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Bakgrund: Föräldraskapet innebär ofta en stor glädje men kan även innebära stora 

utmaningar under barnets uppväxttid. Föräldraskapet kan upplevas stressigt och inte enbart 

som något positivt. Studier visar att tidiga insatser kan stärka föräldrarollen och främja 

anknytning mellan barnet och föräldern och på så vis förebygga ohälsa hos barn. 

 

Syftet med denna studie är att belysa barnhälsovårdssköterskors och föräldrarådgivares 

erfarenheter av att arbeta med utökade hembesök för nyblivna föräldrar.  

 

Metod: En kvalitativ design med fenomenologisk ansats. Sju intervjuer genomfördes med 

barnhälsovårdssköterskor och föräldrarådgivare. Resultatet analyserades med en 

innebördsanalys. 

 

Resultatet består av fyra rubriker; Förutsättningar till gott samarbete, Mötesplatsens 

betydelse, Konkret stöd till föräldrar, Utmaningar att stödja föräldrar. 

 

Konklusion: Både barnhälsovårdssköterskor och föräldrarådgivare har erfarenhet av att 

samarbete i projektet har upplevts positivt då de tillsammans kan stödja familjer med sina 

specifika kunskaper. Deras uppfattning är att familjerna uppskattar det stöd som erbjuds och 

det upplevs lättare att diskutera känsliga ämnen i sitt eget hem. Förutsättningar för att kunna 

bemöta utmaningar i projektet är att personalen behöver stöd från chefen och utbildning i 

olika kulturer. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: The parenting usually entails great joy but can also involve major challenges. 

Parenting is not always experienced positively, on occasion it can be very stressful. Studies 

show that early intervention can enhance the parenting role and promote connection between 

the child and the parent and thus facilitate illness prevention in children. 

 
Aim: To illustrate child health, nurses and parenting counselors provided extended home  

visits for new parents.   

 

Method: A qualitative design and the phenomenological approach are used. Seven  

interviews were carried out with Child health nurses and parenting counselors. The results  

were analyzed with a content analysis. 

 

Results consist of four headings; Prerequisites for good cooperation, The importance of the 

meeting place, Concrete support for parents, Challenges to support parents 

 

Conclusion: The result shows that the project helped child health nurses and parenting 

counselors provide increased security and support in the parenting role. They have learned 

that the collaboration in the project has been experienced positively as they together can 

support families with their specific knowledge. Their view is that the families appreciate the 

support offered and it is easier for them to discuss sensitive topics in their own home. The 

prerequisites for being able to respond to challenges in the project require staff support from 

the manager and training in different cultural approaches. 
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INLEDNING 

Att bli förälder är en stor omställning i livet och kan innebära såväl positiva erfarenheter 

som ökad stress. Faktorer som kan bidra till lyckat föräldraskap är en god relation mellan 

föräldrarna och ett stabilt socialt nätverk. Människor som ser positivt på sina liv kan hantera 

stressiga situationer bättre vilket leder till förbättrad hälsa. För att bibehålla god hälsa i vuxen 

ålder och klara av olika påfrestningar som uppkommer är det betydelsefullt med goda 

uppväxtvillkor. Psykisk ohälsa är ett stort problem utifrån folkhälsoperspektiv. Människors 

hälsa i allmänhet är sämre ju lägre socioekonomisk position de har. Det finns många barn i 

socioekonomiskt utsatta områden som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet 

eftersom deras föräldrar av olika orsaker inte har förutsättningar eller saknar stöd i gott 

föräldraskap.  

 

Det är möjligt att förebygga psykisk ohälsa med tidiga insatser från Hälso- och sjukvården. 

Ett projekt startades i maj 2018 i Töreboda kommun och i stadsdelen Södra Ryd, Skövde 

kommun. Målgruppen i detta projekt är de som blir föräldrar för första gången i Sverige och 

de barn som är listade på aktuell barnavårdscentral. Målgruppen består av de barn som föds 

under tidsperioden 2018-05-01–2019-05-31 och beräknas bestå av ca 100 barn. Projektet 

utgår från erfarenheter av liknande projekt genomförda i Finland och Rinkeby, Stockholm. 

Projektets mål är att öka jämställdhet och delaktighet hos föräldrarna genom att stöd erbjuds 

i deras hemmiljö. Ytterligare ett mål är att tidigt upptäcka behov av extra stöd och därigenom 

minska akuta insatser samt stärka familjernas delaktighet i samhället genom deltagande på 

öppna förskolan inom familjecentralen. Projektet genomförs i samverkan med mödravård, 

barnhälsovård, (BHV), socialtjänst och folkhälsa som innefattar fler hembesök under 

spädbarnstiden. Nytt i detta projekt är att barnmorskor från mödravården och 

föräldrarådgivare från socialtjänsten tillsammans genomför ett besök inför förlossning. 

Därefter gör BHV- sköterska tillsammans med föräldrarådgivare fyra hembesök fram tills 

barnet är 15 månader. 

 

Som BHV- sköterska är det viktigt att ha kunskap om att kunna ge stöd till dessa familjer på 

bästa professionella sätt. Intresset väcktes för detta projekt för att få kunskap och förståelse 

om barnhälsovårdssköterskors och föräldrarådgivares erfarenheter av att arbeta med utökade 

hembesök för nyblivna föräldrar. 
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BAKGRUND 

I Finland genomfördes ett projekt med barn födda år 1975–76 där 160 familjer deltog. 

Hälften av familjerna deltog i femårigt familjestödprogram medan den anda gruppen 

fungerade som kontrollgrupp. Studien visade mycket positiva resultat vad det gäller barnens 

psykiska hälsa och deras förutsättningar till bra skolresultat. Metoden som användes var täta 

hembesök av barnhälsovården och socialtjänsten. Uppföljningen genomfördes under cirka 

tjugo år och visade på mycket positiva resultat för barns psykiska hälsa under deras uppväxt 

samt under deras skolgång (Aronen och Arajärvi, 2000). Senare hade Rinkeby, Stockholm 

genomfört liknande projekt med 108 familjer år 2013–15. Resultatet i denna studie visade 

att föräldrar blev stärkta i sin föräldraroll samt att konsumtion av akutsjukvård minskade 

(Martila, Lindberg, Burström, Kulane & Burström, 2017). 

Att bli och vara förälder 

Att bli förälder kan beskrivas som en radikal förändring i livet som innefattar fysiologiska, 

psykologiska och sociala förändringar. Livet får en annan riktning för nyblivna föräldrar 

med en ny huvudperson (SOU, 2008). De flesta föräldrar anser att tiden från förlossning till 

föräldraskap är positiv. Socialt stöd i form av familj och vänner kan stärka parrelationen och 

minska känslor av stress och ångest. Socialt stöd kan även skapa trygghetskänsla för 

mammorna under graviditeten och när de blir föräldrar (Bäckström, Kåreholtd, 

Thorstensson, Golsäter & Mårtensson, 2018). En stark känsla av sammanhållning kan även 

bidra till att bättre kunna hantera stressiga situationer och utmaningar. Oberoende om 

parrelationen är bra eller mindre bra erfar många blivande föräldrar denna tid som en känslig 

period i deras liv (Bäckström et al., 2018). Enligt Hammarlund, Andersson, Tenenbaum och 

Sundler (2015) kan vissa föräldrar drabbas av depression under barnets första tid i livet vilket 

kan medföra ökade skuldkänslor, sämre humör och koncentrationsförmåga samt känsla av 

att inte vara tillräcklig som förälder. Tidigare forskning har fokuserat på mödrar med dessa 

symptom men även fäder kan drabbas, menar Hammarlund et al. (2015) vilket är svårare att 

upptäcka. Depression hos en förälder ökar risken att försämra interaktionen mellan barnet 

och föräldern vilket påverkar hela familjen. Det kan vara svårt för personalen att identifiera 

fäder som har depression eftersom vården inte träffar dem lika ofta, vilket leder till att det är 

svårare för fäderna att öppna sig för någon de inte känner. Fäderna brukar inte själva berätta 

hur de mår utan det är via mammorna som sjukvården oftast får reda på hur fäderna känner 

(Hammarlund et al., 2015). Barboza, Kulane, Burström och Marttila (2018) menar att det är 

viktigt att vid hembesök av barnavårdscentralen främja fädernas roll och på så sätt motivera 

dem att delta mer vid hembesök när det är möjligt. Det är viktigt att uppmuntra dem och ge 

bekräftelse när fäderna har lyckats att trösta sina barn eller fått dem att somna (Barboza et 

al., 2018).  

 

Föräldraskapet innebär oftast en stor glädje men kan även innebära stora utmaningar under 

barnets uppväxttid. Framförallt kan det vara en stor utmaning att vara förälder i dagens 

samhälle. En familj kan idag se olika ut och det är viktigt att veta hur barns 

familjekonstellation ser ut för att kunna ge det stöd som behövs (Vårdguiden, 2016).  Många 

frågor och funderingar kan dyka upp som inte alltid är lätta att besvara (Statens offentliga 

utredningar, 2008). Forskning visar att par får sämre relation strax efter att de blivit föräldrar. 

De förändrade rollerna medför ökad stress i familjen och konflikter i parrelationen samt 
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oförmågan att klara av att kombinera barnomsorg, hushåll och arbete (Bäckström et al., 

2018). Många föräldrar kan sakna socialt nätverk som befinner sig långt bort eller är i ett 

annat land och då kan stöd under barns uppväxttid behövas. Det stöd som föräldrar erbjuds 

av samhället bör ha som utgångspunkt att föräldrar önskar sina barn det bästa. Föräldrar är 

expert på sitt eget barn och har ansvar att barnet ska växa upp i en miljö omgiven av kärlek, 

lycka och förståelse. Föräldern bör känna till att det inte enbart är betydelsefullt för barnet 

med gott föräldraskap men att det även är en viktig insats för hela samhället då psykisk 

ohälsa kan förebyggas (Statens offentliga utredningar, 2008). 

