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SAMMANFATTNING

Bakgrunden visar att hembesök till nyblivna föräldrar är en bra och väletablerad metod

för personal vid barnavårdscentralen och är en del av det nationella 

Barnhälsovårdsprogrammet som erbjuds alla barn och deras föräldrar. Syftet med 

föreliggande studien var att genom intervjuer med distriktssköterskor vid 

barnavårdscentraler belysa deras arbete med och reflektioner kring hembesök hos 

nyblivna föräldrar. Metoden var en kvalitativ ansats med en beskrivande design. Åtta 

distriktssköterskor som arbetar vid barnavårdscentraler runt om i ett län intervjuades 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att samtliga av de 

intervjuade distriktssköterskorna ansåg att det var viktigt med hembesök till nyblivna 

föräldrar, då det gav en möjlighet att skapa en relation på ett helt annat sätt än vid enbart

besök på mottagningen. Andra fördelar med hembesöket var att distriktssköterskan fick 

en chans att se familjens hem och relationen mellan såväl föräldrarna som mellan 

förälder och barn. Det som oftast försvårade arbetet med hembesök var tidsbrist eller 

brist på kollegor eller färdmedel. Resultatet av intervjuerna utmynnade i ett tema för de 

tre första kategorierna; Viljan finns att genomföra hembesök, men vissa svårigheter 

finns för att lyckas. Slutsatsen av denna studie är att de distriktssköterskor som arbetar 

med BVC-verksamhet och hembesök till nyblivna föräldrar anser att besöken är väldigt 

viktiga för att kunna etablera en bra relation med familjerna. Det som ibland försvårar 

arbetet är hur hembesöken prioriteras av såväl ledning och chefer, men även av 

distriktssköterskorna själva. Andra hinder i arbetet är brist på tid, kollegor och 

färdmedel. 

Nyckelord: distriktssköterska, barnavårdscentral, hembesök, intervjuer



ABSTRACT

The background shows that home visits to new parents is a good and well-established 

method for the staff at the child care center and is part of the National Child Health 

program offered to all children and their parents. The aim of the present study was 

through interviews with district nurses at the child health centers highlight their work 

and reflections on home visits to new parents. The method was qualitative with 

descriptive design. Eight district nurses working at Child Care Centers around a county 

were interviewed using semi-structured interviews. The results showed that all of the 

interviewed district nurses felt that it was important to do home visits to new parents, as 

it gave an opportunity to create a relationship in a completely different way than the 

mere visit to the clinic. Other advantages of the home visit were that the district nurse 

had a chance to see the family´s home and the relationship between the parents and 

between parents and child. Lack of time, colleagues that could fill in at the center and 

transportation hindered home visits. The result of the interviews yielded a theme for the 

first three categories; The desire is to carry out home visits, but some difficulties are 

present that hindrance full success. The conclusion of this study is that the district 

nurses who works at the Child Care Centers, and who conduct home visits to new 

parents, believe that the visits are very important to establish a good relationship with 

the families. What sometimes complicates the work is how home visits is prioritized by 

both management and executives, but also by district nurses themselves. Other obstacles

in the work are lack of time, colleagues and transport.

Keywords: district nurse, Child Care Center, home visit, interviews
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INTRODUKTION

Barnhälsovården (BHV) i Sverige riktar sig till barn och deras föräldrar från födelsen 

till dess att barnet börjar skolan. Distriktssköterskan har en central roll inom BHV som 

genom ett nationellt program erbjuder insatser till alla barn och deras föräldrar men 

även riktade insatser till de som har särskilda behov i syfte att främja barns hälsa, 

utveckling och välbefinnande (Socialstyrelsen 2014). Redan 1901 besökte 

sjuksköterskan i Katarina församling i Stockholm familjer i deras hem, då ofta genom 

ett spontant besök jämfört med idag då ett hembesök från barnavårdscentralen (BVC) 

ska vara överenskomna i förväg. Inom svensk BHV är det första hembesöket som görs 

under nyföddhetsperioden ofta det första mötet mellan sjuksköterskan från BVC, barnet 

och de nyblivna föräldrarna och genom att det erbjuds till alla utgör det en grundsten 

inom BHV (Rikshandboken i barnhälsovård 2014).

Bakgrund

För att bättre kunna förstå arbetet med hembesök hos nyblivna föräldrar, kan det 

behövas en presentation av BHV. Här nedan kommer därför syftet, lagar och riktlinjer, 

organisation samt kompetenskrav för sjuksköterska vid BVC att redovisas. Även den 

tidigare forskning som berör föreliggande studies område kommer att lyftas fram.

Barnhälsovårdens roll

BHV utgör en viktig del av det samlade folkhälsoarbetet och verksamheten skall ha sin 

utgångspunkt i ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv (Rikshandboken i 

barnhälsovård 2011). FN:s barnkonvention är vägledande för allt arbete inom BHV, 

vilket innebär att alla åtgärder som görs skall sätta barnets bästa i främsta rummet (FN-

förbundet 2015). BHV:s övergripande mål är att minska dödlighet, sjuklighet och 

handikapp bland barn, minska skadlig påfrestning på föräldrar och barn samt stödja och 

aktivera föräldrarna i deras föräldraskap, för att på så sätt skapa gynnsamma 

förutsättningar för barnen (Lindberg & Lagercrantz 2009). Den familj som fått barn 

erbjuds hälsoövervakning enligt ett generellt program och föräldragruppsträffar samt 

individuella kontakter med sjuksköterskan på BVC - något som ger möjlighet till stöd 

och rådgivning utifrån familjens egna behov. Alla nyblivna föräldrar får också 

erbjudande om ett hembesök av BVC så snart som möjligt efter hemkomsten från BB 
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eller neonatalavdelningen – ett erbjudande som också gäller föräldrar till adoptivbarn, 

nyinflyttade barn (här inkluderas asylsökande och flyktingar) samt familjer med 

särskilda behov (Rikshandboken i barnhälsovård 2011). 

Barnhälsovårdens arbete enligt lagar och riktlinjer

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1982:763, anges att med hälso- och sjukvård avses 

åtgärder i syfte att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 

Målet för all hälso- och sjukvård – och därmed även BHV – definieras i HSL som en 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt 

för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet och den som 

har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. HSL anger 

även att inom hälso- och sjukvårdens olika verksamheter skall kvaliteten systematiskt 

och fortlöpande utvecklas och säkras (Sveriges Riksdag 2014). 

Målen för BHV finns inte specifikt definierade i lagtext. Socialstyrelsen beskrev 1991 i 

sina allmänna råd Hälsoundersökningar inom barnhälsovård de mål och delmål som 

fanns för BHV. Sedan dessa allmänna råd upphörde 2009 finns istället Socialstyrelsens 

Vägledning för barnhälsovården samt den nätbaserade Rikshandbok i barnhälsovård 

som tagits fram av professionsföreträdare inom BHV som stöd och hjälp till de som 

arbetar med denna typ av verksamhet (Socialstyrelsen 2014).

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete

I Regeringens proposition (2002) beskrivs att i ett demokratiskt samhälle med en 

humanistisk människosyn som grund, är det en självklarhet att försöka ändra de villkor 

som ger påverkbara skillnader i hälsa. Varje individ skall ges möjlighet att nå den 

individuella hälsa som är möjlig. För att kunna göra det krävs en samhällsstruktur och 

en samhällsmiljö som främjar hälsa för alla och som erbjuder särskilt stöd till de 

individer och grupper i samhället som behöver det. Samhället bör därför kompensera de

individer som av olika anledningar fått en sämre start i livet. Sådana insatser bör riktas 

mot förskola, skola och bostadsområden och anges ha stor betydelse. Även den 

ekonomiska familjepolitiken är av stor vikt för att ge alla barn och ungdomar rimliga 

förutsättningar. Stora skillnader kan ses i människors hälsa och som inte är biologiskt 

betingade och  skillnaderna följer tydliga sociala mönster. Med tanke på att 
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hälsorelaterade levnadsvanor grundläggs under individens barn- och ungdomsår och 

därefter har en stor inverkan på individens hälsa under resten av livet, är flickor, pojkar, 

unga män och kvinnor bland de viktigaste målgrupperna i folkhälsoarbetet.

Organisation av BVC

Förutom att drivas i landstingets/regionens eller privat regi kan BVC även verka 

integrerad i en vårdcentral eller som en del i en familjecentral. Det gör att också 

sjuksköterskans arbetssituation kommer kan variera mellan att enbart arbeta med 

barnfamiljer (hel-BVC) eller med BVC som en del av arbetet på en vårdcentral (del-

BVC) (Socialstyrelsen 2014). Det övergripande ansvaret för arbetsinnehåll, utbildning, 

kvalitetssäkring och metodutveckling har barnhälsovårdsöverläkaren. På vårdcentralen 

eller motsvarande ansvarar verksamhetschefen för BVC:s verksamhet (Rikshandboken i

barnhälsovård 2011).  

