
2010:119 

D - U P P S A T S

Nyblivna föräldrars upplevelse
och erfarenhet av ett första

hembesök av barnhälsovårdens
sjuksköterska

 Jenny Järv Niemi
 Lotha Valan

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Omvårdnad 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Omvårdnad

2010:119  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/119--SE



2

Abstrakt 

Hembesöket som barnhälsovården genomför hjälper till att skapa tillit, trygghet och 
är ett stöd för familjen med ett nyfött barn. Syftet med denna studie var att beskriva 
nyblivna föräldrars upplevelse och erfarenhet av ett första hembesök av 
barnhälsovårdens sjuksköterska. Femton semistrukturerade intervjuer genomfördes 
med nyblivna föräldrar. Som analysmetod användes kvalitativ tematisk 
innehållsanalys vilket resulterade i fyra kategorier: Betydelsefullt att informationen 
är individanpassad, Positivt överraskad över välmenad kontroll, Tryggt när besöket 
genomförs i hemmiljö och Värdefullt att skapa en tidig relation. Ur dessa kategorier 
tolkades ett tema fram; Att bli sedd som förälder utifrån behov. I resultatet framkom 
att hembesöket var betydelsefullt för de nyblivna föräldrarna. Föräldrarna gav uttryck 
för att de upplevde hembesöket som anpassat till deras individuella behov. Resultatet
skildrar att föräldrarnas förväntningar på hur hembesöket skulle genomföras blev en 
positiv överraskning. Föräldrarna menade att hembesöket upplevdes välmenande och 
kände det positivt med en kontroll av att deras barn hade det bra. Hembesöket var 
förknippat med känslan av trygghet. Föräldrarna kände sig sedda under hembesöket 
när sjuksköterskan ägnade sin uppmärksamhet mot dem och deras behov. 
Föräldrarna tyckte att det var värdefullt att någon tog över ansvaret så fort efter 
mödravården på BB och den tidiga kontakten med sjuksköterskan skapade en bra 
relation. Hembesöket ansågs som viktigt därför att nyblivna föräldrar är i stort behov 
av trygghet och stöd. Föräldrarna upplevde det första hembesöket som väldigt 
positivt. För att i hemmiljö fick föräldrarna all uppmärksamhet till att uppfylla sina 
individuella behov och bli sedda som föräldrar. Sammanfattningsvis beskriver detta 
resultat att hembesöket upplevdes som en positiv grund för vidare kontakt med 
barnhälsovården.

Nyckelord: Nyblivna föräldrar, hembesök, upplevelse, trygghet, barnhälsovårdens 
sjuksköterska, kvalitativ metod, tematisk innehållsanalys, semistrukturerade 
intervjuer.



3

Abstract 

Home visits in child healthcare, help to create trust, confidence and support to 
families with newborn children. The purpose of this study was to describe the 
experience of parents to newborn infants from the initial home visit by a child 
healthcare nurse. Fifteen semi-structured interviews were conducted and qualitative 
thematic content analysis was used as analytical method. This resulted in four 
categories: It is significant with individually adapted information; Positive 
surprised well-intentioned control; Safe when the visits are performed in the home 
environment and Valuable to create a relation early. The theme interpreted from the 
categories was “To be seen as a parent based on needs”. The result showed that the 
home visit was important for the parents and was well suited to their individual 
needs. The parents’ expectations of how the home visit would be implemented were
a pleasant surprise. The parents agreed that the experience of the home visit was a 
positive and well-meaning experience, and verified that their child was healthy. It 
was also associated with a sense of security and the parents felt that they were seen 
during the home visit when nurses devoted their attention to them and their needs. 
The parents thought it was valuable that someone took responsibility soon after 
their maternity care and an early contact with the nurse could create a good 
relationship. In conclusion, it was proven that the home visit was seen as a positive 
base for further contact with child healthcare. Parents experienced the first home 
visit as very positive and when the visit was performed in their home environment 
all attention from the nurse could meet their individual needs and they were seen as 
parents. In summary, it was found that the home visits are viewed as a positive base 
for further contact with child healthcare. 

Keywords: Parents to newborn infants, home visits, experience, security, child healthcare 
nurse, qualitative method, thematic content analysis, semi-structured interviews.
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I Sverige erbjuds alla barn kostnadsfritt deltagande i barnhälsovården fram till skolålder.

Nästan 100 procent av alla barn medverkar i detta program som har till syfte att minska 

dödlighet, sjuklighet och funktionsnedsättning hos barn och stödja föräldrarna i deras 

föräldraroll (Socialstyrelsen, 2007). Basprogrammet innehåller vaccinationer, 

föräldrautbildning och hälsokontroller. I Sverige är det distriktssköterskan som är 

nyckelperson i barnhälsovården, till skillnad mot andra länder i Europa och USA där läkaren 

är nyckelperson. Hembesök hos familjer med nyfödda har alltid varit en viktig arbetsuppgift 

för distriktssköterskan (Jansson, Isacsson, Kornfält & Lindholm, 1998). 

I Sverige har Socialstyrelsen (2007) i sina allmänna råd om Hälsoundersökningar inom 

barnhälsovården, beskrivit att vid tidig hemgång från BB ansvarar länssjukvården för den 

medicinska övervakningen av barnet fram till och med dag fem sen tar barnhälsovården över 

ansvaret. Barnläkare kan dock förorda en ny läkarundersökning relativt snart till exempel vid tidig 

hemgång från BB (före 4:e levnadsdygnet), om barnet visat tecken på sjukdom,

adaptationsproblem, nutritionsproblem vid amning eller liknande under nyföddhetsperioden. 

Socialstyrelsen (2007) menar vidare att inom 5 dagar efter hemgång från BB eller barnklinik bör 

alla nyblivna föräldrar erbjudas ett hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska. 

Enligt Jansson, Petersson och Udén, (2001) ser distriktssköterskan hembesöket som en viktig del av 

skapandet av en god relation till familjen. Hembesöket hjälper till att skapa tillit, trygghet och en 

stödjande relation mellan familjen och distriktssköterskan. Denne får även en bild av 

familjesituationen. Förutsättningarna för att bygga tillit i relationen är en god kontakt till 

föräldrarna. Det krävs en bra start för att bilda en stabil relation och distriktssköterskor anser att det 

är enklare att informera och ge råd då en relation är skapad (Jansson et al., 2001). Att lyssna och se 

familjen och ta till vara på deras resurser bidrar även till att skapa förtroende. En viktig del för att få 

kvalitet i arbetet med familjen ligger i just tillgång av närhet till familjen och att kunna delge den 

information som föräldrarna behöver (Olds & Kitzman, 1993). 

Enligt Jansson et al. (2001) beskriver distriktssköterskor hur de ville kunna närvara utan att störa 

familjelivet. Tiden och lugn och ro är viktiga delar i tillitsskapande eftersom känslan av stress eller

andra störande moment kan påverka relationen negativt. Att få en bild av familjen medförde att 

distriktssköterskor kunde erbjuda mer individuellt anpassade råd och information. De ansåg även att 

de kunde stärka föräldrarnas tilltro till sig själva och sina beslut. Föräldrarnas empowerment kunde 

stärkas (Jansson et al., 2001). Nuförtiden bor familjer mer spridda och lägre bort från släktingar och 

därför är distriktssköterskans stödjande roll betydelsefull för föräldrarna (Jansson et al., 1998; 
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Jansson et al., 2001).

Det finns globalt sett inte samma strukturerade barnhälsovård som i Norden, men studier (Olds & 

Kitzman, 1993; Kearney, York & Deatrick, 2000) från USA och England visar på en positiv effekt 

av hembesök. Olds och Kitzman (1993) utvärderar speciella hembesöksprogram mot riskgrupper 

för ohälsa hos barnen som till exempel fattiga familjer och ensamstående mödrar. Enligt 

amerikanska riktlinjer så är det barnläkaren som ska gå in och stötta familjen med det nyfödda 

barnet. Barnhälsovårdsprogram syftar till att stödja familjeförhållandet och främja föräldrars 

kompetens och beteenden som bidrar till spädbarns/barns/ungdomars hälsa och utveckling. En del 

amerikanska program erbjuder ett spektrum av tjänster som innebär informella och strukturerade

hälso- och utvecklingsbedömningar av olika professioner (American academy of pediatrics, 2009). 