Anknytningsteorin  

John Bowlby och Mary Ainsworth har forskat på hur barn påverkas av separationer från 

föräldrar på såväl kort som långt sikt, denna forskning ligger till grund för utformandet av 

anknytningsteorin. Under de första åren i barns liv är det speciellt viktigt med en trygg, varm 

och oavbruten relation mellan barn och förälder. Anknytning är känslomässiga band som 

utvecklas mellan barn och förälder som är betydelsefull under barnets uppväxt. Anknytning 

är beroende av att föräldrar är tillgängliga för sitt barn när det söker tröst och beskydd samt 

att de uppfattar barnets signaler och kan tolka dem rätt. Föräldrar kan då utgöra en trygg bas 

som har betydelse hur relationer med andra människor formas senare i livet (Broberg, 

Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). Bristande anknytning för barn under 

barndomen kan vara en bidragande orsak till ångest och psykisk ohälsa senare i livet 

(Cassidy, Lichtenstein-Phelp, Sibrava, Thomas & Borkovec, 2009). Möjligheten till bättre 

anknytning mellan barn och förälder samt en trygg uppväxtmiljö ökar om föräldrarna får 

stöd i sitt föräldraskap genom hembesök (Heamen, Chalmers, Woodgate & Brown, 2006). 

 

Psykologiska och genetiska faktorer mellan barnet och föräldern samt yttre faktorer avgör 

hur anknytningen kommer att utvecklas. Möjligheterna till att utveckla en positiv anknytning 

är beroende av familjens förutsättningar som till exempel föräldrarnas relation, 

arbetsförhållanden, ekonomisk situation samt kulturell bakgrund (Allmänna barnhuset, 

2007). Relationen mellan föräldern och barn under småbarnstiden beror även på hur 

föräldrarna har anpassat sig till föräldrarollen och utifrån dessa förutsättningar påverkas 

senare barnets känslomässiga, kognitiva och sociala förmågor (Cowan & Cowan, 1995). Det 

finns forskning som styrker att tidiga insatser i form av stöd för föräldrar hjälper barn på 

längre sikt (Fonagy, 2004). När det görs insatser i småbarnsfamiljer då det föreligger brister 

i omsorgen och anknytningen är det viktigt att inte ersätta en förälder. Barn bör få möjlighet 

att kunna knyta an till åtminstone en person som det har en kvarvarande relation med under 

uppväxten, en person som kan engagera sig i sitt barn känslomässigt och vara utgångspunkt 

vid alla insatser som rör barnet (Allmänna barnhuset, 2007). Barns utveckling kan främjas 

och framtida problem förebyggas och dåliga beteenden kan fångas upp i tid om deras 

föräldrar får stärkt självförtroende i deras föräldraroll (Barboza et al., 2018). 

Föräldrautbildningar och hembesök som stärker föräldrarnas självförtroende har visat sig 

vara effektiva (Webster-Stratton, 2001). 
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Barns uppväxtvillkor 

Barnets fysiska hälsa handlar om tillväxt och välbefinnande samt förebyggande av sjukdom, 

rutiner för matning och näringsbehov, sömnmönster, säkerhet och hygien. Barns utveckling 

handlar om kärlek och stimulans, språk och spel samt interaktion. Alla dessa aspekter om 

barns hälsa och utveckling är sammankopplade och kompletterar varandra i 

kommunikationen mellan förälder och personalen inom hälso- och sjukvården (Barboza et 

al., 2018). Ett område som prioriteras inom sjukvården är bland annat insatser för barn som 

växer upp med föräldrar som brister i sin föräldraroll på grund av missbruk, psykisk ohälsa 

eller våldshandlingar (Folkhälsomyndigheten, 2018). Barn till dessa föräldrar riskerar att 

drabbas av psykisk ohälsa antingen under sin uppväxt eller senare i livet på grund av 

omsorgssvikt eller våld och psykisk misshandel (Glaser, Kemp, Lakhanpaul & Saperia, 

2009; Perna & Kiefner, 2013). 

Barns hälsa och ohälsa 

Det har visat sig vara en god investering att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn 

och unga (Folkhälsomyndigheten, 2018). Det är angeläget ur folkhälsosynpunkt att värna 

om barns hälsa eftersom det anses vara en av nycklarna till att förebygga psykisk ohälsa 

senare i livet (Hwang & Wickberg, 2001). Barn- och ungdomsårens uppväxtvillkor har stor 

betydelse för hälsan under hela livet (Folkhälsomyndigheten, 2018). Psykisk hälsa för 

spädbarn visar sig i samspelet mellan barnet och dess omgivning (Hwang & Wickberg, 

2001). En oroande utveckling av psykosomatiska besvär som oro, sömnbesvär, huvudvärk 

och trötthet bland unga i skolåldern har ökat kraftigt. (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Andelen barn och ungdomar som söker psykiatrisk öppenvård ökar. Därför är det 

betydelsefullt att förebygga psykisk ohälsa bland barn (Socialstyrelsen 2013). 

 

När kommunikationen mellan barnet och föräldern är bristfällig eller om barnet är utsatt för 

mobbing eller känner sig stressat på grund av skolarbete ökar risken för psykiska och 

psykosomatiska besvär. Dessa barn löper ökad risk att senare dö i förtid eller bli vårdade för 

psykisk sjukdom eller självmordsförsök (Folkhälsomyndigheten, 2018). Utsatta barn som 

upplevt omsorgsvikt eller psykisk misshandel löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa 

i form av depression och ångest (Kisely, et al., 2018). Därför är det angeläget att ta barns 

och ungas psykiska ohälsa på allvar och skapa en förändring som främjar psykisk hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Det är svårt för sjukvården att upptäcka barns symptom på 

psykisk ohälsa men dessa symptom tydliggörs ju äldre barnen blir (Glaser et al., 2009; Perna 

& Kiefner, 2013). 

Barns utsatthet  

Utsatthet innebär att barn har ökad risk att få sina utvecklingsmöjligheter begränsade på 

grund av sociala familjeproblem, funktionshinder eller brist på stimulans. Utsatthet behöver 

inte vara ett permanent tillstånd utan kan vara uttryck för en specifik livssituation eller en 

livskris (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2016). Det finns ett samband mellan 

barns hälsa och familjers sociala situation. Ekonomisk stress i familjen utgör alltså en 

riskfaktor för barnet som kan påverka deras livsvillkor. Dålig ekonomi i familjen leder till 

psykologiska och miljömässiga påfrestningar hos de vuxna som gör det svårare för dem att 

ge barnen nödvändig omsorg och trygghet (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 

2016). 
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Att växa upp i fattigdom har en negativ inverkan på barns möjlighet till goda livsvillkor. 

Ensamstående förälder och barn med utländsk härkomst löper ökad risk att drabbas av 

ekonomisk utsatthet (Rädda barnen, 2018).  En fjärdedel av alla barn i Sverige har en 

utländsk bakgrund. Vanligast är att barnet är fött i Sverige och att en eller båda föräldrarna 

är födda utomlands (Socialdepartementet, 2004). Flyktingbarn är en av de mest utsatta 

barngrupperna på grund av traumatiska uppleverenheter i hemlandet eller under flykt samt 

ny otrygghetskänsla i det nya hemlandet. Ofta tar det mycket lång tid, ibland flera år innan 

familjen får besked om de får stanna i det nya landet. Det innebär stora påfrestningar under 

långdragna asylprocesser som gör att både känslomässiga, psykologiska och psykosomatiska 

problem är vanliga hos barn i flyktingfamiljer vilket kan göra det svårt för föräldrarna att 

fungera som trygga vuxna för barnet (Magnusson et al., 2016). Den högre förekomsten av 

hälsoproblem och sociala svårigheter hos dessa grupper beror främst inte på etniska 

skillnader utan att de oftast har betydligt sämre socioekonomiska levnadsvillkor än personer 

födda i Sverige (Magnuson et al., 2016).  Av alla barn i Sverige bor sju procent i en familj 

med låg inkomststandard. Av utrikes födda barn har 25 procent låg inkomststandard (Rädda 

barnen, 2018). Därför är det viktigt att BHV lägger stor vikt vid denna grupp av barn och 

dess familjer och försöker motverka diskriminering genom att låta dem få tillgång till 

fritidsaktiviteter och hälsovård på samma villkor som andra barn (Magnusson et al., 2016).  

Barnhälsovården 

Barnhälsovårdens uppdrag 

Barnhälsovården, (BHV) i Sverige riktar sig till barn och föräldrar och ansvarar för barnets 

hälsa från det är nyfött tills det är sex år gammalt. BHV arbete styrs av ett nationellt program 

där det erbjuds insatser till alla barn och deras föräldrar men även riktade insatser till barn 

med särskilda behov för att främja deras hälsa och utveckling och förebygga ohälsa med 

tidiga insatser (Socialstyrelsen, 2015).  Arbetet inom BHV innebär alltifrån hälsobesök då 

tillväxt och psykomotorisk och somatisk utveckling bedöms och kontrolleras till att 

vaccinera, göra hembesök, ge råd och stöd till föräldrar som till exempel amning och 

matvanor (Rikshandboken Barnhälsovård, 2018). Enligt Socialstyrelsen (2013) har BHV- 

sköterskor en unik position då de tidigt träffar föräldrar och kan identifiera deras resurser 

och behov samt synliggöra riskfaktorer och därefter kan åtgärder eller stöd till familjen 

erbjudas (Socialstyrelsen, 2013). 

 

För att uppnå dessa mål utifrån nationellt program erbjuds det föräldrastöd samt 

hälsoövervakning till alla småbarnsfamiljer. Barn som löper större risk att drabbas av ohälsa 

erbjuds individuellt utformat stöd. Socialt utsatta familjer och familjer som deltar i 

föräldrastödinsatser erbjuds strategiskt fler hembesök (Socialstyrelsen, 2014). Trots detta 

beskriver Socialstyrelsen (2015) att barnhälsovården fungerar otillräckligt gällande stöd för 

socioekonomiskt utsatta familjer samt föräldrar med utländsk bakgrund. Enligt Berlin (2010) 

kan anledningen vara att BHV-sköterskor erfar att de har otillräcklig kulturell kompetens för 

att möta föräldrar med utländsk härkomst och därför bör dessa kunskaper utvecklas. 
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Barnhälsovårdens hälsofrämjande arbete 

Familjer som behöver extra stöd har möjlighet att boka extra möten och få samtala om sina 

problem. Under dessa möten bör BHV-sköterskor ha fokus på barnet och med god attityd 

hålla sig till ämnet (Barboza, et al., 2018). De måste även vara skickliga i interaktionen med 

föräldrar från andra kulturer där de möter olika typ av problem (Berlin, 2010). Kulturella, 

etiska och religiösa skillnader kan försvåra möjligheten för BHV-sjuksköterskor att göra 

adekvata hälsobedömningar (Magnusson et al., 2016) och det innebär att interaktionen 

mellan BHV-sköterskor och dessa familjer är av stor betydelse (Berlin, 2010). BHV- 

sköterskor har möjlighet att uppmuntra mödrar att delta på olika aktiviteter då en del av dem 

kan känna sig ensamma och socialt isolerade. Kulturell mångfald kan bidra till att föräldrarna 

kan känna sig splittrade mellan de professionella råden från barnhälsovården och råden av 

släktingar som kan upplevas motstridiga. I sådana situationer har föräldrar möjlighet att 

antingen följa sina kulturella traditioner eller följa de råd de får från svensk sjukvård 

(Barboza, et al., 2018). 