Joyce Travelbees interaktionsteori

I Joyce Travelbees omvårdnadsteori som bygger på att människan är en unik och 

oersättlig individ beskrivs att sjuksköterskan, genom att bygga upp en mellanmänsklig 

relation, kan nå fram till individen. För att kunna uppnå detta måste sjuksköterskan och 

patienten dock genomgå fem faser; första mötet, framväxt av identiteter, empati, 

sympati och ömsesidig förståelse och kontakt. Ett sätt att nå detta mål är genom 

kommunikation som kan ske såväl verbalt som icke-verbalt. Kommunikationen hjälper 

sjuksköterskan att lära känna patienten som individ och det möjliggör därmed för 

sjuksköterskan att tillgodose de individuella behov som patienten har  – vilket också är 

omvårdnadens huvudmål. En bristfällig förmåga att se individens behov kan däremot 

leda till att kommunikationsprocessen hämmas (Travelbee 1999).

Distriktssköterskans kompetens och teamarbete med andra professioner

Distriktssköterskan behöver breda kunskaper baserade på fakta och ett vetenskapligt 

förhållningssätt samt ha kunskaper om mångkultur (Distriktssköterskeföreningen 2008).

Enligt Kemp et al. (2005) är det viktigt att ha kunskap om vad i miljön som är gynnsamt

för barnets utveckling. Ett teamarbete mellan sjuksköterskors, läkares och psykologers 

kompetenser kompletterar varandra och ger bra förutsättningar för en god BHV 

(Socialstyrelsen 2014). Kunskap om metodik för hälsofrämjande åtgärder som rör 
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levnadsvanor och om hur hälsovägledning på bästa sätt skall nå fram till familjer med 

annan kulturell bakgrund är även det viktigt (Socialstyrelsen 2011). För att kunna 

bibehålla sin kompetens och färdighet i arbetet med barn – och då särskilt nyfödda – bör

sjuksköterskan vid BVC arbeta huvudsakligen med BHV, d.v.s. minst 50% av heltid 

och ha ansvar för minst 25 nyfödda barn per år (Rikshandboken i barnhälsovård 2011).

Den sjuksköterska som arbetar med BHV skall ha specialistutbildning till 

distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och 

ungdomar. Arbetet vid BVC innebär att sjuksköterskan behöver både hög 

barnkompetens och goda kunskaper i socialmedicin. Detta omfattar kunskaper om risk- 

och friskfaktorer relaterat till barnsäkerhet, amning, mat, sömn, fysisk aktivitet, miljö 

liksom föräldrarnas tobaks- och alkoholvanor (Socialstyrelsen 2014).

Tidigare forskning om hembesök hos nyblivna föräldrar

Sedan tidigare finns det från olika länder, främst Skandinavien, Storbritannien och 

Amerika, forskning som berör sjuksköterskors hembesök till nyblivna föräldrar. Då 

BHV är uppbyggd på olika sätt i olika länder, innebär hembesöksprogrammen oftast att 

upprepade hembesök har gjorts under ett flertal år eller endast genomförts till dem som 

ansågs som ”riskfamiljer” (Armstrong et al. 2000;  Josten et al. 2002; McNaughton 

2004; Eckenrode 2010; Kitzman et al. 2010; Olds et al. 2013; Guttentag et al. 2014). De

flesta studier från Amerika visar resultat från olika hembesöksprogram till familjer med 

nyfödda barn, men det är inte alltid sjuksköterskor som genomför hembesöken (Barnes-

Boyd et al. 2001; Jack et al 2005; Meghea 2013 ). I sin amerikanska studie beskrev 

Dodge et al. (2014) att det krävs ett hembesöksprogram som erbjuds alla föräldrar för 

att kunna få en effekt på samhället i stort. Genom att erbjuda hembesök till alla och inte 

bara till riskfamiljer, blir besöken heller inte på något sätt utpekande. 

Även föräldrars upplevelse av hembesök har tidigare studerats i ett flertal länder, 

däribland Sverige (Fägerskiöld et al. 2003; Bailey 2010; Wilsson & Adolfsson 2011; 

Kurtz Landy et al. 2012; Paton et al. 2013; Bradt et al. 2015; Corr et al. 2013). En äldre

svensk studie som gjorts, syftade till att beskriva hur förstagångsmammor upplevde 

mötet med BVC-sköterskan. Resultaten visade att de mammor som fick hembesök var 

mera nöjda med mötets innehåll än de mammor som enbart träffade sjuksköterskan på 
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BVC, men mammor som fick hembesök var mindre nöjda med sjuksköterskans 

kompetens när det gällde undersökningen av barnet (Jansson et al. 2002). Fägerskiöld 

och Ek (2003) fann i sin studie av BVC-sköterskors och mammors upplevda 

förväntningar på BVC-sköterskan, att förväntningarna ofta överensstämde. Studier från 

andra länder som USA, England och Canada har även de visat att mammor uppskattade 

hembesöken och att de som fått ett hembesök var mer nöjda än de som inte fått det det. 

Mammor beskrev även att hembesök gav en relation som mer liknade vänskap med 

personalen än en personal-patientrelation (Lieu et al. 2000; Plews et al. 2005; Shaw et 

al. 2006). 

I sin studie av australiensiska och engelska distriktssköterskors upplevelser av arbetet 

med hembesök, noterade Gifford Sawyer et al. (2013) att det inte finns så många studier

gjorda i ämnet. En svensk studie av Almqvist-Tangen et al. (2010) som undersökt 

sjuksköterskans uppfattningar om att göra hembesök, beskrev att majoriteten av 

sjuksköterskorna ansåg att hembesöken hade stor betydelse för den fortsatta kontakten 

med familjen samt att hembesöken gav mycket information som inte kom fram vid 

besök på mottagningen. Oavsett vilken erfarenhetsnivå de olika sjuksköterskorna besatt 

eller i vilken organisationsform BVC drevs, fanns det ingen skillnad i sjuksköterskornas

attityd till arbetet med hembesök. Även Jansson et al. (2001) fann att sjuksköterskorna 

vid BVC generellt hade en positiv attityd till hembesöken. Vid en internationell 

jämförelse har Sverige nära 100 % anslutning till BVC, något som är i stort sett unikt. 

Även i övriga Skandinavien och Nederländerna ses ett motsvarande resultat 

(Magnusson et al. 2010), men enligt Almquist-Tangen et al. (2010) hade antalet 

hembesök i Sverige minskat mellan åren 2002 till 2007. En extra ersättning för 

hembesök infördes i Sverige 2012 för att öka antalet hembesök.

Problemformulering

Distriktssköterskan har en central roll inom BHV som genom hembesök och BVC-

besök erbjuder insatser till alla barn och deras föräldrar enligt ett nationellt program. 

Studier som gjorts har visat att mammor som fått hembesök har varit mera nöjda med 

besökets innehåll än mammor som enbart träffat sjuksköterskan på BVC. 

Sjuksköterskorna har beskrivit att hembesöken haft en stor betydelse för den fortsatta 

kontakten med familjen och att dessa besök ger mycket information som inte alltid 

kommer fram vid besök på mottagningen. Mellan åren 2002 till 2007 minskade antalet 
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hembesök i Sverige. Få svenska studier finns som belyser distriktssköterskornas 

reflektioner kring arbetet med hembesök hos nyblivna föräldrar. Ökade kunskaper i 

detta område kan därför bidra till att lyfta fram betydelsen av arbetet med hembesök till 

nyblivna föräldrar, så att detta kan fortsätta göras på bästa sätt för berörd personal – och 

inte minst för föräldrarna.

Syfte

Syftet med föreliggande studie var att genom intervjuer med distriktssköterskor vid 

barnavårdscentraler belysa deras arbete med och reflektioner kring hembesök hos 

nyblivna föräldrar.

METOD

Design

Föreliggande studie har en kvalitativ ansats med en beskrivande design (Polit & Beck 

2012). Denna design valdes då författaren önskar förstå helheten av informanternas 

tankar, känslor och upplevelser. Sandelowski (2010) beskrev att denna design lämpar 

sig för att få ett resultat som ligger så nära som möjligt de data som framkommit, även 

om det fortfarande rör sig om en tolkning av data.