Enligt Kearney et al. (2000) visade det sig att hälsobesöken hade en liten påverkan på specifika 

familjeproblem som exempelvis droganvändning, rökning eller risk för barnmisshandel. 

Hembesöksprogram hade bättre effekt på att främja och stödja föräldrarna i deras föräldraroll än att 

försöka förändra långt gångna familjeproblem och svårigheter (Fergusson, Grant, Horwood & 

Ridder, 2006).

En svensk studie av Jansson, Sivberg, Wilde Larsson & Udén (2002) menar att majoriteten av 

mödrarna var nöjda med hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska och mödrarna som hade fått 

genomgå hembesök vara mer positiva och tillfredställda än mödrar som själva besökt 

barnhälsovården. De flesta hade själva valt var besöket skulle äga rum. Amningsråd hade en 

betydande roll hos de mödrar som fick hembesök. Mödrar med lägre socioekonomisk nivå var mer 

missnöjd med mötet med distriktssköterskorna och hade lägre känsla av sammanhang än mödrar 

från högre socioekonomisk nivå. Att distriktssköterskan kommer till hemmiljö kan påverka hennes 

profession utåtsätt, då hon anpassar sig till att bli en gäst. Att agera som gäst tonar ner maktkänslan 

som sjuksköterskeprofessionen kan ge. I hemmiljö kan föräldern och distriktssköterskan tala ostört, 

vilket har en god inverkan på amningsråd. Detta är speciellt viktigt för första gångs mödrar eftersom 

de saknar erfarenhet och pga. de korta vårdtiderna på BB. Att ge råd och information till nyblivna 

föräldrar är en av de viktigaste uppgifterna för barnhälsovårdssjuksköterskan. Mödrarna i studien 

kände att distriktssköterskan blev mer engagerade och fick en personlig kontakt med dem. 

Hembesök bör ses som en interventions modell för förebyggande hälsovård (Jansson et al., 2002).

Jansson et al. (1998) beskriver att mödrarna ansåg att god barnhälsovård kännetecknades av 

kontinuerlig kontakt med distriktssköterskan, tillgänglighet, stöd och gott bemötande. Patienter som 

blivit vänligt bemötta hade större följsamhet till de råd som gavs. Cirka 60 procent av de tillfrågade 
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ansåg att första mötet skulle ske i familjens hem och cirka 44 procent tyckte att det var viktigt att de 

fick möjlighet till att välja var mötet skulle äga rum. Trots detta så visste inte en fjärde del av 

mödrarna att de kunde välja hembesök eller besök på barnhälsovården. Vid jämförelser mellan 

sjuksköterskan och mödrarnas syn på hembesöken så framkom att sjuksköterskorna fann en djupare 

och mer personlig kontakt med familjen vid hembesöken. De fick även en helhetsbild av familjen 

situation, vilket var till fördel vid senare kontakt med barnet. Sjuksköterskan såg sig som en gäst 

vid hembesök och de tyckte att föräldrarna kunde vara mer avslappnade och ställa fler frågor när 

besöket genomfördes i en lugnare miljö. Mödrarna upplevde det mer praktiskt med hembesök

eftersom de inte behövde åka med barnet till barnhälsovården. Det gav mer tid över till annat, var 

lugnare, mer avstressande och tryggare i hemmiljön. Jansson et al. (1998) menar att hembesök är 

särskilt viktigt för förstagångsmödrar. Mödrar med längre utbildning ville ha mer individuell 

information/råd, föräldrautbildning i jämförelsevis med mödrar med kortare utbildning som var 

nöjda med barnhälsovårdens allmänna verksamhet (Jansson et al., 1998).

Karlsson och Malmberg (1997) beskriver att föräldrar i sin sammanlagda upplevelse av 

barnhälsovården var nöjda och att distriktsköterskan gav bra stöd och hade bra kompetens, dock 

upplevde föräldrarna att de hade stort behov av stöd i deras psykiska och sociala situation. 

Förstagångsmödrar i Sverige förväntade sig att barnhälsovårdssjuksköterskan skulle intar en 

stödjande roll gentemot dem. De mödrar som hade ett stort socialt nätverk upplevde att det mesta 

stödet kom från sin omgivning medan mödrar med begränsat socialt stöd upplevde 

barnhälsovårdssjuksköterskans stöd som viktigt och med mer entusiasm (Fägerskiöld, Wahlberg & 

Ek, 2001). Andra områden som behövde mer uppmärksamhet vid hembesök enligt föräldrarna var 

beteende och livsstilsfrågor samt att de hade önskemål om att deras barn skulle få mer tid vid varje 

barnhälsovårdsbesök. Baggens (2004) menar att föräldrarna tyckte att hembesöken många gånger 

kändes lite institutionella och ofta utgick mer ifrån den information sköterskan ville delge än deras 

egna önskemål. Dock upplevdes det att barnhälsovårdssjuksköterskan var lyhörd för föräldrarnas 

frågor och önskemål.

Socialstyrelsen (2007) beskriver att hembesök är viktiga för att upprätthålla kvalité i 

barnhälsovården. Eftersom både mödrar och sjuksköterskor eftersträvar en holistisk syn så anser 

distriktssköterskorna bäst kunna uppnå detta genom att fortsätta genomföra hembesök hos familjer 

med nyfödda barn och detta är speciellt viktigt för förstföderskor. Det är även angeläget att 

föräldrarna får möjlighet att vara delaktiga genom att få välja hembesök eller få tillfälle att avböja 

detta. Vid ekonomiska diskussioner som att rikta stöd till enbart utsatta barn så bör det tilläggas att 

föräldrar till nyfödda barn är en utsatt grupp och stödet kan inverka positivt på föräldraskapet och i 
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sin tur leda till främjande av barnets hälsa. För att distriktssköterskan ska kunna bedöma vem som 

behöver stöd så måste hon möta alla nyfödda barn och tillsammans med familjen bedöma deras 

individuella behov och resurser och i samband med hembesöket kan sjuksköterskan tillsammans 

med föräldrarna planera uppläggningen av fortsatta hälsoinsatser för barnet (Jansson et al., 1998; 

Socialstyrelsen, 2007).

Sammanfattningsvis visar denna litteraturgenomgång att varje barn och varje familj är unik och 

distriktssköterskans möte med dessa bör anpassas efter deras individuella behov (Socialstyrelsen, 

2007). Sverige har en väl utbyggd barnhälsovård med distriktssköterskan som nyckelperson 

(Jansson et al., 1998). Studier visar att distriktssköterskan bör ha en god relation till familjen och att 

hembesök är en viktig del i detta (Jansson et al., 2001; Socialstyrelsen, 2007). Föräldrar till nyfödda 

barn tycker att sjuksköterskan bör ha en stödjande roll och föräldrar vill ofta ha mer tid till sitt barn 

och upplever också att barnhälsovårdssjuksköterskan har stor kompetens och ger trygghet 

(Baggens, 2004; Karlsson & Malmberg, 1997). Distriktssköterskan inom barnhälsovården har en 

betydelsefull roll i att stärka familjernas tilltro till sin egen förmåga (Socialstyrelsen, 2007).  Det är 

speciellt viktigt att distriktssköterskan erbjuder alla familjer med nyfödda hembesök eftersom 

vårdtiden från BB är kort. För att få kunskap om vilka behov nyblivna föräldrar har av hembesök av 

barnhälsovårdens sjuksköterska är det viktigt att föräldrar inkluderas i studier och får berätta om 

sina upplevelser.

Syfte

Syftet med denna studie var att beskriva nyblivna föräldrars upplevelse och erfarenhet av ett första

hembesök av barnhälsovårdens sjuksköterska.

Metod

Design

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats eftersom dess syfte var att beskriva föräldrars 

upplevelse och erfarenhet av ett första hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska. Enligt Polit och 

Beck (2008) är en kvalitativ ansats att utveckla förståelse av ett fenomen i dess naturliga miljö och 

hur detta fenomen upplevs av individerna i dess närhet. Data samlades in med semi-strukturerade 

intervjuer (jfr. Kvale & Brinkman, 2009) som sedan analyserades med tematisk innehållsanalys (jfr. 

Downe-Wamboldt, 1992).

