett 
telefonsamtal. Flertalet av distriktssköterskorna betonade vikten av att se föräldrar där de 
befann sig genom att lyssna in dem och utforska vilka individuella förutsättningar de hade. 
Flera av informanterna beskrev att de tog föräldrars oro på allvar och bekräfta dem även 
om distriktssköterskorna själva inte tyckte att orsaken i sig var oroande. En informant 
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beskrev att ”Vi kanske säger i telefonen att det här är nog inte någonting som är något farligt men 
jag hör att du är orolig och då kan du få komma förbi så får vi kika på barnet” (Informant 1). 

 
 

Informanterna beskrev att de bekräftade föräldrar genom att tala om för dem att de gör ett 
bra jobb. En distriktssköterska beskrev att omvårdanden om föräldrar är minst lika viktig 
som omvårdnaden av barnet och att det därför är lika betydelsefullt att bekräfta föräldern 
som att se barnet i vårdsituationen. 

 
 
7.1.3 Att verka för en trepartsrelation 

 
Distriktssköterskorna berättade att de verkade för en trepartsrelation genom att bjuda 
in till delaktighet, att se föräldrar och barn som en enhet och samarbeta med dem samt 
att ge råd. 

 

Informanterna ansåg att det var viktigt att få med sig föräldrarna i vårdsituationen. 
Distriktssköterskorna menar att föräldrars delaktighet möjliggör för dem att lättare kunna 
nå barnet i mötet. Att bjuda in till delaktighet är även en handling som utförs för att 
föräldrar och barn ska känna sig nöjda i vårdsituationen. Delaktigheten ansågs även vara 
en förutsättning för att kunna individanpassa vården. Individanpassningen innebär att 
man når ett samförstånd mellan distriktssköterska, föräldrar och barn angående vården. 
Distriktssköterskorna poängterade även att det är viktigt att barnen görs delaktiga och 
medverkar i vårdsituationen eftersom det är de som har det egentliga hälsoproblemet 
vilket tydliggörs fram för allt med äldre barn. 

 
 

När man träffar barn och föräldrar som kommer så generellt så är det ju…så har jag ju lärt 
mig att patienten är, ska alltid vara i fokus. Det är ju barnet som är i fokus men…hela tiden 
när man träffar ett barn och en förälder så måste man ju…så måste man ju ha med 
föräldern på det här tåget…. (Informant 1). 

 
 

Informanterna beskrev att de såg föräldrar och barn som en enhet när de söker vård. 
Barnet är i centrum i vårdsituationen men även föräldern uppmärksammas. Vissa 
informanter uppgav att de tog mer hänsyn till föräldern när barnet var yngre eftersom de 
behövde föra barnets talan. De yngre barnen kan inte förklara och beskriva sin situation 
själva. Hos de äldre barnen läggs fokus mera på dem eftersom de i varierande grad kan 
redogöra för sin situation. Föräldern kommer i andra hand men det anses fortfarande 
betydande att de är delaktiga i vårdsituationen. 

 
 

Barnet läser ju av sina föräldrar hela tiden så att om jag inte når föräldrarna så kommer 
jag aldrig att nå barnet…men man måste ju…få med barnet också i det så att man inte 
bara pratar med mamman eller pappan eller vem det nu är som är med…det är ju en svår 
avvägning att vara…vända sig till barnet och prata med barnet men ändå få med 
föräldrarna i det hela (Informant 6). 
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Flertalet av informanterna beskrev i intervjuerna sin syn på föräldrarollen och hur den 
kan ha betydelse för bemötandet av föräldrarna. De flesta distriktssköterskorna ansåg att 
föräldrar kontaktar vården när de inte riktigt kan hantera sin roll som vårdande föräldrar 
och är i behov av hjälp. Generellt beskrevs att föräldrar till de mindre barnen uppfattas 
vara i större behov av att involveras i vårdsituationen eftersom de behöver stötta barnen i 
större utsträckning än om barnen är äldre. En av distriktssköterskorna ansåg att ”Men 
yngre barn där behöver föräldrarna vara med och hjälpa och stötta barnen och då tycker 
jag att de är lika viktiga som barnet” (Informant 10). 

 

En annan informant beskrev att det kan uppstå en intressekonflikt när man möter föräldrar 
till lite äldre barn där föräldern vill vara med och styra och inte involverar barnet i den 
utsträckningen som distriktssköterskan önskar. 

 
För att samarbetet med barn och föräldrar ska fungera bra betonade några av 
distriktssköterskorna att det var viktigt att man hade ett samförstånd i vårdsituationen. 
Besöket skapas tillsammans med barnet och föräldern. Faktorer som påverkar samarbetet 
kan vara exempelvis stress hos distriktssköterskor eller föräldrar. En annan faktor som 
nämndes kunna påverka samarbetet var personkemin. Några informanter nämner även att 
samspelet mellan barn och föräldrar har betydelse för hur samarbetet i vårdsituationen 
utfaller. Om föräldrar och barn är samstämmiga och i dynamik med varandra fungerar 
samarbetet lättare. Samarbetet är en förutsättning för att besöket ska komma barn och 
föräldrar till gagn. Som en informant beskrev så ska samarbetet helst resultera i att barn 
och förälder är på samma våglängd när besöket avslutas. 

 
Då gäller det att man har föräldrarna. Att föräldern är lugn och fin och kan liksom försöka 
få barnet lugnt och att den sitter still så att det går att ta de här suturerna utan att göra 
åverkan eller skada barnet (Informant 9). 