Urvalsmetod och undersökningsgrupp

För studien användes ett ändamålsenligt urval för att få de informanter som bäst passade

in på studiens syfte (Polit & Beck 2012). Inklusionskriterierna för deltagande i studien 

var att informanten skulle vara distriktssköterska (benämns framöver som BVC-

sköterska) och arbeta på hälsocentral/BVC i det aktuella länet, ha arbetat minst sex 

månader inom verksamhetsområdet BVC samt ha hembesök hos nyblivna föräldrar som

arbetsuppgift. Exklusionskriterierna blev därmed sjuksköterskor vid BVC som inte gått 

specialistutbildning till distriktssköterska, som har arbetat mindre än sex månader samt 

de distriktssköterskor som inte arbetar med denna typ av hembesök.

Bland de åtta informanterna fanns båda könen representerade. Med hänsyn till 

informanternas konfidentialitet och då författaren till föreliggande studie inte kunde se 
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att informanternas kön påverkade de data som framkom under intervjuerna, valde 

författaren att inte redovisa könsfördelningen. Informanternas ålder, BVC-regi, hel- 

eller del-BVC, erfarenhet sett till antal arbetade år som sjuksköterska (SSK) respektive 

DSK, antal år på nuvarande BVC samt om de uppgivit någon annan relevant utbildning 

eller erfarenhet redovisas nedan (Tabell 1). 

Tabell 1: Redovisning av informanternas ålder, BVC-regi, Hel- eller del-BVC, antal 

arbetade år som SSK respektive DSK samt antal år på nuvarande BVC

Ålder Privat BVC 
eller landstings-
driven BVC

Hel-BVC / 
Del-BVC

Antal år som 
SSK

Antal år som 
DSK

Antal år på
nuvarande 
arbetsplats
(BVC)

27 Privat Del-BVC 6 0,5 0,5

34 Landsting Del-BVC 8 3 3

40+ Landsting Del-BVC 19 10 1

41 Landsting Del-BVC 15 10 4

46 Privat Del-BVC 27 17 2

48 Landsting Del-BVC 9 4 4

50 Privat Hel-BVC 26 16 14

59 Privat Hel-BVC 36 30 3

Datainsamlingsmetod

Data som samlats in genom intervjuer av de deltagande BVC-sköterskorna utgick från 

den intervjuguide som föreliggande studies författare konstruerat tillsammans med 

handledaren utifrån studiens syfte. Intervjuguiden omfattade tolv frågor av 

semistrukturerad och öppen karaktär och berörde hur BVC-sköterskan arbetade med 

hembesök till nyblivna föräldrar samt behov och resurser. Exempel på intervjufrågor var

”Vad vill du själv som BVC-sköterska få ut av hembesöket?”, ”Hur upplever du din roll

under samtalet mellan dig och föräldern/föräldrarna?”, ”Vilka problem/svårigheter 

upplever du att det finns kring hembesök?” och ”Beskriv vilka förutsättningar du 

upplever behövs för att kunna göra ett bra arbete med hembesöken”.  I de fall 

författaren önskade att informanten skulle utveckla sina svar ytterligare, ställdes frågor 

som ”hur menar du?”, ”kan du ge något exempel?” eller ”hur kändes det då?”. Utöver

dessa frågor fanns även bakgrundsfrågor om informantens ålder, kön, antal arbetade år 
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som sjuksköterska respektive distriktssköterska, antal arbetade år på nuvarande 

arbetsplats, om arbetsplatsen drevs i privat eller offentlig regi, om den intervjuade 

arbetade med hel- eller del-BVC samt om personen hade för arbetet annan relevant 

utbildning eller erfarenhet. 

Samtliga åtta intervjuer genomfördes under perioden 1/3-3/6 2013. Enligt 

informanternas önskemål genomfördes intervjuerna på deras respektive arbetsplatser i 

rum där endast informanten och författaren till föreliggande studie befann sig. Den 

första intervjun var en pilotintervju som handledaren för studien ansåg hade tillräckligt 

bra kvalitet för att kunna räknas in i studien. Intervjuguiden bedömdes av handledaren 

inte behöva förändras. Tidsåtgången för denna pilotintervju var 35 minuter. 

Tidsåtgången för de övriga intervjuerna var mellan 40-60 minuter. Intervjuerna spelades

in för att därefter omgående transkriberas ordagrant av författaren själv. Med hänsyn till

deltagarna i studien samt sekretessen, har det inspelade och transkriberade materialet 

under tiden studien pågått funnits i dator med personlig inloggning för att säkerställa 

informanternas konfidentialitet.

Tillvägagångssätt

En skriftlig ansökan om att få genomföra studien skickades till Primärvårdsdirektören i 

det aktuella länet. Efter att denna godkänts, tillfrågades de totalt 42 verksamhetschefer 

för samtliga 49 vårdcentraler i ett län i mellersta Sverige i syfte att få godkännande att 

rekrytera distriktssköterskor till studien. Av dessa vårdcentraler var 24 st privat drivna 

och 25 st offentligt drivna. Verksamhetscheferna kontaktades via mail med en kort 

presentation av författaren till föreliggande studie samt en kort information om studien. 

Till mailet bifogades även PM för examensarbetet samt en skriftlig ansökan till 

vederbörande verksamhetschef om att få genomföra studien. Bland de tillfrågade 

verksamhetscheferna var en övervägande majoritet positiv till att låta sin personal delta, 

men överlät det slutgiltiga beslutet till personalen själva. Respektive verksamhetschef 

pratade själv med sin personal om studien. Därefter lämnades personalens 

kontaktuppgifter ut från respektive mottagning, till föreliggande studies författare. Ett 

mail med bifogat PM samt missivbrev skickades till den eller de aktuella BVC-

sköterskorna. Hur många distriktssköterskor som tillfrågats är okänt för författaren då 

det var respektive verksamhetschef som själv pratade med sin personal och därefter 

lämnade ut personalens kontaktuppgifter till föreliggande studies författare. Det var 
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svårt att hitta deltagare till studien. Till slut kunde dock 8 BVC-sköterskor från åtta 

olika BVC rekryteras till studien, varav 4 arbetade vid privat drivna vårdcentraler och 4 

vid offentligt drivna. Fördelningen av privata och offentligt drivna vårdcentraler styrdes 

ej medvetet, utan noterades av författaren först efter att samtliga intervjuer var 

genomförda. De BVC-sköterskor som valde att delta i studien, kontaktades därefter på 

det sätt som de själva önskade, via telefon eller mail, för att boka tid och plats för 

intervju.

Dataanalys

Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, vilken finns 

beskriven av Graneheim och Lundman (2004) samt Polit och Beck (2012). Denna 

analysmetod innebär att det transkriberade innehållet lästs igenom upprepade gånger av 

författaren till föreliggande studie för att få en känsla av helheten i innehållet. Därefter 

togs meningsbärande enheter ut, d.v.s. meningar i texten som belyser något som svarar 

mot syftet. Meningsenheterna plockades ut och förkortades ner till kondenserade 

enheter, vilket innebär en renskrivning där onödiga ord och talspråk tagits bort. Detta  

gjordes för att författaren skulle få ett material som var mera lättöverskådligt. Ur de 

kondenserade enheterna kunde det därefter skapas en kod. Genom att upprepade gånger 

läsa koderna och på så sätt försöka tolka deras djupare mening, samt se likheter eller 

olikheter mellan dem, kunde de som behandlade samma område så småningom bilda 

subkategorier. Subkategorierna bearbetades därefter i syfte att finna dem med relaterat 

innehåll som sedan kunde bilda en gemensam kategori (Tabell 2). En kategori anger på 

en beskrivande nivå av innehållet och kan på så sätt ses som ett uttryck för det 

uppenbara innehållet i en text. Från subkategorierna och de tre första kategorierna 

kunde till sist ett tema fås fram. Ett tema är något som svarar på frågan "Hur?" och kan 

förklaras som den underliggande mening som löper genom det aktuella datamaterialet. 

Precis som kategorier är även temat på en tolkningsnivå. Ett tema kan alltså ses som ett 

uttryck för den latenta innehållet i texten. För att på bästa sätt bearbeta materialet och 

öka trovärdigheten har koderna, subkategorierna, kategorierna och temat diskuterats 

med handledare samt ytterligare fyra studenter i handledningsgruppen, vilka alla använt 

sig av samma analysmetod i sina respektive arbeten.
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Tabell 2. Exempel på kondensering av meningsbärande enheter, koder, subkategorier 

och kategorier

Meningsbärande

enhet

Kondenserad

enhet

Kod Subkategori Kategori

…och i det här 
med MI också att 
dom får vara med
och välja liksom 
vad samtalet ska 
handla om och 
lyfta fram det 
som är allra 
viktigast…..