 

Studier visar att stöd med fler hembesök till familjer som bor i utsatta områden har visat sig 

ha positiv effekt på självförtroendet, deras sociala nätverk samt tillgång till sociala 

stödinsatser. Dessutom har studierna visat att det är betydelsefullt att tidigt kunna identifiera 

familjer med ökad sårbarhet och dessa besök stärker relationen mellan föräldern och barnet 

samt mellan barnet och distriktssköterskan (Stubbs & Achat, 2016; Almqvist- Tangen, 

2010). BHV bör därför tillgodose det ökade behovet av föräldrastöd som finns i områden 

som består av hög andel ensamstående, låginkomsttagare, arbetssökande och utrikesfödda 

föräldrar (Magnusson et al., 2016).  Barnets och familjens förutsättningar kan förbättras om 

familjen får rätt bedömning på deras styrkor och behov. Ett utökat stödprogram inom BHV 

kräver omfattande resurser. Det kan bli moraliskt svårt att tvingas prioritera mellan de 

obligatoriska kliniska besöken och samtidigt vara flexibel med familjer som kräver mer 

kompletterade besök. Genom hembesök finns det möjlighet att se i vilken miljö familjen bor 

i och därmed öka förståelse för familjens behov (Leirbakk, et al., 2018). 

 

BHV har utvecklat hälsofrämjande och förebyggande insatser och med detta perspektiv har 

arbete med föräldrastöd kunnat prioriteras alltmer på senare tid (Socialtjänsten, 2014). 

Föräldrarådgivare tjänstgör under Socialtjänsten och kan stödja familjer med social 

rådgivning och information samt ge stöd i parrelationer. Samarbete mellan BHV-sköterskor 

och föräldrarådgivare kan ses som ett sätt att arbeta med familjefokuserad omvårdnad 

(Socialtjänsten, 2014). Enlig Socialstyrelsen (2008) definieras familjecentralen som en 

stödjande, hälsobefrämjande och tidigt förebyggande verksamhet som riktar sig till föräldrar 

och deras barn. Familjecentralen bör innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen 

förskola och socialtjänst, där olika yrkeskategorier arbetar tillsammans såsom barnmorskor, 

sjuksköterskor, förskollärare, socialsekreterare, föräldrarådgivare, fritidsledare, psykologer 

och läkare. Det framkommer att det är mest socioekonomiskt starka familjer som deltar i 

familjecentralens aktiviteter vilket resulterar i att det är oklart hur mycket familjecentralen 

kan bidra med sociala nätverk (Socialstyrelsen, 2008). BHV-sköterskor kan även arbeta 

inom familjecentralen där de har en komplex yrkesroll då deras arbete främst riktas mot att 

stärka föräldrar i deras föräldraroll samtidigt som de skall försöka uppmärksamma eventuella 

risker för barnet (Fernandez, 2004).  
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Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete  

Berg och Sarvimäki (2003) beskriver att hälsofrämjande omvårdnad bygger på humanistisk 

människosyn som fokuserar på människans autonomi, integritet, identitet, självkänsla och 

egenvård. Distriktssköterskor har en unik kunskap i det hälsofrämjande arbetet och kan 

hjälpa individer och familjer att utvecklas och använda deras egna förmågor till att främja 

hälsa och stimulera till en sund livsstil. Enligt Distriktssköterskeföreningen (2008) ska 

arbetet utgå utifrån etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt, bygga på vetenskap och 

beprövad uppleverenhet samt utföras enligt gällande lagar och författningar. Arbetet innebär 

att möta människor i alla åldrar och vid olika hälsotillstånd. Det krävs bred kunskap för att 

på adekvat sätt kunna bemöta olika situationer som kan uppstå. I patientens hem krävs det 

balans mellan professionellt förhållningssätt och närhet samt distans för att kunna hantera 

de situationer som hemmet innefattar. Det innebär även att ha kritiskt och reflekterande 

förhållningssätt i sitt arbete, kunna komma med nya idéer samt genomföra och utvärdera 

dessa (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

 

Distriktssköterskor verksamma inom BHV bör ha kunskaper och förmåga att ha helhetssyn 

för att kunna främja barnets och familjens hälsa. De ska ha förståelse för hur 

levnadsförhållanden och livsmiljö påverkar hälsa samt ha kompetens att ha bästa tillgängliga 

kunskap och vetenskapligt underlag för att agera i komplexa situationer (Rikshandboken, 

2014). Arbetet ska vara familjefokuserat vilket innebär att familjens behov är i fokus. I en 

studie av Johnson (2006) där anhöriga intervjuades framkommer det att distriktssköterskor 

hade en ökad känsla av trygghet och kvalitet i omvårdnaden om de hade kunskap om 

familjens kulturella bakgrund och värderingar. Studien tar även upp betydelsen av ett gott 

samarbete. 

Familjefokuserad omvårdnad 

En teoretisk utgångspunkt för familjefokuserad omvårdnad grundar sig i ett systematiskt 

förhållningssätt som fokuserar på relationer, interaktioner och sammanhang (Bezein, 

Hagberg & Saveman, 2017). Enligt Wright, Watson och Bell (2002) är en familj en grupp 

människor som hör ihop genom starka emotionella band och känner samhörighet och 

delaktighet i varandras liv. Bezein, Hagberg och Saveman (2017) menar att mänskliga 

relationer kan liknas ett system där olika delar påverkar varandra. Det innebär att en 

förändring för en familjemedlem kan i sin tur påverka resten av familjen. Detta kan 

illustreras som en mobil där olika delar strävar efter balans och om en del kommer i rörelse 

påverkar det de andra delarna. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2015) handlar 

familjefokuserad omvårdnad om ömsesidighet mellan familjen och vårdaren. Inom 

familjefokuserad omvårdnad fokuserar vårdaren på familjens betydelse för individens 

upplevelse av hälsa och ohälsa. Mastro, Flynn och Preuster (2014) påtalar att 

familjefokuserad omvårdnad handlar om delaktighet och ömsesidig respekt i den unika 

relationen mellan vårdaren och familjen. Vidare menar Wright, Watson och Bell, (2002) att 

många familjer har möjlighet att hantera sina utmaningar men kan behöva vägledning och 

hjälp av utomstående att inse egna resurser. 
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Projekt Förstärkt föräldraskap - utökade hembesök 

Ett samordnat projekt Förstärkt föräldraskap – utökade hembesök mellan mödravården, 

barnhälsovården, socialtjänsten och folkhälsa startades maj 2018 i Västra Götalandsregionen 

i Södra Ryd, Skövde Kommun och Töreboda Kommun där projektet är inspirerat av 

uppleverenheter från liknande projekt tidigare genomförda i Finland och Rinkeby, 

Stockholm (Forsman et al., 2017). Syftet med projektet är att stärka föräldrarnas 

självförtroende och bygga förtroende och tillitsfull relation med mödravårdens, 

barnhälsovårdens och socialtjänstens förebyggande verksamhet. Projektets mål är att öka 

jämställdhet och delaktighet hos föräldrarna samt att tidigt upptäcka barnfamiljer i behov av 

extra stöd samt stärka familjernas delaktighet i samhället genom till exempel deltagande i 

familjecentralen och öppna förskolan. Upplägget för projektet är fem hembesök hos 

förstagångsföräldrar i Sverige. Målgruppen består av de cirka 100 barn som planeras födas 

under projektperioden tills barnen fyllt femton månader. Syftet med detta är att föräldrarna 

ska stödjas i sitt föräldraskap och via deltagande i familjecentralen kunna utöka sitt eget 

nätverk med andra föräldrar. En kontakt med familjecentralen innebär ett långvarigt stöd 

fram tills barnet är sex år. I resultatet användes begreppet personal som avser BHV-

sköterskor och familjestödjare. 

 

Besök 1”Inför att bli förälder” - cirka fem veckor innan barnet är fött, utförs av barnmorska 

verksam vid mödravården och familjestödjare.  

Besök 2 ”Att ta emot sitt barn” - cirka två veckor efter förlossningen, utförs av 

familjestödjare och BHV-sköterska.  

Besök 3 ”Att vara tillsammans” - när barnet är fyra månader, utförs av familjestödjare och 

BHV-sköterska.  

Besök 4 ”Att leda och följa” - när barnet är åtta månader, utförs av familjestödjare och BHV-

sköterska.  

Besök 5 ”Att vara familj” - när barnet är femton månader, utförs av familjerådgivare och 

BHV-sköterska.  

PROBLEMFORMULERING 

Att vara förälder är inte alltid en lätt uppgift. Föräldrar från socioekonomiskt utsatta områden 

och med svagt socialt nätverk är i behov av stöd. BHV-sköterskor och föräldrarådgivare har 

till uppdrag att stödja föräldrar i deras föräldraskap och arbeta hälsofrämjande för barns hälsa 

och utveckling. För familjer som bor i socioekonomiskt utsatta områden är detta arbete 

särskilt viktigt då social utsatthet kan skapa ohälsa för deras barn. Det kan vara en riskfaktor 

för ohälsa även i vuxen ålder. Hembesök är en viktig arbetsuppgift i det hälsofrämjande 
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arbetet för BHV-sköterskor och föräldrarådgivare. Det är även ett tillfälle att möta familjen 

i deras vardagliga miljö och skapa en relation till föräldrarna. Det är betydelsefullt att studera 

hur utökade hembesök kan stödja familjerna i deras föräldraskap och därmed skapa 

förutsättningar som kan bidra till ökad hälsa och främja anknytning mellan barnet och 

föräldern. Ny kunskap kan bidra till att utforma och utveckla arbetet inom BHV. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa BHV- sköterskors och föräldrarådgivares erfarenheter 

av att arbeta med utökade hembesök för nyblivna föräldrar. 
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METOD 

Fenomenologi 

För att svara på studiens syfte valdes fenomenologisk ansats som metod. Fenomenologin 

fokuserar på människans levda erfarenheter där fenomenet beskrivs utifrån den innebörd så 

som människan uppfattar det (Robinson & Englander, 2007). Ett fenomen är en företeelse 

som kan upplevas eller erfaras av människan (Dahlberg, 2014). Intention av kvalitativ 

forskning är att det äger rum i fenomenets naturliga miljö (Henricson & Billhult, 2012). 

