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Abstrakt 

Bakgrund: Studier har visat att föräldrar upplever en osäkerhet kring 

egenvårdsbehandling av barn. Akutmottagning besöks i större utsträckning för icke-

akuta tillstånd samt att besöken på 1177-vårdguiden ökat. Syftet med studien var 

därför att beskriva hur föräldrar upplevde sin kunskap och känsla av trygghet kring 

området egenvård av barn med vardagssjukdom. Metod: En egen utformad enkät med 

öppna frågor konstruerades och lämnades ut på två familjecentraler belägna i en stad i 

mellersta Sverige. Resultatet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Totalt 28 enkäter besvarades. I dessa framkom det att känslan av att besitta kunskap 

skiljer sig varför även upplevelsen av trygghet varierar. Sjuksköterskan på BVC 

beskrivs som en pålitlig informationskälla då dennes kompetens värderas högt. Vidare 

belyses hur information kan stärka, men även skapa oro och förvirring. Slutsats: 

Föräldragruppers upplägg har inte förändrats nämnvärt sedan dess introduktion. 

Samhället har utvecklats och idag finns världsomfattande information att tillgå av 

alla, därför bör föräldrarna få individuell stöttning och vägledning för att kunna 

tillgodose sig den. 
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Abstract 
Background: Studies have shown that parents perceive insecurity regarding self-care 

treatment of their children. The frequency of no urgent visits at the emergency care 

unit have increased, which is also the case with the visits at 1177-vårdguiden (health-

guide). The aim of the study was to examine how parents experienced their 

knowledge and their feelings of self-security regarding self-care in children with 

everyday illness. Method: A survey designed by the authors containing open 

questions was constructed and handed out at two family centers in a town centrally 

located in Sweden. The results were processed with a qualitative content analysis. 

Results: The results are based on 28 completed surveys. Knowledge and sense of self-

security differ among parents. The child health nurses are described as a reliable 

source of information and their competence was highly valued. The result also 

highlights how information can strengthen parents’ self-efficacy, but can also cause 

anxiety and confusion. Conclusion: The structure of traditional parental groups has 

not changed significantly since the very beginning. Global information is available to 

everyone, therefore focus should rely on individual support and guidance through the 

information that parents acquire to achieve a feeling of self-efficacy. 
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Introduktion 
 
Tidigare studier har visat att föräldrar upplever en osäkerhet kring egenvård av sina 

barn, även att de uttryckt ett ökat behov av information och stöd för att känna en 

trygghet i bedömning av deras barns hälsotillstånd. Föräldrar upplever även en 

osäkerhet kring vad som bör föranleda sjukvårdskontakt, av den anledningen 

kontaktas sjukvården i större utsträckning för att få bekräftelse och en känsla av 

trygghet (Berry, Brousseau, Brotanek, Tomany-Korman & Flores, 2008; Ertmann, 

Reventlow & Söderström, 2011; Fieldston, Alpern, Nadel, Shea & Alessandrini, 

2012; Houston & Pickering, 2000). En studie från USA har belyst föräldrars 

svårigheter i att avgöra hur allvarliga barnets symtom är. De besök som av 

sjukvårdspersonal bedömdes som icke-akuta (n=106) upplevde drygt hälften av 

föräldrarna att deras barn uppvisade symtom som behövde bedömas omgående 

(Kubicek, Liu, Beaudin, Supan, Weiss, Lu & Kipke, 2012). Från år 2009 till år 2013 

har besöken på barnakutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) ökat 

med cirka 21 %, majoriteten av besöken rörde barn yngre än sex år. Endast 20 % av 

de 3019 besöken resulterade i inläggning alternativt hänvisning till annan klinik (B. 

Ziegler, medicinskt ansvarig läkare Akutmottagningen USÖ, 19 december 2013). 

Även besöken på sjukvårdsrådgivningens hemsida (1177-vårdguiden) har ökat de 

senaste åren, besöksfrekvensen har stigit från drygt 14,5 miljoner besök under år 2011 

till omkring 32,5 miljoner besök under de första tio månaderna år 2013, se Bilaga 1 

(U. Stenberg, Regionaldirektör i Örebro Län för 1177-Vårdguiden, 3 december 2013). 

Sjukvårdsrådgivningen går även att kontakta via telefon (1177) dygnet runt. Varje år 

tar de emot cirka 6 miljoner samtal (Bång, 2011). I en studie från Sverige har de 

rådgivande sjuksköterskorna uppfattningen om att många föräldrar ringer och frågar 

om råd när deras barn är sjukt, speciellt om föräldrarna inte har någon annan att fråga 

(Holmström & Dall’Alba, 2002). Det har observerats att en stor del av de samtal som 

kommer in till sjukvårdsrådgivningen i Canada handlar om föräldrar som är oroliga 

för sina barn (Williams, Warren, McKim & Janzen, 2012). Svårigheter gällande 

rådgivning finns beskrivet, dels för patienter och för den rådgivande sjuksköterskan. 

Det kan röra sig om patientens upplevda svårighet att beskriva symtom utan att fysiskt 

visa dem. De svårigheter som de rådgivande sjuksköterskorna beskriver är att få rätt 

uppfattning av patientens beskrivning för att kunna ge adekvata råd och information, 

särskilt då någon annan än patienten själv beskriver symtomen (Holmström & 
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Dall’Alba, 2002; Leclerc, Dunnigan, Côté, Zunzunegui, Hagan & Morin, 2003; 

Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003). Det belyses även att patientens uppfattning 

av de givna råden kan skilja sig från vad den rådgivande sjuksköterskan dokumenterat 

(Leclerc et al., 2003). 
 

