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Abstrakt

Det  första  hembesöket  från  barnhälsovårdens  sjuksköterska  utgör  en 
möjlighet till att tidigt erbjuda föräldrarna stöd och trygghet i föräldraskapet. 
Syftet med studien var att beskriva nyblivna föräldrars uppfattningar om det 
första hembesöket från barnhälsovårdens sjuksköterska. Data insamlades via 
en enkät som delades ut till 258 föräldrar i en kommun i Västerbotten, 87 
svar erhölls. Enkäten innehöll  frågor med fasta och öppna svarsalternativ 
och analyserades med deskriptiv statistik, Spearmans rangkorrelation, t-test 
samt tematisk innehållsanalys.  Resultatet visade att  föräldrarna var  nöjda 
med hembesöket (85,4%), de tyckte att informationen var tillräcklig (98,8%) 
och att den var individuellt anpassad (95,3%). Av föräldrarna svarade 26,7% 
att de inte kände sig stärkta i föräldraskapet efter hembesöket och 14,1% 
efterfrågade  mer  praktiska  råd  om barnets  omvårdnad.  Resultatet  visade 
även  att  partnern  inte  kände  sig  lika  uppmärksammad  som  mödrarna. 
Slutsatser som kan dras av denna studie är att föräldrarna överlag är nöjda 
med  hembesöket.  Sjuksköterskan  från  barnhälsovården  bör  anpassa 
hembesöket  ytterligare  efter  föräldrarnas  behov  samt  att  sträva  efter  att 
uppmärksamma partnern i större utsträckning. 

Nyckelord: hembesök, barnhälsovård, sjuksköterska, föräldrar, information, 
kvantitativ, enkätstudie.
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När nyblivna föräldrar kommer hem från BB efter barnets födelse kan en sjuksköterska från 

barnhälsovården [BHV] erbjuda dem ett hembesök för att göra en undersökning av barnet samt för 

att ge råd och stöd till föräldrarna (Socialstyrelsen, 2007). Huvudsyftet med hembesöket är inte att 

undersöka barnet eller ge information (Jansson, Petersson & Udén, 2001) utan är en möjlighet för 

BHV-sjuksköterskan att tidigt erbjuda föräldrarna stöd och trygghet i föräldraskapet (Almquist-

Tangen, Bergström, Lindfors, Holmberg & Magnusson, 2010; Medicinska forskningsrådet [MFR], 

1999). Hembesöket bidrar till att lägga en grund till en god relation på lika villkor mellan familjen 

och BHV-sjuksköterskan (Jansson et al., 2001; MFR, 1999), något som kan gynna hela familjens 

hälsa och välbefinnande. Hembesöket ger även BHV-sjuksköterskan möjlighet att tidigt kunna 

fånga upp information och signaler som skulle kunna ha missats under ett mottagningsbesök som 

exempelvis intressen, livsstil, samspelet i familjen och en eventuellt sviktande social situation 

(Almqvist-Tangen et al., 2010). Sjuksköterskor som arbetar på barnavårdscentralen ska enligt FN´s 

barnkonvention ha pediatrisk kompetens och vara specialistutbildade till antingen distriktssköterska 

eller barnsjuksköterska (Björkman & Jutterström, 1998). 

I Sverige har alla barn sedan 1937 erbjudits avgiftsfri barnhälsovård från barnets födelse till 

skolstart, barnhälsovården är frivillig men trots detta så är deltagandet nästintill 100 % (Jansson, 

Isacsson & Nyberg, 1998; Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008, s. 27). Historiskt sett har det 

första mötet mellan barnhälsovården och familjen skett genom ett hembesök (MFR, 1999). Initialt 

var avsikten att inspektera bostaden, hygienen och barnets födointag (Jansson, Sivberg, Wilde 

Larsson & Udén, 2003) samt att förebygga och behandla infektionssjukdomar och 

nutritionsproblem (Lagerberg et al., 2008, s. 27). Eftersom befolkningen under tidens gång fått 

bättre förutsättningar för en god hälsa har barnhälsovårdens mål förändrats (Lagerberg et al., 2008, 

s. 28). Nu är de övergripande målen med barnhälsovården att minska dödlighet, sjuklighet och 

funktionsnedsättningar hos barn samt att reducera ohälsosam belastning på familjen genom att 

erbjuda aktivt stöd i föräldraskapet (Jonsell, 2011).

Internationellt sett utför inte barnhälsovården hembesök till alla familjer, istället prioriteras familjer 

med särskilda behov såsom de med missbruksproblematik, misshandel inom familjen och social 

utsatthet. Anpassade hembesök till familjer med särskilda behov har visat sig ge goda resultat (Olds 

et al., 1998). I de nordiska länderna har det visats att ett hembesöksprogram kan ha positiva effekter 

för både risk- och icke riskfamiljer (Aaronen & Kurkela, 1996). I Sverige var hembesöket till alla 

nyblivna föräldrar tidigare obligatoriskt (Socialstyrelsen, 2007), dessa riktlinjer upphörde att gälla 

2008 och nya riktlinjer håller på att utarbetas. Enligt en studie (Almquist-Tangen et al., 2010) 
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prioriterade de flesta landsting hembesök för förstagångsföräldrar men i en del landsting var 

andelen familjer som erbjöds hembesök mindre än 50%. Trots att nära 80% av BHV-

sjuksköterskorna i Sverige tyckte att hembesöket var mycket angeläget sågs en minskning i antalet 

hembesök mellan 2002 och 2007. Orsakerna till detta uppges enligt BHV-sjuksköterskorna vara 

tidsbrist på grund av ökad arbetsbelastning, lång resväg och att föräldrarna tackat nej (a.a.).  

Det stöd BHV-sjuksköterskan erbjuder kan hjälpa föräldrarna att växa in i sina roller som mamma 

och pappa och lita på sina egna resurser, så kallad empowerment (Nyström & Öhrling, 2004; 

Socialstyrelsen, 2007). Begreppet empowerment baseras på människans egen förmåga och kapacitet 

till att söka och använda kunskap som denne är i behov av för att kunna fatta genomtänkta beslut 

angående barnets behov (Socialdepartementet, 1997). Vårdtiden på BB efter barnets födelse är 

kortare idag än tidigare och kan innebära att föräldrarna inte får möjlighet att erhålla det stöd och 

råd från mödravården i den utsträckning de behöver för att kunna utveckla sin empowerment i 

tillräcklig utsträckning (Persson & Dykes, 2002).

I en studie (Wilsson & Adolfsson, 2011) framkom att mödrar förväntade sig att bli bemötta med 

respekt och förståelse av kompetenta och professionella sjuksköterskor. Studien visade att en del av 

mödrarna önskade att distriktssköterskan inte skulle vara fixerad vid barnets tillväxt och de mödrar 

som ej ammade ansåg det extra viktigt att inte uppleva press från hälsocentralens sjuksköterska. När 

sjuksköterskan hade en mer personlig och kontinuerlig kontakt med mödrarna upplevdes relationen 

bättre mellan dem. Det framkom även att omföderskor hade större tillit till sjuksköterskan jämfört 

med förstagångsmödrar. Vidare framkommer att nyblivna mödrar önskade tydliga och ärliga råd. 