MI göra att de
får vara med 
och välja vad 
samtalet skall 
handla om 
och lyfta fram
det som är 
allra viktigast.

Använder 
MI för att 
göra 
föräldrarna 
delaktiga.

Viktigt med 
lyhördhet, 
flexibilitet och 
att föräldrarna 
känner sig 
delaktiga

Det första 
hembesöket 
ger 
möjligheter till
att skapa en 
bra relation

….jag tror att…ju
längre man jobbar
så blir man mer 
och 
mer….flexibel….
i det här…

Jag tror att ju 
längre man 
jobbar så blir 
man mer 
flexibel i 
detta.

Ju mer 
erfarenhet, 
desto mer 
flexibel blir 
man.

Erfarenhet ger 
trygghet

Kompetens, 
erfarenhet och 
utvecklings-
möjligheter 

Forskningsetiska överväganden

I Codex (2015) anges att när forskning involverar människor skall de berörda 

personerna informeras om forskningen och sin medverkan. De skall även fritt kunna 

välja om de önskar delta eller inte, vilket gör att forskning bara får utföras om 

deltagaren samtyckt till att delta. Vad gäller samtycket gäller detta endast om deltagaren

först fått information om forskningen och uttryckligen gått med på att delta. Deltagaren 

har alltid rätt att när som helst ta tillbaka sitt samtycke med omedelbar verkan utan att 

ange orsak.

Tillsammans med handledaren diskuterades behovet av en ansökan till Forskningsetiskt 

Råd. Då studien inte bedömdes leda till någon fysisk eller psykisk påverkan på 

deltagarna och heller inte skulle behandla några känsliga personuppgifter, bedömdes 

denna studie inte behöva någon sådan ansökan. Däremot behövdes tillstånd från 

Primärvårdsdirektören i det aktuella länet för att få genomföra studien. Detta tillstånd 

inhämtades därför från berörd Primärvårdsdirektör, som i sin tur samrått med chefen för

BHV i det aktuella länet. Därefter tillfrågades via mail verksamhetscheferna för 

vårdcentraler i länet om tillstånd att genomföra studien. De distriktssköterskor som 

valde att medverka i studien fick mail från författaren till föreliggande studie med PM 
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samt missivbrev, där de garanterades att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta deltagandet utan att ange orsak. För att skydda informanternas 

konfidentialitet har det färdiga materialet i studien avidentifierats och resultatet 

redovisas så att det ej går att härleda till enskild deltagare. Istället benämns 

informanterna som Informant 1-8. Dessa benämningar har dock inget samband med den

ordning i vilken informationen i Tabell 1 redovisas. Av samma anledning har författaren

till föreliggande studie valt att inte redovisa annan utbildning/erfarenhet som 

informanterna uppgav, då det visade sig att det fanns risk att denna information kunde 

öka spårbarheten. Dock förekommer citat som av sådant som framkommit vid flera 

tillfällen. Intervjumaterialet har förvarats i dator med personlig inloggning och endast 

författaren till föreliggande intervju har haft tillgång till materialet. Efter 

examensarbetetes godkännande kommer det inspelade och transkriberade materialet att 

förstöras, vilket deltagarna i studien informerats om i det missivbrev de fått.

RESULTAT

Resultatet av intervjuerna utmynnade i ett tema för de tre första kategorierna; Viljan 

finns att genomföra hembesök, men vissa svårigheter finns för att lyckas av fem 

kategorier; Det första hembesöket ger möjligheter till att skapa en bra relation, BVC-

sköterskans upplevelser av fördelar och nackdelar med hembesöket, Arbetet med 

hembesök i förhållande till annan BVC-verksamhet, Information och dokumentation i 

samband med hembesök samt Kompetens, erfarenhet och utvecklingsmöjligheter är 

viktigt i arbetet med hembesök, vilka vardera innehöll mellan två och fem subkategorier.

Dessa subkategorier, kategorier och temat presenteras i en tabell nedan (Tabell 3) samt 

förklaras därefter ytterligare i löpande text. För att ytterligare betona dessa används citat

från intervjuerna som extra tydligt belyser de olika delarna av resultatet. Citaten är inte 

på något sätt korrigerade från felsägningar och omsägningar. Tre punkter (…) i början 

av ett citat betyder att citatet börjar mitt i en mening. När tre streck ( - - - ) kommer i en 

mening betyder det att citatet är taget från två eller flera ställen i samma intervjutext, 

men att de ändå hör samman. Understruket ord i citatet ( ___ ) betyder att informanten 

själv tydligt betonade detta ord.
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Tabell 3. Schema över subkategorier, kategorier och tema

Subkategori Kategori Tema

Hemmiljön underlättar etableringen av 
en bra relation till föräldrarna

Det första hembesöket 
ger möjligheter till att 
skapa en bra relation

Viljan finns att 
genomföra 
hembesök, men 
vissa svårigheter 
finns för att lyckas

Hembesöket stödjer BVC-sköterskan 
till att få ett förtroende

Viktigt med lyhördhet, flexibilitet och 
att föräldrarna känner sig delaktiga vid
hembesöket

Att få en bild av familjens situation och 
hemmiljön

BVC-sköterskans 
upplevelser av fördelar 
och nackdelar med 
hembesöket

Stödjer vid behov genom extra 
hembesök, tätare kontroller på BVC 
och/eller stödsamtal

Lättare för föräldrar att ta till sig 
information i sin hemmiljö

Föräldrar kan uppleva hembesöket som
granskande

Organisationen och bristande resurser 
försvårar hembesök

Hembesöken prioriteras olika på olika 
vårdcentraler i länet

Arbetet med hembesök i
förhållande till annan 
BVC-verksamhetSamarbete med olika instanser/enheter

Vårdenheter ger olika information till 
föräldrarna Information och 

dokumentation i 
samband med hembesökMed journalen som arbetsverktyg 

förenklas hembesöket

Stort utbud av fortbildning Kompetens, erfarenhet 
och utvecklings-
möjligheter är viktigt i 
arbetet med hembesök

Erfarenhet ger trygghet

Tema

Viljan finns att genomföra hembesök, men vissa svårigheter finns för att lyckas

Det fanns en vilja och en önskan att kunna utföra arbetet med hembesök enligt 

rekommendationerna från BHV, men informanterna upplevde att det fanns hinder inom 

organisationen samt att det ibland saknades de resurser som krävdes.
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Det första hembesöket ger möjligheter till att skapa en bra relation

Denna kategori belyser vad hembesöket innebär för skapandet av en bra relation och de 

olika sätt på vilket BVC-sköterskan kunde uppnå detta.

Hemmiljön underlättar etableringen av en bra relation till föräldrarna

Ett hembesök beskrevs ge möjligheten att skapa ett ostört möte i lugn miljö där 

föräldrarna kunde vara sig själva och där BVC-sköterskan kunde ge familjen sin 

odelade uppmärksamhet. En mer personlig relation kunde därmed utvecklas, vilket var 

positivt då informanterna ansåg att just det första hembesöket lade grunden för hela den 

fortsatta relationen. Flera informanter tog upp att rollerna suddades ut lite under 

hembesöket. BVC-sköterskan kom hem till familjen som gäst och det gjorde att 

föräldrarna kände sig starkare. Genom att samma BVC-sköterska ringer upp familjen 

inom en till två veckor från det att barnet är fött, bokar in hembesöket, genomför 

hembesöket och sedan också är den som tar hand om familjen i fortsättningen, skapas 

en trygghet och kontinuitet för föräldrarna. Enligt informanterna gjorde hemmiljön även

att fler föräldrar vågade prata om sina problem jämfört med de som endast gjorde besök 

på mottagningen.

”...jag vill verkligen betona att man ska försöka få till ett hembesök, det är jätteviktigt,

för man får inte samma kontakt med dom som man inte har varit hem till - - - och

det...jag tror inte att dom tar upp problem på samma sätt heller.”  - Informant 6

Hembesöket stödjer BVC-sköterskan till att få ett förtroende

Informanterna hade alla en önskan om att de genom hembesöket skulle få ett 

förtroendefull relation med föräldrarna. Om ett förtroende inte finns så kommer kanske 

inte familjen till BVC, då det är frivilligt att delta. Att sätta föräldrarnas prioriteringar 

främst kunde vara ett sätt att få ett förtroende för BVC-sköterskan att öka och att göra 

flera hembesök under barnets första levnadsår var även det enligt BVC-sköterskan ett 

sätt att försöka få ett ökat förtroende från föräldrarna.