Deltagare och procedur

Totalt deltog 15 ändamålsenligt valda föräldrar i denna studie. Av dessa var tolv mödrar och tre 
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fäder. En av papporna kom själv för att intervjuas, då hans partner inte uppfyllde kriteriet som 

förstagångsföräldrar. Ett ändamålsenligt urval, innebär att deltagare rekryteras utifrån uppställda 

inklusionskriterier (Polit & Beck, 2008). Inklusionskriterierna för urvalet var; att föräldrarna hade 

varit med om ett första hembesök av barnhälsovården efter hemkomst från BB. De var nyblivna 

förstagångsföräldrar, ensamstående eller i parförhållande och hade genomgått en komplikationsfri 

förlossning. 

Förfrågan ställdes muntligt/skriftligt till verksamhetschef/enhetschef vid de utvalda vårdcentralerna 

i Västernorrland för att erhålla tillåtelse för genomförande av studien. Vårdcentraler i författarnas 

närområde valdes ut för studien av bekvämlighetsskäl. De vårdcentraler där enhetschefen gav 

tillåtelse ingick i studien, totalt fem vårdcentraler. Därefter tillfrågades (Bilaga 1) berörda 

barnhälsovårdssjuksköterskor för vidareförmedling av förfrågan om deltagande i studien till 

nyblivna föräldrar som uppfyllde de ovan nämnda inklusionskriterierna. Förfrågan till deltagande 

lämnades skriftligt (Bilaga 2) vid någon av de första vägningarna på Barnavårdscentralen. I 

informationsbrevet fick föräldrarna information om studiens syfte, vad deltagandet innebar, att 

intervjuerna behandlades konfidentiellt utifrån forskningsetiska principer. Informationsbrevet 

(Bilaga 2) beskrev även hur data skulle förvaras och vilka som kom i kontakt med det, att 

deltagandet var helt frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan att behöva 

ange orsak (jfr. Olsson & Sörensen, 2007). De föräldrar som valde att delta i studien eller ville veta 

mer om studien, fyllde i svarstalongen och skickade den till författarna i bifogat svarskuvert inom 

en vecka. Författarna tog sedan kontakt med deltagarna och bestämde tid och plats för 

genomförandet av intervjun. Föräldrarna fick själva välja om intervjun skulle ske i deras hemmiljö

eller på närliggande barnavårdscentral, båda alternativen valdes. Alla föräldrar som tackat ja 

medverkade i studien och hade vid intervjuernas tidpunkt barn i åldrar mellan 1-3,5 månader.

Barnhälsovårdens basprogram har till syfte att minska dödlighet, sjuklighet och handikapp hos 

barnen samt att stödja föräldrarna i sin föräldraroll. Fokus i denna studie ligger på upplevelsen av 

detta hembesök för de föräldrar som är nya i sin föräldraroll, det vill säga förstagångsföräldrar. 

Basprogrammet innehåller föräldrautbildning, hälsokontroller av barnet, vaccinationer och 

individuellt stöd till föräldrarna utifrån behov. För att studien skulle få en tillräcklig 

informationsrikedom i data så deltog 15 föräldrar i studien. 

Datainsamling

Data samlades in med semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009) med stöd av en 

frågeguide (Bilaga 3) och deltagarna uppmuntras att berätta fritt och ge en rik och spontan 

beskrivning av valt ämne. Frågeguiden innehöll intervjufrågor och sedan tänkbara
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uppföljningsfrågor (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna genomfördes individuellt.

Intervjuerna pågick under 7-9 minuter och spelades in på mp3-spelare. Allt eftersom intervjuernas 

genomfördes så skrevs de ut ordagrant. 

Analysmetod

Som analysmetod användes kvalitativ tematisk innehållsanalys (Downe-Wamboldt, 1992), vilket 

innebar att intervjumaterialet analyserades på ett systematiskt sätt. Denna metod gav möjlighet att 

använda både det manifesta och latenta som framkom i intervjutexterna. Inledningen av analysen 

skedde med manifest ansats för att kunna redogöra för det konstaterande och uppenbara i texten. 

Materialet analyserades vidare med latent ansats för att få fram den underliggande meningen av 

texten (jfr. Downe-Wamboldt, 1992). 

Analysen började med att intervjuerna skrevs ut ordagrant sedan markerades frågorna kursivt och 

texten indelades i tre kolumner med ursprungsintervjuer till vänster. Detta gjordes för att underlätta 

analysen, så att författarna enkelt kunde gå tillbaka i text och leta upp varifrån delar av text var 

hämtad. Intervjuare markerades I och deltagare med D (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Båda 

författarna läste igenom all data för att få en uppfattning av datas innehåll. Sedan delades texten in i 

meningsbärande enheter utifrån studiens syfte. Läsningen av textenheter skedde upprepade gånger 

för att identifiera alla textenheter så tillförlitligheten av studien kunde säkerställas. Dessa utvalda 

textenheter bildade därmed meningsenheter och kondensering påbörjades, vilket innebar att text 

kortades ner men behöll sin kärna. De meningsenheter som hade samma betydelse färgkodades och 

sammanfördes efter färg till olika kategorier. Till varje meningsenhet lades också en sifferkod för 

att lättare kunna finna ursprungskälla. Kvalitativ tematiska innehållsanalys innebar att textenheter

som hade samma betydelse sammanfördes till kategorier. Därefter lästes materialet igenom igen för 

att finna gemensamt innehåll och reducering av antalet kategorier genomfördes. Kategorisering 

skedde i så många steg som det var nödvändigt tills dess att fler kategorier inte kunde sammanföras 

mer (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Därefter kvarstod fyra kategorier som lästes igenom 

noggrant och brödtext skrevs utifrån de olika kategoriernas innehåll och illustrerades med citat.

Det totala resultatet skapande ett tema som sammanband det latenta innehållet i texterna. Temat 

formulerades inte som ett fastställt koncept utan växte fram som ett beskrivande tema efter att det 

färdiga resultatet lästs. För att säkerhetsställa trovärdigheten så återgick författarna kontinuerligt 

under hela analysprocessen till ursprungsmaterialet (jfr.Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim & 

Lundman, 2004).  
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Etiska överväganden

Liksom omvårdnad vägleds också omvårdnadsforskning av fyra etiska principer: principen om 

autonomi, principen att göra gott, principen att inte skada och principen om rättvisa. Detta innebär 

att det ställs höga krav på forskare att informera deltagarna, att ansvara för deltagarnas säkerhet och 

konfidentialitet utifrån deltagarnas samtycke. Det ligger även ett ansvar på forskaren att bedöma 

betydelsen, det vill säga att samhället kan ha nytta av den nya kunskap som vill nås (EPN, 2009; 

Polit & Beck, 2008). Studien påbörjades först efter att etikansökan var granskad och godkänd av 

den etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

Författarna gjorde en etisk bedömning av studie och kom fram till att nyttan med studien kunde 

vara att deltagarna kände en positiv upplevelse av att få berätta om sina upplevelser. De fick chans 

till att bearbeta känslor, tankar och kunde känna befrielse utifrån att få delge sin åsikt och 

upplevelser av barnhälsovårdssjuksköterskans hembesök. Riskerna med studien kunde vara att 

deltagare delgav för mycket information än denne hade planerat att göra. Att hon/han sa för mycket 

och sedan kunde må dåligt av det. Att be personer berätta om sina erfarenheter kan innebära att 

obehagliga och smärtsamma minnen aktualiseras vilket kan medföra obehag för deltagarna. Både 

före och efter intervjun fanns möjlighet till att ställa frågor och reflektera över detta och samtala om 

det inträffade. 

Data behandlades konfidentiellt och inga personuppgifter uppgavs någon gång under studiens 

process. Ej heller kunde data identifieras till plats, namn, ort eller vårdinrättning och detta var 

deltagarna införstådda i på förhand (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2008). Studiens 

data sparades tills dess att studien var godkänd och publicerad.