Nyberg och Bernerman Sternhufvud (2000) beskrev att mödrar som fått sitt första barn önskade 

konkreta råd kring amning, navelvård, barnets sovposition, varför barnet gråter, sömnmönster och 

hudvård. De uttryckte även behov av råd kring sin egen situation som nyförlöst till exempel avslag, 

underlivsbesvär relaterade till förlossningen, sömnbesvär, bröstkomplikationer men framför allt om 

råd kring amningen. Fägerskiöld och Ek (2003) beskrev att mödrar önskade att sjuksköterskan hade 

avsatt tillräckligt med tid för dem och inte uppträdde stressat samt att de råd som de fick från 

barnhälsovården ibland kunde vara för detaljerade.

Studier (Deave & Johnson, 2008; Fägerskiöld, 2006) visade att nyblivna pappor önskade att 

informationen från barnhälsovården var särskilt riktad till dem som fäder samt att de ville ha 

praktiska handfasta råd om barnets omvårdnad. Papporna uppskattade regelbunden vägning och 

mätning av barnet och information och råd om allt som angick barnet (Fägerskiöld, 2006). Några 
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pappor hade erfarenhet av att sjuksköterskan inte hade tillräckligt med tid för dem och istället 

överräckte skriftlig information, papporna beskrev även att de fått irrelevant information och var 

besvikna över detta (Fägerskiöld, 2006). I Deave och Johnsons (2008) studie berättade pappor att de 

kunde känna sig exkluderade och åsidosatta när barnet var fött och författarna till studien menade 

att hälsovårdspersonal hade en viktig roll i att engagera och stötta nyblivna fäder.

Rational

Studier (Jansson et al., 2001; MFR, 1999; Socialstyrelsen, 2007) visar på hembesökets betydelse 

och att det då finns en möjlighet att skapa en grund till en god kontakt mellan sjuksköterskan och 

familjen. Studier (Deave & Johnson, 2008; Fägerskiöld, 2006; Fägerskiöld & Ek, 2003; Jansson et 

al., 2001) betonade vikten av individuell information och anpassade råd i samband med 

hembesöket, resultaten visade också att föräldrar fått för mycket information samt att de inte kunde 

ta in allt på en gång. Det finns en brist på kvantitativa studier som undersöker föräldrars 

uppfattningar om det första hembesöket och dess innehåll. Kunskap om hur föräldrarna uppfattar 

det första hembesöket kan ge BHV-sjuksköterskan vägledning om hur hembesöket och dess 

innehåll skulle kunna utformas för att bättre överensstämma med föräldrarnas unika behov och 

därmed bidra till att föräldrarnas empowerment kan stärkas.

Syfte

Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars uppfattningar om det första hembesöket av 

BHV- sjuksköterskan.

Specifika frågeställningar

 Vilka uppfattningar har föräldrarna om hembesöket?

 Anser föräldrarna att informationen var individuellt anpassad?

 Finns det någon skillnad i hur förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar uppfattar 

hembesöket?

 Finns det någon skillnad i hur mödrar och deras partner uppfattar hembesöket?
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Metodbeskrivning

Design

Studien har en kvantitativ ansats och genomfördes som en prospektiv tvärsnittsstudie med enkäter 

som datainsamlingsmetod, delar av enkätsvaren analyserades med kvalitativ analys . En 

tvärsnittsstudie innebär att datainsamlingen sker vid ett tillfälle hos varje individ och 

datainsamlingen sker under en bestämd tidsperiod (Polit & Beck, 2012, s. 184-185). I denna studie 

har empiriska data samlats in med en enkät. Denna typ av datainsamlingsmetod är mångsidig, 

omfattande och insamlad data kan användas till statistisk analys (Polit & Beck, 2012, s. 312). Med 

stöd av enkätsvaren avsåg författarna att beskriva nyblivna föräldrarnas uppfattningar av det första 

hembesöket från barnhälsovårdens sjuksköterska.

Deltagare och procedur

Rekryteringen av deltagare har skett genom ett konsekutivt urval via BHV-sjuksköterskan. 

Konsekutivt urval innebär att alla som uppfyller inklusionskriterierna under en bestämd tidsperiod 

erbjuds att delta (Polit & Beck, 2012. s 278). Inklusionskriterierna var: Föräldrar boende i en 

kommun i Västerbotten som erhållit ett första hembesök efter barnets födelse av BHV-sjuksköterska 

under den bestämda tidsperioden, föräldrarna skulle även vara läskunniga och förstå svenska. Med 

partner avsågs i denna studie den andra föräldern till barnet, oavsett kön. I denna studie kommer 

sjuksköterskan, oavsett vilken av dessa specialistutbildningar denne innehar att benämnas BHV-

sjuksköterska. Vid redovisning av resultat från andra studier används den benämning som 

författarna till respektive studie valt att använda.

Samtliga enhetschefer på hälsocentralerna i kommunen informerades muntligen om studien, de 

erbjöds även möjlighet att skriftligen ta del av projektplanen. Kommunen har tio hälsocentraler och 

samtliga erbjöds att delta i rekryteringen av deltagare till studien, sju valde att delta. Två 

hälsocentraler tackade nej på grund av tidsbrist och den tredje utförde inga hembesök under 

sommaren på grund av personalbrist. Författarna kontaktade därefter BHV-sjuksköterskorna som 

skulle delta i studien för att lämna projektplanen samt det material som de sedan skulle överlämna 

till föräldrarna. Materialet till föräldrarna innehöll informationsbrev (bilaga 1), enkät (bilaga 2) och 

ett färdigfrankerat svarskuvert adresserat till en av författarna. I informationsbrevet betonades att 

deltagandet var frivilligt och att svaren skedde under anonymitet. Genom att föräldrarna valde att 

svara på enkäten räknades det som ett samtycke till medverkan i studien, vilket är ett vanligt 

förfarande vid enkätstudier (Polit & Beck, 2012, s. 154-162).
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Föräldrarna rekryterades till studien via BHV-sjuksköterskan som överlämnade enkäten i samband 

med hembesöket under perioden 2013-06-01 till 2013-08-16. Vid detta förfarande fanns ej 

möjlighet att skicka påminnelser till föräldrarna då deltagarnas identitet inte var känd för författarna 

och att författarna ej ville belasta BHV-sjuksköterskorna mer än nödvändigt. I en sådan situation 

rekommenderar Polit och Beck (2012 s. 311) att sända ut en påminnelse till hela den berörda 

populationen, i detta fall utgjordes påminnelsen av att en affisch som sattes upp vid 

hälsocentralernas BHV- väntrum.