”...att dom ska få ett förtroende för mig så att dom kan ta upp problem när det är

någonting...”  - Informant 6

13



Viktigt med lyhördhet, flexibilitet och att föräldrarna känner sig delaktiga

Flera av informanterna berättade att de ofta var drivande i samtalet under det första 

hembesöket, men att de ville att föräldrarna skulle bli delaktiga. Ett sätt att uppnå 

delaktighet var genom BVC-sköterskans flexibilitet och förmåga att vid behov kunna 

backa med den planerade informationen och istället prioritera föräldrarnas funderingar 

och samtalsbehov främst. En av informanterna berättade om hur de använder 

samtalsmetodiken MI för just detta. Föräldrarna fick vara med och välja vad samtalet 

skulle handla om och lyfta fram det som var allra viktigast.

”...och i det här med MI också att dom får vara med och välja liksom vad samtalet ska

handla om och lyfta fram det som är allra viktigast.” - Informant 5

BVC-sköterskans upplevelser av fördelar och nackdelar med hembesöket 

Denna kategori visar på BVC-sköterskans egen upplevelse av de fördelar och nackdelar 

som finns med hembesöken. Att de fick en bild av familjen och hemmiljön gjorde det 

lättare att vid behov stödja de familjer som behövde detta. Föräldrar kunde känna sig 

granskade i samband med hembesöket, men föräldrarna hade lättare att ta till sig 

information i sin hemmiljö. Även de faktorer som försvårar arbetet togs upp i denna 

kategori.

Att få en bild av familjens situation och hemmiljön

En av de största fördelarna med hembesök ansåg samtliga BVC-sköterskor vara att de 

fick en möjlighet att få se just familjens hemmiljö och situation. Den information som 

BVC-sköterskan mer eller mindre medvetet registrerade under besöket, underlättade i 

det fortsatta arbetet med familjen. Detta gällde såväl att anpassa informationen till den 

individuella familjens hemmiljö som möjligheten att erbjuda extra stöd om problem 

uppstått eller misstänktes kunde komma att uppstå längre fram. Då hembesöket i de 

allra flesta fall beskrevs göras så pass tidigt efter hemkomsten från BB att båda 

föräldrarna fortfarande var hemma, gav det BVC-sköterskan en chans att se såväl 

samspelet mellan föräldrarna som samspelet mellan barnet och föräldern på ett mer 

naturligt sätt än vid besöken på mottagningen.
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”...man känner av lite stämningar och lite sådär - - - man är ju ganska intuitiv när man

går hem...och man är ju ganska öppen...” - Informant 7

Stödjer vid behov genom extra hembesök, tätare kontroller på BVC och/eller stödsamtal

Intervjuerna har visat att BVC-sköterskorna vid behov stöttade föräldrarna genom tätare

besök på mottagningen eller genom en tätare kontakt i form av telefonsamtal. BVC-

sköterskorna uttryckte även att de hade utrymme att göra extra hembesök till de familjer

som behövde detta. Att ge föräldrar stödsamtal var ett annat sätt att hjälpa på 

individnivå. I de fall BVC-sköterskorna upplevde att dessa stödformer inte räckte till, 

kunde de agera som en spindel i nätet genom att lotsa och stötta familjen vidare till en 

kontakt med andra vårdinstanser eller enheter.

”…det beror på hur mycket det avviker såklart, för man kan ju inte göra någon

orosanmälan eller något sådant direkt här och nu…om det inte är något markant, utan

man får ju…man får ju ändå…om man märker något avvikande får man ju ha tätare

kontroller i början för att se om det fortsätter med det här avvikande…och hur barnet

mår” - Informant 1

Lättare för föräldrar att ta till sig information i sin hemmiljö

Det framkom ofta att BVC-sköterskan ofta under hembesöken ger mycket information 

till de nyblivna föräldrarna om t.ex. barnets första tid, BHV-programmet och 

amning/ersättning, vilket kan göra det svårt för föräldrarna att ta till sig allt detta. Hur 

mycket och vilken information BVC-sköterskan lämnar, var lite olika från person till 

person. Enligt informanterna upplevde de att det är lättare för föräldrarna att ta till sig 

informationen när de befinner sig i hemmiljön, jämfört med vid besök på mottagningen.

En informant (Informant 3) valde därför att i de fall där hembesök inte hade  kunnat 

genomföras istället dela upp informationen på flera mottagningsbesök istället. 

”...ibland har det varit så att de inte velat haft det där [hembesök i familjens hem], då

har jag fått dela upp det på flera besök här istället [mottagningen]...för det har inte gått

att gjort allting som jag gör vid hembesöket.” - Informant 3

15



Föräldrar kan uppleva hembesöket som granskande

Då en del föräldrar kunde uppleva att hembesöket var ett sätt för BVC-sköterskan att 

granska familjen och hemmet. Därför var det viktigt hur BVC-sköterskan lade fram 

erbjudandet om hembesök. I de fall BVC-sköterskan fick känslan av att familjen kände 

sig granskade eller om föräldern hade sagt det rakt ut, var BVC-sköterskan noga med att

betona att syftet med hembesöket var att få träffa familjen i lugn och ro, inte att granska 

familjens hem. 

”...om man får den känslan...man hör på något sätt, så brukar jag säga att jag bryr mig

inte ett dugg om ifall du har städat och jag tittar inte alls på hur det ser ut...och att det

är inte alls för att granska på något sätt, utan det är för att det är en lugnare miljö.” 

- Informant 3

Organisationen och bristande resurser försvårar hembesök

Hur hembesöken var organiserade och avsaknaden av kollegor beskrevs som sådant 

som försvårade genomförandet av hembesöken. Ett hembesök uppgavs vara 

tidskrävande och oftast ta 1-1,5 timme förutom restid. Att inte ha kollegor som kunde 

bemanna mottagningen gjorde det svårare att sätta av tid. Avsaknaden av bil innebar att 

de familjer som bodde långt ifrån vårdcentralen inte kunde erbjudas hembesök. En 

annan svårighet var tillgången på tolkar, då några av informanterna arbetar i områden 

med stor andel invandrarfamiljer.

”….jag är väldigt beroende av tolkar och det blir ju såhär, precis som jag sa innan, att

om jag måste boka om ett besök, ja då blir det längre fram och då är det inte säkert att

jag får en tolk då heller, då vet jag inte riktigt vad jag skall göra tillslut…”

- Informant 1

Arbetet med hembesök i förhållande till annan BVC-verksamhet

I denna kategori belyses de skillnader som framkom vad gällde prioriteringen av arbetet

med hembesök och informanternas önskan om att få till ett mera naturligt samarbete 

med framför allt förskolor.
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Hembesöken prioriteras olika på olika vårdcentraler i länet

Det framkom i intervjuerna att arbetet med hembesök prioriterades olika på de olika 

vårdcentralerna i länet. De riktlinjer som tagits fram av BHV är just riktlinjer och inte 

regler, vilket ger utrymme för dessa olikheter och flera av vårdcentralerna i länet har 

valt att prioritera bort det hembesök som tidigare gjordes när barnet var 10 månader. De 

flesta informanter var eniga om att hembesöket är väldigt viktigt för familjerna och för 

det stöd som BVC-sköterskan kan ge, men att det kunde upplevas svårt att få stöd hos 

chefer till att förstå hembesökets betydelse. 

”...och det är ju litegrann också en prioritetsfråga tror jag, både från oss

distriktssköterskor och hur viktigt vi tycker att det är, men även att man har chefen med

i det hela och ända upp till primärvårdsledningen, att det är prioritet alltså, det är

viktiga saker och utföra.” - Informant 8

Samarbete med olika instanser/enheter

Enligt informanterna har de flesta BVC ett mer eller mindre regelbundet samarbete med

andra instanser eller enheter vid såväl hembesök som vid arbetet på mottagningen, t.ex. 

Socialtjänsten, Råd och Stöd, kuratorer och psykologer. Det  finns en stark önskan om 

att kunna få till ett naturligt samarbete med förskola eller familjedaghem, då BVC-

sköterskorna upplever att förskole- och familjedaghemspersonalen har värdefull 

information om barnet som är svårt för dem att se eller få fram under de korta stunder 

barnet är på BVC-mottagningen. Särskilt värdefullt är ett sådant samarbete i de fall det 

finns familjer som misstänks behöva extra stöd eller där familjerna redan är kända som 

riskfamiljer.