 
Flera av informanterna ansåg att föräldrar är de som är de primära vårdgivarna till barnen 
och att distriktssköterskornas funktion till stor del är rådgivande. Rådgivning ansågs vara 
en stor del av arbetet för att främja egenvården och stärka föräldrarna till att fortsätta 
vården i hemmet. Att ge råd innebär att initialt lyssna in föräldern och anpassa rådet 
efter dennes förutsättningar. Den rådgivande rollen hos distriktssköterskor liknas med ett 
coachande förhållningssätt där man vill dela med sig av sin erfarenhet och kunskap till 
föräldrarna. En distriktssköterska beskrev att ”När det gäller föräldrar och barn så är man 
ju rådgivande mycket…det är väl mest rådgivande kanske. Föräldrarna är ju ofta dom som 
får sköta vården” (Informant 8). Några av informanterna liknade den rådgivande rollen 
med att vara en pedagog som ska peppa föräldrarna till att hantera vårdsituationen. En 
distriktssköterska tog upp företeelsen att söka information på nätet när barnet är sjukt, 
distriktssköterskorna behöver där hjälpa till att filtrera informationen och hjälpa 
föräldrarna att ta del av relevant information. 
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8 DISKUSSION 
 

Diskussionsavsnittet presenteras i tre delar. Först diskuteras fynden i analysen i en 
resultatdiskussion där resultatet kontrasteras mot det vårdvetenskapliga begreppet 
vårdande relation samt mot tidigare forskning. Därefter reflekteras över vald metod och 
dess utfall i en metoddiskussion. Diskussionsavsnittet avslutas med etiska aspekter. 

 
 
 
8.1 Resultatdiskussion 

 
I resultatet av innehållsanalysen framkommer att distriktssköterskorna främjar vårdande 
relationer genom de generiska kategorierna att möta föräldrar, att stödja föräldrar och 
att verka för en trepartsrelation. Resultatdiskussionen diskuteras utifrån de framkomna 
kategorierna, den teoretiska referensramen vårdande relationer samt tidigare forskning. 

 
 
 
 
8.1.1 Att möjliggöra vårdande relationer med  föräldrar 

 
I resultatet framkommer att kategorierna; att möta föräldrar, att stödja föräldrar samt 
att verka för en trepartsrelation har en ömsesidig påverkan vid etablering av den 
vårdande relationen. Distriktssköterskorna beskrev att det är nödvändigt att de möter 
föräldrarna där de befinner sig för att kunna etablera ett förtroende hos föräldrarna. När 
distriktssköterskorna har föräldrarnas förtroende upplevde de att de har en möjlighet att 
kunna vara ett stöd och inge trygghet i vårdsituationen. Etableringen av trygghet och 
förtroende kan förstås utifrån Kaséns (2002) beskrivning av den vårdande relationen. Hon 
menar att vårdaren möjliggör att det uppstår ett förtroende och en tillit i vårdsituationen 
genom att vara närvarande och visa en lyhördhet inför individen. Genom att bjuda in till 
delaktighet och samarbeta med föräldrarna stärker distriktssköterskorna föräldrarnas 
trygghet ytterligare vilket även De Melo m.fl. (2014) och Ertmann m.fl. (2011) beskriver i 
sina studier. Flertalet av distriktssköterskorna påtalade att samarbetet i vårdsituationen 
stärks av en öppen kommunikation. Den öppna kommunikationen underlättar för 
distriktssköterskorna att verka för en trepartsrelation i primärvården. Det faktum att 
kommunikation är en viktig del i etableringen av relationer med föräldrar bekräftas även 
av Fisher och Broome (2011), Lee (2007) samt Ygge m.fl. (2006). Distriktssköterskorna 
beskrev att de genom kommunikation har en möjlighet att nå föräldrarna och därmed 
etableras en vårdande relation. Kommunikationens betydelse bekräftas av Kasén (2002) 
som menar att kommunikation är essentiell i etableringen av den vårdande relationen. 
Kommunikationen utgörs av patientens lidandeberättelse och vårdarens respons. 
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Figur 2. Illustration av kategoriernas betydelse för att främja den vårdande relationen. 
 
 
 

I resultatet framkommer att distriktssköterskorna strävar efter att stärka föräldrar 
till egenvård. För att kunna stärka föräldrar behöver distriktssköterskorna upprätta 
en vårdande relation vilket distriktssköterskorna beskrev var en utmaning. Även 
inom slutenvården erfars det vara en utmaning att etablera en vårdande relation 
med föräldrar vilket bland annat Aarthun och Akerjordet (2014) och Fegran och 
Helseths (2009) beskriver. Kasén (2002) menar att vårdpersonal genom att 
bekräfta patentens lidande ger en möjlighet till förändring och därmed en möjlighet 
att främja hälsa. Det kan tolkas som att distriktssköterskorna möjliggör föräldrars 
egenvård genom att se dem där de befinner sig i vårdsituationen. Om föräldrar 
känner sig sedda finns en möjlighet till kommunikation och ett samarbete mot 
förändring och därmed främjande av hälsa. Främjande av hälsa kan förstås som 
distriktssköterskornas möjlighet att stötta föräldrarna med egenvårdsråd. 