På grund av låg svarsfrekvens efter datainsamlingsperiodens slut kontaktades de berörda 

hälsocentralerna och ombads fortsätta dela ut enkäten ytterligare två veckor. Därefter kontaktades 

de två hälsocentraler som initialt avstod från att delta. Detta resulterade i att författarna deltog i en 

nyligen uppstartad föräldragruppsträff tillhörande en av hälsocentralerna och delade ut enkäten till 

de som deltog på denna. Föräldrarna informerades muntligen av författarna och erhöll därefter 

samma material som de föräldrar som fått enkäten av BHV-sjuksköterskan i samband med 

hembesöket. Föräldrarna fyllde inte i enkäten under föräldragruppsträffen utan skickade in den per 

post.

För att erhålla ytterligare svar valde författarna att även kontakta föräldrar via sociala medier som 

de visste uppfyllde inklusionskriterierna under tidsperioden 2013-01-01 till 2013-08-31. Dessa 

föräldrar gav i sin tur förslag på ytterligare potentiella deltagare till studien och detta genererade ett 

så kallat nätverksurval (jfr. Polit & Beck, 2012, s 276). Om de tillfrågade valde att delta svarade de 

genom att uppge sin e-postadress och erhöll då två exemplar av enkäten i webversion, ett till dem 

själva och ett till deras partner.  Här gavs möjlighet att skicka upp till två påminnelser. Deltagarnas 

identitet var känd för författarna men enkätsvaren går ej att koppla ihop med en viss deltagare och 

på så vis är deras svar anonyma (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 162).

Bortfall

BHV-sjuksköterskorna delade ut 202 enkäter och ytterligare 12 enkäter delades ut av författarna 

under en föräldragruppsträff, totalt 214 enkäter. Sammanlagt inkom 54 pappersenkäter vilket gav en 

svarsfrekvens på 23,8%. Webbenkäten skickades ut till 44 föräldrar och 33 svar inkom, detta 

genererade en svarsfrekvens på 75,0%. Av totalt 258 enkäter inkom 87 svar, den sammanlagda 

svarsfrekvensen för båda insamlingsmetoderna blev 33,7%. I en del av enkäterna fanns internt 

bortfall, bortfallet redovisas vid respektive resultatpresentation. En förälder som rekryterades via 

nätverksurvalet angav sin e-postadress och önskade erhålla en enkät efter att de övriga redan fått sin 
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enkät, denna förälder kunde ej erbjudas att delta eftersom att anonymiteten inte skulle ha uppstått. 

Två enkäter inkom efter avslutad tidsperiod och dessa ingår ej i studien och räknas ej med i 

svarsfrekvensen.

Datainsamlingsinstrument

Författarna hittade ej någon färdig enkät som motsvarade studiens syfte därför konstruerades en 

enkät med fasta och öppna svarsalternativ (bilaga 2). Enkätfrågorna utformades med stöd av Trost 

(2012 s.65-71) och baserades på forskning i ämnet samt utvalda frågor från studier av Persson, 

Fridlund och Dykes (2007) samt Persson och Johansson (2012). För att få ytterligare förslag till 

frågor i enkäten kontaktades BHV-samordnaren i Västerbotten samt utvalda BHV-sjuksköterskor 

verksamma inom barnhälsovården i kommunen.

I enkäten ställdes inledningsvis sociodemografiska frågor sedan följde påståenden om amning och 

vägning av barnet, information som föräldrarna erhöll under hembesöket samt tillfredsställelse med 

hembesöket. Föräldrarna fick ta ställning till påståenden genom att välja ett av fyra svarsalternativ 

som sträcker sig från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”. Exempel på påståenden var: ”Jag 

uppskattade att sjuksköterskan från barnhälsovården besökte mig i hemmet” och ”Jag tycker att den 

muntliga informationen under hembesöket var anpassad efter mina behov”. Enkäten innehöll även 

följdfrågor med öppna svarsalternativ såsom ”Ge exempel på eventuell information som var 

speciellt värdefull för dig”. Kontakten med BHV-sjuksköterskor och BHV-samordnare resulterade i 

frågor som berörde information om sex och samlevnad efter förlossning samt om föräldrarna 

uppskattade hembesöket.

Enkäten utformades i programmet EvaSys (www.evasys.se) som är ett system konstruerat för 

utvärderingar och undersökningar i både webbformat och i pappersform. Innan enkäten delades ut 

till föräldrarna som skulle delta i studien testades den på några utvalda individer i författarnas 

vänskapskrets, så kallad pilotundersökning. Testet genomfördes för att upptäcka om det fanns några 

oklarheter kring frågornas utformning samt att den avsåg att mäta det som ska mätas, så kallad 

validitet (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 195, 356). När enkätundersökningen avslutades fördes resultatet 

från pappersenkäterna och webbenkäterna samman till en fil i EvaSys, sedan importerades resultatet 

till statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences SPSS® och svaren från de 

handskrivna frågorna registrerades manuellt i SPSS®. 
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Dataanalys

Kvantitativ data

Insamlade data analyserades i SPSS® version 21. Beskrivande statistik redovisas med medelvärden, 

standardavvikelser och procent i tabeller och figurer. Spearmans rangkorrelationskoefficient 

(Spearman´s rho) användes för att se vilka variabler som kunde ha ett signifikant samband med 

varandra. För att sedan se hur variablerna påverkar varandra utfördes spridningsdiagram. För att 

beräkna skillnader i medelvärde användes t-test. I vissa analyser har dikotomisering utförts för att 

förtydliga föräldrarnas åsikter, det innebär att svarsalternativen slås samman till två variabler för att 

underlätta analysen (Djurfelt, Larsson & Stjärnhage, 2003, s.164). Svarsalternativen ”instämmer 

inte alls” och ” instämmer inte” dikotomiserades till en svarskategori som inte instämmer och 

”instämmer delvis” och ”instämmer helt” bildade den andra svarskategorin, instämmer. I denna 

studie fastställdes signifikansnivån till p < 0,05.

Kvalitativa data

I ett antal av de inkomna enkäterna hade föräldrarna svarat på de öppna frågorna. En del svar bestod 

av enstaka ord som till exempel ”amning” eller ”navelvård” och andra svar var mer utförliga och 

innehöll meningar. Svaren analyserades med manifest innehållsanalys med inspiration av 

Graneheim och Lundman (2004). Meningsenheterna kortades ner genom kondensering och 

tillsammans med de enstaka orden delades de in i två områden med gemensamt innehåll.

Etiska överväganden

Denna studie har följt de etiska forskningsprinciperna om autonomi, att göra gott och rättvisa (jfr. 