Livsvärlden kan definieras som den vardag människan lever i och som kan tas för given 

(Persson & Sundin, 2012). Dahlbergs (2014) livsvärldsperspektiv härstammar av Giorgis 

(2009) fenomenologiska filosofi som beskriver att inom den deskriptiva fenomenologin bör 

studiens författare bortse från sin tidigare kunskap om fenomenet, vilket kan vara svårt, utan 

sträva efter att inte låta förförståelsen påverka inställning till fenomenet och dess innebörd. 

Dahlberg (2014) beskriver betydelsen av att kunna ha reflekterande, kritiskt och öppen 

attityd till fenomenet för att inte påverka studiens analys. Författarna till denna studie saknar 

erfarenhet av att arbeta med detta fenomen. Det fenomenologiska livsvärldsperspektivet 

handlar om att förstå hur vardagen erfars av människor utan att förlora innebörden. I denna 

studie har Dahlbergs (2014) kvalitativ innebördsanalys valts. Då denna studie har till syfte 

att belysa BHV-sköterskors och föräldrarådgivares erfarenheter av att arbeta med utökade 

hembesök för nyblivna föräldrar, lämpar sig denna metod vid omvårdnadsforskning. 

 Urval 

Vid kvalitativ design som avser beskriva ett fenomen väljs de deltagare som har 

uppleverenhet av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). Vid studier där levda 

erfarenheter är i fokus styrs urvalet främst av personer som kan delge sina erfarenheter 

genom till exempel intervjuer eller observationer (Dahlberg, 2014). För att besvara studiens 

syfte har inklusionskriterier utformats. Deltagarna skulle vara distriktssköterskor eller 

barnsjuksköterskor som arbetar inom BHV eller föräldrarådgivare som ingår i aktuella 

projektet Förstärkt föräldraskap – utökade hembesök. Sammanlagt var det fyra BHV-

sköterskor i åldrarna 44 till 64 år med fyra till 29 års uppleverenhet som DSK och tre 

föräldrarådgivare i åldrarna 40 till 61 år med ett och ett halvt års till fyra års erfarenhet som 

föräldrarådgivare som deltog i studien. Av föräldrarådgivarna hade två 

förskollärarutbildning och en hade socionomutbildning. Alla informanter var kvinnor.  

Datainsamling 

Då syftet var att belysa erfarenheter av ett fenomen valdes intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Henricson & Billhult, 2012). En fördel med intervjuer är att de på 

unikt sätt kan riktas mot just den företeelse som är i studiens fokus samt att det finns 

möjlighet att ställa specifika följdfrågor. Det är viktigt med noggranna förberedelser inför 

intervjun, avseende plats, utrustning och tid (Dahlberg, 2014).  Innan intervjuerna kunde 

påbörjas togs kontakt med berörda verksamhetschefer via telefon för att informera om 
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studien. Därefter skickades brev och samtyckesblankett med information om studiens syfte 

och att det var frivilligt att delta i studie (se bilaga 1). Efter att ha fått samtycke av 

verksamhetscheferna skickades via e-post ett brev till BHV-sköterskor och föräldrarådgivare 

med information om studiens syfte och samtyckesblankett om att frivilligt vilja delta i studie 

(se bilaga 2). Alla som var inkluderade i projektet blev tillfrågade och tackade ja till 

intervjun. Sammanlagt var det sju informanter som intervjuades under ett fysiskt möte. Av 

etiska skäl genomfördes intervjuerna enskilt med åtanke för att informanten inte skulle känna 

sig i underläge. Samtliga informanter valde tid och intervjuplats på sina arbeten vilket var 

ett naturligt val för dem. Det fanns möjlighet till avskildhet och telefonen stängdes av och 

intervjun kunde genomföras ostört. 

För att få förståelse för annan människas levda erfarenheter är det viktigt att datainsamlingen 

genomförs med öppenhet och följsamhet. Alla människor har kunskap från tidigare 

uppleverenheter från sina liv som inkluderar både hälsa och sjukdom. Dessa erfarenheter är 

en värdefull tillgång som ger säkerhetskänsla men som samtidigt kan skapa en förförståelse 

med risk att stänga av nya intryck och ifrågasättande (Dahlberg, 2014). Författarna saknade 

erfarenhet av att arbeta med utökade hembesök hos nyblivna föräldrar. För att förstå hur 

saker och ting förhåller sig till varandra menar Dahlberg (2014) att det är nödvändigt att ha 

viss förståelse. Människan samlar kunskap genom olika uppleverenheter som kan underlätta 

i framtiden men det är viktigt att poängtera att tidigare erfarenheter kan också hindra att 

kunna se och lära nya saker och döma ut något i förhand. Det är viktigt att utveckla 

genomtänkta och öppna frågor som är lämpliga att undersöka och som besvarar studiens 

syfte (Dahlberg, 2014). Under intervjun ställdes inledningsvis några bakgrundsfrågor om 

informanternas ålder och yrkesuppleverenhet. För att besvara syftet sammanställdes både 

öppna intervjufrågor och följdfrågor gemensamt (se bilaga 3). Intervjuerna spelades in för 

att lättare kunna fokusera på det informanterna berättade om. Intervjuerna genomfördes 

enskilt, dessa transkriberades sedan tätt inpå intervjuerna. Kvale och Brinkman (2014) menar 

att vanligaste sättet att registrera intervjun är att använda sig av ljudinspelning vilket ger 

intervjuaren frihetskänsla att fokusera på själva intervjun utan att behöva anteckna. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och därefter transkriberades texten. 

Inspelningen gjorde det möjligt att spola tillbaka ljudfilen om någonting skulle varit oklart. 

Analys 

Kvalitativ innebördsanalys har valts för att analysera datamaterialet. Denna analysform 

präglas av öppenhet och följsamhet under hela analysprocessen. Kvalitativ innebördsanalys 

bearbetar datamaterialet så att det ger kunskap om hur en annan människa ser sin livsvärld 

samt belyser olika perspektiv vad hälsa och vårdande kan innebära för en person. Det är 

viktigt att kunna sitt material i sin helhet och ha läst igenom det flertal gånger innan själva 

analysen kan påbörjas (Dahlberg, 2014). Beskrivande innebördsanalys innebär att förstå ett 

fenomen, det vill säga ha förståelse för hur en företeelse ses av en annan person. I texten 

söks efter meningsenheter vilket är ord, meningar och stycken som svarar an på syftet. På 

samma sätt bearbetas vidare hela datamaterialet och slutligen finns det många menings- eller 

innebördsdelar. Innebörden kan finnas på olika nivåer och det är viktigt att tänka på vilka 

innebördsnivåer passar bäst för aktuell företeelse. Resultatet av innebördsanalys ska 
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slutligen beskriva en ny helhet av innebörder. Individuella innebörder beskrivs bäst med citat 

som återges i texten (Dahlberg, 2014). Deltagarnas levda erfarenheter presenteras i form av 

beskrivande text (Henricson & Billhult, 2012). 

 

Inledningsvis lästes datamaterialet noggrant igenom ett flertal gånger av båda författarna för 

att bekanta sig med materialet. Alla meningsenheter som motsvarade syftet valdes ut och 

diskuterades gemensamt. Texten klipptes sedan ut och lades i olika grupper med liknande 

innebörder. Dessa testades ytterligare mot syftet igen. Efter flertalet grundliga genomgångar 

sållades vissa meningsenheter bort då dessa inte motsvarade syftet. När alla meningsenheter 

var prövade mot syftet uppkom en ny sammansättning av de meningsenheter som slutligen 

mynnade ut i en ny helhet med fyra innebördsteman. 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2018) finns det fyra individskyddskrav som kategoriseras enligt 

följande. Informationskravet innefattar att deltagaren har rätt att ta del av information om 

vad projektet handlar om samt ha kännedom om att deltagaren har rätt att tacka nej eller 

senare avbryta sitt deltagande utan skyldigheter om att behöva ange anledning. 

Samtyckeskravet innefattar att deltagarens samtycke ska inhämtas skriftligt. 

Informationsbrev har skickats till samtliga deltagare och deras verksamhetschefer. 

Konfidentialitetskravet innefattar att data som deltagarna medgivit ska förvaras på ett säkert 

sätt utan åtkomst för obehöriga. Personer som lämnat ut känsliga uppgifter har rätt att teckna 

skriftlig förbindelse om tystnadsplikt. Alla uppgifter om identifierbara personer ska 

rapporteras på sådant sätt att enskilda individer inte ska kunna identifieras. Sista principen 

är nyttjandekravet vilket innefattar att all data som samlats in i forskningssyfte får endast 

användas för ändamålet och absolut inte i kommersiella syften. Datamaterialet kan doneras 

vidare till forskning (Vetenskapsrådet, 2018). Intervjuerna kan framkalla känslomässiga 

reaktioner hos de medverkande vilket bör finnas i åtanke och därför har deltagarna blivit 

tillfrågade om deras uppleverenheter av medverkan i studien.  
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RESULTAT 

Förutsättningar till gott samarbete 

BHV- sköterskor och föräldrarådgivare beskriver att projektet har tydliga riktlinjer om hur 

arbetet skall utföras vilket underlättar planering för hembesök. Samarbetet mellan BHV-

sköterskor och föräldrarådgivare erfars vara positivt, lärorikt och givande ur bådas 

perspektiv. Detta lyfter projektet då alla kompletterar varandra och tillsammans kan ge stöd 

i arbetet med att stötta familjer. Personalen har olika kunskapsområden och kan rådgöra och 

diskutera med varandra vilket känns betydelsefullt för dem. Olika professioner lär av 

varandra och delar med sig av sina kunskaper utifrån sitt perspektiv för att gemensamt få en 

bättre helhetsbild om familjens situation. De har förhoppningar om att i framtiden kunna 

arbeta vidare med projektet och ser gärna att det utökas till större områden då de tror det är 

en god investering. 