 
 

Distriktssköterskorna uppgav att de tidsmässigt korta vårdsituationerna på 
vårdcentral ses som en försvårande faktor vid etableringen av kontakt med 
föräldrar. Distriktssköterskorna beskrev att återkoppling var en metod de använde 
sig av för att försöka inge förtroende hos föräldrarna och på så sätt inge en trygghet 
i den vårdande relationen. I slutenvården har vårdpersonal andra möjligheter att 
etablera en kontakt med föräldrarna och bygga upp ett förtroende samt etablera ett 
samarbete med föräldrar. I primärvården saknar distriktssköterskorna den 
möjligheten varför återkoppling blir ett sätt att kunna bygga förtroende och tillit. 
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8.1.2 Att skapa förutsättningar med föräldrar 
 

Flertalet av distriktssköterskorna beskrev att föräldrars förväntningar på vården påverkade 
hur vårdsituationen förlöpte. Distriktssköterskorna beskrev även att deras syn på 
föräldraskap hade betydelse för hur de bemötte föräldrarna i vårdsituationen. Föräldrar till 
de mindre barnen ansågs behöva mera stöttning och involveras i vården till större del än de 
med lite äldre barn. Beskrivningen av förväntningarnas betydelse bekräftas av Kaséns 
(2002) redogörelse av en vårdande relation där hon menar att patientens och vårdarens 
uppfattning av relationen avgör om det uppstår en vårdande relation. Några av 
distriktssköterskorna berättade att när föräldrar hade en annan uppfattning om vad 
vårdsituationen skulle resultera i än de själva upplevdes situationen frustrerande och de 
erfor att de inte utförde ett bra arbete. Den frustrerande känslan som distriktssköterskorna 
erfor kan förstås utifrån att vårdare ansvarar för att etablera en vårdande relation och att 
relationen inte ska orsaka vårdlidande (Dahlberg m.fl. 2003;Dahlberg & Segersten, 2010). 
Att distriktssköterskornas och föräldrars uppfattningar och förväntningar inte 
överensstämmer är en hindrande faktor för etablering av vårdande relationer vilket 
Snellman (2010) menar ger komplexitet till relationer. Komplexiteten kan förstås orsakas 
av motstridiga känslor hos distriktssköterskorna. Motstridiga känslor kan uppstå då målet 
är att etablera vårdande relationer med föräldrar samtidigt som skilda åsikter gällande 
vårdsituationens utformning hindrar detta. Att förväntningar har en påverkan på 
vårdrelationen bekräftas även av O´Haire och Blackford (2005) och Ygge (2007) som 
menar att sjuksköterskor upplever det stressande när föräldrar och vårdpersonalens 
förväntningar av vården inte överensstämmer. 

I resultatet framkommer att distriktssköterskorna ansåg att kommunikation var ett verktyg 
för att komma fram till vad som behövdes för att hjälpa barn och föräldrar i 
vårdsituationer. Kommunikationen upplevdes främst som dialog där distriktssköterskorna 
hade möjlighet att lyssna in föräldrar och försöka förstå deras situation. Betydelsen av 
kommunikation för att etablera en relation i vårdsituationen bekräftas av Kasén (2002). 
Hon menar att vårdaren behöver vara hörsam inför patientens situation och relationen kan 
ibland inledas genom konversation om praktiska åtgärder. Hörsamheten bekräftas av 
Aarthun och Akerjordet (2014), Coyne (2008) och Fisher och Broome (2011) vilka 
beskriver att kommunikation är ett betydelsefullt verktyg för att möta föräldrar i 
vårdsituationer och undvika missförstånd. Kommunikationen ska vara ärlig, faktabaserad, 
återkommande och inkännande. Att kommunikationen bör bygga på ömsesidigt förtroende 
och respekt samt vara återkommande anser även distriktssköterskorna vara en central 
förutsättning för att etablera en relation med föräldrar och undvika missförstånd. Den 
ömsesidiga respekten och förtroendet menar Kasén (2002) skapas vid lindrandet av 
lidandet. Det finns i samband med det en möjlighet att ett förtroende för och en tillit till 
vårdaren uppstår. 

 
Distriktssköterskorna beskrev att de försökte bygga ett förtroende redan vid första 
kontakten med föräldrar oavsett fysiskt möte eller telefonsamtal. Några av 
distriktssköterskorna menade att de genom att ta sig tid och lyssna in föräldrar där de 
befann sig underlättade möjligheten att bygga ett förtroende. Förutom att lyssna in uppgav 
distriktssköterskorna att de behövde vara närvarande och engagerad för att uppfattas som 
förtroendefulla. Föräldrars förtroende ansågs nödvändigt för att erhålla tillgång till barnet 
via föräldrarna. Distriktssköterskorna menade att om föräldrarna hade förtroende för dem 
och kände sig trygga så överfördes det på barnet vilket underlättade vårdsituationen. 
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Distriktssköterskornas medvetenhet om sin egen möjlighet till påverkan i den vårdande 
relationen kan relateras till Dahlberg och Segersten (2010) som menar att vårdares 
medvetenhet i relationen är nödvändig. Vårdare bör aktivt reflektera över vad som sker i 
mötet för att kunna möjliggöra en vårdande relation. Distriktssköterskornas uppfattning 
om vikten av föräldrars förtroende för att möjliggöra vårdande relationer stämmer väl 
överens med Dahlberg och Segerstens (2010) uppfattning om vårdares ansvar för 
relationen. 

 
Några av distriktssköterskorna i intervjuerna beskrev att de försökte främja tryggheten 
hos föräldrarna genom att framstå som lugna och stabila personer samt att de lyssnade på 
föräldrarna och tog deras oro på allvar. Detta kan relateras till att distriktssköterskorna 
lyssnar in föräldrar och uppmärksammar deras lidande vilket enligt Kasén (2002) kan 
vara avgörande för etablering av vårdande relationer. Buczkowskis m.fl. (2013) bekräftar 
att det är betydande att vårdpersonal är medkännande och empatiska samt att föräldrarna 
känner sig sedda och att oron tas på allvar för att etablera en god relation i 
vårdsituationen. 
Bekräftelse av föräldrars oro och att de blir sedda i vårdsituationen var något som även 
verifierades av de flesta distriktssköterskor i intervjuerna. Corlett och Twycross (2006) 
menar att den förtroendefulla relationen stärker föräldrar till att bli mera delaktiga i 
vårdtillfället. De beskriver vidare att om personalen inte ger tillräckligt med information 
eller inte uttrycker sig så att föräldrarna förstår är det svårt att skapa ett förtroende och 
inge trygghet. 