Det är av vikt att föräldern känner att denne har det stöd som behövs för att kunna ge 

barnet möjlighet att utvecklas i en trygg omgivning, vilket kan underlättas om 

föräldrarna får stöd i sin föräldraroll. Idag är ofta en förälder hemma med barnet 

under det första levnadsåret, vilket kan göra att situationer som uppstår upplevs som 

sårbara (Bremberg, 2004). I en studie från Sverige har mödrar beskrivit känslan av 

ensamhet och isolering när de är ensamma hemma med barnet, särskilt när deras 

sociala nätverk inte finns tillgängligt då de exempelvis arbetar eller bor på annan ort 

(Fägerskiöld & Ek, 2003). Genom att främja möjligheten till att skapa informella 

kontakter kan föräldrarollen underlättas (Bremberg, 2004).  

 

Barnhälsovården (BVC) ansvaras av primärvården som råder under landsting, 

kommun eller den privata sektorn. Alla föräldrar med barn i förskoleålder (0-6 år) ska 

ges möjlighet till att frivilligt delta i ett generellt hälsoövervakande program där 

individuell kontakt med sjuksköterskan på BVC ingår. Föräldrarna erbjuds även 

deltagande i föräldragrupp där möjlighet till interaktion med andra föräldrar finns. 

Målsättningen med arbetet inom barnhälsovård är att främja barnens hälsa, trygghet 

och utveckling (Nationella nätverket för Vårdutvecklare/Barnhälsovårdssamordnare, 

2007). Föräldragrupper kan hållas både i BVC:s lokaler eller på familjecentraler. 

Familjecentraler är en mötesplats där både föräldrar och barn i olika åldrar kan mötas 

och utbyta erfarenheter, få stöd och möjlighet att träffa andra familjer. Verksamheten 

bedrivs tillsammans av BVC, mödrahälsovården, öppen förskola samt socialtjänst, 

varvid både barnens och föräldrarnas behov kan mötas (SOU 2008:131). Innehållet i 

föräldragrupper kan vara baserat på öppna samtal där deltagarna själva kan styra 

innehållet eller vara strukturerade där ämnet redan är bestämt (Bremberg, 2004). 

Målet med föräldrastöd i grupp är att öka föräldrarnas kunskaper kring barnets 

utveckling, behov och vård (Bremberg, 2004; Elfström, Skarped, Almkvist & 

Johannesson, 2012; Fägerskiöld & Ek, 2003). Föräldrars förväntningar på 

föräldragrupper är att bland annat få information och råd kring barnets hälsa och vilka 

tillstånd som kan uppkomma, något som föräldrar efterlyser i större utsträckning 
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(Berry et al. 2008; Fägerskiöld, Wahlberg & Ek, 2001; Fägerskiöld & Ek, 2003; SOU 

2008:131).  
   

Problemformulering 
 
Genomgången litteratur visar att föräldrar har ett behov av råd, stöd och bekräftelse 

gällande barnets hälsotillstånd. Det kan förefalla sig rimligt att föräldrarna grundar 

upplevelsen av osäkerhet gällande egenvård av barn på bristande kunskap och därmed 

kontaktas sjukvård och rådgivande instanser i högre utsträckning.  

Syfte	  

Syftet med studien är att beskriva hur föräldrar upplever sin kunskap och känsla av 

trygghet kring området egenvård av barn med vardagssjukdom. 

Metod 
 
Studiens design är beskrivande kvalitativ, författarna har genom en eget utformad 

enkät med öppna frågor beskrivit föräldrars upplevelser kring egenvårdsbehandling av 

barn vid vardagssjuklighet (jmf Olsson och Sörensen, 2011). Till studien valdes en 

induktiv ansats då författarna utgått från informanternas verklighet och deras 

berättelser inom det valda området (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Arbetets 

struktur och referenshantering utgick från författarriktlinjerna i tidskriften Journal of 

Pediatric Nursing. 

 

Urval 

Urvalet av informanter till studien var strategiskt, detta då informanter valdes ut 

specifikt efter den information författarna eftersökte (Polit & Beck, 2008). En 

konsekutiv insamling tillämpades, detta då de informanter som var på 

familjecentralerna de berörda dagarna och som ville delta i studien inkluderades i 

datainsamlingen. Inklusionskriterier till studien var att den som besvarade enkäten 

skulle vara förälder. De enkäter som var bevarade på undermålig svenska 

exkluderades då dess innehåll kunde missförstås, även enkäter som ej var fullständigt 

ifyllda exkluderades. 
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Enkätutformning och Datainsamling 

Författarna skapade en egen enkät (Bilaga 4) med öppna frågor där informanterna fick 

beskriva sina upplevelser och känslor. Enkäten innehöll även slutna frågor med 

avseende på demografi. Även informationsbrev till familjecentral (Bilaga 2) och 

informationsbrev till föräldrar (Bilaga 3) formulerades av författarna. När enkät och 

informationsbrev var godkända från handledaren genomfördes en pilotstudie där fyra 

föräldrar i författarnas omgivning tillfrågades om deltagande. Pilotstudiens syfte var 

att kontrollera att frågorna var lättförståeliga och att utformning och innehåll av enkät 

samt informationsbrev var tillfredsställande. Efter genomgången pilotstudie beslutade 

författarna att formulera om fråga sju och åtta i enkäten från “Hur upplever Du din 

kunskap..” och “Hur upplever Du din trygghet…” till “Beskriv hur Du upplever din 

kunskap…” och “Beskriv hur Du upplever din trygghet…” för att få bredare svar, i 

övrigt gjordes inga ändringar. Enkäterna från pilotstudien inkluderades inte i studiens 

resultat. 