  

“Jag tycker samarbetet med andra har gett mycket och det är väldigt positivt. Vi lär mycket 

utav varandra, hur vi arbetar och hur vi kan stötta familjerna tillsammans vilket jag tycker 

är det positiva med projektet.” 

 

Samarbetet mellan personalen underlättas av att de har lokaler nära varandra och känner 

varandra sedan tidigare. BHV- sköterskor beskriver att det är lättare att göra sitt första 

hembesök hos familjer då föräldrarådgivare redan haft ett besök där och känner till familjen. 

Det leder till att hembesöket uppfattas mycket tryggare då det genomförs tillsammans. Även 

föräldrarådgivare menar att det inger trygghet till BHV-sköterskor genom att de redan träffat 

familjen tidigare ihop med barnmorska. En BHV-sköterska beskriver att hennes erfarenhet 

av att samarbeta med föräldrarådgivare är positiv då de är med från start i projektet och 

känner till familjen vilket underlättar avsevärt istället som tidigare koppla in 

föräldrarådgivare vid behov.   

 

“Jag upplever också att BHV- sköterskorna tycker att det är en trygghet att de vet vart vi 

ska, vi vet vilken familj vi ska möta. Vi har en bakgrund vilket inger trygghet hos BHV- 

sköterskorna.” 

 

Personalens erfarenheter tyder på att det har gått bättre än förväntat med tidsplanering inför 

hembesöken. De har avsatt två halvdagar i veckan och två timmar är planerat för varje 

hembesök men det har visat sig att vissa besök inte kräver så lång tid som avsatts. Vetskapen 

om att det finns tid för hembesök leder till att personalen stressar mindre och istället kan 

fokusera på själva hembesöket. De menar att förutsättningen för gott samarbete är att de i 

god tid kan planera in hembesöken i sina tidböcker. Personalen beskriver att arbetet styrs av 

positiv anda och om det uppstår problem i tidsplaneringen löser de det gemensamt. 

 

“Vi har avsatt två halvdagar i veckan men har det inte fungerat och vi behöver ändra till en 

annan dag så har det inte varit svårt, det löser vi. Så mycket enklare med samarbetet än vad 

vi hade förväntat oss.” 
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Mötesplatsens betydelse 

Att vara gäst i familjens hem ses som något positivt då personalen berättar att de skapar en 

annan sorts relation med föräldrarna än när de träffas på barnavårdscentralen. Personalens 

erfarenhet talar för att tillitsfulla relationer skapas till föräldrar vid hembesök. Detta medför 

att föräldrar vågar fråga om känsliga ämnen som problem i relationer mellan föräldrarna, till 

exempel när föräldern är arg relaterat till sömnbrist. Personalen beskriver att det är lättare 

att inge trygghet till oroliga föräldrar om de är välkomna hem till familjerna.  

 

Om någon har bekymmer eller oro så är vi ju glada att de pratar om det för då kan 

vi oftast göra att det bli lite lättare. Någon som har lyssnat och vi kan liksom hjälpa 

genom att lyssna. Det krävs en relation emellan och det hjälper hembesöken till. 

 

Det kräver mer tid att skapa trygghet men är samtidigt en otroligt viktig och väl investerad 

tid, påpekar personalen De erfar att kontinuiteten vid återkommande besök leder till en 

maktförskjutning vilket i sin tur kan skapa tillit och en närmare relation mellan familjen och 

personalen. Återkommande besök möjliggör uppföljning och att utveckla det som 

diskuterats vid tidigare besök. Familjen får en trygg bas då möten sker i hemmet och det blir 

mer avslappnande samtal. BHV-sköterskor och föräldrarådgivare uttrycker glädje över att 

båda föräldrarna oftast närvarar vid andra besöket och det märks att föräldrarna är lite mer 

förberedda. Personalens uppfattning är att hemmiljön gör föräldrar trygga vilket medför att 

föräldrar ställer frågor i mer naturlig och avslappnad miljö vilket de troligtvis inte skulle 

ställt på barnavårdscentralen. 

 

“När vi kommer hem så är vi gäster, vi kommer hem ju och hälsar på. När de kommer hit 

så är det lätt att de känner att de är lite små och kanske inte vågar ta upp det, det de tar upp 

hemma.” 

 

Uppfattningen är att föräldrar visar sin tacksamhet för det stöd som erbjuds i hemmet. Det 

märks att relationen bli djupare och föräldrarna vågar visa sin skörhet och erkänna att de 

kanske har det jobbigt just nu och att det är en tuff period i livet. Detta skulle inte 

framkommit om inte förutsättningar för en god och öppen relation funnits. Personalen 

berättar att det känns glädjande att bara kunna finnas till för familjen genom att lyssna och 

på detta vis hjälpa på sikt. Om föräldrar skulle behöva hjälp i framtiden och om behov 

uppstår i relationen så beskriver personalen att det känns bra att kunna vara tillgänglig. 

Personalen beskriver att det känns bra att vara en samtalskontakt och kunna ge stöd till 

föräldrar om hur de ska bemöta sitt spädbarn eller reda ut missförstånd med sin partner.  

 

Personalen berättar att de är välkomna i hemmen och föräldrarna är tacksamma för de 

återkommande besöken. De får en god och nära kontakt med de familjer som deltar i 

projektet. Personalen uttrycker att hembesöken inger trygghet, stabilitet och ett gott stöd till 

familjerna, särskilt till de som nyligen flyttat till Sverige. Personalen beskriver att de är 

medvetna om att det många gånger tar lång tid innan resultatet visas av det förebyggande 

arbete de utför. Trots detta erfar personalen att det känns glädjefyllt att få uppskattning av 

föräldrar vid hembesöken och det är meningsfullt att arbeta förebyggande. 
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Vi har tagits emot med öppna armar, och det känns….dom jag har mött.....det har 

varit   så positivt och man känner att dom är glada, dom är tacksamma. En mamma 

sa så här: “När jag kom till Sverige kände jag ingen men nu känns det som om jag 

har fått några vänner.” 

 

Personalen beskriver att hembesöken ser olika ut beroende på om det är en familj med svensk 

eller utländsk bakgrund. Familjer från andra kulturer visar oftast stor generositet då bordet 

ofta är uppdukat och det bjuds på fika vilket får personalen känna sig väl mottagen. 

Personalens uppfattning är att det känns givande och ger en ödmjukhet att få ta del av andra 

kulturer och seder. Personalen beskriver att ibland involveras även andra familjemedlemmar 

vid besöken vilket upplevs positivt.  

 

“Hembesöken ger en inblick och en ödmjukhet inför alla olika slags sammanhang, kulturer 

och just det här att få komma till andras hem och bli hembjuden. Man bli alltid välkommen.” 

Konkret stöd till föräldrar 

Att ge konkret stöd och tydlig information till nyblivna föräldrar, särskilt till de från andra 

kulturer är en mycket viktig del i personalens arbete. Deras uppfattning är att föräldrar 

känner mer eller mindre oro över sitt nyfödda barn och då är det bra att kunna erbjuda sitt 

stöd. Personalen får ofta mycket frågor om mat, sömn, trötthet, ekonomi och hur föräldrarna 

ska hjälpa varandra för att orka igenom småbarnstiden. Personalen menar att de kan stödja 

föräldrar genom att lyssna och samtala med dem hur de hanterar sin livssituation. Arbetet 

känns meningsfullt, poängterar personalen, att följa barns utveckling samt följa upp frågor 

som föräldrar funderar över. De utökade hembesöken öppnar möjligheter att nå fler familjer 

som behöver stöd på olika sätt. BHV- sköterskor och föräldrarådgivare har kunskap om hur 

deras verksamheter fungerar och gärna vill erbjuda något gynnsamt till de föräldrar att 

komma in och förstå det svenska samhället och vart de kan vända sig om de stöter på 

problem. 

 

Arbetet att informera föräldrarna om föräldrarådgivarnas verksamhet och öppna förskola 

känns givande för personalen då syftet är att stärka föräldrarollen. En föräldrarådgivare 

uttrycker att det känns bra att kunna erbjuda ensamma föräldrar som inte bott i Sverige 

särskilt länge och som känt sig isolerade att komma till Öppna förskolan, vilket kan skapa 

ett socialt nätverk för föräldrar. En föräldrarådgivares uppfattning är att det krävs erfarenhet 

för att känna sig trygg i sin arbetsroll och kunna hjälpa och vägleda en förälder till öppna 

förskolan. En annan föräldrarådgivare berättar att det känns bra att kunnat hjälpa en mamma 

med social fobi och följa med henne till Öppna förskolan då hon senare självständigt vågar 

gå dit.  Att hitta föräldrar i ett tidigt skede som är i behov av extra stöd ses som förebyggande 

arbete och ett optimalt arbetssätt.  

 

Där har jag också kunnat trygga föräldrarna och lugnat genom att förklara och 

informera hur det fungerar runt, t.ex., inskolning, hur man söker, men också hur det 

fungerar på förskolan. Jag har även kunnat vara en trygg person i kontakten med 

öppna förskolan, där jag följt med och lotsat föräldern in i gruppen. 
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Behovet av stöd ser olika ut för familjer. Personalen erfar att de har en viktig roll i att stötta 

föräldrar i deras föräldraskap. Förutsättningen för att kunna ge gott stöd är om det redan 

finns en etablerad och bra kontakt med familjen.  

 

“Man känner dom lite när man hunnit göra två besök så man har fått god kontakt med dom 

och kunnat stötta dom så de får ökat förtroende för oss”. 

 

Om problem skulle uppstå i framtiden är det lättare att avdramatisera kontakt med 

socialtjänsten som redan känner familjerna genom hembesöken. Till familjer med utländskt 

ursprung läggs mer fokus på att informera om hur sjukvården fungerar i Sverige då det finns 

stor oro kring förlossning om hur det fungerar i det nya landet. Stor vikt läggs även vid att 

försöka få fäderna delaktiga redan från början.  Personalens erfarenhet visar att 

informationen bidrar till att fler fäder väljer att delta under förlossning samt vid hembesök, 

vilket känns meningsfullt och som en god insats. Oavsett kulturella skillnader ses det som 

av stor betydelse att fadern är med då föräldrarna får samma information och utgångsläge. 