 
 
8.1.3 Att bjuda in och interagera med föräldrar och barn 

 
Det framkom i intervjuerna att distriktssköterskorna ansåg att föräldrars delaktighet var 
en förutsättning för att kunna erbjuda bra vård till barnet. Även Fegran m.fl. (2008), 
Hallström m.fl. (2002), Hallström (2004) samt Roden (2005) beskriver att föräldrar anser 
att deras delaktighet är av vikt vid vårdsituationer. Delaktighet kan därmed anses vara 
betydelsefullt för utvecklandet av den vårdande relationen mellan föräldrar och 
distriktssköterskor. Corlett och Twycross (2006) belyser individens specifika behov i 
vårdsituationen vilket även betonades av distriktssköterskorna. Föräldrars individuella 
behov ansågs viktigt att ta hänsyn till för att kunna möjliggöra delaktighet. Det kan 
relateras till Kasén (2002) som menar att bekräftelse av patientens lidande är en 
förutsättning för att vårdaren ska känna medlidande och bjuda in till en vårdande relation. 

 
 

I resultatet betonade distriktssköterskorna även vikten av att se barnet i vårdsituationen. 
Flera distriktssköterskor uppgav att de först vände sig till barnet och därefter 
involverade föräldrarna i vårdsituationen. Det kan relateras till Dahlberg och Segersten 
(2010) som menar att fokus i den vårdande relationen bör ligga på patientens hälsa. 
Distriktssköterskorna menade att det först och främst är barnet som har hälsoproblemet 
men att föräldrarnas involvering är nödvändigt för att uppnå en tillfredställande 
vårdande relation. En avgörande orsak till hur mycket föräldrarna bjuds in till 
delaktighet är barnets ålder. Distriktssköterskorna beskrev att vid vårdsituationer med 
yngre barn involveras föräldrarna mer än när barnen är äldre. Hos de yngre barnen 
behöver föräldrarna föra barnets talan då de inte kan uttrycka sig själva och beskriva 
problematiken så som de lite äldre barnen kan. Det poängteras att det är viktigt att 
tillgodose att barnet är mera delaktigt ju äldre det är men att föräldrarna ändå ansågs 
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behöva delta i vårdsituationen. Corlett och Twycross (2006) och Fisher m.fl. (2014) 
beskriver att en annan avgörande faktor för hur mycket föräldrar görs delaktiga i 
vårdsituationen beror på sjuksköterskornas erfarenhet. De äldre och mer erfarna 
sjuksköterskorna har lättare att delaktiggöra föräldrar än de mer oerfarna. 
Åldersaspekten var inget som framkom i resultatet men efterfrågades inte specifikt 
under intervjuerna. Distriktssköterskorna betonade att föräldrar och barn bör ses som 
en enhet i vårdsituationen. Detta bekräftas av De Melo m.fl. (2014) som menar att 
familjerelationerna ersätts av en trepartsrelation när barnen blir sjuka. 
Distriktssköterskorna nämnde vikten av att barn och föräldrar var i dynamik med 
varandra för att kunna etablera en trepartsrelation. Trepartsrelationen uppfattades som 
en möjlighet att göra vårdtillfället till gagn för både föräldern och barnet. Några 
distriktssköterskor tog upp svårigheten att samtidigt fokusera på barnet och 
uppmärksamma föräldrarnas behov i mötet. Svårigheten att fokusera på både föräldrar 
och barn i vårdrelationer kan relateras till Snellman (2014) som menar att vårdrelationer 
kan uppfattas mångtydigt. Det kan förekomma situationer av både positiv och negativ 
karaktär i vårdmöten vilka kan tolkas försvåra fokuseringen på individer när det är fler 
parter involverade. Svårigheten att samtidigt fokusera på både föräldern och barnet är 
även något som O`Haire och Blackford (2005) samt Ygge (2007) bekräftar. 
Trepartsrelationen kan ibland upplevas stressande för sjuksköterskorna om olika 
uppfattningar finns om vad som är bäst för barnet i vårdsituationen. 

 
Distriktssköterskorna beskrev att de försökte lyssna in föräldrarnas önskemål i 
vårdsituationen för att kunna etablera en relation. Det kan relateras till Kaséns (2002) 
beskrivning av att vårdaren behöver respektera de gränser som patienten sätter upp för det 
ska uppstå en vårdande relation. Distriktssköterskorna beskrev att det ibland krävdes 
förhandling med föräldrar för att få till ett samarbete gällande vården av barnet och att det 
ibland kunde vara svårt att få föräldrarna med sig. Samarbetet med föräldrar ansågs vara 
betydande eftersom det är föräldrarna som ska sköta vården av barnet i hemmet. 
Distriktssköterskorna beskrev att de försökte dela med sig av sin kunskap genom att ge 
handfasta råd till föräldrarna. Den rådgivande delen ansågs vara en stor del av 
distriktssköterskornas funktion i den vårdande relationen eftersom föräldrarna är de som 
vårdar barnet i hemmet. Den rådgivande rollen som distriktssköterskorna beskriver är 
inget som framkommer i den tidigare forskningen som berör främst slutenvården. I 
slutenvården ser betingelserna för vårdsituationen annorlunda ut jämfört med 
primärvården där vårdmöten oftast är korta och tillfälliga jämfört med slutenvården där 
barnet och föräldrarna vistas mer eller mindre längre tid. Tidsaspekten var även något som 
distriktssköterskorna nämnde som en försvårande faktor för att kunna etablera en 
vårdande relation med föräldrar. Distriktssköterskornas erfarenheter av att verka för en 
vårdande relation med föräldrar torde vara överförbart till andra liknande verksamheter 
som exempelvis barnmottagningar. 