 

I Örebro Län finns åtta familjecentraler (Örebro Kommun, 2014), till datainsamlingen 

valdes två utav dessa ut genom lottning. Därefter kontaktades de ansvariga cheferna 

för respektive familjecentral för att erhålla medgivande till studien. De kontaktades 

via telefon där studiens syfte presenterades, därefter mailades de två 

informationsbreven (Bilaga 2 och 3) och enkäten (Bilaga 4) till de berörda 

personerna. Författarna erhöll ett skriftligt medgivande till datainsamling via mail och 

tidpunkt för utlämnande av enkäter bestämdes. Enkät och informationsbrev till 

föräldrar lämnades ut av författarna till föräldrarna på familjecentralerna, föräldrarna 

lämna sedan de färdigställda enkäterna i en försluten låda som författarna tog med sig 

vid aktivitetens slut. Totalt samlades 31 enkäter in på familjecentralerna, två av dem 

exkluderades då de var besvarade på undermålig svenska och en exkluderades då 

enbart frågorna avseende demografi och fråga sju var besvarat. Efter exklusion 

kvarstod 28 enkäter som utgör  studiens resultat.  

Dataanalys   

Innehållsanalysen till studien var manifest då författarna med en neutral inställning 

grundade resultatet på det som föräldrarna skrivit (Graneheim & Lundman, 2004). För 

att få en helhetsbild av det insamlade materialet lästes enkätsvaren upprepade gånger 

av båda författarna. Den demografiska informationen presenteras i resultatet i form av 
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tabeller och i löpande text. Författarna valde att analysera det insamlade materialet 

med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman (2004). 

Meningsbärande enheter skapades utefter svaren från enkätens frågor, där textens 

innebörd hade gemensamt innehåll. Därefter kortades de meningsbärande enheterna 

ner utan att det centrala i texten gick förlorat, vilket utgjorde de kondenserade 

meningsenheterna. Innehållet i de kondenserade meningsenheterna lästes igenom för 

att identifiera koder som kortfattat beskrev innehållets innebörd. Slutligen skapades 

domäner och kategorier med grund i enkätens frågeställningar, dessa användes för att 

beskriva studiens resultat. Till de domäner som uppstod presenteras citat från de 

öppna frågorna, för att illustrera hur informanterna svarat på respektive fråga 

(Hansagi & Allebeck, 1994). I tabell 1 presenteras ett exempel på författarnas 

tillvägagångssätt i innehållsanalysen.  

 

Tabell 1. Exempel innehållsanalys enkätfråga 7, Kunskap. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Domän 

Jag känner att jag har tillräckligt 
med kunskap för att vårda mina barn 
hemma vid vardagssjukdomar. 
 
Ingen specifik för barn utan tänker 
som att det vore jag själv som var 
sjuk och vad jag skulle vilja ha eller 
göra. 
 
Då mitt barn spenderat en tid på 
sjukhus så har jag ganska bra 
kunskap. Jag hanterar egenvård 
ganska bra. 
 
 
Inte så stor kunskap, speciellt om 
man inte varit med om det tidigare 

Tillräcklig kunskap 
 
 
 
Jag utgår ifrån mig 
själv 
 
 

Lärt mig genom 
lång 
sjukhusvistelse. 
 
 
 
Liten kunskap, 
speciellt om det är 
nytt 

Generellt 
god kunskap 
 
 
 
 
 

 
 
Kunskap 
genom 
erfarenhet 
 

 
Generellt 
bristande 
kunskap 

Besitter 
tillräcklig 
kunskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osäkerhet 

Kunskap 

 

Fråga ett till sex i enkäten (bilaga 4) som avser demografisk information analyserades 

kvantitativt. Informationen kalkylerades manuellt av författarna för att få fram värden 

så som medelålder hos barn och föräldrar samt medelvärdet på antal barn i hushållet. 

Även fördelning av mödrar och fäder, utbildningsnivå och civilstånd kvantifierades. 
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Vidare beräknade författarna hur stor andel av föräldrarna/vårdnadshavarna som 

upplevde kunskap/okunskap, trygghet/otrygghet och kvaliteten på informationen. 

Etiska överväganden	  

Studien behövde ej prövas enligt SFS 2003:460 (lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor) då inga personuppgifter registrerades. Deltagandet var frivilligt 

och informerat samtycke gavs då enkäten besvarades. Insamlingen var konfidentiell 

då inga obehöriga skulle läsa enkäterna. I informationsbrevet som 

föräldrarna/vårdnadshavarna erhöll framgick det att inga personuppgifter skulle 

sparas eller användas i det färdigställda materialet samt att de besvarade enkäterna 

skulle förvaras på ett säkert ställe i tio år efter insamlingen, därefter makuleras. 

Resultat 
 
Den demografiska informationen presenteras i form av tabeller samt i löpande text. 

Vidare presenteras svaren från enkätens öppna frågor (Bilaga 4) under de domäner 

och kategorier som redovisas i tabell 2.  

 

Tabell 2. Översikt över domäner och kategorier. 
Domän Kategori 
Kunskap Besitter tillräcklig kunskap 

 
Osäkerhet 
 

Trygghet Tilltro till sin egen förmåga 
 
Oro och maktlöshet 
 

Information Olika vägar till information 
 
Tillfredsställelse 
 
Ouppfyllda förväntningar och förvirring 
 

 

Demografisk Information 
 
Enkäten besvarades av 28 föräldrar där 21 var mödrar och sju var fäder. Av de 

deltagande föräldrarna var 24 gifta/sambo och fyra var ensamstående. Medelåldern på 

de föräldrar som deltog var 31 år. Hälften av föräldrarna (14/28) var 

högskoleutbildade och resterande hade gymnasiekompetens. De deltagande 
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föräldrarna hade i medelvärde 1,4 barn/hushåll där medelåldern var 1 år och 10 

månader, se åldersfördelning av barnen i tabell 3. 
 
