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Sammanfattning    

 

Flertalet studier har visat att hembesök är uppskattat av både 

barnhälsovårdsjuksköterskor (BHV-sjuksköterskor) och föräldrar. Hembesöket ger en 

inblick i livsvärlden. Det ger en djupare relation mellan BHV-sjuksköterskan och 

familjen vilket underlättar BHV-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Hembesök till 

nyblivna föräldrar har länge genomförts inom den svenska barnhälsovården. Sedan 

2014 finns rekommendationen att hembesök även ska genomföras när barnet är åtta 

månader. Syftet med studien är att beskriva BHV-sjuksköterskans upplevelse av att 

genomföra hembesök när barnet är åtta månader. Metoden som använts i studien är 

kvalitativ forskningsintervju där sju BHV-sjuksköterskor intervjuats. Datamaterialet 

analyserades enligt Elo och Kyngäs (2008) kvalitativ innehållsanalys och resulterade i 

tre kategorier: att vara trygg i sitt yrkeskunnande, att bygga goda relationer samt att 

anpassa till olika förutsättningar. Resultatet visar att trygghet i yrkesrollen underlättar 

genomförandet av hembesök när barnet är åtta månader. BHV-sjuksköterskan vågar 

ställa obekväma frågor samt har förmågan att anpassa sig efter olika miljöer. BHV-

sjuksköterskan kan vid hembesök få en bild av barnets hemmiljö utan att ord behöver 

användas. Vid hembesöket vid åtta månader upplever BHV-sjuksköterskan en trygghet i 

relationen till familjen då kontakten med familjen många gånger är etablerad sedan 

tidigare. Ibland får BHV-sjuksköterskan dock en känsla av att vara kontrollant. Att 

genomföra hembesök vid åtta månader upplevs tidskrävande men fördelarna med 

hembesöket överväger. Hembesök vid åtta månader upplevs som en möjlighet för BHV-

sjuksköterskan att arbeta mot en förbättrad hälsa för barn. Där vikten läggs på att stödja 

och stärka föräldrar, att fördjupa en relation samt få möjlighet till ett naturligt möte. 

 

 

 

Nyckelord: Barnhälsovårdssjuksköterska, upplevelse, hembesök, åtta månader  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Barnhälsovårdens roll ______________________________________________________ 1 

Hembesök som arbetsmetod _________________________________________________ 2 

Hälsobesök när barnet är åtta månader _______________________________________ 5 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 6 

SYFTE ______________________________________________________________ 6 

METOD _____________________________________________________________ 6 

Ansats ___________________________________________________________________ 6 

Urval ____________________________________________________________________ 6 

Datainsamling _____________________________________________________________ 7 

Dataanalys _______________________________________________________________ 7 

Författarnas förförståelse ___________________________________________________ 8 

Etiska överväganden _______________________________________________________ 9 

RESULTAT _________________________________________________________ 10 

Att vara trygg i sitt yrkeskunnande __________________________________________ 10 
Trygghet i yrkesrollen underlättar __________________________________________________ 10 
En bild säger mer än tusen ord _____________________________________________________ 11 

Att bygga goda relationer __________________________________________________ 12 
Igenkänning ger trygghet _________________________________________________________ 12 
En möjlighet att komma nära ______________________________________________________ 12 
En känsla av att vara kontrollant ___________________________________________________ 13 

Att anpassa till olika förutsättningar _________________________________________ 13 
Hemmet ger andra förutsättningar __________________________________________________ 13 
Värdefullt trots tidsbrist __________________________________________________________ 14 
Tolk ger bättre förståelse _________________________________________________________ 14 

DISKUSSION _______________________________________________________ 15 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 15 
Tillförlitlighet och överförbarhet ___________________________________________________ 16 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 17 
Att vara trygg i sitt yrkeskunnande _________________________________________________ 17 
Att bygga goda relationer _________________________________________________________ 19 
Att anpassa till olika förutsättningar ________________________________________________ 20 

SLUTSATS __________________________________________________________ 23 

REFERENSER ______________________________________________________ 24 

Bilaga 1._________________________________________________________________ 30 

Bilaga 2._________________________________________________________________ 32 
 



 

 



 1 

INLEDNING 

Barnhälsovården i Sverige erbjuds barn mellan noll och sex år och är frivillig för 

familjerna att utnyttja (Blennow & Silfverdal 2012, ss. 71-72). Barnhälsovården 

erbjuder hälsovägledning, stöd till vårdnadshavare samt vaccinationer enligt ett fastställt 

barnhälsovårdsprogram. Detta arbete sker på barnavårdscentraler (BVC). Där arbetar 

legitimerade sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom (Socialstyrelsen 2014, 

s. 18). Sjuksköterskan på BVC kallas för barnhälsovårdssjuksköterska (BHV-

sjuksköterska) och ansvarar för barnhälsovårdsarbetet (Nationella nätverket för 

barnhälsovårdssamordnare/vårdutvecklare i Sverige 2017). Med syfte att öka jämlikhet 

och skapa en mer rättvis barnhälsovård reviderades barnhälsovårdsprogrammet 2014. 