Resultat

Analysen resulterade i fyra kategorier; Betydelsefullt att informationen är individanpassad; Positivt 

överraskad över välmenad kontroll; Tryggt när besöket genomförs i hemmiljön; och Värdefullt att 

skapa en tidig relation samt ett tema; Att bli sedd som förälder utifrån behov. Resultatet redovisas 

med brödtext samt citat från intervjuerna.
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Tabell 1. Översikt av Kategorier ( n=4) och Tema (n=1)

Kategorier Tema 
Betydelsefullt att informationen är 
individanpassad 

Att bli sedd som förälder utifrån behov

Positivt överraskad över välmenad kontroll 
Tryggt när besöket genomförs i hemmiljö 
Värdefullt att skapa en tidig relation 

Tema: Att bli sedd som förälder utifrån behov

De fyra kategorierna har tolkats i ett tema som beskriver att föräldrarna upplevde att de blev sedda 

utifrån sina behov. Föräldrarna beskrev att de upplevde att den information som 

barnhälsovårdsjuksköterskan förmedlade var anpassad efter deras individuella behov. Föräldrarna 

uppfattade hembesöket som en kontroll av att deras barn hade det bra, vilket upplevdes som både 

välmenande och positivt. Föräldrarna berättade om trygghet relaterat till att hemmiljö kändes 

välbekant och trevlig men också eftersom de kunde sitta i lugn och ro och inte känna stress. 

Föräldrarna berättade vidare att de kände sig sedda när uppmärksamheten riktades mot dem och 

deras behov. Föräldrarna kände att de fick hjälp i stöttning av sin föräldraroll. Behovet av att få veta 

vem som skulle ta hand om deras barn tillfredställdes genom att föräldrarna fick en bra och tidig 

relation med barnhälsovårdssjuksköterskan. Föräldrarna berättar att de upplevde relationen med 

barnhälsovårdssjuksköterskan som värdefull för att kontakten togs så tidigt i deras föräldraskap. 

Betydelsefullt att informationen är individanpassad

Denna kategori innehåller beskrivningar om att hembesöket var betydelsefullt för de nyblivna 

föräldrarna. Besöket innehöll information av sjuksköterskan som berättade om 

Barnhälsovårdscentralen och om det som kommer att hända där. De nyblivna föräldrarna fick en 

inblick i barnavårdsjournalen och fick information om vaccinationsprogrammet. Föräldrarna 

berättade att information var en stor del av hembesöket och att det var positivt att erhålla broschyrer 

om alkohol, rökning och informationsböcker. De berättade att de upplevde det positivt att även få 

information muntligt, men det var bra när den kompletterades med skriftlig information så de senare 

kunde läsa igenom informationen igen om det var något de funderade över. En av deltagarna 

berättade:

Hon kom ju och så berättade hon om barnavårdscentralen för det första då, om 
hur det fungerar lite sen gick vi igenom en massa papper å sånt, som det här med 
alkohol mat. Jag uppskattar det väldigt, att hon var hem alltså. Just det att man 
får sitta hemma i lugn och ro Just att hon gick igenom allt, om alkohol, om när 
han ska ta sprutor och man fick papper på när han skulle ta sina sprutor. Det 
tycker jag var jättebra. 
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Föräldrarna gav uttryck för att de upplevde hembesöket som anpassat till deras individuella behov. 

Föräldrarna uttryckte förvåning över att sjuksköterskan var så fokuserad över de frågor som de

hade. Att det var skönt att kunna uttrycka sin oro och att kunna ställa frågor som kändes fåniga för 

dem. Föräldrarna menade att sjuksköterskans egna frågor upplevdes som bra och kändes 

omtänksamma. De nyblivna föräldrarna berättade att de kände att de fick de råd och stöd i sina 

individuella svårigheter under sitt hembesök, det kunde vara råd om mjölkstockning, om amning, 

om rädsla för plötslig spädbarnsdöd. De kände även ett stöd i sin rädsla för vad det nya

föräldraskapet innebar. Gemensamt för föräldrarna var erfarenheten av att de fick råd och stöd i just 

det de hade svårigheter med.

Mammorna som hade problem med amningen berättar hur de upplevde att det var skönt att få stöd 

runt detta i hemmiljö. Samtidigt som mammorna fick råd och information om amningen så fick de

praktisk guidning och stöd i att de inte gjorde fel. Papporna uttryckte att de tyckte det var positivt 

att kunna ställa frågor precis när de kom på dem. Mammorna såg det positiva i att kunna ställa 

frågor när sjuksköterskan var tillgänglig vid hembesöket. Föräldrarna berättade att de upplevde att 

fler frågor hade dykt upp efter en tid, också att de inte hade hunnit ställa alla frågor på BB, att då 

var det bra att få sitta hemma i lugn och ro och ställa de frågor som de hade. 

Så då när alla frågorna kommer och så där så kan det var a jobbigt och ringa till 
BB och förlossningen hela tiden så det var ju perfekt att hon ringde och sa att hon 
kommer hem till oss. Så var det mycket frågor om naveln och det var så här små 
frågor som man inte tänkte på under det där 2 dagarna efter förlossningen. 
Då fick man ju hjälp med dom när hon kom. 

Positivt överraskad över välmenande kontroll 

Denna kategori innehåller beskrivningen att föräldrarnas förväntningar på hur hembesöket skulle 

genomföras blev en positiv överraskning. Förväntningarna var grundade på vad de hört ifrån 

omgivningen eller vad de var rädda för. En del föräldrarna trodde att hembesöket skulle innebära att 

de måste ha ett välstädat och välordnat hem. De var rädda för att barnhälsovårdssjuksköterskan 

skulle döma dem. De förväntade sig pekpinnar och trodde att sjuksköterskan skulle skälla på dem. 

Dessa förväntningar kunde innebära att föräldrarna upplevde det jobbigt redan när sjuksköterskan 

ringde och bokade tid för hembesöket. En förälder uttryckte;

Ja hon kom och.. knacka på dörrn.. Nej…  .. dom ringde och sa att dom skulle 
komma och hälsa på då... och då fick jag panik och tänkte att nu måste jag 
akutstäda så där allmänt. Men liksom det tyckte jag var… det var dom som kom 
dit och berätta liksom hur det hade varit och hur man skulle göra så där… dom 
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var lite ... dom var bra…

Föräldrarna trodde att de skulle bli utfrågade, att det skulle vara mer ett förhör. Att de skulle bli mer 

granskade under hembesöket. Många föräldrar berättar hur de tyckte att det var pinsamt att de 

föreställt sig ett sådant felaktigt antagande när upplevelsen talade emot det. En pappa menade att 

efter att stämningen blivit bra och nervositeten släppt så kändes det inte längre som en granskning, 

men han misstänkte att det kunde vara så ändå, att sjuksköterskan kanske gick och undersökte i 

smyg. Föräldrar som nämnt sina föreställningar berättade att de under hembesökets gång fått 

upplevelsen att detta var ett felaktigt antagande, tvärtom var hembesöket till för dem som stöd. 

Jag trodde mer att det skulle vara som en liten intervju, eller som Pappan 
tror att det skulle vara mer som en koll, men det var det inte. Mer; Kan de 
sköta sitt barn, nu efteråt är det ju knasigt, men konstigt nog hade vi den 
uppfattningen innan.

Trots att känslan av inspektion gick över fort under hembesöket så upplevde ändå föräldrarna att det 

var en kontroll, fast i positiv bemärkelse. Föräldrar menade att det var bra om sjuksköterskan hade 

kunskap om barnens hemmiljö, att det kollades upp om det stod rätt till. Då upplevdes det inte som 

om städning var i fokus utan mer om risker i hemmet. Föräldrarna menade att hembesöket 

upplevdes välmenande och en kontroll av att deras barn hade det bra, vilket upplevdes positivt. 

Föräldrar beskrev hur de upplevde att hembesöket var trevligt och betydelsefullt för dem, speciellt 

viktigt kändes det som eftersom de var förstagångsföräldrar. Det kändes viktigt att det inte sparades 

in på hembesöket inom barnhälsovården. En förälder sa: 

sen att de kommer hem och ser hur man har det … det är viktigt. Det tycker jag är 
jätteviktigt för det finns ju ställen som det inte är så bra för barnen menar jag. 
Det är bra att de har koll. Att de ska veta att barnen har det bra. Barnen är ju 
viktiga. 