”..det är ju barnets RÄTT att få det stödet den behöver och jag tror att många saker

man får jobba med i skolan...det behöver man hitta mera på BVC och nu skall det

bedrivas en studie under ett år här när man har en utvidgad 3-4-5-årskontroll med…

där förskolan också får göra en bedömning av barnet.”  - Informant 7

Information och dokumentation i samband med hembesök

Under hembesöken framkom det ibland att den information föräldrarna fick från olika 

vårdenheter inte var enhetlig, vilket kunde skapa osäkerhet hos föräldrarna. Ett 
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gemensamt journalsystem samt en noggrann och utförlig dokumentation uppgavs därför

kunna underlätta BVC-sköterskans fortsatta arbete.

Vårdenheter ger olika information till föräldrarna

Några av informanterna påtalade att föräldrarna beskrev att de fått olika information om

amning från t.ex. BB och BVC, eller att de fick olika information från BB-personalen 

under tiden på BB. Detta var något BVC-sköterskorna upplevde försvårar deras arbete, 

då det skapade en osäkerhet eller minskad trygghet hos föräldrarna.

 

”…det är ju så otroligt olika hur föräldrarna upplever BB…en del tycker ju bara att det

är jobbigt att alla säger olika saker.” - Informant 7

Med journalen som arbetsverktyg förenklas hembesöket

Samtliga informanter använder barnets journal, vilken är i pappersform i det aktuella 

länet, som ett arbetsverktyg. Oftast uppgavs journalen vara ett stöd för den information 

som BVC-sköterskan önskar få med sig från samtalet med föräldrarna under 

hembesöket. Men det rapporterades även att dokumentationen i journalen användes som

ett verktyg för att göra föräldrarna mera delaktiga i det första mötet.

”...så då fyller vi i den tillsammans med föräldrarna och visar att ”det här kommer att

bli barnets journal” och så är det ju lite frågor och så…och det är ju lite frågor om

ärftlighet och sjukdomar hos föräldrarna och så som man fyller i…”    

- Informant 3

Den dokumentation som gjordes i barnets BVC-journal samt övrig dokumentation från 

andra vårdenheter beskrevs vara ett stöd och en hjälp i BVC-sköterskans arbete. Det 

innebar att om dokumentationen var bristfällig eller obefintlig försvårades arbetet. 

Informant 5 betonade särskilt värdet av att ha ett gemensamt journalsystem med 

landstinget, men att den dokumentation som gjordes där måste vara tydlig så att den 

kunde utgöra en hjälp i det fortsatta arbetet med familjen.
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”…och då står det…ja typ ”gått ner i vikt, råd om intensiv amning” eller…ja, det är

inte så tydligt…eehh…men det kan ju återigen också vara erfarenhetsmässigt och det är

egentligen inget problem utan det är bara något såhär som har slagit en att det kanske

liksom skulle förenkla mitt arbete.” - Informant 5

Kompetens, erfarenhet och utvecklingsmöjligheter är viktigt i arbetet med 

hembesök

Samtliga informanter ansåg att att det finns ett bra utbud av fortbildningstillfällen och 

att de själva kunde avgöra sitt fortbildningsbehov. Detta beskrevs i kombination med 

erfarenhet skapa trygghet när det gällde såväl arbete med hembesök som 

mottagningsarbete.

Stort utbud av fortbildning

Samtliga informanter ansåg att det finns ett bra utbud av fortbildning, främst genom de 

fortlöpande utbildningstillfällen som BHV anordnar och att de själva kan avgöra sitt 

behov av fortbildning. Avsaknad av kollegor och brist på tid är faktorer som beskrevs 

kunna försvåra BVC-sköterskans möjlighet att delta i dessa fortbildningar.

”…alltså sen så klart så själva kunskapsmässigt måste man ju känna att man har bra

information att erbjuda och att man kan ge rätt råd och att man är uppdaterad och……

ja precis, att man vet vad man ska prata om.” - Informant 5

Erfarenhet ger trygghet

Informanterna beskrev erfarenhetens betydelse för att kunna vara professionella och 

känna trygghet i sin yrkesroll. En ökad erfarenhet uppgavs ge bättre förmåga till 

flexibilitet i arbetet och en trygghet i att förstå personer och situationer och på så sätt 

kunna anpassa sig efter den situation som råder. 

”...med tiden så har jag väl blivit mer professionell än vad man kanske är första tiden

när man är osäker i sin roll.”  - Informant 8
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”….jag tror att ju längre man jobbar så blir man mer och mer flexibel i det här.”-

Informant 4

DISKUSSION

Huvudresultat

Analysen av intervjumaterialet gjorde att författaren till föreliggande studie kunde få 

fram ett tema för de tre första kategorierna; Viljan finns att genomföra hembesök, men 

vissa svårigheter finns för att lyckas, av fem kategorier; Det första hembesöket ger 

möjligheter till att skapa en bra relation, BVC-sköterskans upplevelser av fördelar och 

nackdelar med hembesöket, Arbetet med hembesök i förhållande till övrig BVC-

verksamhet, Information och dokumentation i samband med hembesök samt Kompetens,

erfarenhet och utvecklingsmöjligheter är viktigt i arbetet med hembesök. Detta resultat 

visade att BVC-sköterskorna hade viljan att genomföra hembesök under barnets första 

levnadsår, men att det fanns svårigheter med detta arbete. Resultatet visade även BVC-

sköterskans syn på betydelsen av en bra relation och hur ett hembesök kunde skapa de 

bästa förutsättningarna för detta arbete, men även vad BVC-sköterskan ansåg vara de 

största fördelarna respektive nackdelarna med hembesöket för såväl sin egen som 

föräldrarnas del. Informanterna berättade om arbetet med prioriteringar, hur de 

samarbetade med andra vårdgivare och hur de hela tiden försökte att utveckla och 

förbättra sitt arbete. Informanterna uttryckte även sin syn på information och 

dokumentation, men även hur föräldrarna upplevde den information som gavs av olika 

vårdgivare kring barnets födelse. Slutligen beskrev informanterna hur en ökad 

kompetens gav en ökad trygghet i yrkesrollen samt en förutsättning för att vara 

professionell.

Resultatdiskussion 

De personliga egenskaper som i föreliggande studie beskrevs kunna underlätta arbetet 

med att skapa en bra relation och ett förtroende – och som lyftes fram av flera 

informanter - var förmågan att vara lyhörd för familjens behov och förmåga att anpassa 

sig efter den situation som rådde i hemmet, vilket även de la Cuesta (1994) och 

Collinson och Cowley (1998) fann i sina respektive studier.  de la Cuesta (1994) 

beskrev relationens betydelse för sjuksköterskans fortsatta arbete med patienten, men att
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detta arbete ofta setts som en självklarhet. I en litteraturstudie kunde Cowley et al. 

(2015) visa på att de tre viktigaste delarna av arbetet med barnfamiljer var Skapandet av

en relation, Hembesök och Bedömning av individens eller familjens behov och att dessa

delar visade hur det ideala upplägget av arbetet skulle kunna se ut. De fann även att det 

ibland fanns brister i personalens värderingar och attityder, men att personalen ändå var 

viktig. I studier från Canada (Heaman et al. 2006; Heaman et al. 2007) beskrevs 

betydelsen av att BVC-sköterskans relation med familjen baserades på förtroende och 

stöd, vilket stämmer väl överens med föreliggande studies resultat. Den del av BVC-

sköterskans arbete med hembesök som samtliga informanter i föreliggande studie 

betonade, var hembesökets betydelse för att BVC-sköterskan skulle kunna etablera 

bästa möjliga kontakt och relation med familjen. Genom att BVC-sköterskan tog den 

första kontakten med familjen via telefon och därefter kom som gäst hem till familjen, 

skapades ett mera jämlikt förhållande där föräldrarna blev stärkta av att befinna sig i den

trygga miljö som deras eget hem utgjorde. Detta beskrivs även i rapporten World Health

Organization and Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (2013).

Hembesöket som metod för att ge BVC-sköterskan och familjen en chans att ostörda 

skapa ett första möte, var något som de flesta informanter i föreliggande studie ansåg 

lägga grunden för den fortsatta kontakten. En sådan relation kunde inte jämföras med 

den som uppstod vid enbart besök på mottagningen, vilket också stämmer väl överens 

med det Jansson et al. (2003)  fann i sin studie. I en amerikansk studie fann författarna 

att de egenskaper hos BVC-sköterskan som uppskattades mest av föräldrarna var 

omtänksamhet, vänlighet, kompetens och att föräldrarna gjordes delaktiga i hembesöket

och den fortsatta kontakten av (Nielsen Dana & Wambach 2003). I en studie från 

Schweiz fann Frei och Mander (2011) att relationen mellan mammorna och BVC-

sköterskan påverkade hur mammorna upplevde det omhändertagandet de fick. Den var 

också avgörande för i vilken utsträckning mammorna upplevde att de kände trygghet 

vid utskrivningen från BVC. Såväl organisationen av BVC som BVC-sköterskans 

professionalitet påverkade relationen, vilket i sin tur kunde påverka BVC-sköterskans 

egen upplevelse av tillfredsställelse i arbetet.