Tabell 3 
Åldersfördelning Barn Antal (n) 
0-3 mån 3 
4-6 mån 2 
7-9 mån 2 
9-12 mån 4 
1-2 år 15 
3-4 år 9 
5-6 år 3 
Antal (n) 38 
Medelålder 1 år och 10 månader 

 

Kunskap  
 
Föräldrarnas upplevelse av kunskap kring egenvårdsbehandling skiljde sig, de flesta 

ansåg sig besitta tillräcklig kunskap och ett fåtal upplevde att deras kunskap inte 

räckte till.  

Besitter tillräcklig kunskap  
 
Tillräcklig kunskap kring egenvårdsbehandling av sitt barn vid vardagssjuklighet var 

något som majoriteten (24/28) av föräldrarna upplevde sig besitta. De uppgav att de 

uppnått kunskap genom erfarenheter så som tidigare sjukdomar, fler barn i hushållet 

och i takt med att barnet blivit äldre. De upplevde sig sällan behöva kontakta BVC 

eller annan vårdgivare då barnet varit sjukt. Även aspekter som att besitta kompetens 

kring vuxnas sjukdomar gjorde att föräldrarna ansåg sig ha tillräcklig kunskap kring 

egenvårdsbehandling och bedömning. Föräldrarna beskrev även att kunskapen blev 

stärkt genom att utgå ifrån sig själv och sina egna behov vid sjukdom. 

 
“Jag tycker jag har bra koll och tillräckligt med kunskap.” 

 
“Tänker som att det vore jag själv som var sjuk och vad jag skulle vilja ha eller göra 

och utgår ifrån det.” 
 

Osäkerhet 

De resterande fyra föräldrarna beskrev att de upplevde att deras kunskap kring 

egenvårdsbehandling vid vardagssjuklighet hos barn inte kändes tillräcklig. 

Föräldrarna beskrev en allmän osäkerhet kring sjukdomar vilket upplevdes som en 
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känsla av maktlöshet. Två av de fyra föräldrarna var förstagångsföräldrar och de 

beskrev att deras upplevelse av okunskap grundade sig i en osäkerhetskänsla, då allt 

kring barnet och föräldraskapet kändes nytt. En allmän okunskap gällande nya rön 

kring behandlingsåtgärder beskrevs också som en betydande faktor kring känslan av 

okunskap.  

 

“Min kunskap är inte så stor, särskilt om man inte varit med om sjukdomen tidigare. 
Känner mig allmänt okunnig” 

 
“Första barnet, inte så god kunskap.” 

 

Trygghet 
 
Upplevelsen av trygghet med att behandla sitt barn hemma vid vardagssjuklighet 

skiljde sig mellan föräldrarna, majoriteten av föräldrarna i studien upplevde sig trygga 

men uttryckte ändå en oro för sjukdom. 

Tilltro till sin egen förmåga 

När föräldrarna skulle beskriva sin upplevda trygghet uppgav 21 att de var trygga med 

att behandla sitt barn hemma vid vardagssjuklighet. Tryggheten grundade sig i att 

föräldrarna erhållit kunskap genom erfarenheter. De beskrev att erfarenheterna 

bidragit till att de blivit tryggare i sin föräldraroll, vilket även påverkade känslan kring 

egenvårdsbehandling positivt. I takt med att barnet blivit äldre och att föräldrarna lärt 

sig tyda dess signaler gynnades känslan av trygghet. Föräldrarna beskrev även att det 

underlättade då barnet själv kunde berätta vad som inte kändes bra. Närhet och 

tillgänglighet till sjukhus, vårdcentral, BVC, 1177 och 1177 - vårdguiden samt 

närstående med medicinsk kompetens eller erfarenhet stärkte känslan av trygghet. 

Vidare beskrev föräldrarna att frånvaro av sjukdom, självförtroende och tilltro till sin 

egen kompetens som betydelsefullt. Dessa faktorer har även bidragit till att tre av de 

tillfrågade föräldrarna ej upplevt oro i samband med sjukdom. 

 

“Känner mig trygg, särskilt nu när mitt barn är äldre och kan uttrycka vad som är 
fel.” 

 
“Personligen känner jag mig väldigt trygg i min föräldraroll och kan de 

grundläggande ‘åtgärderna’.” 
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Oro och maktlöshet 

Känslan av otrygghet i samband med egenvårdsbehandling var något som sju av 

föräldrarna upplevde. Otryggheten grundade sig i en känsla av otillräcklig kunskap 

samt bristande självkänsla. De upplevde sig stressade, oroliga och obekväma då 

barnen uppvisade symtom på sjukdom. De beskrev en önskan om en professionell 

bedömning av barnet vid sjukdom då de ej litade på sin egen förmåga. Även tidigare 

negativa erfarenheter av sjukdom bidrog till föräldrarna upplevde en känsla av 

otrygghet. 

 

“Självklart har man alltid i baktanke det som hänt oss, att den ena tvillingen dog så 
ibland är jag livrädd.”   

 
“Känner mig otrygg vad gäller egenvård över huvud taget, känner mig nervös och 

rädd.” 
 

Däremot uppgav majoriteten (25/28) av föräldrarna att de varit oroliga och rädda då 

barnet varit sjukt. Bidragande faktorer till oro var att barnets sjukdom skulle vara 

allvarligare än vad de först uppfattat eller att sjukdomsförloppet skulle bli långdraget. 

Det som föräldrarna uppgav som mest oroande var hög feber, andnöd, kräkningar och 

bestående sjukdom. Det fanns även en oro om att barnet inte skulle få i sig tillräckligt 

med mat och dryck vid sjukdom. Föräldrarna beskrev även en maktlöshet kopplat till 

otryggheten i egenvård, att de genom sin handling skulle förvärra barnets tillstånd.  