Tryggt när besöket genomförs i hemmiljön

Denna kategori redogör för de nyblivna föräldrarnas berättelser om hur de upplevde att hembesök 

var förknippat med känslan av trygghet. Antingen var det hembesöket i sig som gav den 

upplevelsen eller också påpekade föräldrarna att det var hemmiljön som grund för besöket från 

barnhälsovården som gav känslan av trygghet. Hemmiljön upplevdes välbekant och trevlig och gav 

trygghet eftersom det mesta runt föräldrarollen var så nytt. Några föräldrar menade att hembesöket 

nog var av stor betydelse eftersom det gav dem trygghet i föräldrarollen. En förälder berättade:

Ja men det har nog egentligen en ganska stor betydelse för att det är en 
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trygghet… asså det har en stor betydelse för man blir ju trygg med den man ska 
träffa sen också … Ja men tryggheten….det är svårt… 

Mammorna berättade att när de upplevde trygghet så kunde de även ställa fler frågor till 

distriktssköterskan och be om råd. För en annan förälder var tryggheten mer befäst i den person som 

skulle ta hand om deras barn. Att kunna känna sig trygg med barnhälsovårdssjuksköterska som 

person. 

Jag tror att det har en stor betydelse egentligen.. du känner dig tryggare 
hemma så du törs ju fråga… det är ju lättare att komma ihåg tycker jag om 
man är hemma och om man har frågor själv. Då är det mycket lättare… 

Föräldrarna trodde att barnet skulle bli tryggare av att tidigt få träffa den 

barnhälsovårdssjuksköterska som skulle ta hand om henne/honom under kommande år. 

Föräldrarna berättade vidare om upplevelsen av att hembesöket kändes avslappnat och bekvämt.  

Att få stanna kvar i sin egen miljö kändes positivt och föräldrarna upplevde det mindre stressigt att 

få mötas i det egna hemmet än att resa till barnavårdcentralen. De berättade att en sådan resa ofta 

medförde stress eftersom det krävdes förberedelser såsom att klä sig, duscha, packa ner babyn, hålla 

tider och att plötsligt kanske måsta amma vilket var påfrestande när de var nya i föräldrarollen. 

Följande citat är ett exempel på hur föräldrarna uttryckte det:

Hon är lugn hon är trygg och man fick svar på så många frågor så att..  när hon 
gick här ifrån så kände man så otroligt lättad… nej men det var väldigt enkelt och 
just det här att den här känslan av att hemmiljön…  att man  känner sig… trygg 
och man hon tog sig tid…. 

Föräldrarna uttryckte också att de upplevde det skönare eller trevligare att vistas i hemmiljö. 

Det var lättare att komma ihåg frågor när de fick sitta ner i lugn och ro i en trygg miljö, men de 

upplevde också att de fick mer tid tillsammans med distriktssköterskan. Frågor som de annars inte 

kommit ihåg och som hade anknytning till barnet var lättare att fråga när de satt i lugn och ro. 

Många föräldrar kunde inte riktigt precisera varför miljön i hemmet kändes mer positiv utan kunde 

bara konstatera att de upplevdes så. De berättade också hur de upplevde att när sjuksköterskan som 

person gav ett lugnt och tryggt intryck ökade deras förtroende för henne Föräldrarna beskrev att det 

kändes bra när hon förmedlade känslan att hon var där för att hjälpa och stötta dem i föräldrarollen. 

En förälder berättade:

Otroligt bra.. i och med att hon är väldigt förtroende ingivande och lugn.. men 
trygg så att det kändes jätte bra och så att ändå glad och trevlig och så där.. så 
att  jag tycker det var jätte bra. Jag tycker hon har mitt fulla förtroende så det 
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känns jätte tryggt…

Föräldrarna berättar att de upplevde det tryggt att de kunde lita på vad sjuksköterskan sa och att de 

råd hon gav innehöll substans. Att hon visade intresse för just deras barn var också viktigt i deras 

vidare relation. En av papporna tyckte att det gav ett större förtroende att han visste att 

sjuksköterskan hade barn själv, då hon besatt både teoretisk och praktisk kunskap och förståelse. En 

trygg sjuksköterska ger föräldrarna en stor trygghet. 

Föräldrarna kände sig sedda under hembesöket när sjuksköterskan ägnade sin uppmärksamhet mot 

dem och deras behov. Att hon frågade direkta frågor om hur just de mådde, just deras problem och 

att hon tog sig tid. Föräldrarna poängterade att det kändes extra tryggt då det var en professionell

person som såg att de gjort rätt och att sjuksköterskan gav den tid de kände att de behövde. 

Föräldrarna erfor att de upplevde att sjuksköterskan gav stöd och tog deras oro angående amning, 

rädsla för plötsligt spädbarnsdödlighet och viktnedgång på allvar. De tyckte att sjuksköterskan hade 

en lugnande inverkan. En förälder uttryckte: 

Jag tycker att det var skönt att känna det där stödet, att få fråga hur man gör och 
hur man inte gör och ….Lite peppning, för även om man får från P och från 
familjen så är det inte samma sak… Att höra att det kan vara ett problem och att 
du gör inget fel å så .. Att någon utifrån kan komma och saga att du gör det bra, 
fortsätt kämpa, det är rätt och du kan å … För jag i alla fall, jag utgår ifrån att de 
som är nära mig säger att allt är bra att jag gör rätt och så … Men just det här 
med att känna, att ….känna att någon som faktiskt är lite professionell kan säga 
att man gör rätt och att man faktiskt gör det bra även om det krånglar. Att få veta 
att; Ja det här är rätt spår…

Värdefullt att skapa en tidig relation 

Denna kategori innehåller beskrivningen hur föräldrarna upplevde att det var skönt med en tidig 

kontakt med barnhälsovården och att hembesöket var ett bra sätt att skapa en relation och att få bra 

kontakt med den person som skulle ta hand om deras barn en lång tid framöver. Några av 

föräldrarna tyckte att det kändes viktigt att få veta vem som skulle ta hand om dem och deras barn. 

När sjuksköterskan kom hem till dem kändes det naturligare att skapa en relation med henne. 

Föräldrarna berättar att det kändes som om de fick ett band till just den sjuksköterskan, att det då 

skapades en bra relation. Föräldrarna berättar vidare att de upplevde att sjuksköterskan behövde se 

deras hemmiljö för att hon skulle förstå familjens behov. Att det fanns ett förtroende var 

förutsättningen för att de skulle skapa en bra relation till den som skulle ta hand om dem och deras 

barn. En mamma beskrev att det var bra att båda föräldrarna var med för då fick de båda relation till 

sjuksköterskan, hon berättar:
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Att jag tror att om man överhuvudtaget ska man nu följa och ha en sköterska som 
följer ända upp till skolåldern så tror jag det är bra att dom ändå har en bild av 
en.. lite mer lär känna en lite mer helt enkelt så det är inte bara för våran skull 
utan för hennes skull också….

Föräldrarna beskrev hur de upplevde att de fått en bra kontakt med den sjuksköterska som kom hem 

till dem och kontakten var extra värdefull för att den togs så tidigt i deras föräldraskap. Föräldrarna 

tyckte att det var värdefullt att någon tog över ansvaret så fort efter mödravården på BB. Två av 

familjerna beskriver relationen som en mer personlig kontakt mellan dem och sjuksköterskan. En 

förälder sa;

hembesöket har väll många betydelser.. dels att man får en sån här tidig 
kontakt..och att  när man är på bb så kanske det snurrar som allting bara och 
man vet inte riktigt vad man undrar över och sen när man kommer hem så är 
det en helt annan sak och så blir det nya.. funderingar… ja det är väl ett jätte 
bra sätt att etablera en kontakt, informera och finnas som ett stöd…

Hembesöket upplevdes som en positiv grund för vidare kontakt med barnhälsovården. 

Föräldrarna berättar att de upplevde att det var lättare att ta kontakt med barnhälsovården

när de hade en bra relation med den sjuksköterska som hade hand om deras barn. 

Diskussion

Nyblivna föräldrar är i stort behov av stöd. Föräldrarollen är ny och okänd och de behöver bli sedda 

och bekräftade i sin nya situation.  I samband med hemgång från BB genomför ett hembesök av 

barnhälsovården. Föräldrar upplever detta hembesök som positivt och värdefull. De upplever också 

trygghet när de få möta barnhälsovårdsjuksköterskan i avslappnad hemmiljö. Då skapas också en 

relation vilket upplevs som viktigt. 