Utmaningar att stödja föräldrar 

Personalen beskriver att det är svårt att nå ut med information om projektet till alla familjer 

framförallt till dem med utländsk härkomst. Personalen funderar över hur de kan presentera 

projektet så föräldrar lockas till att delta. Personalens erfarenhet av projektet är att familjer 

verkar vara osäkra och funderar över varför just de ska ingå i projektet och inte andra familjer 

som bor i samma stad fast i en annan stadsdel. Anledningen till detta, menar personalen är 

att familjerna inte vill känna sig annorlunda och utpekade trots att personalen har försökt att 

vara tydliga och påpeka att besöken är frivilliga och till för familjens skull och inte för att 

inspektera hemmiljön. Funderingar förekommer över familjer som kanske skulle behövt 

extra stöd men ändrat sig och senare tackat nej till projektet.  

 

Så det är sådant vi funderar över, hm, hur kan vi, vad ska jag säga, göra reklam eller 

sälja in på ett annat sätt? Å jag tänker att det är viktigt att erbjuda något som är 

förmånligt för föräldrarna. Vi har inget egensyfte i att gå på dom här hembesöken 

eller att vi är ute efter någon utan vi vill erbjuda någonting som skall vara till hjälp 

för att förstå det svenska samhället och veta vart man ska vända sig om man stöter 

på problem. 

 

Personalens erfarenheter är att föräldrar från andra kulturer inte är vana att få professionell 

rådgivning via barnavårdscentralen utan istället brukar lyssna och få råd av sina föräldrar, 

släktingar och läkare från hemlandet. Detta ser BHV- sköterskorna som en utmaning i att 

bedöma hur mycket föräldrarna tar till sig av informationen de får från sjukvården och hur 

mycket de påverkas från annat håll med traditioner och seder från hemlandet. Personalens 

erfarenhet är att det är en utmaning att ha tolk i samband med hembesök då det kan vara 

svårt få bekräftat om informationen nått fram. Ur etisk synpunkt beskriver personalen att det 

svårt att ta upp känsliga ämnen vid tolks närvaro. De berättar att hembesök med tolk tar 

längre tid då de kan behöva förklara och jämföra med föräldrars erfarenheter från andra 

kulturer samt berätta om hur det fungerar i Sverige.  

 

Man kan ibland känna att man ger råd och säger “du kanske skulle kunna göra så 

här” men att man ändå inte riktigt gör så och då undrar man ju vad det beror på. 
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Kan det vara så att man är påverkad från äldre generationen och släktingar som har 

annan synpunkt hur man ska göra. 

 

Utmaningar som personalen beskriver med projektet är planering, logistik och svårighet att 

få ihop gemensamma tider till hembesök. De beskriver en oro att få ihop tider med 

barnmorskan eftersom det är svårt att planera in exakt datum när barnet ska födas och utifrån 

det planera gemensamt besök med barnmorska och föräldrarådgivare. Några BHV-

sköterskor beskriver att de inte har fått information om projektet i tillräckligt god tid för att 

kunna känna sig förberedda. Vidare beskriver en annan BHV-sköterska att på grund av 

obefintligt stöd av chefen har hon inte fått avsatt tid som planerat från början för att kunna 

förbereda sig och planera arbete med projektet. Deras erfarenhet visar att de istället får ta tid 

till hembesöken utav ordinarie arbetstid med övertid som följd, vilket kan upplevas 

stressande.   

 

“Jag tycker, i början när vi fick besked väldigt sent när vi skulle starta med projektet... Så 

jag har ju inte haft någon tid att jobba med projektet.” 

Resultatsammanfattning 

I resultatet framkommer att de utökade hembesöken beskrivs positivt av både BHV- 

sköterskor och föräldrarådgivare. Personalen känner sig i allmänhet välkomna i hemmen och 

familjer visar stor tacksamhet för det stöd de får. Uppfattningen är att det känns lättare att ge 

stöd och inge trygghet i familjens eget hem. Familjer från andra länder visar ofta stor 

generositet vilket bidrar till en ödmjukhet inför andra kulturer och seder. Dock beskrivs det 

att det svårt att nå fram med information och rådgivning till alla familjer, framförallt de med 

utländsk härkomst. Samarbetet mellan BHV-sköterskor och familjerådgivare erfars som 

lärorikt och givande vilket ses som en stor fördel i projektet då alla kompletterar varandra 

för att bäst kunna stödja familjerna. Det framkommer att återkommande besök skapar 

trygghetskänsla hos personal såväl som hos familjer. Tillit och en god relation är en 

förutsättning för att familjen ska kunna våga visa sin sårbarhet vilket kan leda till djupare 

samtal och bättre stöd. Det som beskrivs som svårt med projektet i vissa avseenden är att 

planera in nyföddhetsbesöket och några uttrycker att de inte har rätt förutsättningar 

tidsmässigt att förbereda och utföra besöken. Trots detta ses vinsten med projektet vara att 

arbeta förebyggande, kunna finnas till för familjen genom stöd och information och på så 

vis hjälpa dem på lång sikt.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa BHV-sköterskors och föräldrarådgivares erfarenheter av 

att arbeta med utökade hembesök för nyblivna föräldrar. Kvalitativ metod med 

fenomenologiskt livsvärldsperspektiv av Dahlberg (2014) ansågs som relevant val då 

avsikten med föreliggande studie var att ta del av andras erfarenheter av ett fenomen. För att 

förstå en annan människas livsvärld är det viktigt, menar Dahlberg (2014) att 

datainsamlingen präglas av öppenhet och följsamhet vilket kan vara både lätt men samtidigt 

en komplicerad uppgift.  En sådan “tyglad” hållning bör prägla hela arbetet för att få fram 

genomtänkta och lämpliga frågor. I föreliggande studie har författarna diskuterat sin egen 

förförståelse innan studien påbörjades. Gemensam slutsats var att det saknades erfarenhet av 

att arbeta med hembesök inom BHV samt att samarbeta med andra professioner under ett 

projekt. Detta möjliggjorde en neutral och öppen utgångspunkt under hela studien, vilket 

kan ses som en styrka. Detta bekräftar Johnston, Wallis, Oprescu och Gray (2017) att 

studiens resultat kan påverkas och tillförlitlighet äventyras om författarna präglas av egna 

antaganden och förförståelse. För att upprätthålla objektivitet i studien kan författaren 

försöka minimera eller ignorera sina personliga erfarenheter av ett fenomen, vilket kan vara 

en svår uppgift. Författarna anser att egen förförståelse varken präglade datainsamlingen 

eller analysprocessen utan istället präglades författarna av öppenhet och nyfikenhet under 

hela studien. Författarna diskuterade om egen erfarenhet skulle varit en fördel i denna studie 

och slutsatsen var att det är lättare att inte ha förutfattade meningar som kan påverka 

resultatet. För att sträva efter öppenhet och följsamhet krävs det att författarna är envisa, 

nyfikna och vill förstå de små nyanser samt ha tålamod om någonting verkar oklart och inte 

föregå med egna antaganden, beskriver Dahlberg (2014).  

 

Innan genomförande av datainsamlingen planerades först att göra en provintervju för att 

undersöka frågornas relevans i förhållande till det som söktes svar på. Då informanterna inte 

hade möjlighet att boka fler intervjuer valdes det att avstå från denna idé. Detta skulle kunna 

ses som svaghet i studien. För att bäst kunna fokusera på varje enskild intervju och inte 

blanda ihop dessa valdes att genomföra en intervju om dagen, vilket styrks av Dahlberg 

(2014) att det är ett bra tillvägagångssätt. Inledningsvis fick informanterna svara på några 

bakgrundsfrågor gällande ålder, kön och yrkeserfarenhet. Diktafon användes för att spela in 

intervjuerna. Det gav författarna möjlighet att fokusera på själva intervjun och lyssna på det 

som sägs. Genom att lyssna på konstpauser och tonfall under transkriberingsprocessen 

kändes det som om författarna återupplevde intervjun på nytt och det gav även möjlighet att 

lyssna om på intervjun om någonting skulle ha verkat oklart. En annan fördel med att spela 

in en intervju upptäckte författarna var att för varje intervju som genomfördes ökade deras 

självförtroende och följdfrågor till nästa intervju förekom mer naturligt utan osäkerhet.  

 

En styrka med fysiskt möte var att det medförde möjligheter att ställa följdfrågor samt reda 

ut uppkomna oklarheter direkt på plats. Dahlberg (2014) menar att intervjuer är bra metod 

för att ta del av hur andras erfarenheter om hur de upplever sin livsvärld. Deltagarna har 

möjlighet att svara på öppna frågor med egna ord. De frågor som ställs under intervjun skall 

avspegla syftet. Även Danielsson (2012) bekräftar att intervjuer är ett bra sätt att förstå 

deltagarnas erfarenheter. Nackdelen med intervjuer är att det kan vara tidskrävande process, 

menar Dahlberg (2014). Författarna upplevde dock inte att intervjuer och transkribering tog 
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mycket tid utan det kändes lärorikt och inspirerande att utföra intervjuer och ta del av andras 

erfarenheter. Transkriberingen sågs som en del av arbetet att bli bekant med datamaterialet. 

 

På grund av ingen erfarenhet av att intervjua upplevdes det svårt att ställa följdfrågor vid 

första intervjutillfället då det fanns en viss rädsla och osäkerhet att tystnader skulle uppstå. 

Detta upplevdes dock lättare ju fler intervjuer som genomfördes då tryggheten ökade. 

Dahlberg (2014) menar att det är en fördel om det blir tyst ibland under intervjuerna då den 

som blir intervjuad kan behöva tänka efter, dra sig till minnes och fundera över rätt 

formulering för att uttrycka sin upplevelse. Det är intervjuarens uppgift att ställa följdfrågor 

och uppmana intervjupersonen att utveckla sina svar (Dahlberg, 2014). 

 

Det var relativt lätt att få kontakt med verksamhetschefer och informanter och samtliga 

tillfrågade tackade ja till en intervju. Begränsningar i denna studie kunde ha varit 

datainsamling då endast de som är delaktiga i projektet kan bli tillfrågade och besvara syftet. 