 

“Att de ska bli mer sjuka eller vara sjukare än vad jag först trott och att jag gör fel 
när jag behandlar mitt barn.” 

 
“Jag blir orolig för att febern ska bli väldigt hög eller att de ska kvävas av kräks på 

natten.” 
 

Information 
 
Upplevelsen av kvaliteten på den information föräldrarna i studien inhämtat har 

varierat. Då informationen varit god har föräldrarna känt sig stärkta. Vid de tillfällen 

som informationen upplevts som bristande eller motsägelsefull har den i stället 

bidragit till oro. 
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Olika vägar till information 

Då föräldrarna upplevde en osäkerhet kring barnets hälsa vände de sig till 1177, BVC 

samt vårdcentralen för telefonrådgivning. I första hand kontaktades BVC och 1177, 

beroende på tid på dygnet. Akutmottagningen söktes endast i nödfall eller då tider på 

BVC eller vårdcentral inte fanns tillgängligt. Föräldrarna uppgav även att de använde 

sig av närstående med medicinsk kompetens eller erfarenhet för att erhålla råd kring 

egenvårdsbehandling och bedömning. 

 

“Vill jag ha sakkunniga råd kontaktar jag 1177 eller sjuksköterskan på BVC”.  
 

“Mamma kommer med bra råd.” 
 
Föräldrarna har även uppgett att de använde sig av skrivna källor för att inhämta 

information. Flera föräldrar belyste tillgången till Internet som positiv, då de upplevde 

det enkelt att hitta information kring bedömning av symtom och 

egenvårdsbehandling. De hemsidor som användes av föräldrarna var 1177-

vårdguiden, “BVC-appen” (mobilapplikation för föräldrar med barn i åldrarna noll till 

sex år, tillhandahållen av 1177-vårdguiden) samt sökresultat från Google. Vidare 

menade föräldrarna att de böcker och broschyrer som delats ut från BVC fungerat 

som bra informationskällor. 

 

“Får mycket information kring barnsjukdomar på internet.” 
 

“Fått bra information i bokform från BVC.” 
 

Tillfredsställelse 

Informationen från föräldragrupper, BVC, mödravårdscentralen samt 1177 bedömdes 

som tillfredsställande av ungefär hälften (15/28) av föräldrarna. Detta då de upplevt 

att de kunnat tillgodogöra sig den information som givits. Vidare beskrev föräldrarna 

att den information som lämnats ut genom böcker och broschyrer från BVC fungerat 

som ett bra komplement, liksom den inhämtade informationen från 1177-vårdguiden 

och andra hemsidor på Internet. 

 

“Jag har fått bra info från 1177 när jag har sökt hjälp, sedan tycker jag att det finns 
mycket bra info på internet.” 
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“Är överlag nöjd med den information jag har och får från BVC och i 
föräldragruppen.”  

 
 
De föräldrar som uppgav att de visste vart de kunde få svar på sina frågor och 

funderingar ansåg sig ej behövde mer information. De belyste tillgängligheten till 

BVC, 1177 och 1177-vårdguiden som positiv gällande att få svar och bekräftelse 

dygnet runt. De ansåg att informationen som inhämtats självständigt varit tillräcklig 

samt tryggheten i att alltid kunna få råd av professionell instans bidrog till 

tillfredsställelse. 

 

“Jag behöver ingen mer information, jag vet vart jag hittar om jag behöver.” 
 

“1177 är alltid tillgängligt.” 
 

Oupfyllda förväntningar och förvirring 

De resterande föräldrarna (13/28) upplevde den givna informationen som bristfällig. 

De upplevde sig fått för lite muntlig information från BVC och genom 

föräldragrupper. Föräldrarna beskrev att deras förväntningar på föräldragrupperna inte 

uppfyllts, de ansåg att innehållet varit otillfredsställande och att de kunnat beröra 

ämnet egenvård mer. De menade att de självständigt fått söka sin information genom 

närstående, böcker, broschyrer och Internet då de haft frågor. Dock framkom det som 

svårt att sortera och värdera den information som fanns att inhämta på Internet, det 

fanns en osäkerhet kring vad som var pålitligt. Föräldrar beskrev även att 1177 och 

1177-vårdguiden kunde bidra med förvirring och oro, detta då råden som mottagits 

via telefon kunde skilja sig mot vad som inhämtats via hemsidan. 

 

“Tycker att informationen har varit bristfällig och undermålig. Vill man veta mer får 
man ta reda på det själv” 

 
“Det finns så mycket information på Internet när man söker att jag bara blir mer 

orolig och stressad över allt som finns att läsa, jag försöker hålla mig till att söka på 
sidor som rekommenderats från BVC.” 

 
“Olika bud från 1177 - om man ringer eller tittar på hemsidan, förvirrar och oroar 

istället för att hjälpa.” 
 

De uppgav en önskan om att få mer information. De beskrev att det kunde bidra till en 

ökad trygghet, vilket kunde underlätta att självständigt bedöma och 
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egenvårdsbehandla barnet. De beskrev även att BVC kunde verka som en större resurs 

än i dagsläget, då föräldrarna upplevde sjuksköterskan på BVC som en tillförlitlig 

informationskälla. De efterfrågade fler informationstillfällen genom föreläsningar och 

praktiska tips i föräldragruppsträffarna. Det uttrycktes även en önskan om utökad 

information i textform kring barns vanligaste sjukdomar, likt en handbok.  

 

“Det är alltid bra med mycket information, gärna från BVC och föräldragruppsmöten 

så man kan lita på den information man får.” 
 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva hur föräldrar upplevde sin kunskap och känsla av 

trygghet kring området egenvård av barn med vardagssjukdom. Majoriteten av 

föräldrarna upplevde att de besatt tillräcklig kunskap och att informationen de 

delgivits eller självständigt sökt varit god. Dock upplevde vissa föräldrar att 

informationen var förvirrande och otillfredsställande, vilket därför bidrog till en 

känsla av otrygghet.  
 