I resultatet framkom att föräldrarna kände att det var viktigt att få information om barnhälsovården 

under hembesöket, men de ansåg även det betydelsefullt att deras individuella frågor blev besvarade

så att de kunde uppleva att deras behov blev tillfredsställda. Olds och Kitzman, (1993) menar att 

även distriktssköterskan är av den åsikten att en viktig del i arbetet med familjen är att kunna delge 

den information som föräldrarna behöver. Socialstyrelsen (2010) påtalar att en välinformerad 

individ är en person som har fått individuellt anpassad information utifrån sina behov och kunnat 

uppnå kunskap och förståelse för sitt hälsotillstånd. Denne är trygg i det som sker och planeras och 

vet hur uppföljningen ser ut. Individen känner sig respekterad genom en öppen och lyhörd 

kommunikation. Vårdsituationen är beroende av dennes kunskap om sin hälsa och vårdpersonalens 



18

professionella kunskap. Om den individuella informationen sker via kommunikation så hjälper det 

personen att bli mer delaktig i sin vård. Informationen måste få ta tid, ibland upprepas och följas 

upp för att säkerställa att personen har uppfattat informationen. Kontinuitet i kontakter skapar 

trygghet (Socialstyrelsen, 2010). Föräldrarna upplevde att det var positivt att den information som 

delgavs dem under hembesöket både var muntligt och kompletterades med skriftlig information. 

Detta upplevdes positivt för att då kunde de läsa informationen igen om de behövde det. Att sitta i 

lugn och ro medförde att föräldrarna lättare kunde ta till sig information och ställa frågor som de 

hade. 

Enligt Nyström och Öhrling (2003) så upplevde många nyblivna föräldrar att en ny värld öppnar sig 

och de känner sig överväldigade av kärlek och glädje till barnet och känsla av samhörighet till en 

familj. Det innebär att föräldrarna är i stort behov av stöd och hjälp ifrån 

barnhälsovårdssjuksköterskor för att stärka sin föräldraroll och minimera de krav som 

föräldraskapet kan innebära. En stor kvalité i distriktssköterskans arbete är just att få delge 

föräldrarna sin information vid hembesöken och samtidigt tillgodose familjens behov. En av 

distriktssköterskans viktigaste uppgifter är att ge råd och informera (Jansson et al., 2002). Att vara 

närvarande och lyssna och ta del av det dagliga liv där en vårdtagare befinner sig skapar ett 

förtroende. Att mötas på detta vis ger vårdmottagaren möjlighet att uttrycka sina behov och 

speciella önskemål i förtroende (Andreé-Sundelöf, Hansebo & Ekman, 2004). De nyblivna 

föräldrarna i studien kände att de fick individuella råd och stöd i sitt hembesök för de svårigheter 

som de hade. Det kunde vara praktiska, handfasta råd men också lugnande rådgivning om oro och 

om känslan över det nya. Gemensamt för föräldrarna var upplevelsen att de fick råd och stöd i just 

det de hade svårigheter med.

De mammor som i denna studie beskrev problem med amning upplevde hembesöket som stödjande. 

Samtidigt som mödrarna fick råd och information om amningen så kunde sjuksköterskan både ha 

uppsikt över hur det gick och att mammorna inte gjorde fel utan att andra personer närvarade. 

Amningsråd är betydande i samband med hembesök (jfr. Jansson et al., 2002). I hemmiljö kunde 

föräldern och distriktssköterskan tala ostört, vilket har en god inverkan på amningsråd. Detta är 

viktigt för förstagångs mödrar eftersom de saknar erfarenhet (Jansson et al., 2002). Att skapa en god 

relation känns viktig för ammande mödrar. De upplevde den stödjande personalen som icke 

dömande, uppmuntrande, lugnande, sympatisk, förstående. Genom detta uppbyggande av relation 

kan modern få individuell information till stöd för hennes amningsbehov (McInnes & Chambers, 

2008). Hembesöket är inte bara positivt för att stödja amningen utan också för att stärka den 

nyblivna familjen och påverka dem positivt genom detta (Socialstyrelsen, 2007).  
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Föräldrar i studien kände behov av att sjuksköterskan skulle se deras hemmiljö för att de upplevde 

att hon då lättare skulle förstå familjens behov. Att det fanns ett förtroende dem emellan var en 

förutsättning för en bra relation till den som skulle ta hand om deras barn och dem. 

Att distriktssköterskan får komma hem till familjen på ett hembesök gör att hon kan få en bild av 

familjen som gör det lättare att anpassa de råd och den information hon ska ge föräldrarna (jfr. 

Jansson et al., 2001; Socialstyrelsen, 2007). Socialstyrelsen (2007) menar att då är det också enklare 

att planera för kommande hälsoinsatser. Andreé-Sundelöf et al. (2004) berättar i sin studie att 

distriktssköterskan har förmågan att se en familjs resurser i hemmet och kan då skapa 

förutsättningar för vidare vård efter detta. Dagens föräldrar har stor kunskap och har ett stort 

kunskapsflöde genom bland annat Internet vilket gör att sjuksköterskan måste anpassa sig efter 

föräldrarna för att bli betydande. Men Andreé-Sundelöf et al. (2004) menar att ett utmärkande drag i 

den vårdande relationen är att sjuksköterskan bjuds in i den sociala gemenskapen genom till 

exempel en kopp kaffe eller en rak inbjudan. Detta kan skapa en akt av samhörighet. En avspänd 

miljö att befinna sig i gör det lättare än om informationen skulle ske på vårdcentralen som upplevs 

som en striktare miljö. Föräldrarna i denna studie påpekade att intimiteten i hembesöket gjorde att 

informationen blev betydelsefull eftersom de upplevde att den anpassades efter deras individuella 

behov. Enligt Andreé-Sundelöf et al. (2004) borde själva förfrågan om att genomföra det första 

hembesök vara en utgångspunkt för en känsla av samhörighet. Sjuksköterskans försiktiga 

förhållningssätt till familjens hem som en privat sfär kan underlätta en gemensam respekt. De 

menar vidare att en bra start är en förutsättning för att skapa en förtroendefull och vårdande 

situation som också vore en grogrund för framtida möjligheter till god relation och vidare 

vårdmöjligheter. 

Jansson et al. (1998) visar i sin studie att mödrarna tycker att distriktsköterskans roll är mer 

betydande för dem då deras familj är mer spridd och bosatt längre bort. I relationen mellan en 

sjuksköterska och en vårdtagare upplevs det viktigt att sjuksköterskans omsorg av vårdtagaren utgår 

ifrån denne som en person men även som en vårdtagare och att sjuksköterskan är kompetent och har 

ett professionellt förhållningssätt. Dessa aspekter är grundläggande för att bilda tillit i relationen 

mellan vårdtagare och sjuksköterska och öka trygghetskänslan. Det påverkar positivt och kan stärka 

vårdtagarens välmående och hälsa och leda till en tilltro till dennes egna inneboende förmåga 

(Halldorsdottir, 2008). Föräldrar i denna studie berättar att de upplevde att istället är 

sjuksköterskans omsorg om dem och deras nyfödda barn och hennes professionalism som är 

betydande i hennes roll. Detta stöds i Baggens (2004) studie där föräldrarna upplevde att 

distriktssköterskan var lyhörd för deras frågor och att hennes stora kompetens gav trygghet. Även 
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Karlsson och Malmberg (1997) visar att föräldrar var nöjda över att distriktssköterskan gav dem 

stöd och var kompetent. Dagens nyblivna föräldrar flyttar många gånger närmare sina familjer för 

att få stöd men att de då även uppskattar den professionella del som sjuksköterskan ger. 

Socialstyrelsen (2007) ger i sina allmänna råd sjuksköterskan en betydande roll vid hembesöken i 

och med att hon gör ett tidigt hembesök och går in och stödjer föräldrarna i sin föräldraroll. Detta är 

ingen motsats till vad resultatet i vår studie visade, men socialstyrelsen beskrivet att detta är 

betydelsefullt för att BB har så korta vårdtider. Jansson et al. (2002) utvecklar detta och menar att 

det är viktigt just för förstagångsmödrar på grund av de korta vårdtiderna. Föräldrarna i vår studie 

menade att de som förstagångsföräldrar behöver mer stöd på grund av de korta vårdtiderna. 