Polit & Beck, 2012, s. 152-163). Studien är godkänd av etiska gruppen vid institutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. De föräldrar som deltog i studien informerades om 

att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan samt 

att deras svar från enkäten inte kunde kopplas ihop med deras identitet och på så sätt kunde deras 

anonymitet garanteras. Genom att svara på enkäten lämnade föräldrarna sitt samtycke till att delta i 

studien. Polit och Beck (2012, s. 162-163) poängterar att det är författarnas skyldighet att garantera 

anonymitet så att ingen obehörig kan få tillgång till uppgifterna, enkätdistribution via internet anses 

vara ett av bästa sättet att garantera anonymitet (a.a.). Efter att studien är slutförd och publicerad 

kommer deltagarnas enkäter och de statistikfiler som genererats att raderas.
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Resultat

Bakgrundsdata

Av deltagarna i studien var 57,6% kvinnor och 42,3% pappa/partner, fördelningen mellan 

förstagångsföräldrar och de som hade barn sedan tidigare var 41,9% respektive 58,1%. Deltagarnas 

ålder varierade mellan 21-50 år och medelåldern (M) var 32,2 år (SD 5,0) (Tabell 1). Av de 

tillfrågade föräldrarna svarade 96,5% att de bodde tillsammans med den andra föräldern, 78,8 % av 

förstagångsföräldrarna och 100% av flergångsföräldrarna svarade att deras barn ammades och 

81,2% av föräldrarna svarade att barnet vägdes vid hembesöket.

Tabell 1.

Demografiska och obstetriska data samt ålder (n=85)

Mödrar Partner

N (%) Medelålder (SD) N (%) Medelålder (SD)

Förstagångsföräldrar 20 (23,5) 30,1 (3,7) 16 (18,8) 32,8 (5,6)

Flergångsföräldrar 29 (34,1) 31,8 (4,0) 21 (23,5) 34,5 (6,4)

Hembesökets längd

Hembesökets längd skattades av föräldrarna till mellan 20-100 minuter (m=45,7). Vid analys med t-

test framkom en statistiskt signifikant skillnad mellan hembesökets medellängd hos 

förstagångsföräldrarna M = 50,3 (SD 17,8) och hos de som hade barn sedan tidigare M=42,3 

minuter (SD 12,2) (p<0,05). Med Spearman´s rho fanns inget statistiskt säkerställt samband mellan 

besökslängden och om föräldern tyckte att besöket var lagom långt (p=0,678). De variabler som 

hade ett samband med hembesökets längd var att äldre föräldrar hade längre hembesök (p=0,017), 

att föräldern kände sig uppmärksammad av BHV-sjuksköterskan i större utsträckning (p=0,047) och 

att det fanns mer tid att ställa frågor (p=0,030) när besöket var längre. Även svaren på påståenden 

om föräldern tyckte att det var bra med hembesök (p=0,002) och den övergripande upplevelsen av 

hembesöket (p=0,024) var mer positiva när hembesöket var längre.
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Föräldrarnas uppfattning av hembesöket

I enkäten fick föräldrarna ta ställning till tio påståenden om hembesöket genom att välja ett av de 

fyra svarsalternativen ”instämmer inte alls”, ”instämmer inte”, ”instämmer delvis” och ”instämmer 

helt”.  Ett medelvärde för resultatet på alla påståenden räknades ut, därefter beräknades t-test av 

medelvärdena för att kunna undersöka om något av föräldrarnas svar från påståendena signifikant 

avvek. Resultatet från svaret på frågorna och resultatet från t-testet redovisas i Tabell 2.

Tabell 2.

Föräldrarnas uppfattningar om hembesöket och dess innehåll. 

Påstående Instämmer 
inte alls (%)

Instämmer 
inte (%)

Instämmer 
delvis (%)

Instämmer 
helt (%)

p-värde Antal
(n)

”Jag fick samtala om upplevelser från 
förlossningen i den utsträckning jag 
behövde”

1 (1,2) 3 (3,5) 18 (20,9) 64 (74,4) 0,441 86

”Jag/min partner fick tillräckligt med hjälp 
och stöd med amningen”

0 (0,0) 9 (11,4) 19 (24,1) 51 (64,6) 0,186 79

”Jag tyckte att det var bra att barnet vägdes 
vid hembesöket”

0 (0,0) 0 (0,0) 2 (2,9) 68 (97,1) 0,000** 70

”Jag fick tillräckligt med muntlig 
information under hembesöket”

1 (1,2) 0 (0,0) 12 (14,0) 73 (84,9) 0,000** 86

”Jag tycker att den muntliga informationen 
var anpassad efter mina behov”

1 (1,2) 3 (3,5) 21 (24,4) 61 (70,9) 0,818 86

”Jag fick tillräckligt med användbara 
praktiska råd om barnets skötsel under 
hembesöket”

1 (1,2) 11 (12,9) 28 (32,9) 45 (52,9) 0,002** 85

”Jag tycker att distriktssköterskan gav mig 
som mamma/partner uppmärksamhet under 
hembesöket”

1 (1,2) 4 (4,7) 18 (20,9) 63 (73,3) 0,692 86

”Jag upplevde att jag kände mig stärkt i/mer 
trygg i mitt föräldraskap efter besöket av 
distriktssköterskan”

5 (5,8) 18 (20,9) 33 (38,4) 30 (34,9) 0,000** 86

”Jag tyckte att det fanns tid att ställa frågor 
om det jag tyckte var viktigt”

1 (1,2) 3 (3,5) 11 (12,8) 71 (82,6) 0,034* 86

”Jag tyckte att det var bra att distrikts-
sköterskan från barnhälsovården
besökte mig i hemmet”

0 (0,0) 2 (2,3) 8 (9,3) 76 (88,4) 0,000** 86

* p <0,05 ** p <0,01
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Resultatet visade att majoriteten av föräldrarna överlag var mycket nöjda med hembesöket och dess 

innehåll. Det som föräldrarna särskilt uppskattade var att barnet vägdes under hembesöket 

(p=0,000), att de tyckte att de fått tillräckligt med information (p=0,000), att det fanns tid att ställa 

frågor (p=0,034) samt att de tyckte att det var bra att BHV-sjuksköterskan besökte dem i hemmet 

(p=0,000). Föräldrarna svarade ”instämmer inte alls” och ”instämmer inte” i signifikant högre 

utsträckning för de två påståendena ”Jag upplevde att jag kände mig stärkt i/mer trygg i mitt 

föräldraskap efter besöket av distriktssköterskan” (26,7%) (p=0,000) och ”Jag fick tillräckligt med 

användbara praktiska råd om barnets skötsel under hembesöket” (14,1%) (p=0,002).

Stärkt i föräldraskapet efter hembesöket

Analysen i Tabell 2 visar att 26,7% av föräldrarna inte instämde i påståendet ”Jag upplevde att jag 

kände mig stärkt i/mer trygg i mitt föräldraskap efter besöket av distriktssköterskan” och 38,4% 

”instämmer delvis”. Med Spearman´s rho sågs att de föräldrar som inte instämde svarade signifikant 

mer negativt på påståenden om att samtala om upplevelser från förlossningen (p=0,000), tillräckligt 

med muntligt information (p=0,000), anpassad muntlig information (p=0,000), tillräckligt med 

användbara praktiska råd (p=0,000), tid att ställa frågor (p=0,000), bra att distriktssköterskan från 

barnhälsovården besökte mig i hemmet (p=0,017) samt den övergripande upplevelsen av 

hembesöket (p=0,000).