De föräldrar som ansåg sig besitta tillräcklig kunskap grundade detta i erfarenhet, 

fler barn i hushållet och i takt med att barnet blivit äldre. De behövde därför sällan 

kontakta BVC eller annan vårdgivare för råd och information. Erfarenhet bidrog 

till att föräldrar kände en tilltro till sin egen förmåga att ta hand om sitt barn, de 

litade på sig själva och kunskapen de besatt. Andra faktorer som bidrog till en 

tillfredsställelse gällande kunskap och information var närhet och tillgänglighet till 

sjukhus, BVC, 1177 och 1177-vårdguiden. Det framkom att föräldrar i studien 

valde att vända sig till akutmottagningen i sista hand. Då författarna belyst den 

stigande frekvensen av icke-akuta besök på akutmottagningar framkom detta 

resultat som positivt oväntat. Föräldrarna ansåg att informationen de delgivits via 

BVC har minskat dess oro och stärkt tilltron till deras egna förmågan. Det kan 

förefalla rimligt att tillgänglighet och närhet till informationskällor bidrar till en 

känsla av trygghet och en upplevelse av mättat informationsbehov.  
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Dock framkom det att vissa föräldrars förväntningar på BVC och föräldragrupper 

inte uppfyllts, de hade önskat få mer information. Förstagångsföräldrar i studien 

upplevde en känsla av maktlöshet och osäkerhet kring sitt sjuka barn, de uttryckte 

därför ett behov av stöd och utökad information, något som även framkommer i 

andra studier (Ching-Man & Wai-Man, 2014; Fägerskiöld, Timpka & Ek, 2003; 

Hallberg, Lindbladh, Råstam & Håkansson, 2001; Ingram, Cabral, Hay, Lucas & 

Horwood, 2013). 
 

Författarna har reflekterat kring föräldrars upplevelse av mängden information och 

upplevelsen av att besitta kunskap. Föräldrar i studien har beskrivit en önskan om 

utökad information, men de har även uttryckt en känsla av oro och förvirring 

relaterat till den stora mängd information som finns att tillgå. Författarna är av 

åsikt att fokus många gånger bör ligga på att stötta föräldrarnas delaktighet till att 

källkritiskt värdera och hantera den befintliga informationen. Studiens resultat kan 

visa ett behov av mer information, men även ett behov av hjälp till att hantera den 

redan befintliga informationen. Vikten av ett källkritiskt förhållningssätt till 

informationen som föräldrar själva inhämtar på Internet, är även något som 

belyses i en annan studie (Nordfeldt, Ängarne-Lindberg, Nordwall & Krevers, 

2013).  
 

I vår studie framkom även att vissa föräldrar upplevde att råden från 1177 och 

1177-vårdguiden var inkonsekventa, vid dessa tillfällen uppstod en känsla av oro 

och förvirring. I en annan studie belyser rådgivande sjuksköterskor svårigheter 

med telefonrådgivning, där beskrivs den personliga bedömningen av samtalet som 

en möjlig orsak till att rekommendationerna som ges kan skilja sig mellan de 

rådgivande sjuksköterskorna (O'Cathain, Nicholl, Sampson, Walters, McDonnell 

& Munro, 2004). Rekommendationerna som ges via 1177 blir mer anpassade efter 

den rådande situationen, då 1177-vårdguiden är en övergripande sammanställning, 

av den anledningen kan råden skilja sig mellan dem (A. Swensson, 

Verksamhetschef Vårdcentralernas jourmottagning/Sjukvårdsrådgivningen Örebro 

Läns Landsting, 9 april 2014). 
 

Författarna har reflekterat kring föräldrars möjlighet att hantera och se mening 

med situationer som uppstår. Rimligen kan detta underlättas genom att föräldern 
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känner trygghet och tilltro till sin egen förmåga samt har en känsla av kontroll. 

Teorin KASAM – känsla av sammanhang, beskriver betydelsen av begriplighet 

och hanterbarhet som en del i ledet till att bemästra situationer som uppstår, med 

en känsla av kontroll och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Författarna ser 

samband mellan känslan av tilltro till den egna förmågan och Antonovskys teori 

KASAM. Har föräldern resurser att hantera och bemöta situationer som uppstår, 

både förväntade och plötsliga, skapar det en känsla av kontroll, och tilltron till den 

egna förmågan stärks ytterligare. I yrkesrollen som barnsjuksköterska ingår det att 

delge relevant, lättförståelig och anpassad information till barn och närstående, 

både i grupp och individuellt (Riksföreningen för barnsjuksköterskor [RfB], 

2008). I en studie från Storbritannien belyser föräldrar att deras känsla av trygghet 

och tilltro till den egna förmågan påverkas positivt när information går att förstå 

och hantera (Ingram et al., 2013). 
 

Författarna har reflekterat kring hur sjuksköterskan på BVC kan bidra med en känsla 

av begriplighet och hanterbarhet genom att vägleda föräldrarna i deras hantering av 

information. Utformningen av föräldragrupperna på BVC har inte förändrats något 

nämnvärt sedan introduktionen i början av 1970-talet (Lefévre, 2014). Författarna 

vågar påstå att samhällets utveckling sedan 1970 gett individer möjlighet att med 

enkelhet nå världsomfattande information, att detta troligen påverkat den individuella 

kunskapsnivån. Känslan som beskrivs av föräldrar i studien, att informationen i 

föräldragrupperna inte var tillfredsställande, tror författarna kan bero på varierande 

kunskapsnivåer. Detta kan medföra att behovet och förväntningarna på informationen 

i föräldragruppen är skilda mellan föräldrarna. Studier visar att föräldrar som inte 