Föräldrarna i denna studie förväntade sig en granskning av hemmiljö och trodde sig bli dömda eller 

utfrågade, men upptäckte under hembesöket att det blev mer som ett stöd, en kontroll av risker i 

hemmiljö och att barnen hade det bra. Enligt Jansson et al. (2001) så ansåg distriktssköterskorna att 

de kunde stödja föräldrarna i deras föräldraroll och tilltro till sina beslut. Resultatet i denna studie 

visade att föräldrarna tyckte att en granskning eller kontroll av hemmet faktiskt var önskvärt, vilket 

var förvånande. Föräldrarna oroade sig även för hem där barnet inte hade det bra och upplevde att 

det fanns ett behov av att sjuksköterskan upptäckte detta.

Denna studie visade föräldrarna upplevde trygghet genom att mötet skedde i hemmet. De nyblivna 

föräldrarna kände trygghet i hembesöket, kände att de vågade och kunde ställa frågor, kände sig 

trygga i relationen till sjuksköterskan. De kände sig lugna i hemmiljön och upplevde det bekvämt 

att få stanna hemma eftersom de hade allt nära till hands för barnet. Det är av stor betydelse för 

patienter att kunna vara hemma med nära och kära och sina egna tillhörigheter. Deras eget hem 

upplevs som en varm och igenkännbar plats med helande atmosfär. Vårdtagare upplever att de är 

säkra, de har en grundläggande känsla av att vara trygga och bekväma i sina egna hem, vilket också 

underlättar att vård i hemmiljö fungerar på ett tillfredsställande sätt för alla parter. Enlig Appelin, 

Brobäck och Berterö (2005) blir livet blir mer hanterbart i hemmet, där känns information och vård 

både meningsfull och begripligare än vid ett liv på en institution. Hemmiljön kan bidra till en känsla 

av trygghet (Appelin et al., 2005). Resultatet visade att föräldrarna i den här studien menade att 

hemmiljön känns trygg och att det hembesök som de nyblivna föräldrarna genomgått upplevts som 

tryggt. De kände sig sedda och uppmärksammade och upplevde sig få professionella råd som de 

kunde förlita sig på. 

Föräldrar är mer nöjda och tillfredställda när de får dela sin känsla av oro med sin partner eller 

andra och när de fick support och guidning av andra (Nyström & Öhrling, 2003). Jansson et al. 
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(2002) visade i sin studie att mödrar upplevde det praktiskt med hembesök. De behövde inte åka 

med barnet till barnhälsovården. Det gav mer tid över, var lugnare, avstressande och tryggare i 

hemmiljön. Andreé-Sundelöf et al. (2004) menar att tidsperspektivet är av stor betydelse i 

upplevelsen av att delge en vårdande relation i hemmet. Det är viktigare att ge sken av att ha tid än 

att egentligen ge den. Föräldrarna i denna studie upplevde att de fick både tid och stöd utan att

stress involverades. Baggens (2004) och Karlsson och Malmberg (1997) menar att föräldrar till 

nyfödda barn tyckte att sjuksköterskan borde ha en stödjande roll och de ville ofta ha mer tid till sitt 

barn. De upplever också att sjuksköterskan hade stor kompetens och gav trygghet. Motsatt 

upplevelse talar våra föräldrar om, det vill säga att de fick rikligt med tid och upplevde inte 

situationen som stressad eller tidsbegränsad. Hembesöket i sig gav en känsla av att föräldrarna bli 

sedda. Att de får uppmärksamhet och inget annat kan störa detta i en hemmiljö där inget annat 

konkurrerar om uppmärksamheten. Många föräldrar i studien kunde inte precisera varför 

hembesöket kändes så tryggt utan bara att det gjorde det. 

Föräldrarna i studien ansåg att det var viktigt och skönt med en tidig och god relation till 

sjuksköterskan. De tyckte att sjuksköterskan behövde träffa dem i hemmet för att skapa sig en bild 

av hur familjen var och vilka behov de hade. Att ha hembesök gav möjlighet till vidare kontakt med 

barnhälsovården. Detta stämde överens med Jansson et al. (2001) som beskriver att 

distriktssköterskan såg hembesöket som viktig för skapandet av en god relation till familjen. 

Hembesöket hjälpte att skapa tillit, trygghet och en stödjande relation mellan de berörda. Tiden, 

lugn och ro är viktiga delar i tillitsskapande eftersom känslan av stress kan påverka relationen 

negativt. Distriktssköterskan kunde närvara utan att störa familjelivet, men lyssna och se familjen 

vilket bidrog till att skapa förtroende. I en studie av Jansson et al. (2002) kände mödrarna att

distriktssköterskan blev mer engagerade och fick en personlig kontakt med dem då hembesök 

genomfördes. Enligt Jansson et al. (2001) och Socialstyrelsen (2007) bör distriktssköterskan ha en 

god relation till familjen och hembesök är en viktig del för att uppnå detta. Hembesöket upplevdes 

av de intervjuade föräldrarna som en positiv grund för vidare kontakt med barnhälsovården. 

Förutsättningen var att en bra relation med den sjuksköterska som hade hand om deras barn skapats. 

Metoddiskussion 

Till studien valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som analyserades med 

tematisk innehållsanalys. Deltagare som uppfyllde kriterierna, hade varit med om ett hembesök, var 

förstagångsföräldrar som upplevt en komplikationsfri förlossning, valdes ut till studien. Detta 

medförde att ett ändamålsenligt urval passade studien vilket stärker studiens trovärdighet (Polit & 

Beck, 2008). Av de intervjuade föräldrarna så var 12 mammor och 3 pappor. Författarnas strävan 
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var att ha en så jämn fördelning som möjligt mellan könen, men eftersom många mammor ammade 

föll det sig naturligt att de var föräldralediga vid intervjutillfället och genom detta hade mer tid att 

delta i intervjun. Den ojämna könsfördelningen skulle kunna vara en svaghet för studiens 

trovärdighet. Däremot sågs inte någon skillnad i upplevelsen mellan mammorna och de pappor som 

valt att delta. Skillnaden i upplevelserna förknippas med deras olika och unika personligheter och 

utifrån deras individuella behov. 

Vid urvalet strävades det efter att 6-10 föräldrar skulle tacka ja för att studien skulle erhålla ett rikt 

material. Då det fanns risk för att få skulle lämna informerat samtycke till deltagande lämnades fler 

förfrågningar ut. Detta resulterade i att 15 föräldrar tackade ja till att bli intervjuade och visade sig 

vara bra då intervjuerna blev något kortare än beräknat. Fler deltagare gav mer innehållsrik data

vilket är en styrka för studien. Enligt Polit och Beck (2008) är det inte intervjuernas längd eller 

antal som avgör kvalitet och trovärdighet i data utan det är innehållet i intervjuerna. Att inspelning 

av intervjuerna genomfördes kan ha påverkat datainsamling eftersom det kan ha känts hämmande 

för deltagarna att framföra sina upplevelser. Även intervjufrågornas utformning kan ha påverkat 

studiens resultat. Den kvalitativa tematiska innehållsanalys som har används vid strukturerat 

bearbetningssätt av det insamlade materialet har gett oss möjlighet till ökad kunskap om det valda 

fenomenet ( jfr. Downe-Wamboldt, 1992). Föräldrarna fick chansen att ventilera och bearbeta 

känslor och tankar om det första hembesöket och kunde då känna en positiv upplevelse med att få 

synliggöra sina behov och därigenom bidra till att utveckla omvårdnaden inom barnhälsovården

Resultatet visar övervägande positiva upplevelser vilket var förvånande eftersom även negativa 

upplevelser borde finnas. Studiens odelade positiva resultat kan därför ses som en svaghet eftersom 

resultatet inte visar på nyansskillnader. Nyblivna föräldrar är ofta överväldigade av kärlek och 

glädje till barnet och känsla av samhörighet som familj, detta kanske speglar det positiva resultatet 

då föräldralyckan återspeglas. Resultatet av denna studie skulle kunna överföras till andra kontext

därför att nyblivna föräldrar är sköra i sin nya situation som föräldrar och deras behov av att bli 

sedda, att få information, att känna sig trygga och skapa en värdefull relation till dem som ska 

stödja dem kan tillämpas inom annan omvårdnad. Förslag till överförbarhet kan ges men det som 

avgör om resultatet är eller inte är överförbart till andra kontext överlämnas till läsaren att ta 

ställning till (jfr. Graneheim & Lundman, 2004).