 
 
 
8.2 Metoddiskussion 

Examensarbetet har en kvalitativ ansats med intervju som datainsamlingsmetod. För att 
bedöma kvaliteten på examensarbetet används begreppen tillförlitlighet, giltighet samt 
överförbarhet vilket Danielsson (2012b) menar är begrepp som bekräftar kvalitén på 
kvalitativ forskning. 
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Eftersom begränsat med erfarenhet fanns angående intervjuteknik hos intervjuarna 
utfördes intervjuerna med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga C). För att 
säkerställa att intervjuguiden var tillförlitlig utfördes en provintervju. I provintervjun 
erhölls svar som svarade mot syftet varför frågorna bedömdes vara användbara och 
intervjuguiden fastställdes. De erhållna svaren i provintervjun ingår inte i 
analysmaterialet eftersom den inte spelades in. I en strävan att erhålla rika och 
relevanta svar användes öppna frågor vilket Kvale och Brinkman (2014) nämner som ett 
av kvalitetskriterierna vid en intervju. Vidare följdes svaren upp med följdfrågor när det 
bedömdes relevant i ett försök att ytterligare berika svaren. Förutom intervjuguiden 
genomfördes de första intervjuerna gemensamt för att försöka erhålla en 
samstämmighet i utförandet och därmed öka tillförlitligheten. Intervjuerna varierade i 
tid mellan 10 till 23 minuter. Den relativt korta intervjutiden kan ha påverkats dels av 
informantens förmåga att uttrycka sig samt intervjuarens oerfarenhet. Kvale och 
Brinkman (2014) tar upp tidsaspekten vid en intervju och menar att det inte är längden 
på intervjun som är avgörande för kvalitén. Intervjupersonens förmåga att lämna 
kunskapsrik information är av större vikt för kvalitén än tidsaspekten. Flera av 
intervjuerna upplevdes detaljrika och gav en samstämmighet vid analysen. En mera 
erfaren intervjuare hade möjligen kunnat guida informanter på ett annat sätt och hjälpa 
dem att utveckla sina svar ytterligare vilket även Kvale och Brinkman (2014) påtalar. 

 
 

Valet av enskilda intervjuer styrdes delvis av tidsaspekten för arbetet men även av den 
magra tillgången på informanter. Enskilda intervjuer valdes med syfte att informanterna 
skulle känna sig fria att berätta utan påverkan av andra och därmed möjliggöra detaljerade 
berättelser. I analysen av intervjuerna kunde en viss samstämmighet ses i materialet det 
vill säga viss datamättnad uppnåddes. Eventuellt hade ytterligare mättnad kunnat uppnås 
via fler intervjuer alternativt att en mera erfaren intervjuare hade kunnat locka fram 
ytterligare detaljerade svar. En annan möjlighet till att erhålla ett mera detaljrikt 
datamaterial och kompensera för oerfarna intervjuare hade varit att använda 
fokusgruppsintervjuer. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är fokusgrupper med sex till 10 
intervjupersoner en användbar intervjumetod för att få fram olika uppfattningar i en fråga. 
I fokusgrupper diskuterar informanterna ett ämne som intervjuaren introducerat och 
målet är inte att finna en lösning utan att få fram en mera nyanserad bild av ämnet. I det 
här examensarbetet hade det varit en möjlighet att använda sig av fokusgrupper för att få 
en mera nyanserad bild om informantantalet varit större. På grund av den geografiska 
spridningen av informanter omöjliggjordes valet av fokusgrupp. Genomförandet av 
enskilda intervjuer visade sig vara en lämplig metod där en större samstämmighet i svaren 
framkom än förväntat vilket styrker tillförlitligheten. 

 
Giltigheten i examensarbetet verifieras genom att analysen svarar mot arbetets syfte 
vilket Danielsson (2012b) beskriver som ett kriterium för större giltighet. 
Analysprocessen vägleddes av Elo och Kyngäs (2008) innehållsanalys vilken anses 
vara en lämplig metod för att erhålla en djupare förståelse för ett ämne som är lite 
beforskat. För att uppnå en trovärdighet i arbetet samt möjliggöra reproducerbarhet 
har analysen och resultatet noggrant beskrivits enligt riktlinjer av Elo m.fl. (2014). I 
analysen sker ett samspel mellan tolkaren och materialet, vilket innebär att 
tolkningen är individuell. Det subjektiva perspektivet möjliggör för olika resultat i 
analysprocessen beroende på vem som tolkar. 
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För att erhålla en förståelse för och lära känna datamaterialet skedde upprepade 
genomläsningar enskilt och meningsbärande enheter plockades ut. Därefter skedde en 
gemensam genomgång där de meningsbärande enheterna jämfördes vilket visade en stor 
samstämmighet. Under hela analysprocessen diskuterades fynden gemensamt och en 
kontinuerlig ”fram och tillbakagång i materialet” skedde för att upprätthålla en närhet till 
materialet och helhetssyn. De gemensamt framtagna kategorierna prövades under hela 
processen mot syftet för att säkerställa att resultatet svarade mot syftet vilket stärker 
giltigheten i arbetet. Diskussion kring analysprocessen har även förts med handledaren 
för att säkerställa giltigheten. För att ytterligare stärka giltigheten har en analysmatris 
upprättats för att möjliggöra för läsaren att ta del av hur analysprocessen har gått till väga. 
Citat från datamaterialet har använts i resultatet för att illustrera och klargöra hur 
materialet överensstämmer med de framkomna kategorierna. 