känner en samhörighet med övriga gruppdeltagare får svårare att ta till sig av den 

information som ges (Lefévre, 2014; Mills, Schmied, Taylor, Dahlen, Shuiringa & 

Hudson, 2013). Av den anledningen belyses gruppdynamikens betydelse, där vikten 

av jämlikhet och ett öppet klimat är det primära. Upplever föräldrar att de inte har 

samhörighet med gruppen minskar tilltron till deras egen förmåga och en känsla av 

osäkerhet uppstår, vilket är motsägande till målet med föräldragrupp. Det kan bidra 

till att föräldrar avstår från deltagande, vilket i sin tur leder till ett bortfall då 

informationen inte når alla (Lefévre, 2014). Författarna anser att det är betydelsefullt 

att ha barnet och föräldern i fokus, att utgå ifrån de olika individerna för att möta 

deras behov. Informationen som erbjuds ska därför vara personcentrerad, det vill säga 
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anpassad till individens förutsättningar och delges med ett respektfullt bemötande 

med hänsyn till taget till individens egna resurser att ta emot och behandla den 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Föräldrar i studien, likt i andra studier värderar 

sjuksköterskan på BVC högt och denne anses vara en källa till kunskap samt trygghet 

(Arborelius & Bremberg, 2003; Eronen & Pincombe, 2010; Fägerskiöld et al., 2003; 

Keatinge, 2006), vilket enligt författarna är en betydelsefull del i skapandet av en 

förtroendefull relation där föräldrars tilltro till sin egen förmåga har möjlighet växa. 

Metoddiskussion 

Författarna använde sig av en egen utformad enkät med öppna frågor (Bilaga 4). I en 

enkät blir frågorna lika till alla informanter och frågorna kommer i samma ordning. 

Fördelarna med en enkät är att risken för intervjuareffekt minskar, att känsliga frågor 

kan kännas lättare att besvara och att antalet informanter kan vara större. Dock får 

forskaren vid en intervju möjlighet att ställa följdfrågor, frågorna kan ställas i den 

ordning som känns lämpligast, den insamlade datan från varje individ kan bli mer 

omfattande och intervjuaren får även en uppfattning av svarens nyansering (Hansagi 

& Allebeck, 1994). Möjligen hade fylligare svar erhållits om författarna hade valt att 

använda sig av intervju som insamlingsmetod. 
 

En pilotstudie genomfördes för att testa den egna utformade enkäten med avseende på 

frågornas kvalitet. Informanterna som ingick i pilotstudien var föräldrar i författarnas 

omgivning, enkäterna skickades och de besvarades i hemmet. Författarna ansåg att 

pilotstudien hade ett positivt utfall, då svaren bedömdes vara fylliga och beskrivande. 

Då datainsamling genomfördes på familjecentralerna uppmärksammades det att 

svaren ej var lika fylliga som i pilotstudien. En aspekt till detta kan vara valet av 

informanter till pilotstudien samt att miljöerna skiljde sig åt. Författarna är medvetna 

ur ett etiskt perspektiv att miljön bidrog till att konfidentialiteten ej kunde säkerställas, 

då det var barn, personal och andra föräldrar närvarande då informanterna besvarade 

enkäten. 
 

Författarnas val att använda sig av familjecentraler för datainsamling motiveras då det 

bedömdes vara ett forum där syftet för studien kunde besvaras. Då författarna 

granskat den demografiska informationen observerades det att de flesta föräldrarna 

hade ett barn, där medelåldern var 1 år och 10 månader, varför studien endast är 
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överförbar på denna specifika grupp. Det kan förefalla rimligt att föräldrar med fler 

barn i hushållet samt med större erfarenhet hade nåtts via insamling på exempelvis 

förskola eller grundskola, vilket sannolikt hade påverkat resultatet. Troligen hade 

även överförbarheten av studien påverkats positivt, då en större spridning av antal 

barn, ålder och erfarenhet hos föräldrar kunde ha inkluderats. 
 

Författarna bedömde att utökad datainsamling på familjecentralerna sannolikt inte 

skulle ha påverkat resultatet då det i enkätsvaren inte framkom något nytt, varvid 

datainsamlingen ansågs vara mättad (jmf Polit & Beck, 2013). Vid analys av den 

insamlade datan har författarna reflekterat kring den egna förförståelsen. Det är av 

vikt att författaren är neutral och inte låter sina egna erfarenheter och värderingar 

påverka resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna har med studiens 

trovärdighet i åtanke noggrant koncentrerat sig på den text informanterna skrivit och 

kontinuerligt fört diskussioner med varandra angående dess innehåll och därefter 

sammanställt svaren samt stärkt dessa med citat. 

Konklusion	  

Information är en grund för kunskap och kunskap leder i sin tur till en känsla av 

trygghet och kontroll. För att föräldrarna ska kunna tillgodogöra sig informationen 

behövs individuell stöttning och vägledning där fokus ligger på den enskilda familjen. 

Vi är av åsikt att detta är en av BVC-sjuksköterskans främsta uppgifter, då det kan 

bidra till att föräldrar upplever en känsla ökad trygghet och tilltro till sin egen 

förmåga. 

Då föräldragruppernas sätt att ge information till största del är oförändrad sedan dess 

introduktion finns tanke om att strukturen bör ses över. Det vore därför av intresse att 

undersöka hur föräldrar vill få information som kan stärka tilltron till den egna 

förmågan, samt bidra med trygghet gällande egenvård. Är det fortfarande de 

traditionella föräldragrupperna som är det bästa för individen eller finns det andra 

vägar att gå för att möta dennes behov? 
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Bilaga 2 
Till Enhetschefen vid XX Familjecentral 
 
Brev avseende förfrågan om enkätutdelning. 
Inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar vid Umeås universitet ingår det att skriva en 
magisteruppsats. 
 