En ny del i programmet var att erbjuda hembesök vid åtta månaders ålder som alternativ 

till det tidigare mottagningsbesöket (Magnusson, Tell, Blennow & Reuter 2014).  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning på BVC var införandet av hembesök vid åtta 

månader precis i sin uppstart. BHV-sjuksköterskorna vi träffade uttryckte en del 

funderingar om hur det skulle fungera i arbetet. Utifrån detta väcktes vårt intresse av att 

följa upp hur BHV-sjuksköterskorna upplever att genomföra dessa hembesök. 

 

 

BAKGRUND 

Barnhälsovårdens roll 

Ett samarbete mellan Socialstyrelsen och företrädare för barnhälsovården ledde 2014 

fram till ett nytt barnhälsovårdsprogram som ska ge en jämlik och rättvis barnhälsovård 

(Magnusson et al. 2014). En tidigare kartläggning av den svenska barnhälsovården 

visade att det fanns stora skillnader där landsting exempelvis erbjöd olika antal 

läkarbesök, använde olika screeningmetoder för syn-, hörsel- och språkbedömning vilka 

inte alltid var evidensbaserade. Kartläggningen visade även att det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet ofta prioriterades bort (Magnusson, Lindfors & Tell 2011). Det 

nya barnhälsovårdsprogrammet förtydligar vikten av hälsofrämjande möten, att barn 

och föräldrar ska vara delaktiga, att se barnets risk- och skyddsfaktorer, att arbeta i team 

samt att stödja familjer och barn med ökade behov.  En ny del i programmet är ett 

hembesök vid åtta månaders ålder (Magnusson et al. 2014). Enligt FN:s barnkonvention 

har alla barn rätt till att uppnå god hälsa och bästa möjliga sjukvård 

(Utrikesdepartementet 1990). Barnhälsovården arbetar med utgångspunkt från FN:s 

barnkonvention med övergripande mål som ska bidra till att säkerställa barns hälsa, 

trygghet och utveckling (Nationella nätverket för 

barnhälsovårdssamordnare/vårdutvecklare i Sverige 2017). Barnhälsovårdens tre 

vägledande mål är att ”främja barns hälsa”, ”förebygga ohälsa hos barn” samt att ”tidigt 

initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö” 

(Socialstyrelsen 2014, s. 17). Barnhälsovården har unika möjligheter att tidigt främja 

barns hälsa i linje med globala mål AGENDA 2030 (Regeringskansliet 2018) där 

regeringen åtagit sig att arbeta med att säkerställa hälsosamma liv samt främja 

välbefinnande för alla. Utifrån Socialstyrelsens vägledning finns ”Rikshandboken för 

barnhälsovård” vilken innehåller metoder, riktlinjer och konkreta råd för 
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barnhälsovården och innehållet uppdateras regelbundet av representanter för berörda 

professioner och forskare (Socialstyrelsen 2014, s. 12). Inom barnhälsovården 

samarbetar sjuksköterskor, läkare, psykologer, dietister och logopeder i team. BHV-

sjuksköterskans arbete ska grundas på bästa tillgängliga kunskap och 

forskningsunderlag (Nationella nätverket för barnhälsovårdssamordnare/vårdutvecklare 

i Sverige 2017).  

 

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska hälso- och sjukvård ges på lika villkor för hela 

befolkningen, vården ska ges med respekt för alla människors lika värde. Den som ger 

information ska försäkra sig, så långt det är möjligt, att mottagaren förstår. 