 
Under examensarbetets gång har arbetet fördelats jämlikt från planeringsstadiet till 
den slutgiltiga sammanställningen. Alla moment har kontinuerligt diskuterats och 
reflekterats gemensamt innan genomförandet. Det kontinuerliga samarbetet 
bedöms ha gett ett rikare innehåll och anses stärka arbetets tillförlitlighet. För att 
stärka tillförlitligheten ytterligare har fortlöpande under examensarbetets gång 
hänsyn tagits till den befintliga förförståelsen i ett försök att minimera dess 
påverkan på arbetet. Viss samstämmig data som framkommit i analysen vilken inte 
svarar mot syftet har medvetet valts bort eftersom det inte var relevant för arbetet. I 
analysen framkom även fynd som inte efterfrågades men ändå är relevant mot 
syftet, distriktssköterskorna pratade mycket om den vårdande relationen med 
föräldrar i telefonrådgivning. Mötet med föräldrar i samband med telefonrådgivning 
var inget som diskuterades inför starten av examensarbetet men som ändå har tagits 
hänsyn till i analysen eftersom det är relevant mot syftet. Enligt Danielsson (2012b) 
är inte resultatet i en kvalitativ studie generaliserbart men kan vara överförbart till 
andra kontexter. Resultatet i detta examensarbete kan bidra till kunskapsutveckling 
om hur distriktssköterskor uppfattar den vårdande relationen med föräldrar på 
vårdcentral. 

 
 
 
8.3 Etikdiskussion 

 
Under examensarbetets gång har vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 
beaktas. Principernas huvudkrav gällande information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande har kunnat fullföljas och inga etiska svårigheter har tillstött under arbetets gång. 
Informanterna erhöll både skriftlig och muntlig information om arbetets innehåll och att 
de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Den muntliga informationen om att de när 
som helst kunde avbryta studien gavs upprepade gånger för att underlätta för deltagarna 
att avbryta om de inte längre kände sig motiverade att delta. Informanterna gav sitt 
samtyckte till att deltagande i intervju genom att signera samtyckesblanketten (Bilaga B) 
Samtliga informanter som samtyckte till intervju fullföljde sitt deltagande. Under 
intervjuerna eftersträvades en neutral hållning av intervjuarna vilket Kvale och Brinkman 
(2014) förespråkar för att möjliggöra för informanterna att känna sig fria i sin tolkning av 
frågan. Den semistrukturerade frågeguiden (Bilaga C) med öppna frågor bedöms även den 
ha främjat informanternas integritet och möjlighet till att lämna individuella redogörelser 
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utan större påverkan från intervjuarna. Intervjuerna inleddes med att informanterna fick 
beskriva sina tolkningar av begreppet vårdande relation. Detta för att undvika negativa 
känslor eller upplevelser av att vara ifrågasatta om begreppet skulle vara okänt. Genom att 
efterfråga personliga tolkningar av begreppet vårdande relation ansågs risken minska att 
informanterna skulle kunna känna sig ifrågasatta i sin profession. Det erfors att inga 
negativa känslor uppkom under intervjuerna. 

 
 

Informanterna informerades även om konfidentialitetskravet där de garanterades 
anonymitet. För att säkerställa anonymiteten har intervjuerna under analysarbetet 
numrerats utan kronologisk ordning för att försvåra spårning av enskild informant. I 
resultatet används citat för att illustrera analysmaterialet. Även urvalet av citat har 
skett med hänsynstagande till enskilda informanters anonymitet. Citat med innehåll 
som riskerar att röja identitet har medvetets valts bort. Den ökade kunskap som 
examensarbetet bidrar till värderas överväga risken för menlig påverkan på enskild 
individ. Vid publicering av examensarbetet bedöms inga negativa konsekvenser 
kunna uppstå för informanterna. 

 
 
 
 
 
9 SLUTSATS 

 
Resultatet påvisar att distriktssköterskorna på vårdcentral verkar för att etablera en 
vårdande relation med föräldrar genom att möta och stödja föräldrar där de befinner sig 
samt arbetar för en trepartsrelation. Genom att uppfylla dessa kriterier främjar 
distriktssköterskorna den vårdande relationen till föräldrar på vårdcentral. I resultatet 
framkommer även att den vårdande relationen med föräldrar kan ske både genom fysiskt 
möte eller vid telefonrådgivning och att det finns en komplexitet i vårdrelationen. 
Tidsaspekten är en faktor som distriktssköterskorna menar är en svårighet som bör 
beaktas i mötet med föräldrar. Om en vårdande relation etableras främjas samarbetet 
vilket stärker föräldrarna till att utföra egenvård. 