För att en kommunikation och ett utbyte av information skall kunna uppstå, måste 

föräldern känna att BVC-sköterskan har värdefulla kunskaper att komma med och att 

det därför är värt att träffas (Byrd 2006). Baggens (2004) fann i sin studie att 

sjuksköterskans hembesök ofta dominerades av sjuksköterskan, som både styrde vad 
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som gjordes och vad som diskuterades. Detta istället för att finnas där som en resurs för 

föräldrarna och låta dem bestämma vad som skulle göras samt samtalsämnena. Om 

sjuksköterskan istället har sin utgångspunkt i Joyce Travelbees interaktionsteori, vilken 

innebär att sjuksköterskan genom att lära känna patienten som individ får möjlighet att 

tillgodose de individuella behov som patienten har (Travelbee 1999) , får 

sjuksköterskan ett bra verktyg till att skapa en god relation med medlemmarna i den 

nyblivna familjen. Detta var ett arbetssätt som flera av informanterna i föreliggande 

studie beskrev att de använde sig av i varierande utsträckning.

Resultatet av denna studie visade bland annat att arbetet med hembesök ansågs bidra till

att förtroendet för BVC-sköterskan ökade och att upprepade hembesök kunde även 

stärka detta förtroende ytterligare, vilket uttrycktes som särskilt positivt i de fall det 

rörde sig om familjer som redan hade eller längre fram fick problem av olika slag. Dock

visade den uppföljning Fraser et al. (2000) gjorde av sin tidigare studie (Armstrong et 

al. 2000) att de fördelar som ett tidigt hembesök hade inte alltid var tillräckligt för att ge

ett positivt utfall i längden, vilket även Wen et al. (2015) fann i sin studie av övervikt 

hos barn. Aronen och Kurkela (1996) hade, i motsats till detta, funnit i sin äldre studie 

från Finland att de ungdomar vars föräldrar fick regelbunden rådgivning i hemmet under

flera år när barnen var små, visade färre psykiska problem än de barn vars föräldrar inte 

fått detta stöd. Resultatet var oberoende om familjerna i studiens början klassats som 

hög- eller lågriskfamiljer.

En annan fördel med hembesöket som flera av informanterna i föreliggande studie 

beskrev, var hur hembesöket gav BVC-sköterskan en chans att se familjens hemmiljö 

och deras situation - en information som inte gick att få vid enbart mottagningsbesök. 

Denna kunskap gjorde det lättare för BVC-sköterskan att såväl komma ihåg familjen på 

ett bättre sätt som att stötta, komma med råd, anpassa sin information och planera det 

fortsatta arbetet. Vikten av att stödja föräldrarna till att öka deras tilltro till sig själva när

det gäller omhändertagandet av sitt barn, belystes i en australiensisk studie (Eronen et 

al. 2010; Eronen et al. 2011) Denna gjordes i syfte att belysa BVC-sköterskans roll i att 

stödja föräldrar till små barn. Andra tidigare studier har visat betydelsen av ett tidigt 

hembesök till nyblivna föräldrar i syfte att identifiera eventuella risker och därmed öka 

uppmärksamheten på eventuella avvikelser i barnets utveckling längre fram (Aurelius 

och Nordberg 1994; Larsson et al. 1996; Shepherd 2011). Hemmiljön gjorde även att 
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föräldrarna kände sig tryggare och att de hade lättare att ta till sig den information som 

BVC-sköterskan gav, något som också Augsornwan et al. (2011) fann i sin thailändska 

studie. De olika sätt på vilket BVC-sköterskorna i föreliggande studie ansåg att de 

kunde stödja och hjälpa de familjer som var i behov av detta, var genom extra 

hembesök, tätare kontroller på BVC och/eller stödsamtal. Glavin et al. (2010) fann i sin 

studie av BVC-sköterskors stöd till mammor med postpartumdepression att enbart 

stödet från BVC-sköterskan gjorde att mammorna skattade ett bättre mående efter 3 och

6 månader, jämfört med de mammor som inte fått detta stöd.

Resultatet från föreliggande studie visade att samtliga informanter hade ett mer eller 

mindre regelbundet samarbete med andra instanser, t.ex.  Socialtjänst, Råd och Stöd, 

kuratorer, psykologer och mödravårdscentraler. Att BVC var en del av en  

Familjecentral var en extra stor fördel dessa gånger, då en sådan organisation ökade 

tillgängligheten mellan de olika instanserna (Hogg et al. 2012; Winters et al. 2007). 

Trots detta var det endast två av de åtta informanterna i föreliggande studie som 

arbetade vid en Familjecentral, men ett flertal informanter önskade att deras 

arbetsplatser i framtiden skulle komma att ingå i en sådan enhet. I de fall detta inte 

fungerade eller om BVC-sköterskan kände att det inte räckte med det stöd BVC erbjöd 

eller att kompetensen inte var tillräcklig, kunde de hjälpa till genom att lotsa familjen 

vidare till kontakt med andra instanser. Då allt arbete skall utgå från barnperspektivet 

och barnrättsperspektivet enligt Barnkonventionen, kan detta ibland innebära svåra 

avgöranden, exempelvis när barn far illa. Hur BVC-sköterskan då hanterar ärendet får 

stor betydelse för såväl barnet som föräldrarna. Därför är det viktigt att det på varje 

arbetsplats finns aktuella och upparbetade rutiner för detta (Socialstyrelsen 2014).

En nackdel med hembesöket var att föräldrarna kunde känna att BVC-sköterskan kom 

hem till dem för att granska familjen och hemmet, vilket även har belysts av 

Socialstyrelsen (2014). Jack et al. (2005) kunde i resultatet av sin studie av hembesök 

hos mammor till riskbarn se att mammorna kände sig maktlösa och sårbara när de tillät 

BVC-sköterskan att komma på hembesök. Relationen med BVC-sköterskan etablerades 

under tre faser som alla syftade till att begränsa familjens sårbarhet; att komma över 

rädsla; skapa ett förtroende och att försöka finna någonting gemensamt. BVC-

sköterskans och mammans personliga egenskaper, värderingar, erfarenhet och agerande 

påverkade den takt i vilken dessa tre tidigare nämnda faser uppstod och hur snabbt en 
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relation därmed kunde utvecklas. Flera av informanterna i föreliggande studie beskrev 

att i de fall BVC-sköterskan fick känslan av att familjen var tveksamma eller skeptiska 

redan vid det första telefonsamtalet, eller om föräldern sagt det rakt ut, var BVC-

sköterskan väldigt noggrann med att betona att det inte var syftet med hembesöket, utan 

att det var för att i lugn och ro få en chans att träffa familjen. Jack et al. (2002) och 

Briggs (2006) beskrev i resultatet av sina studier att BVC-sköterskan därför har en 

viktig roll i det sätt hur hembesöket erbjuds.

Det framkom under intervjuerna att informanterna upplevde att de största svårigheterna 

med hembesöken var tidsbrist, avsaknad av kollegor och färdmedel – men även hur 

arbetet med hembesöken prioriterades av såväl kollegor som ledningen. Även om alla 

nyfödda bör få minst ett hembesök under det första året och att rekommendationen från 

BHV var att det görs två hembesök – ett vid nyfödd och ett när barnet var tio månader 

och det beskrevs finnas stora skillnader inom länet. Detta resultat är likvärdigt med de 

olikheter som finns i riket i stort. Trots att den allmänna uppfattningen är att BHV i 

Sverige är generell och likartad, visar Magnusson et al. (2011) i sin studie att det i 

motsats till Kornfält (2000) resultat finns stora skillnader i utbud, metoder och 

uppföljning. Sedan intervjuerna gjordes har BHV i Sverige fått ett nytt program, där det 

andra hembesöket nu skall göras när barnet är åtta månader istället för tio månader 

(Barnbladet 2014).

Samtliga informanter erbjöd hembesök under nyföddhetsperioden, men det var endast 

några få som gjorde ett andra hembesök vid tio månader. Förklaringen till detta var att 

arbetet med hembesök inte prioriterades tillräckligt högt och att det därför inte gavs 

tillräckligt med resurser i form av tid, kollegor och/eller färdmedel, något som även 

Henderson (2009) fann i sin australiensiska studie. Ett par av informanterna till 

föreliggande studie antog att det var för att hembesöken var tidskrävande och inte 

genererade pengar på samma sätt som besök eller rådgivning vid vårdcentralens 

mottagning som hembesöken prioriterats bort. För att komma till rätta med den 

sjunkande hembesöksfrekvensen, hade det sedan 2012 införts en kapitering på 

hembesöken så att vårdcentralerna nu fick bättre ersättning för dessa. 