Det fanns risk att de tillfrågade informanterna skulle tackat nej till intervjun vilket skulle 

påverkat resultatet och dess tillförlitlighet.  Dahlberg (2014) skriver att lågt deltagande av 

informanter kan påverka studiens tillförlitlighet och resultat. De sju deltagarna i denna studie 

har bidragit till väsentlig information med varierande erfarenheter och syftet har besvarats 

vilket anses vara en styrka. Dock behöver inte resultatet påverkas positivt av ett större antal 

informanter då det kan bli mycket upprepningar som ändå får sållas bort utan det viktiga är 

att texten fångar in innebörder i berättelserna (Dahlberg, 2014). Dock kan slutsats dras att 

resultatet kan ha påverkats på grund av den korta tid projektet pågått då vissa hade endast 

utfört få antal hembesök när studien genomfördes. Under intervjuerna framkom det att av de 

100 planerade familjerna deltog endast cirka 45 familjer i projektet. Troligtvis skulle 

resultatet varit annorlunda om deltagarna haft en längre erfarenhet av att delta i projektet 

samt att fler familjer skulle deltagit. 

 

Efter genomförda intervjuer transkriberades all text ordagrant och enskilt av författarna. 

Därefter lästes all text igenom av båda författarna och väsentliga innebörder som motsvarade 

syftet valdes ut. Hela analysprocessen genomfördes gemensamt. Dahlberg (2014) menar att 

analysen bör präglas av öppenhet och följsamhet. För att öka studiens tillförlitlighet beskrev 

författarna urval, datainsamling och analysförfarande noggrant för att studien skulle kunna 

vara överförbar. Detta bekräftar även Polit och Beck (2016) att överförbarhet påvisar om 

resultatet är möjligt att applicera på en annan kontext. Vidare bekräftar Johnston et al., 

(2017) att all datainsamling bör ske noggrant för att upprätthålla trovärdighet.  

 

Hela arbetet har präglats av etisk medvetenhet där etiska regler tagits i beaktande. Författarna 

har medvetet valt ett område att fördjupa sig i som inte präglas av egna erfarenheter, dels för 

att inte få hög igenkänning, dels för att inte känslomässigt påverkas av det fenomenet som 

studeras. Efter avslutad intervju tillfrågades informanterna vad de ansåg om att bli 

intervjuade om sitt arbete. Samtliga tyckte att det kändes bra att berätta om sina erfarenheter. 

Några kunde dra slutsatser att projektet är meningsfullt och de hoppas på ett fortsatt 

samarbete. Författarna i denna studie har använt sig av Dahlbergs (2014) innebördsanalys 

men konstaterar att kvalitativ innehållsanalys också varit lämplig att använda som analys då 

syftet var att beskriva erfarenheter. 
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Resultatdiskussion 

Det framkommer i studien att samarbete med andra yrkeskategorier beskrivs som kreativt 

och lärorikt. Det upplevs positivt att personalen kan komplettera varandra med sina specifika 

kunskaper och tillsammans stötta familjerna. Carlsson, Frithiof och Gunnarsson (2018) 

instämmer i att olika yrkeskategorier kan komplettera varandra väl och tillsammans ge 

trygghet till familjen. I Olanders (2003) studie framkommer det att när två yrkeskategorier 

gör ett hembesök tillsammans är det större möjlighet att uppmärksamma familjens hemmiljö 

då samtalen sker växelvis och familjens behov kan tillgodoses lättare. Enligt Marttita et al 

(2017) kan samarbete mellan BHV-sköterska och föräldrarådgivare minska oro hos 

föräldrarna och mötet med personalen från socialtjänsten kan avdramatiseras. Det 

framkommer i denna studies resultat att faktorer som bidrar till ett lyckat samarbete är god 

tidsplanering, att personalen känner varandra sedan tidigare samt att olika yrkeskategorier 

arbetar i samma lokaler. Detta styrker även Leirbakk et al (2018) i sin studie. 

 

Denna studies resultat visar att personalen beskriver hembesöken som mycket uppskattade 

och att dessa besök inger trygghet till föräldrarna. Deras uppfattning är att familjer med 

utländsk härkomst visar stor generositet och det får personalen att känna sig välkomna. 

Resultatet visar att arbetet känns meningsfullt trots vetskap om att resultatet först visar sig 

lång tid senare. Personalens uppfattning är att utökade hembesök är en bra investering för 

framtiden då sårbara familjer kan identifieras och få rätt stöd. Resultatet visar att personalen 

fokuserar på hela familjen och önskar om att båda föräldrarna kan delta vid hembesök. Stubs 

och Achat (2016) skriver att genom hembesök kan sårbara familjer identifieras och psykisk 

ohälsa förebyggas. Därför är det av stor betydelse att tidigt försöka främja hälsa bland barn 

och unga (Folkhälsomyndigheten, 2018). Om föräldrar får stöd tidigt kan det hjälpa barnet 

på lång sikt (Fonagy, 2004).  Hembesök kan bidra till bättre hälsa hos barn och föräldrar 

vilket på lång sikt kan vara kostnadseffektivt för samhället (Finello, Tarteryan och Riewerts, 

2016). 

 

Resultatet visar att personalen får mycket frågor av föräldrar om mat, trötthet, ekonomi och 

hur de kan hjälpa varandra för att klara av småbarnstiden. Personalen menar att de kan stödja 

föräldrar genom att lyssna och samtala om hur de kan hantera sin nya livssituation. Det är 

tufft att vara förälder i dagens samhälle med många krav och förväntningar, menar 

Bäckström et al (2018). De förändrade rollerna i parrelationen medför ökad stress vilket kan 

leda till konflikter i äktenskapet samt svårigheter att klara av att kombinera barnomsorg, 

hushåll och arbete. Resultatet i denna studie visar även att personalen önskar att fäder skulle 

vara mer delaktiga vid hembesök och många av dem med utländsk härkomst upplystes om 

vikten av att delta vid förlossningen, något de inte är vana vid från hemlandet. Personalen 

tycker det är viktigt att båda föräldrar får samma information vid hembesök. Barboza et al 

(2018) menar att det är viktigt att göra fäderna delaktiga. Genom familjefokuserad 

omvårdnad skapas det ömsesidig relation mellan vårdaren och familjen vilket kan leda till 

tillitsfull och unik relation (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Mastro, Flynn och 

Preuster (2014) menar att familjefokuserad omvårdnad handlar om delaktighet och 

ömsesidig respekt i relationen mellan vårdaren och familjen. 

 

Föreliggande studie beskriver betydelsen av personalens verksamhet och deras uppgift att 

stärka föräldrarollen. Föräldrarådgivare ser det som en viktig och betydelsefull uppgift att 

ge föräldrar det extra stöd de behöver genom att visa dem hur öppna förskolan fungerar samt 

vägleda dem dit. Enligt Olander (2003) är familjecentralen en plats där BHV-sköterska och 
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föräldrarådgivare kan stödja barn och familjer under en viktig tid i deras liv. Resultatet i 

denna studie visar att personalen har erfarenheter av att föräldrar med utländsk härkomst 

som deltar i öppna förskolan har lättare att få vänner och komma in i svenska samhället. 

Dock erfars det är svårt att nå fram med information till alla familjer och särskilt till dem 

som verkligen skulle behöva stöd. Wallby, Sarkadi och Fabian (2013) bekräftar att just de 

familjer som riskerar att drabbas av ohälsa inte brukar besöka familjecentraler i lika stor 

utsträckning som andra familjer. Resultatet i denna studie visar att föräldrarådgivare ser sitt 

jobb som meningsfullt. De själva anser det krävs erfarenhet för att kunna vägleda en förälder, 

lotsa in den i Öppna förskolan och få denna att känna sig trygg. Detta skriver även 

Socialstyrelsen (2008) och Olander (2003) att familjecentralen är en stödjande verksamhet 

som består av olika professioner där det ingår barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst 

som tillsammans riktar sig till föräldrar och barn under viktig period i deras liv. Wallby, 

Sarkadi och Fabian (2013) menar att familjer bör informeras om att det finns familjecentral 

samt hur de kan ta sig dit. I föreliggande studie diskuterar personalen emellan varandra hur 

de kan informera de föräldrar som inte vill medverka i projektet.  

 

I resultatet framkommer att återkommande besök hos familjerna skapar en maktförskjutning 

där familjerna är trygga i sina hem vilket skapar goda förutsättningar att föräldrar kan känna 

tillit till personalen och ökad trygghet i sitt föräldraskap. Det framkommer att hembesök 

skapar goda relationer där föräldrarna ges tillfälle att ta upp mer känsliga saker som de inte 

skulle ha gjort på en barnavårdscentral. Studiens resultat kan påvisa att anknytning mellan 

föräldern och barnet påverkas positivt då föräldrarna erbjuds stöd i sitt föräldraskap och 

känner ökad delaktighet i sitt föräldraskap. Tidigare studier visar att genom stöd till 

föräldrarna ökar möjligheten till bättre anknytning (Heamen, Chalmers, Woodgate & 

Brown, 2006; Priddis & Wells, 2010; Webster-Stratton, 2001).  

 

Resultatet i denna studie sammanfattar vissa svårigheter i projektet. Studien visar att 

personalen träffar familjer från andra kulturer vilket ses som en stor utmaning på flera olika 

sätt, till exempel när det gäller kulturella skillnader och kommunikation. Detta bekräftas 

även i tidigare forskning då BHV-sköterskor känner sig otillräckliga i mötet med föräldrar 

från andra kulturer (Söderbäck & Ekström, 2014). Något som kan försvåra BHV-

sjuksköterskans möjlighet till god hälsobedömning är de kulturella, etiska och religiösa 

olikheterna (Magnusson et al., 2016). Vidare menar Berlin (2010) att det krävs kunskap i 

kulturellt bemötande och att BHV-sköterskor bör vara skickliga i interaktionen med familjer 

från andra kulturer där de möter olika sorters problem. Carlsson, Frithiof och Gunnarsson 

(2018) skriver att personalen möter föräldrar från andra kulturer som känner sig osäkra om 

vad som krävs av föräldrarna i nya hemlandet Sverige. Samarasingne, Fridlund och 

Arvidsson (2006) beskriver att familjer som är från andra kulturer kan känna social 

segregation och förändrade roller i familjen vilket påverkar deras välbefinnande. Genom 

familjefokuserad omvårdnad kan BHV-sköterskor stärka familjens identitet och minsk 

psykosocial stress. 