Informationen ska därför anpassas utifrån individuella förutsättningar, bland annat med 

avseende på språk. Enligt Fredriksson (2017, ss. 415-420) utgör människans vilja och 

möjlighet att kommunicera en viktig förutsättning för utveckling av individen, kulturer 

och samhällen. Kommunikation och språk är en grund i vårdandet för att förstå 

patientens upplevelse av hälsa och lidande. Kommunikation betyder att skapa 

gemenskap och bildar kärnan i det vårdande samtalet. Enligt Fredrikssons 

begreppsanalys (2003, s. 30) har begreppet kommunikation innebörden av en relation, 

en gemenskap, en förbindelse mellan patienten och vårdaren. Enligt Ekebergh & 

Dahlberg (2015, ss. 130-131) innebär ett vårdande samtal att lyssna och se individen i 

samtalet med dennes kroppsspråk och uttryck. Lyhördhet för den andres tankar och hur 

dessa påverkar livssituationen är viktigt för att kunna stödja hälsoprocesser.  

 

Livsvärlden är människans “värld” som består av erfarenheter och upplevelser, hur 

livsvärlden erfars är unikt för varje person (Ekebergh 2015, s. 19) och ger stöd i BHV-

sjuksköterskans möte med familjer med olika levnadsvillkor, bakgrund och kunskap. 

Oavsett familjens tidigare erfarenheter ska BHV-sjuksköterskan möta alla med respekt 

och arbeta för att främja barnets utveckling och hälsa. För att motivera till hälsa och 

främja goda uppväxtvillkor för barnet arbetar BHV-sjuksköterskan med rådgivande 

samtal (Socialstyrelsen 2014, ss. 66-68). Barnhälsovården arbetar även med 

föräldrastöd i grupp för att förmedla kunskap samt ge möjlighet för föräldrar att skapa 

nya kontakter.  Arbetet med föräldrastöd i grupp måste kontinuerligt utvecklas för att 

möta aktuella behov från föräldrarna. Även teamarbetet en viktig del av 

barnhälsovården där de olika kompetenserna kompletterar varandra och stärker det 

hälsofrämjande arbetet inom barnhälsovården (Socialstyrelsen 2014, ss. 70-72).  

 

Hembesök som arbetsmetod 

För att främja kontakten med föräldrarna, för att informera samt ge stöd och råd 

erbjuder barnhälsovården hembesök (Socialstyrelsen 2014, ss. 66-68). Hembesök är 

uppskattat av både sjuksköterskor och nyblivna föräldrar. Föräldrar som fått hembesök 

av sjuksköterskan när barnet var nyfött upplevde sig nöjda med deras första möte med 

sjuksköterskan i större utsträckning än de föräldrar som haft sitt första möte på 

mottagning. Vid hembesök uppskattade föräldrarna att få prata med BHV-

sjuksköterskan i lugn och ro och utveckla en personlig kontakt (Jansson, Sivberg, Wilde 

Larsson & Udén 2002). Sedan slutet av 1930-talet har hembesök till nyfödda varit en 

del av den svenska barnhälsovården. Syftet är huvudsakligen att informera om vad 

barnhälsovården erbjuder, etablera en god kontakt mellan BHV-sjuksköterskan och 

vårdnadshavare, samtala om insatser för att förebygga skador samt att ge råd och stöd 
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om amning och andra relevanta frågor (Socialstyrelsen 2014, ss. 68-69). En 

undersökning och observation av barnets utveckling ingår även vid varje hälsobesök 

(Socialstyrelsen 2014, s. 74).  

 

Hembesök när barnet är nyfött lägger grunden för att skapa förtroende och en ömsesidig 

relation. Genom att lyssna på familjen och vara mottaglig för deras situation och behov 

fås en helhetsbild av familjen. Detta upplevde sjuksköterskorna underlättade för att 

kunna ge bekräftelse, stöd och individanpassad rådgivning framöver (Jansson, Petersson 

& Udén 2001). Hembesök ger även möjlighet för BHV-sjuksköterskan att se den miljö 

och de förhållanden som barnet lever i (Socialstyrelsen 2014, s. 69). Ett hembesök ger 

information som kan missas vid besök på mottagningen som exempelvis samspel 

mellan föräldrar, social utsatthet, familjens intressen och livsstil (Almquist-Tangen, 

Bergström, Lindfors, Holmberg & Magnusson 2010).  BHV-sjuksköterskan har en 

position där de tidigt i ett barns liv kan uppmärksamma problem. De kan stödja och 

hjälpa föräldrar att bygga en positiv och trygg relation till sina barn (Sandvik, Dybdahl 

& Hauge 2018). I kontakt med föräldrar måste BHV-sjuksköterskan försöka 

uppmärksamma och ta tid att lyssna på vad som oroar föräldrarna. Ett rutinmässigt 

bemötande sänder signaler om att BHV-sjuksköterskan är mer intresserad av de 

praktiska saker som ska göras och mindre intresserad av individens oro (Porr 2013). 