Slutsats

Studien visar att det första hembesöket är viktigt därför att nyblivna föräldrar är i stort behov av 

trygghet och stöd. Föräldrarna upplever det första hembesöket som väldigt positivt och att de
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behöver bli sedda och bekräftade i sin nya föräldraroll. Att få stöd genom individanpassade råd och 

känna förtroende för den profession som hjälper dem är viktigt. Föräldrarna beskriver även känslor 

av trygghet när en tidig relation skapas med barnhälsovårdens sjuksköterska och när deras första 

möte får ske i avslappnad hemmiljö. Denna relation mellan föräldrarna och sjuksköterskan ska vara 

god och icke dömande, vilket resultatet visar. Hembesöket är också positivt för att stödja amningen 

och också för att stärka den nyblivna familjen och påverka dem positivt i sitt föräldraskap. I en 

hemmiljö får föräldrarna all uppmärksamhet till att uppfylla sina individuella behov och bli sedda

som föräldrar. 

Implikationer för omvårdnad

Genom att erhålla ökad kunskap om föräldrarnas upplevelser i samband med 

barnhälsovårdssjuksköterskans första hembesök ges förutsättningarna för en god vård. Att som 

vårdpersonal lyssna och ta patienterna på allvar är därför nödvändigt för att visa respekt och 

förståelse. Resultatet visar att föräldrarna upplevde att någon lyssnade på dem när sjuksköterskan 

gjorde hembesök. Utformningen av barnhälsovårdens första hembesök kan utvecklas med hjälp av 

studiens resultat, men även andra hembesök kan ta lärdom av denna studie. 

Förslag på vidare forskning

För att ytterligare förstå föräldrars upplevelse och erfarenheter av ett första hembesök behöver fler 

studier genomföras. En jämförande studie mellan föräldrars upplevelse av hembesök i storstad 

jämförande med småstad/landsbygd skulle kunna ge kunskap om det finns skillnader i behov. Det är 

även av intresse att studera flergångsföräldrars upplevelse av hembesök från barnhälsovården för att 

uppnå en ökad förståelse för hembesökets betydelse och hur det kan utvecklas för att anpassas till 

föräldrar med olika förutsättningar. 

Slutord

Ett stort tack till de föräldrar som med sin erfarenhet och entusiasm har bidragit till denna studie. 

Tack till de vårdcentraler i Västernorrland som har deltagit, och framför allt ett speciellt tack till de 

distriktsköterskor på barnhälsovården som distribuerat förfrågan till de berörda föräldrarna. Även 

det största tack riktas till vår handledare Lisa Skär för att hon med stort tålamod, delat med sig av 

värdefull kunskap och väglett oss genom denna resa. Slutligen en stor tacksamhet till våra familjer 
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som har låtit oss få lägga ner tid på detta arbete. Utan alla er hade det här inte varit genomförbart. 

Tack!
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Bilaga 1

Förmedlande av deltagare till intervjustudie

Varje barn och varje familj är unik och mötet med dessa bör anpassas efter deras individuella 

behov. Sverige har en väl utbyggd barnhälsovård med distriktssköterskan som nyckelperson. Det är 

viktigt att distriktssköterskan erbjuder alla familjer med nyfödda hembesök eftersom vårdtiden på 

BB är kort. Hembesöket har inte enbart syfte att titta till det nyfödda barnet utan sjuksköterskan kan 

också vara stöd för amningen och stärka familjen. Syftet med denna studie är att beskriva föräldrars 

upplevelse av hembesöket av barnhälsovårdssjuksköterska. Kunskap som studien ger kan öka 

förståelsen av hembesökets betydelse utifrån föräldrars perspektiv och öka då förståelsen för det 

stöd och de behov ni föräldrar har. 

Vi vill fråga dig om du vill förmedla en förfrågan om deltagande i vår studie under försommaren 

2010. Vi söker 10 förstagångsföräldrar för individuella intervjuer som har genomgått en 

komplikationsfri förlossning och erhållit hembesök från barnhälsovården. Ni väljer ut föräldrar som 

uppfyller kriterierna och delar ut informationsbrev- förfrågan om deltagande till studien. Efter att 

svar från deltagarna har kommit till oss så kontaktar vi dem för bestämmande av tid och plats för 

intervjun. Intervjuerna kommer att inspelas och beräknas ta ca 45– 60 minuter. Studien genomförs 

under sommaren 2010. Medverkan är helt frivillig, vilket innebär att deltagarna kan avbryta sin 

medverkan när som helst utan att ange orsak.

För frågor eller funderingar kontakta gärna någon av oss

Jenny Järv Niemi Lotha Valan Lisa Skär - Handledare
Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Docent i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskap
882 xx Långsele 893 xx Bjästa Luleå tekniska universitet
070- xxxxxx 070- xxxxxxx 0920- 49 10 00 (Växel)
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Bilaga 2

Förfrågan om medverkan i en forskningsstudie till nyblivna föräldrar som har genomgått 

hembesök ifrån BVC.

Varje barn och varje familj är unik och mötet med dessa bör anpassas efter deras individuella 

behov. Sverige har en väl utbyggd barnhälsovård med distriktssköterskan som nyckelperson. Det är 

viktigt att distriktssköterskan erbjuder alla familjer med nyfödda hembesök eftersom vårdtiden på 

BB är kort. Hembesöket har inte enbart syfte att titta till det nyfödda barnet utan sjuksköterskan kan 

också vara stöd för amningen och stärka familjen. Syftet med denna studie är att beskriva föräldrars 

upplevelse av hembesöket av barnhälsovårdssjuksköterska. Kunskap som studien ger kan öka 

förståelsen av hembesökets betydelse utifrån föräldrars perspektiv och öka då förståelsen för det 

stöd och de behov ni föräldrar har.

Studien kommer att genomföras med individuella intervjuer och handlar om föräldrars upplevelse 

av det första hembesöket av barnhälsovårdssjuksköterskan. Intervjun beräknas ta ca 45- 60 minuter. 

Både före och efter intervjun finns det möjlighet till att ställa frågor, reflektera och samtala om det 

inträffade. Intervjun kommer att spelas in för att sedan kunna skrivas av ordagrant. Materialet 

kommer att förvaras inlåst så att endast forskarna och handledare har tillgång till det. Inga 

personuppgifter kommer att kunna kopplas samman med den färdiga rapporten som publiceras på 

Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se).

Om Ni väljer att delta i studien så sänd då bifogad svarstalong med för frankerat kuvert till oss inom 

1 vecka och vi kommer sedan att kontakta Er för att komma överens om tid och plats för intervjun. 

Medverkan är helt frivillig, vilket innebär att Ni kan när som helst kan avbryta medverkan utan 

orsak. Vården kommer inte att påverkas på något sätt i fall Ni väljer att medverka eller inte i 

studien. För frågor eller funderingar kontakta gärna någon av oss

Jenny Järv Niemi Lotha Valan Lisa Skär - Handledare
Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Docent i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskap
882 xx Långsele 893 xx Bjästa Luleå tekniska universitet
070- xxxxxxx 070- xxxxxxx 0920- 49 10 00 (Växel)
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Svarstalong till förfrågan om medverkan i intervjustudie

Jag har fått information om studien och är intresserad av att delta som intervjuperson. Jag är 

medveten om att deltagande i studien är frivilligt och att jag kan avbryta medverkande när som helst 

utan närmare förklaring.

□  Ja tack, jag vill medverka i studien

□  Jag önskar att få mer information om studien

Namn:_______________________________________________________

Telefon:______________________________________________________

E- post:_______________________________________________________

Returnera svarstalong i bifogat svarskuvert inom 1 vecka. 
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Bilaga 3

Frågeguide 

Intervjufrågor:

- Berätta vad som hände under hembesöket i ert hem av barnhälsovårdssjuksköterskan.

- Berätta om din upplevelse av barnhälsovårdssjuksköterskans första hembesök.

- Berätta vilken betydelse du tror att det första barnhälsovårds hembesöket har?

- Berätta vad som var betydelsefullt för er under ert hembesök ?

- Berätta om hur du upplevde kontakten med barnhälsovårdssjuksköterskan vid hembesöket?

Uppföljningsfrågor:

- Kan du berätta mer? 

- Kan du ge något exempel?