Övergripande upplevelse av hembesöket

Sista frågan i enkäten bestod av en fråga där föräldern fick skatta sin övergripande upplevelse av 

hembesöket på en femgradig skala från ”mycket negativ” till ”mycket positiv”. Resultatet visade att 

ingen svarade att de upplevde hembesöket som ”mycket negativt” eller ”negativt”, 11,6% svarade 

”varken positivt eller negativt”, 31,9% svarade ”positiv upplevelse” och 53,5% tyckte att 

hembesöket hade varit en ”mycket positiv upplevelse”. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas 

mellan hur förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar uppskattade hembesöket (p=0,853), ej heller 

mellan mödrar och deras partners kunde någon signifikant skillnad uppmätas i deras uppskattning 

av hembesöket (p=0,202). Föräldrarnas uppskattning av hembesöket visade sig i Sperman´s rho 

vara statistiskt signifikant beroende av flertalet andra variabler enligt nedanstående tabell (Tabell 3).
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Tabell 3.

Resultat från de olika frågornas samband med påståendet "Skatta din övergripande upplevelse av 
hembesöket"

Påstående p-värde

”Jag fick samtala om upplevelser från förlossningen i den utsträckning jag behövde” 0,000**

”Ammas ditt barn” 0,082

”Jag/min partner fick tillräckligt med hjälp och stöd med amningen” 0,263

”Vägdes ditt barn under hembesöket” 0,210

”Jag tyckte att det var bra att barnet vägdes vid hembesöket” 0,952

”Jag fick tillräckligt med muntligt information under hembesöket” 0,001**

”Den muntliga informationen under hembesöket var anpassad efter mina behov” 0,000**

”Jag fick tillräckligt med användbara praktiska råd om barnets skötsel under hembesöket” 0,000**

”Jag tycker att distriktssköterskan gav mig som mamma/partner uppmärksamhet under hembesöket” 0,000**

”Jag upplevde att jag kände mig stärkt i/mer trygg i mitt föräldraskap efter besöket av distriktssköterskan” 0,000**

”Jag tyckte att det fanns tid att ställa frågor om det jag tyckte var viktigt” 0,000**

”Jag tyckte att det var bra att distriktssköterskan från barnhälsovården besökte mig i hemmet” 0,004**

”Ungefär hur länge varade hembesöket? Svara i minuter” 0,024*

”Längden på hembesöket var” 0,083

* p <0,05  ** p <0,01

Föräldrarnas uppfattning om information och råd under hembesöket

Resultatet visade att majoriteten av föräldrarna i studien var mycket nöjda med informationen som 

de fått. Nästintill alla föräldrar (98,8 %) ”instämmer delvis” eller ”instämmer helt” på påståendet 

om de fått tillräckligt med information under hembesöket. Av föräldrarna i studien tyckte 95,3% 

även att informationen var individuellt anpassad och 95,3% tyckte att det fanns tid att ställa frågor 

om det de tyckte var viktigt. På frågan om föräldrarna hade önskat information om sex och 

samlevnad efter förlossningen svarade 85 föräldrar, av dessa tyckte 89,4% att de inte önskade 

information om detta under hembesöket.

Praktiska råd om barnets skötsel

I Tabell 2 framgår att 14,1% av föräldrarna inte instämde i påståendet "Jag fick tillräckligt med 

användbara praktiska råd om barnets skötsel under hembesöket" och 32,9% ”instämmer delvis”. 

Analys med Spearman´s rho visade att dessa föräldrar även svarade signifikant mer negativt på 

påståenden om samtal om upplevelser av förlossningen (p=0,001), tillräckligt med hjälp och stöd 

med amningen (p=0,000), tillräckligt med muntligt information (p=0,000), anpassad muntlig 

information (p=0,000), att känna sig uppmärksammad av distriktssköterskan (p=0,000), stärkt i 
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föräldraskapet (p=0,000) samt tid att ställa frågor (p=0,000).

Skillnad mellan förstagångsföräldrar och flergångsföräldrars uppfattningar om hembesöket

För att undersöka om det fanns någon skillnad i resultatet mellan första- och flergångsföräldrars 

svar på påståendena i Tabell 2 utfördes t-test med jämförelse av medelvärden. Den enda signifikanta 

skillnaden som framkom var att förstagångsföräldrar uppskattade att distriktssköterskan besökte 

dem i hemmet i större utsträckning än de som hade barn sedan tidigare (Figur 1) (p=0,034). På de 

övriga påståendena framkom ej någon signifikant skillnad mellan första- och flergångsföräldrars 

uppfattningar om hembesöket (p=0,325-0,973).  

Figur 1. Skillnaden mellan förstagångsföräldrar och flergångsföräldrars svar på påståendet "Jag 
tyckte att det var bra att distriktssköterskan besökte mig i hemmet". p = 0,034

Skillnad mellan mödrar och deras partners uppfattningar om hembesöket

Vidare undersöktes även om det fanns någon skillnad i resultaten mellan mödrar och deras partners 

svar på alla frågor i Tabell 2 med t-test. Även här framkom endast en signifikant skillnad och det 

var att mödrarna i större utsträckning kände sig uppmärksammade under besöket än vad deras 

partner gjorde (Figur 2) (p = 0,040). Det framkom även att mödrar tyckte att de fått tillräckligt med 

muntlig information i större utsträckning än pappa/partnern (p=0,080), denna skillnad är dock inte 

signifikant. På de övriga påståendena sågs ingen större skillnad mellan mödrar och deras partners 

uppfattningar (p=0,210-0,839).
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Figur 2. Skillnaden mellan mödrar och deras partners svar på påståendet ”Jag tyckte att 
distriktssköterskan gav mig som mamma/partner uppmärksamhet under hembesöket”. p = 0,040.

Resultat från den kvalitativa analysen

Att uppskatta hembesöket

Resultatet från den kvalitativa analysen av de öppna frågorna visade att föräldrarna ansåg att 

hembesöket var värdefullt och önskade att BHV sköterskan skulle fortsätta med hembesöken, även 

en önskan om fler än ett hembesök framkom. Flera föräldrar uppskattade hembesöket bland annat 

för att de inte behövde lämna hemmet med en nyfödd bebis och att hembesöket främjar den fortsatta 

relationen mellan föräldrar och BHV-sjuksköterskan.

Det skapar en god relation till distriktssköterskan vid hembesöket. Avslappnat och 
avdramatiserat vid ett hembesök.

En förälder upplevde inte att hembesöket var anpassat efter familjens behov.

Just vår BVC sköterska läste inte av oss som föräldrar utan körde sitt försiktiga gulligull 
race vilket kändes besvärande...

Att uppskatta råden och informationen

Resultatet från den kvalitativa analysen av de öppna frågorna visade att föräldrarna uppskattade den 

information och de råd de fått om amning och var de kunde vända sig om problem uppstod. Även 

information om mattider, kostråd till små barn, vaccinationsprogrammet, att spädbarn ska använda 

kudde samt om livet som småbarnsförälder uppskattades. 