 
 
 
 
 
10 KLINISKA IMPLIKATIONER SAMT FÖRSLAG TILL 

FORTSATT FORSKNING 

I resultatet framkommer att distriktssköterskor strävar efter att nå en vårdande relation 
med föräldrar på vårdcentral. Genom att synliggöra det vårdvetenskapliga begreppet 
vårdande relationer medvetandegörs de faktorer som har betydelse för den vårdande 
relationen. Den ökade kunskapen kan göra distriktssköterskor ytterligare lyhörda och 
igenkännande gentemot föräldrar i vårdsituationen vilket kan främja samarbetet och 
stärka föräldrar till att utföra egenvård i hemmet. 
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För att erhålla en djupare förståelse för vårdande relationer på vårdcentral mellan 
föräldrar och distriktssköterskor föreslås vidare forskning med fokus på föräldrars 
erfarenheter. Även den vårdande relationen mellan distriktssköterskor och barn torde vara 
av värde att studera vidare. I analysmaterialet betonade distriktssköterskorna att barnet är 
i fokus i vårdsituationer och att föräldrar kommer i andra hand. Det framkom även att 
barnets ålder har betydelse för i vilken utsträckning föräldrar involveras i vårdsituationen. 
Det vore värdefullt att studera vidare hur stor betydelse barnets ålder har vid etableringen 
av vårdande relationer med föräldrar. 
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BILAGA A; MISSIVBREV VERKSAMHETSCHEF 
 

 

 
Hej, 

Västerås 160815 

Vi är två studenter som till hösten ska påbörja vår sista termin i specialistutbildningen med inriktning 
mot distriktssköterska. Den avslutande terminen innebär att genomföra ett examensarbete på 
magisternivå. Vårt arbete har fokus på distriktssköterskors erfarenheter av vårdande relationer 
med föräldrar på vårdcentral. Vårdcentraler utgör första linjens vård och kan vara den första 
instansen som föräldrar kontaktar när deras barn behöver vård. Flertalet studier inom sjukhusvård 
visar att föräldrar i vårdsituationer, oavsett vårdnivå, önskar att få vara delaktiga i hur deras barns 
vårdsituationer utformas. Studier genomförda på vårdcentral när det gäller distriktssköterskors 
erfarenheter av att möta föräldrar är få i antal. Den kunskap som vårt examensarbete genererar kan 
därför bidra med ökad kunskap för vårdande relationer mellan distriktssköterskor och föräldrar på 
vårdcentraler. Förhoppningsvis kan det utgöra ett stöd för distriktssköterskor i framtida vårdande 
relationer. 

 
 

Vårt examensarbete är en intervjustudie och vi behöver ditt godkännande som verksamhetschef att få 
genomföra intervjuer med distriktssköterskor på vårdcentralen under deras arbetstid i perioden vecka 
35-37. Den beräknade tiden för intervju är ca 45 minuter. De distriktssköterskor som medverkar har 
rätt att avbryta intervjun utan att motivera varför. De inspelade intervjuerna kommer behandlas 
konfidentiellt och endast hanteras av oss och vår handledare. När examensarbetet är godkänt 
kommer materialet förvaras inlåst. Examensarbetet kommer att publiceras i databasen DIVA och varje 
intervjudeltagare får en kopia. 

Vi är tacksamma för mailsvar så snart som möjligt. Vid eventuellt godkännande skickas även bifogat 
samtyckesformulär till angiven adress. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss studenter eller vår 
handledare enligt nedan angivna kontaktuppgifter. 

 
 

Tack på förhand. 
 
 

Ulrika Westerling, student, uwg15001@student.mdh.se, tel. 070-6008547. 
 
 

Camilla Back-Kisa, student, cbk07002@student.mdh.se, tel. 070-2727904 
 
 

Karin Skoglund, handledare universitetslektor HVV Mälardalens Högskola 

karin.skoglund@mdh.se, tel.021-101623 

mailto:uwg15001@student.mdh.se
mailto:cbk07002@student.mdh.se
mailto:karin.skoglund@mdh.se
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Samtyckesformulär 
Jag samtycker till att Ulrika Westerling och Camilla Back-Kisa kontaktar distriktsköterskor och 
genomför intervjuer på vårdcentralen enligt bifogat informationsbrev. 

 
 
 
 

  _  _ 

Signatur 

 
  _  _ 

Namnförtydligande 

 
 

 _  _              

Vårdcentral 

 
   _  

Datum 

 
 

Samtyckesformulär återsändes till: 

Handledare 

Karin Skoglund, Universitetslektor 

Akademin för hälsa, vård och välfärd. Mälardalens högskola. 

Box 883 

721 23 Västerås 
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BILAGA B; MISSIVBREV DELTAGARE 
 

Västerås 160815 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i intervjustudie. 

Hej, 
 

Vi är två studenter som till hösten ska påbörja vår sista termin i specialistutbildningen med inriktning 
mot distriktssköterska. Den avslutande terminen innebär att genomföra ett examensarbete på 
magisternivå. Vårt arbete har fokus på distriktssköterskors erfarenheter av vårdande relationer 
med föräldrar på vårdcentral. Vårdcentraler utgör första linjens vård och kan vara den första 
instansen som föräldrar kontaktar när deras barn behöver vård. Flertalet studier inom sjukhusvård 
visar att föräldrar i vårdsituationer, oavsett vårdnivå, önskar att få vara delaktiga i hur deras barns 
vårdsituationer utformas. Studier genomförda på vårdcentral när det gäller distriktssköterskors 
erfarenheter av att möta föräldrar är få i antal. Den kunskap som vårt examensarbete genererar kan 
därför bidra med ökad kunskap angående vårdande relationer mellan distriktssköterskor och föräldrar 
på vårdcentraler. Förhoppningsvis kan det utgöra ett stöd för distriktssköterskor i framtida vårdande 
relationer. 