Hur arbetsrutinerna och utvecklingsarbetet såg ut, skilde sig mellan informanternas 

olika arbetsplatser. Att kvalitetsarbetet är något som bör prioriteras, stöds av den 
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översikt Socialstyrelsen tagit fram över olika arbets- och screeningmetoder inom BHV. 

Det fanns stora brister i de vetenskapliga underlagen för arbetsmetoderna inom BVC 

och därför är det viktigt att såväl enskilda BVC-mottagningar som landstingens- och 

nationella BHV-enheter ges förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete 

(Barnläkarföreningen 2007; Socialstyrelsen 2014). Med anledning av detta tog 

representanter för de olika professionerna inom BHV initiativet till att utveckla ett 

nationellt kvalitetsregister för BHV i Sverige. Ett nationellt kvalitetsregistret BHVQ 

(Socialstyrelsen 2013) har utvecklats. Förhoppningen är att registret skall ge möjlighet 

att sammanställa informationen i syfte att vidareutveckla och evidensbasera metoder 

och arbetssätt, jämföra olika regioner och följa förändringar i barns hälsoläge på såväl 

nationell som regional och lokal nivå.

Metoddiskussion

Syftet med studien var att genom intervjuer beskriva distriktssköterskans arbete med 

och reflektioner kring hembesök hos nyblivna föräldrar. En svårighet med en kvalitativ 

dataanalys är att ett berättat material inte är linjärt, utan kan innehålla material som 

passar under flera olika kategorier. Detta gör att det kan vara svårt för författaren att 

avgöra den mest lämpliga koden, eller att författaren har svårt att helt och hållet förstå 

den underliggande meningen i det aktuella intervjumaterialet. För att försöka undvika 

detta kan det behövas två, tre eller flera genomgångar av materialet för att fullt ut förstå 

de nyanser som finns i de data som samlats in (Polit & Beck, 2012). Under 

analysprocessen som gjordes under sex veckor våren 2015, har författaren till 

föreliggande studie valt att använda Graneheim och Lundmans (2004) studie som 

grund. För att uppnå trovärdighet i en kvalitativ studie, bör den enligt Graneheim och 

Lundman (2004) utvärderas utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet, vilka alla är olika aspekter av trovärdigheten.

Begreppet giltighet syftar på huruvida själva forskningsprocessen kan ha påverkat 

studiens resultat. Det ändamålsenliga urvalet av informanter, deras vilja att rikligt 

berätta om sitt arbete och reflektioner kring detta samt att samtliga informanter arbetade

vid olika mottagningar, gjorde att en stor mängd data kunde inhämtas. Det ökade även 

möjligheten för författaren till föreliggande studie att få ett så brett material som 

möjligt. Då trovärdigheten ökar om materialet granskas ur flera olika synvinklar, har 

handledaren lyssnat på den första intervjun samt läst igenom transkriberingen av de två 
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första intervjuerna. Utöver detta har författaren tillsammans med handledare och övriga 

fyra kursdeltagare i författarens handledningsgrupp fortlöpande haft en diskussion om 

materialet, val av underkategorier, kategorier och så småningom även temat och 

resultatet. En av de andra studenterna i handledningsgruppen har haft som uppgift att 

granska föreliggande studie extra noga. Samtliga fyra kurskamraterna har alla använt sig

av samma analysmetod i sina respektive studier. För att ytterligares stärka resultatet, 

visas delar av resultatet som extra tydligt belyser det som informanterna uttryckt som 

citat under respektive område, samt att samtliga informanter i föreliggande studie 

kommer att få ta del av studien när den är färdig.

Tillförlitlighet innebär hur tillförlitlig själva datainsamlingen har varit. Att författaren 

till föreliggande studie sedan tidigare inte har någon erfarenhet av att genomföra studier,

intervjuer och analyser är en svaghet. Därför gjordes en pilotintervju som lyssnades 

igenom av handledaren och därefter ansågs kunna tas med i föreliggande studie. I syfte 

att säkerställa att författaren till föreliggande studie skulle få svar på samtliga 

frågeområden som studien syftade till, samtidigt som informanterna hade friheten att 

prata obegränsat om de olika frågeområdena, användes en intervjuguide. Denna 

utvärderades efter pilotintervjun och bedömdes av handledaren inte behöva någon 

ändring. En fördel för datainsamlingen var att det endast var författaren till föreliggande

studie som genomförde samtliga intervjuer, vilket innebar att alla intervjuer hade 

samma struktur och upplägg. För att ytterligare öka studiens pålitlighet, har författaren 

även noggrant redovisat såväl metod som analys.

Med överförbarhet avses i vilken utsträckning det går att överföra studiens resultat till 

en motsvarande grupp och sammanhang. På grund av svårigheter att finna informanter 

till studien, var det inte möjligt att få ett maximalt variationsurval, vilket enligt Polit och

Beck (2012) är önskvärt för resultatets överförbarhet. En fördel med att studien var att 

det var frivilligt för informanterna att delta, men som kan ha gjort att de med en annan 

åsikt eller uppfattning inte valde att delta. Trots detta blev fördelningen av 

informanterna ändå relativt varierad sett till informanternas ålder, erfarenhet och i 

vilken regi de olika BVC drevs samt geografisk spridning bland länets kommuner. Vad 

gäller den regi i vilken de olika BVC-mottagningarna drevs, var det en fördel för 

studiens resultat att det blev en jämn fördelning mellan privata och landstingsdrivna 

mottagningar. Att studien gjordes i ett enda län, kan dock ha påverkat resultatet. Kanske
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är det så att BVC-sköterskor i andra delar av Sverige upplever sitt arbete annorlunda, då

organisationen av BVC och ekonomisk ersättning ser olika ut för olika län.

Implikationer för klinisk verksamhet och forskning

För att på bästa sätt kunna arbeta hälsoförebyggande och verka stöttande för både barnet

och dess föräldrar, behöver distriktssköterskan resurser i form av såväl kunskap som tid 

och material. Trots att hembesök till nyblivna föräldrar använts sedan länge och att 

anslutningen till BVC är närapå hundraprocentig, finns inte så mycket forskning gjord 

här i Sverige på distriktssköterskans reflektioner kring detta arbetssätt. Med detta som 

bakgrund, det faktum att distriktssköterskan vid BVC har en nyckelroll i arbetet med att 

främja hälsa, trygghet och utveckling hos barn samt att den tidigare forskningen visat 

bristande kunskaper om distriktssköterskans egna upplevelser och tankar kring 

hembesöken, är det intressant och viktigt att ytterligare fokusera på detta område. En 

ökad kännedom om detta kan förhoppningsvis leda till att synen på hembesök förändras 

och analyseras i större omfattning – förhoppningsvis med resultatet att hembesök och 

arbetssätt kring dessa utvecklas i en positiv riktning som gynnar både barn, föräldrar, 

vårdpersonal och i det långa loppet även samhällsekonomin. En tanke som dyker upp är 

vad det är som styr vad som görs när det gäller hembesök?

Fram till 2011 var hembesöksfrekvensen sjunkande, men när diskussionen om 

målrelaterad ersättning kom 2011 och sedan infördes 2012 vände trenden. Sedan dess 

har det aktuella länet kunnat visa en positiv utveckling av andelen hembesök till 

nyblivna föräldrar. En tanke som dyker upp i samband med detta faktum är om det 

endast är pengarna som gör att BVC-sköterskorna får de förutsättningar de behöver, 

eller om det är en generell vilja att ge de resurser som krävs för att BVC-sköterskan 

skall kunna utföra bästa möjliga arbete? 

Förlag till fortsatt forskning inom ämnet

Det skulle vara intressant att utöka studien ytterligare för att studera skillnader i 

hembesök och vad det är som gör att skillnaderna är så pass stora som de är i dagsläget. 

Det vore även viktigt att studera om BVC-sköterskans egen inställning till arbetet 

påverkar besöken och hur chefer ser på betydelsen av hembesöket.
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Slutsats 

Slutsatsen av denna studie är att de distriktssköterskor som arbetar med BVC och 

hembesök till nyblivna föräldrar anser att besöken är väldigt viktiga för att kunna 

etablera en bra relation med familjerna. Det som ibland försvårar arbetet är hur 

hembesöken prioriteras av såväl ledning och chefer, men även av distriktssköterskorna 

själva. Andra hinder i arbetet är brist på tid, kollegor och färdmedel. 
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