Att ta det lugnt och den takt det kommer, inte stressa på och utgå efter barnets behov
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De flesta föräldrarna uppskattade den information de fått samt att den var individuellt anpassad, 

samtidigt tyckte vissa föräldrar att den information de fått var självklar och att informationen blev 

repetition.

Mycket av det vår DSK nämnde visste vi redan men självklart är det bra med 
upprepningar/påminnelser. Men vår DSK anpassade bra hur ingående hon skulle berätta 
om olika saker.

Några tyckte att en del av informationen som BHV-sjuksköterskan gav vid första hembesöket 

istället kunde getts vid ett senare tillfälle och att innehållet i hembesöket skulle bestå av mer 

praktiska råd. Information som efterfrågades var till exempel mer praktiska råd om navelvård och 

barnets hygien, vägledning om kolik och skrik samt praktiska råd om vad man kan göra om barnet 

gråter mycket. Föräldrar som hade barn sedan tidigare önskade mer information och råd om hur 

man kan tänka kring syskon och syskonrelationer. En förälder svarade att det var viktigt att BHV-

sjuksköterskan var uppdaterad med den senaste informationen och tekniken, till exempel 

BVC-appen. 

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att beskriva nyblivna föräldrars uppfattningar om det första hembesöket av 

BHV- sjuksköterskan. Avsikten med studien var även att undersöka vad föräldrarna tyckte om 

informationen som gavs under hembesöket samt om det fanns någon skillnad i hur mödrar/deras 

partner eller förstagångsföräldrar/flergångsföräldrar uppfattar hembesöket.

Resultatet visar att föräldrarna överlag är mycket nöjda med hembesöket från BHV-sjuksköterskan, 

på alla påståenden om hembesöket skattar föräldrarna övervägande ”instämmer delvis” eller 

instämmer helt”. I det kvalitativa resultatet framkommer även att föräldrarna anser att hembesöket 

bidrar till att skapa en god relation med BHV-sjuksköterskan, vilket även resultat i andra studier 

visar (Arborelius & Bremberg, 2003; Jansson et al., 2001; MFR, 1999). Föräldrarna uppskattar att 

barnet vägdes under besöket och tycker att de får tillräckligt med hjälp och stöd med amningen. En 

studie (Wilsson & Adolfsson, 2011) visar dock att mödrarna önskar att BHV-sjuksköterskan inte 

enbart fokuserar på barnets tillväxt (a.a.). Vägning av barnet vid hembesöket kan göra att 

föräldrarna känner att besöket blir alltför inriktat på tillväxten, samtidigt visar resultatet i denna 

studie att föräldrarna uppskattar vägningen. Genom att väga barnet vid det första hembesöket 

besparas föräldrarna från ett ytterligare besök på BHV-centralen och de kan istället fokusera på det 
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nyfödda barnet och den nya familjesituationen. I den kvalitativa analysen framkommer att en 

förälder särskilt uppskattar att inte behöva åka hemifrån då förlossningen varit komplicerad och 

flera föräldrar uppger att det är bra att inte behöva lämna hemmet den första tiden efter 

förlossningen. Detta uttrycker även mödrar i en studie av Jansson, Sivberg, Wilde Larsson och 

Udén (2002), dessa mödrar berättade även att de upplevde en högre grad av trygghet i hemmiljön. 

(a.a.). Nästintill alla föräldrar i studien svarar att de uppskattar att BHV-sjuksköterskan besökte dem 

i hemmet vilket också visar på föräldrarnas uppskattning av hembesöket.

Förstagångsföräldrarna i denna studie uppskattar att BHV-sjuksköterskan besöker dem i hemmet i 

större utsträckning än vad flergångsföräldrarna gör, liknande resultat framkommer i en studie av 

Lindberg, Öhrling och Christensson (2008) där förstagångsmödrarna önskar hembesök i större 

utsträckning än de som har barn sedan tidigare. Förstagångsföräldrarna har även större 

förväntningar på information och stöd från både mödravården och barnhälsovården än 

flergångsföräldrarna (a.a.). Resultatet i denna studie visar att hembesöket varar något längre för 

förstagångsföräldrarna vilket kan visa på att förstagångsföräldrarna inte har samma erfarenheter och 

därmed ett större behov av stöd och information och därför behöver ett längre besök. Vidare 

framkommer det i studiens resultat att första- och flergångsföräldrar är lika nöjda med hembesöket 

och inget samband ses mellan besökslängd och hur nöjda de är med hembesöket. Detta skulle kunna 

tyda på att BHV-sjuksköterskorna i studien anpassar längden på besöket efter föräldrarnas behov. 

I Lindberg et al. (2008) studie uttrycker mödrar att de vill ha praktiskt och emotionellt stöd med  

amningen. Jansson et al. (2002) visar att hembesöket ger goda förutsättningar för 

amningsrådgivning och att de föräldrar som får amningsråd i hemmet är mer nöjda med de råd de 

får än de som får råd på barnhälsovårdcentralen (a.a.). Resultatet i denna studie visar att majoriteten 

av föräldrarna är nöjda med den hjälp och det stöd de får med amningen vid hembesöket men något 

signifikant samband ses inte mellan föräldrarnas totala upplevelse av hembesöket och den hjälp de 

får med amningen. Författarna förmodade att amningsråd i hemmiljö skulle göra det möjligt för 

föräldrarna att känna sig mer tillfreds med hembesöket och att de som var nöjda med stödet med 

amningen även skulle uppskatta hembesöket i större utsträckning men så var inte fallet. En 

anledning kan vara att mödrarna i studien kanske inte har stora problem med amningen och därför 

är behovet av amningsstöd inte så stort. En annan möjlig anledning kan vara att det finns andra 

faktorer som spelar större roll för hur nöjda föräldrarna är med hembesöket. Av resultatet framgår 

till exempel att samtal om förlossningen och anpassad information och praktiska råd har stor 

betydelse för föräldrarnas övergripande upplevelse av hembesöket.
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Resultatet i studien visar att föräldrarna som inte upplever att de blev tillräckligt stärkta i sitt 

föräldraskap efter BHV-sjuksköterskans hembesök även uttrycker att de inte är lika nöjda med den 

övergripande upplevelsen av hembesöket. De uttrycker bland annat ett större behov av att samtala 

om förlossningen. En studie (Olin & Faxelid, 2003) visar att föräldrarna har ett stort behov av att 

samtala om förlossningen innan de skrivs ut från BB. Samtalsbehovet är lika stort oavsett hur 

förlossningen har gått och därför bör alla föräldrar erbjudas ett postpartumsamtal. Samtal om 

förlossningen i samband med hembesöket kan utgöra en viktig del i bearbetningen av förlossningen 

då efterkontroller på mödravården dröjer ytterligare flera veckor. Fägerskiöld Timpka och Ek 

(2003) betonar vikten av att BHV-sjuksköterskan tar sig tid att låta föräldrarna samtala om det som 

de tycker är viktigt och anpassa besöket efter familjens behov och planera stöd utifrån detta. Om 

BHV-sjuksköterskan istället utgår från ett standardiserat koncept i mötet med familjen finns risken 

att stödet blir missriktat (a.a.). Föräldrarna som inte upplever att de blev tillräckligt stärkta i 

föräldraskapet efter hembesöket är också mer missnöjda med informationen och de råd de får under 

hembesöket. I en studie av Fägerskiöld et al. (2003) upplever mödrarna att de undviker att ställa de 

frågor som de önskar få svar på när BHV-sjuksköterskan uppträder stressat. Detta resultat kan stödja 

det som framkommer i föreliggande studie då de föräldrar som uppger en kortare besökslängd även 

anser att det inte finns tillräckligt med tid att ställa frågor.