Vi vänder oss därför till dig som är utbildad distriktssköterska med lägst 50 procent tjänstgöringsgrad 
på vårdcentral och som har minst ett års arbetserfarenhet. Vi hoppas att du vill medverka i vår studie, 
Dina erfarenheter är viktiga för att erhålla en ökad kunskap angående vårdande relationer med 
föräldrar på vårdcentral. 

Om du vill medverka i studien kommer du att vara med om en individuell intervju under arbetstid på 
din arbetsplats och den beräknade intervjutiden är 45 minuter. Din verksamhetschef har gett samtycke 
till att intervjun sker på arbetstid. Intervjun genomförs vid ett tillfälle som passar dig under vecka 35-37. 
Intervjun spelas in på mobiltelefon, ljudfilen raderas efter transkribering och materialet avidentifieras 
innan bearbetning. Vid redovisning av resultatet kommer du som informant inte att kunna spåras. 

När examensarbetet är godkänt kommer det skriftliga materialet förvaras inlåst. Examensarbetet 
kommer att publiceras i databasen DIVA och du som intervjudeltagare får en kopia av arbetet. Ditt 
deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering. 

Om du är intresserad av att delta i studien är vi är tacksamma för mailsvar så snart som möjligt till 
Ulrika eller Camilla. Beträffande eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss studenter eller vår 
handledare enligt nedan angivna kontaktuppgifter. 

Tack på förhand. 
 
 

Ulrika Westerling, student, uwg15001@student.mdh.se, tel. 070-6008547. 
 
 

Camilla Back-Kisa, student, cbk07002@student.mdh.se, tel. 070-2727904 
 
 

Karin Skoglund, handledare universitetslektor HVV Mälardalens Högskola 

karin.skoglund@mdh.se, tel.021-101623 

mailto:uwg15001@student.mdh.se
mailto:cbk07002@student.mdh.se
mailto:karin.skoglund@mdh.se
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Samtyckesformulär 
Jag har tagit del av informationen enligt bifogat informationsbrev och samtycker till att delta i en 
intervju på min arbetsplats. 

 
 
 
 

  _  _ 

Signatur 

 
  _  _ 

Namnförtydligande 

 
 

 _  _              

Vårdcentral 

 
   _  

Datum 

 
 

Påskrivet samtyckesformulär inhämtas vid intervjutillfället. 



1  

BILAGA C; INTERVJUGUIDE 
 

 

INTERVJUGUIDE: 
 
Ingångsfrågor: 

• Hur många år har du arbetat som distriktssköterska? 
• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 
 
Riktade frågor mot syftet: 

• Vad är en vårdande relation för dig? 
• Kan du beskriva ett tillfälle när du har haft en vårdande relation till förälder på 

vårdcentral? 
• Hur ser du på din roll i en vårdande relation med förälder? 
• Kan du beskriva en vårdande relation som du upplevde fungerade bra? 
• Kan du beskriva en vårdande relation som fungerade mindre bra? 
• Är det något mer som du vill ta upp innan vi avslutar intervjun? 

 
 
Följdfrågor för att vidareutveckla svaren vid behov: 

• Hur upplevde du det? 
• Kan du berätta mer? 
• Vill du beskriva närmare? 
• Hur tänkte du då? 
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Meningsbärande enheter Subkategorier Generisk kategori Huvudkategori 
Ja, att man känner att man 
inte når fram 

Att kommunicera med 
föräldrar 

Att möta föräldrar Att främja den 
vårdande 
relationen Man diskuterar ett ämne och 

att man försöker hjälpa 
personen i fråga. 
Så enkelt språk som möjligt så 
att de förstår. 
Att dom kommer in med 
andra förväntningar än vad jag 
kan uppfylla. 

Föräldrars 
förväntningar på 
vården 

Så att problemet går att lösa 
fort 
Att man bjuder på sig själv tror 
jag att de känner 

Att inge trygghet till 
föräldrar 

Att stödja föräldrar 

Lugna deras oro genom att 
säga att det inte är farligt 
De vänder sig till mig för de är 
i en situation som de inte 
känner igen eller kan hantera 
Att man ser dem där de 
befinner sig 

Att bekräfta föräldrar 

Och det är klart att man är 
orolig för sitt barn det är ju 
självklart 
Redan från början försöker få 
ett förtroende redan kanske i 
telefon 

Att skapa förtroende i 
relationen med 
föräldrar 

Kommer in på ett besök och så 
ska man skapa relationer….allt 
är där och då på något sätt. 
Att få med dem på tåget att 
man kanske på något sätt får 
dem att känna sig delaktiga 

Att bjuda in till 
delaktighet 

Att verka för en 
trepartsrelation 

Att man tillsammans på nått 
vis ändå kommer fram till 
nånting som passar patienten 
Att jag ser en helhet….att jag 
bryr mig om 

Att se föräldrar och 
barn som en enhet 

Jag måste försöka först med 
barnet men sen även med 
vissa…..delar alltså…..måste 
man ju prata med föräldrar 
också. 
Då gäller det då att ibland ha 
föräldrarna med sig. Vilket 
inte alltid är så lätt 

Att samarbeta med 
barn och föräldrar 

Liksom förälder och barn är i 
dynamik med varandra och 
man tillsammans blir treparts 
då funkar det som allra bäst 
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Men yngre barn där behöver 
föräldrarna vara med och 
hjälpa och stötta barnen och 
då tycker jag att de är lika 
viktiga som barnet. 

   

Det är väl mest rådgivande 
kanske. Föräldrarna är ju 
oftast dom som får sköta 
vården 

Att ge råd 

Förhoppningsvis låta föräldern 
få med någonting hem, lite av 
mitt tänkande 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

mailto:info@mdh.se
http://www.mdh.se/
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