Vi ska genomföra en studie med syfte att beskriva hur föräldrar/vårdnadshavare 
upplever sin kunskap och känsla av trygghet kring området egenvård av barn med 
vardagssjukdom.Tidigare forskning har visat att föräldrar uttrycker en önskan kring 
detta, därför vill vi nu undersöka om behovet även finns i Örebro. Vi har för avsikt att 
börja vår datainsamling vecka 7 och avsluta vecka 10, 2014. 
 
Den datainsamlingsmetod vi kommer att använda oss av är enkäter med öppna frågor 
där föräldrarna/vårdnadshavarna får skriva och berätta om sina upplevelser och 
tankar. Vi kommer att dela ut dem i samband med babycafé alternativt då öppna 
förskolan har aktivitet, när de är ifyllda läggs dem i en försluten låda som vi kommer 
och hämtar. 
 
Vi ber om Er formella tillåtelse att genomföra studien på XX familjecentral. Vänligen 
svara via mail till någon av nedanstående, har Ni några frågor är Ni välkomna att höra 
av Er. 
 
Hälsningar 
Emma Elvenäs och Emelie Pålman 
 
Student: Emma Elvenäs 
Leg. Sjuksköterska 
Telefon: 0738- XX XX XX 
Mail: emma_elvenas@hotmail.com 
 
Student: Emelie Pålman 
Leg. Sjuksköterska 
Telefon: 0702-XX XX XX 
Mail: emelie.palman@gmail.com 
 
Handledare: Lena Hägglund 
Universitetslektor, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet 
Mail: lena.hagglund@umu.se 
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Bilaga 3 
INFORMATIONSBREV TILL DIG SOM ÄR 
FÖRÄLDER/VÅRDNADSHAVARE 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som arbetar på två av Örebro Läns Landstings 
akutmottagningar. Vi läser specialistprogrammet med inriktning mot barn och 
ungdomar vid Umeå Universitet. 

I vår ska vi skriva en magisteruppsats med syfte att undersöka hur 
föräldrar/vårdnadshavare upplever det att egenvårdsbehandla sina barn vid 
vardagssjuklighet (till exempel; feber, övre luftvägsinfektion, öronvärk, diarré, 
förstoppning) i hemmet. Anledningen till att vi har valt att beröra detta ämne är att 
tidigare forskning har visat att föräldrar uttrycker en önskan om ett ökat stöd kring hur 
de ska behandla sina barn vid vardagssjuklighet. Vi vill nu undersöka om detta behov 
finns i Örebro. 

Du tillfrågas härmed om att delta i vår studie genom att svara på en enkät där Du får 
beskriva Dina tankar och upplevelser kring detta. 

Deltagandet är frivilligt och inga personuppgifter kommer att registreras. Enkäterna 
kommer att förvaras på ett säkert ställe i 10 år efter insamlingen, därefter kommer de 
att makuleras. Väljer Du att inte delta i studien behöver Du ej motivera varför. 

Svaren lämnas i en försluten låda. 

Vi är tacksamma om Du vill delta i vår studie! 

Hälsningar, 

Emma Elvenäs, Sjuksköterska Akutmottagningen Lindesbergs Lasarett. 
emma_elvenas@hotmail.com 

Emelie Pålman, Sjuksköterska Akutmottagningen Universitetssjukhuset i Örebro. 
emelie.palman@gmail.com 

Handledare: 

Lena Hägglund, Lektor vid Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad. 
lena.hagglund@umu.se 
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Bilaga 4 
 

Enkät avseende att undersöka föräldrars/vårdnadshavares 
upplevelse av att egenvårdsbehandla vardagssjuklighet hos barn i 
hemmet. 
 
Som nämnts i informationsbrevet är deltagandet frivilligt, alla insamlade enkäter 
kommer efter redovisat och godkänt resultat att makuleras. Enkäten består av 13 
frågor. De första sex frågorna inriktar sig på bakgrundsinformation, frågorna sju till 
tretton får Du besvara med egna ord, vill Du ha mer utrymme att skriva på går det bra 
att använda baksidan på pappret. 
 
1. Jag som besvarar denna enkät är; 

• Mamma 
• Pappa 
• Annan vårdnadshavare 

 
2. Civilstånd; 
o   Gift/Sambo 
o   Särbo 
o   Ensamstående 
o   Annat, ……………… 
 
3. Din Ålder; 
………………… 
 
4.  Utbildningsnivå; 
o   Grundskolenivå 
o   Gymnasienivå 
o   Högskola/Universitet        
 

    
5. Hur många barn bor det i hushållet? 
……………. 
 
 
6. Ålder på Ditt/Dina barn; 
 
………………… 
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7. 
Beskriv hur du upplever Din kunskap kring egenvårdsbehandling av Ditt/Dina 
barn i hemmet vid vardagssjukom som exempelvis feber, övre luftvägsinfektion, 
öronvärk, diarré, förstoppning. 
 

 

 

 

 

8. 
Beskriv hur Du upplever Din trygghet kring egenvårdsbehandling av Ditt/Dina 
barn i hemmet vid vardagssjukom som exempelvis feber, övre luftvägsinfektion, 
öronvärk, diarré, förstoppning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
Om Du känner Dig osäker kring barnets sjukdom och hur Du ska behandla - 
vart vänder du dig då? 
 

 

 

 

 

10. 
Vad känner Du dig mest orolig för när Ditt/Dina barn är sjuka? 
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11.  
Hur upplever Du att Du fått information kring barns vardagssjuklighet och dess 
egenvård? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
Upplever du ett behov av ökad information kring barns vardagssjuklighet och 
dess egenvård? På vilket sätt? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. 
Är det något Du skulle vilja tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 