Betydelsen av tillräcklig och individuellt anpassad information samt betydelsen av praktiska råd om 

barnets omvårdnad är faktorer som återkommer flera gånger på olika sätt i resultatet i denna studie. 

Föräldrarna efterfrågar praktiskt och emotionellt stöd angående omvårdnad av barnet vilket även 

mödrar i en studie av Lindberg et al. (2008) önskar. Föräldrarna i denna studie efterfrågar särskilt 

mer råd om navelvård och barnets hygien samt om varför barnet skriker och hur de kan hantera det, 

detta stämmer väl överens med resultatet i Nyberg och Bernerman-Sternhufvuds (2000) där 

föräldrarna efterfrågade råd om ovanstående nämnda områden (a.a.). Föräldrarna i denna studie 

efterfrågar även råd om hur man kan tänka kring syskon och syskonrelationer. Resultatet visar att 

ungefär hälften av föräldrarna inte tycker att de får tillräckligt med användbara praktiska råd och 

dessa föräldrar är inte heller lika nöjda med besöket som helhet. Detta kan visa på betydelsen av att 

aktivt fråga föräldrarna om de har några frågor kring barnets skötsel samt individanpassa besökets 

innehåll efter föräldrarnas behov. Resultatet visar dock att majoriteten av föräldrarna tycker att de 

får tillräckligt med muntlig information och de anser även att den är individuellt anpassad. De 

tycker även att det finns tid att ställa frågor om det som de anser är viktigt för dem. De som känner 

sig nöjda med informationen under hembesöket anger även att de blir stärkta i sitt föräldraskap och 

är också mer positiva till den övergripande upplevelsen av hembesöket. Detta resultat visar i likhet 
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med andra studier (Deave & Johnson, 2008; Fägerskiöld, 2006; Fägerskiöld & Ek, 2003; Jansson et 

al., 2001) på hur viktigt det är att informationen är individuellt anpassad (a.a.).

I resultatet framkommer att partnern inte känner sig lika uppmärksammad av BHV-sjuksköterskan 

under hembesöket som mödrarna gör, detta framkommer även i en studie av Fägerskiöld (2006). 

Även Barclay och Lupton (1999) visar att fäderna sällan bemöts som en förälder av hälsovården 

utan mer som en person som ska stödja mamman. Denna brist på uppmärksamhet från 

barnhälsovården motverkar fädernas möjlighet att bli en involverad förälder (a.a.). Enligt 

Fägerskiöld (2006) kan den bristande uppmärksamheten bero på att fäderna känner att 

sjuksköterskan inte har tillräckligt med tid för fäderna att de tror att personalen lättare kan 

kommunicera med mödrarna. En annan orsak kan enligt Goodman (2005) vara att personalen i 

arbetet med att optimera hälsan för mor och barn lätt kan glömma bort pappan. Flera studier (Deave 

& Johnson, 2008; Person & Dykes, 2002) betonar vikten av att personalen stödjer nyblivna fäder 

och studier (Barclay & Lupton, 1999; Goodman, 2005) menar på att fäder som är involverade i sitt 

barn har en närmare relation med sitt barn och att även parrelationen gynnas av detta. Barclay och 

Lupton (1999) visar även att en pappa som är engagerad i sitt spädbarn och dess omvårdnad 

uppskattade sin roll som förälder i högre utsträckning. Premberg, Hellström och Berg (2008) menar 

att det är nödvändigt att bjuda in pappan i den traditionellt kvinnostarka omvårdnaden av det 

nyfödda barnet genom att aktivt bekräfta fäderna i deras nya roll (a.a.).

Metoddiskussion

I denna studie har en enkät använts, denna har analyserats med främst kvantitativ metod men även 

kvalitativ metod har använts. Datainsamling via enkät har fördelar, bland annat att deltagarnas 

anonymitet kan garanteras. Eftersom föräldrarna fyller i enkäten i lugn och ro efter hembesöket blir 

de inte påverkade av BHV-sjuksköterskan, detta kan bidra till att deltagarna ger mer öppna och 

uppriktiga svar (Polit & Beck, 2012, s. 305).

Det är alltid att föredra att använda ett färdigt mätinstrument vars validitet och reliabilitet redan har 

bekräftats.  Det fanns ingen enkät som skulle kunna motsvara studiens syfte varför en ny enkät har 

konstruerats. För att stärka validiteten i enkäten utfördes en pilotundersökning innan enkäten 

delades ut till deltagarna (jfr. Polit & Beck, s. 195, 365). Ett vanligt sätt att utvärdera en enkäts 

reliabilitet och beräknar tillförlitligheten i svaren är att beräkna Cronbach´s alpha, resultatet på 

testet kan variera mellan 0,00 till + 1,00 där en högre siffra motsvarar en högre tillförlitlighet (jfr. 

Polit & Beck, 2012, s. 333). Resultatet av analysen blev 0,83 vilket anses som en hög siffra, detta 
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talar för att enkäten som använts i denna studie har hög reliabilitet. Ett sätt att ytterligare öka denna 

studies reliabilitet skulle kunna vara att utföra undersökningen en gång till, så kallad test-retest 

reliabilitet. Om resultatet i den nya studien överensstämmer med föreliggande studie skulle det 

stärka reliabiliteten ytterligare (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 331).

Pappersenkäten delades ut under sommarperioden vilket kan ha bidragit till den låga 

svarsfrekvensen, BHV-sjuksköterskorna inte hade möjlighet att utföra hembesök i den utsträckning 

de önskade på grund av personalbrist samt föräldrarna är bortresta i större utsträckning. Det hade 

varit önskvärt att genomföra denna studie under annan tid på året då verksamheten inte är reducerad 

på grund av ledighet. En annan anledning till den låga svarsfrekvensen kan vara att nyblivna 

föräldrar har en ny situation att anpassa sig till och samtidigt erhåller mycket skriftlig information 

från olika instanser, detta kan leda till att enkäten ej prioriteras eller att den glöms bort. De föräldrar 

som svarade på e-postenkäten hade haft sitt hembesök under perioden januari till datainsamlingens 

slut, detta kan innebära att föräldrarna hade haft hembesöket flera månader tidigare och glömt bort 

detaljer. Det skulle varit av värde att veta hur gammalt barnet var när enkäten fylldes i för att kunna 

undersöka om resultatet skiljde sig mellan de som nyligt haft besök eller om det var flera månader 

sedan. 