  

Studiens resultat visar att personalen beskriver utmaningar i att nå fram med information och 

rådgivning till föräldrar från andra kulturer. De tycker det är svårt att avgöra om de lyssnar 

och tar till sig det som sägs från professionen eller istället följer sina kulturella traditioner 

och seder. Barboza et al (2018) och Carlsson, Frithiof och Gunnarsson (2018) bekräftar att 

föräldrar kan välja att antingen följa sina kulturella traditioner och seder eller följa de råd de 

får från svensk sjukvård. I denna studie framkommer att det kan vara svårt att planera in tid 
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för gemensamma hembesök. Personalen uttrycker oro över hur de ska få ihop tider till 

hembesök som passar både personal och familj. Detta framkommer även i Carlssons, Frithiof 

och Edvardsson (2018) studie att det är svårt att få ihop tiderna.  

Konklusion 

Resultatet från denna studie har likheter med tidigare forskning gällande BHV- sköterskors 

och familjerådgivares erfarenheter kring utökade hembesök. Fördelar med utökade 

hembesök visar på ökad trygghet och stöd i föräldrarollen samt ökad kunskap om det svenska 

samhället. Studiens resultat ger betydelsefull kunskap om BHV-sköterskors och 

föräldrarådgivares erfarenheter av att arbeta med utökade hembesök för nyblivna föräldrar. 

Studiens resultat ger även viktig kunskap om hur personalen kan stödja föräldrar i deras 

hemmiljö. I resultatet framkommer att personalen anser hembesöken som uppskattade av 

föräldrarna då de vågar ta upp och lättare kan prata om känsliga ämnen i sin hemmiljö. 

Samarbete med andra professioner beskrivs som mycket positivt då de kan se familjens 

situation ur olika synvinklar och tillsammans stötta dem på bästa sätt. Hembesöken fyller en 

viktig funktion och anses förebygga ohälsa i framtiden då tidiga insatser kan främja 

anknytning mellan barnet och föräldern. Förutsättningen för ett väl fungerande projekt är att 

det finns tid och ges utrymme för planering. Arbetet med utökade hembesök förväntas ge 

större möjlighet för stöd till familjerna, kunna påverka barnens hemmiljö och stärka 

föräldraskapet. För att klara av utmaningar som det kan innebära att arbeta med utökade 

hembesök behöver personalen förutsättningar för ett fungerande samarbete och få utbildning 

i olika kulturella synsätt, handledning och stöd från chefer. För att detta skall kunna 

genomföras krävs det resurser och mod att satsa på detta arbetssätt.   

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studiens resultat kan bidra till ökad medvetenhet om BHV-sköterskors och 

föräldrarådgivares uppleverenheter av att arbeta med utökade hembesök och att stödja barn 

och dess föräldrar. Förhoppningen är att personalen kan reflektera över sitt arbetssätt och att 

arbetet med utökade hembesök kan sprida sig och implementeras i fler områden i Sverige.  

Då arbetssättet är relativt nytt i Sverige krävs det uppföljande och utvidgade studier när alla 

hembesök är gjorda för att få en bättre helhetsbild av personalens erfarenheter av projektet.   

Det vore även intressant att göra en intervjustudie om föräldrarnas erfarenheter av de utökade 

hembesöken. På grund av lågt antal deltagande familjer i ett visst område bör det arbetas 

vidare på hur personalen kan informera om projektet och dess arbetssätt så att familjerna blir 

intresserade av att delta.  Det vore även intressant att följa upp och “mäta” hälsan längre 

fram på de barn som deltagit i projektet, precis som i den finska studien. Barnhälsovården 

och Socialtjänsten kan behöva utveckla sina respektive verksamheter med tidiga insatser och 

samverkan. Detta för att behovet av akuta insatser kan minska och för att det ur ett 

psykosocialt perspektiv kan vara bra att ge barn och familjer chansen till bättre stöd när 

familjerådgivare kan initieras tidigt. 
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Bilaga 1  

Informationsbrev till verksamhetschef Närhälsan Ryd/Töreboda 

Vi är två distrikssköterskestudenter vid Högskolan i Skövde som under våren 2019 skall 

skriva vår magisteruppsats. 

 

Syftet med denna studie är att belysa BHV- sköterskors och föräldrarådgivares 

uppleverenheter av att stödja föräldrar i deras föräldraskap genom utökade hembesök. 

 

Psykisk ohälsa är ett stort problem utifrån folkhälsoperspektiv.  Att växa upp i ett 

socioekonomiskt utsatt område kan medföra risker för barnets liv och hälsa. Människors 

hälsa i allmänhet är sämre ju lägre socioekonomisk position de har. Det är betydelsefullt med 

goda uppväxtvillkor för att senare i vuxen ålder klara av påfrestningar och kunna bibehålla 

god hälsa. Tidigare studier visar att utökade hembesöksprogram till nyblivna 

förstagångsföräldrar har positiv effekt på barns hälsa både på kort och lång sikt. 

 

Härmed tillfrågar vi dig om samtycke till att intervjua de BHV- sköterskor och 

föräldrarådgivare som deltar i projektet Förstärkt föräldraskap - utökade hembesök.  

 

Vi planerar att genomföra enskilda intervjuer under vecka 7 och 8. Intervjuerna kommer att 

spelas in och varje intervju beräknas ta cirka 30-45 minuter. Allt intervjumaterial kommer 

behandlas konfidentiellt och med största noggrannhet vilket innebär att deltagarens identitet 

inte kommer att framstå i studien. Vi tar hänsyn till etiska regler gällande sekretess, 

noggrannhet och deltagarnas självbestämmande. Deltagandet är helt frivilligt och personalen 

kan när som helst avbryta sin medverkan i studien. När examensarbetet är klart kommer det 

publiceras i DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

 

För att få genomföra intervjuerna behöver vi ditt samtycke vilket lämnas via mail. 

Deltagarna kommer att få skriva på ett samtyckesformulär i samband med intervjuerna. Har 

du frågor gällande studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss eller vår 

handledare. 

 

Iri Gripenwald                                                         Emilia Didriksson 

Distriktsköterskestudent                                          Distriktsköterskestudent 

Högskolan i Skövde                                                 Högskolan i Skövde                                                     

a13irigr@student.his.se                                           a18emidi@student.hi.se 

 

Margareta Larsson 

Lektor i omvårdnad 

Högskolan i Skövde 

margareta.larsson@his.se 
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Härmed ger jag mitt samtycke till att BHV-sköterskor/föräldrarådgivare tillfrågas om 

deltagande i studien. 

 

 

………………………………………………. 

Ort och datum 

 

………………………………………………. 

Namn vårdcentralchef 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till BHV- sköterskor och föräldrarådgivare Närhälsan 

Ryd/Töreboda.  

Vi är två distrikssköterskestudenter vid Högskolan i Skövde som under våren 2019 skall 

skriva vår magisteruppsats. 

 

Syftet med denna studie är att belysa BHV- sköterskors och föräldrarådgivares 

uppleverenheter av att stödja föräldrar i deras föräldraskap genom utökade hembesök. 

 

Psykisk ohälsa är ett stort problem utifrån folkhälsoperspektiv.  Att växa upp i ett 

socioekonomiskt utsatt område kan medföra risker för barnets liv och hälsa. Människors 

hälsa i allmänhet är sämre ju lägre socioekonomisk position de har. Det är betydelsefullt med 

goda uppväxtvillkor för att senare i vuxen ålder klara av påfrestningar och kunna bibehålla 

god hälsa. Tidigare studier visar att utökade hembesöksprogram till nyblivna 

förstagångsföräldrar har positiv effekt på barns hälsa både på kort och lång sikt. 

 

Härmed tillfrågar vi dig om samtycke till att delta i en intervju gällande pågående projekt 

Förstärkt föräldraskap - utökade hembesök. Intervjun kommer att beröra dina 

uppleverenheter av att arbeta med utökade hembesök. 

 

Vi planerar att genomföra enskilda intervjuer under vecka 7 och 8. Intervjuerna kommer att 

spelas in och intervjun beräknas ta cirka 30-45 minuter. Allt intervjumaterial kommer 

behandlas konfidentiellt och med största noggrannhet vilket innebär att din identitet inte 

kommer framstå i studien. Vi tar givetvis hänsyn till etiska regler gällande sekretess, 

noggrannhet och deltagarnas självbestämmande. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när 

som helst avbryta din medverkan i studien utan vidare motivering. När examensarbetet är 

klart kommer det publiceras i DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

 

Med din medverkan får du möjlighet att bidra med dina kunskaper och uppleverenheter 

gällande arbetet med utökade hembesök. Din medverkan kan därmed bidra till 

kunskapsutveckling inom området.  

 

Om du har några frågor är du välkomna att kontakta oss eller vår handledare via e post eller 

telefon. 

 

Iri Gripenwald                                                         Emilia Didriksson 

Distriktsköterskestudent                                          Distriktsköterskestudent 

Högskolan i Skövde                                                 Högskolan i Skövde 

xxx-xxxxxxx.                                                            xxx-xxxxxxx 

a13irigr@student.his.se                                           a18emidi@student.his.se 

 

Margareta Larsson 

Lektor i omvårdnad 

Högskolan i Skövde 

xxxx-xxxxxx margareta.larsson@his.se 
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Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i intervjustudien.  

Jag känner att mitt deltagande är helt frivilligt och jag kan när som helt avbryta min 

medverkan.  

 

…………………………………………………………. 

Ort                                           Datum 

 

…………………………………………………………. 

Namnteckning 

 

………………………………………………………… 

Namnförtydligande  
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Öppna frågor 

– Hur är det att arbeta med utökade hembesök? 

– Hur är samarbetet med Barnhälsovården/socialtjänsten/mödravården i samband med 

utökade hembesök?  

– Hur är det att göra återkommande besök hos familjerna? 

– Vilken betydelse har det för dig beroende på vilka i familjen som deltar under hembesöket? 

Följdfrågor 

– Kan du utveckla/berätta om ett besök? 

– Hur menar du? 

– Kan du ge exempel? 

– Varför då tror du? 

– Har du något mer att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 