Vid analysen framkom internt bortfall, ibland har föräldrarna ej besvarat enstaka frågor och en 

enkät besvarades endast på framsidan. På de flesta frågor är det interna bortfallet lågt vilket stärker 

enkätens validitet (jfr. Polit & Beck, 2012, s.). På frågan där föräldrarna skulle uppskatta 

hembesökets längd var det åtta som inte svarade. Detta skulle kunna bero på att det var svårt för 

föräldrarna att komma ihåg hur länge besöket varade eller att det kanske var otydligt hur svaret 

skulle anges. Ett alternativ hade kunnat vara att istället för en fritextruta ge föräldrarna färdiga 

alternativ att välja mellan, till exempel 15-30 minuter, 30-45 minuter osv.

Som med de flesta kvantitativa studier fanns en önskan om att kunna generalisera resultatet, därför 

var urvalet av deltagare till studien från en början konsekutivt. Ett konsekutivt urval med hög 

svarsfrekvens skulle ha ökat studiens validitet och generaliserbarhet (Djurfelt et al., 2003, s, 107). 

Dock blev bortfallet vid ovanstående urvalsmetod högt. Vid mindre studier med få enkäter gör ett 

större urval stor skillnad i studiens precision (jfr. Djurfelt et al., 2003, s. 127) och därför 

kompletterades den initiala urvalsmetoden med ett nätverksurval vilket genererade ytterligare svar 

och på så sätt stärktes även studiens validitet (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 283-285). Svarsfrekvensen 

var högre på e-postenkäten jämfört med pappersenkäten. Detta skulle kunna bero på att författarna 
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känner till de som tillfrågades via e-post och att det med den metoden även var möjligt att skicka 

påminnelser (Polit & Beck, 2012, s. 310-311 ). Sammanfattningsvis har studien för få deltagare för 

att resultatet ska kunna vara generaliserbart till hela gruppen av nyblivna föräldrar, dock har 

analysen visat på flera signifikanta samband mellan variabler. Resultatet i denna studie kan trots den 

låga svarsfrekvensen ge indikationer på hur innehållet på hembesöket kan utformas för att motsvara 

föräldrarnas önskemål och behov.

Kombinationen med kvalitativ och kvantitativ data kan komplettera respektive metods styrkor och 

svagheter och därför har båda dessa metoder använts till denna studie (jfr. Polit & Beck, 2012 

s.298). En mindre kvalitativ analys har utförts i form av manifest innehållsanalys. Denna analys 

tillförde en djupare förståelse för föräldrarnas uppfattningar om hembesöket samt genererade viktig 

information om vad de uppskattade eller ville ha mer av, till exempel praktiska råd om barnets 

skötsel. Med tanke på att den kvalitativa delen tillförde studien intressanta fakta hade det varit av 

intresse att utöka de öppna frågorna i enkäten för att om möjligt erhålla tillräckligt med underlag för 

att göra en djupare analys med möjlighet att tolka svaren. 

Konklusion

I studien framkommer det att föräldrarna är mycket nöjda med BHV-sjuksköterskans hembesök och 

de tycker att informationen till största del är individuellt anpassad. Det finns ett stort behov hos 

föräldrar att samtala om upplevelser från förlossningen under hembesöket och BHV-sjuksköterskan 

bör därför vara observant på föräldrarnas behov av detta. I denna studie framkommer i likhet med 

flera andra studier att partnern inte känner sig uppmärksammad i samma utsträckning som modern.  

Vid första hembesöket är ofta båda föräldrarna närvarande och uppsatsförfattarna tror att det då ges 

en möjlighet för BHV-sjuksköterskan att tidigt engagera och involvera både mamman och partnern i 

barnets omvårdnad och på så sätt uppmärksamma även partnerns betydelse och delaktighet. Detta 

implikerar att det finns ett behov av att ytterligare uppmärksamma partnern för att få denne att 

känna sig mer delaktig under hembesöket. Vidare framkommer att föräldrarna önskar mer praktiska 

råd om barnets omvårdnad, detta visar på vikten av att BHV-sjuksköterskan anpassar den 

information och de råd denne ger. Ett förslag skulle kunna vara att i slutet på hembesöket fråga 

föräldrarna om det är något de undrar över, till exempel angående barnets praktiska omvårdnad.

Drygt en fjärdedel av föräldrarna känner sig inte stärkta i föräldraskapet efter hembesöket och dessa 
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föräldrar uttrycker att hembesökets innehåll inte överensstämmer med deras behov och 

förväntningar. Denna studie kan ge en större förståelse för föräldrarnas uppfattningar om det första 

hembesöket, informationen kan ge vägledning om hur hembesöket skulle kunna utformas för att 

ytterligare stärka föräldrarna till att växa in i sina roller och på så sätt öka deras empowerment.

Det skulle vara intressant att genom en observationsstudie studera hembesök och på så vis erhålla 

en djupare förståelse för hembesöket och dess innehåll alternativt intervjua BHV-sjuksköterskor om 

deras upplevelser av hembesöket.
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Bilaga 1

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad

Information om enkätstudie angående föräldrars uppfattningar om det första hembesöket av 
barnhälsovårdens sjuksköterska

Varje familj är unik och det stöd och den information som du får i samband med det första 
hembesöket bör vara anpassad efter dina behov. Syftet med denna studie är att ta reda på nyblivna 
föräldrars uppfattningar av det första hembesöket. Din medverkan i studien kan bidra till att 
förbättra hembesökets innehåll så att det blir mer anpassat efter dina och andra föräldrars behov.

Vi vill med detta brev informera dig om vår enkätstudie som kommer att utgöra grunden till vår 
magisteruppsats i omvårdnad. Det är helt frivilligt att delta och du kan välja att inte delta utan att 
uppge skäl för detta. Om du önskar medverka i studien fyller du i enkäten som följer med detta 
informationsbrev. Enkäten innehåller 27 frågor, de flesta frågorna fylls i med kryssmarkering och 
den beräknas ta ca 10 minuter att fylla i. Eftersom inga personuppgifter samlas in kommer du att 
vara anonym och dina svar kommer inte att kunna spåras till dig eller den hälsocentral du hör till. 
Detta innebär även att vi inte har möjlighet att skicka påminnelser.

Denna studie kommer att genomföras vid alla hälsocentraler i Skellefteå kommun, alla föräldrar 
som nyss fått barn erbjuds att delta i samband med första hembesöket av barnhälsovårdens 
sjuksköterska.

Vi är mycket tackamma om du väljer att delta i vår studie för att på så sätt bidra med dina 
uppfattningar av hembesöket. Om du väljer att delta i vår studie önskar vi att du svarar på enkäten 
inom två veckor efter ditt hembesök och sedan postar den med det medföljande färdigfrankerade 
kuvertet. Vi behöver ditt svar senast den 31 Augusti.

Om du är intresserad av att läsa examensarbetet när det är publicerat finns det på nedanstående länk:
http://epubl.ltu.se Vid frågor och funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare.
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