BHV-sjuksköterskan behöver inta ett vårdande förhållningssätt med öppenhet, 

följsamhet och nyfikenhet för att uppfatta vad som händer i en situation och 

förförståelsen måste läggas åt sidan (Ekebergh 2015, s. 123).   

 

Vårdare med ett livsvärldsperspektiv har möjlighet att erbjuda mer än bara tekniska 

lösningar, patienten kan känna sig bättre bekräftad både i sin sårbarhet och i sina 

möjligheter (Dahlberg, Todres & Galvin 2009).  Enligt Jansson, Petersson och Udén 

(2001) upplevde BHV-sjuksköterskorna att det viktigaste vid det första mötet med 

vårdnadshavarna var att skapa en god relation. Praktiska delar som undersökningen av 

barnet var sekundärt. I studien påpekade dock författarna att risken med att nedprioritera 

en undersökning av barnet är att hälsoproblem hos barnet inte upptäcks i tid. Att 

relationen till familjen blev starkare av hembesök har av personal lyfts fram som den 

viktigaste faktorn för att hembesök upplevdes positivt (Almquist-Tangen et al. 2010; 

Gifford Sawyer et al. 2013; Jansson, Petersson & Udén 2001; Västra Götalandsregionen 

2017). Hembesök upplevdes ge en bättre helhetsbild av familjen och maktfördelningen 

mellan BHV-sjuksköterskan och föräldrar ändrades, föräldrarna kunde slappna av och 

känna sig trygga i hemmet (Almquist-Tangen et al. 2010; Jansson, Petersson & Udén 

2001; Västra Götalandsregionen 2017). Den andre föräldern inkluderades bättre vid 

hembesök och det blev enklare att prata om känsliga frågor (Västra Götalandsregionen 

2017).  

 

Vissa familjer tackar nej till hembesök men det största skälet till uteblivna hembesök 

var att personalen kände sig stressad och på grund av tidsbrist fick prioritera bort 

hembesöken då de tar två till tre gånger längre tid än besök på mottagningen. (Västra 

Götalandsregionen 2017).  BHV-sjuksköterskor uppgav i en svensk studie att de 

försökte låta föräldrarna själva avgöra om hälsobesöket skulle ske på mottagning eller i 

hemmet. BHV-sjuksköterskorna upplevde dock en svårighet för framför allt 

förstagångsföräldrar att bestämma om de önskar hembesök eller ej då de saknar tidigare 

erfarenhet av hembesök (Jansson, Petersson & Udén 2001). I utsatta områden kan även 
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osäkra boendeförhållanden hindra familjer från att ta emot hembesök (Barboza, Kulane, 

Burström & Marttila 2018).  

 

Internationella studier om hembesök omfattar utökade hembesöksprogram där 

sjuksköterskan gör flertalet hembesök under en längre tid (Kemp et al. 2011; Howard & 

Brooks-Gunn 2009; Zapart, Knight & Kemp 2016). Utökade hembesöksprogram 

inverkar positivt på föräldraskapet och till viss del på barnens utveckling (Howard & 

Brooks-Gunn 2009). Utökade hembesök har setts gynna amning men även att mödrar 

främjade deras barns utveckling genom mer verbal och känslomässig respons till barnen 

(Kemp et al. 2011). Att sjuksköterskan kom till hemmet var bekvämt för föräldrarna och 

en lättnad då föräldrar inte behövde känna sig stressade och oroa sig för att åka iväg 

med sitt barn. Kvinnor som har fått hembesök beskrev sig som lugnare och mer 

avslappnade i sitt föräldraskap vilket hjälpte dem att hantera och svara an på barnets 

behov (Zapart, Knight & Kemp 2016). Föräldrar och sjuksköterskor var mer 

tillfredsställda efter ett hembesök än vad som rapporterades av föräldrar och 

sjuksköterskor efter mottagningsbesök. Ett ökat förtroende mellan sjuksköterska och 

förälder i kombination med en större inblick i barnets hemmiljö för sjuksköterskan 

ledde till att barn med försenad utveckling lättare identifierades vid hembesök, samt att 

problem i föräldraskapet kunde mötas tidigt. Hembesök visade sig gynna alla familjer, 

även de föräldrar med generellt enkla funderingar om föräldraskapet frågade om mer 

råd och information vid hembesöken (Staal, van Stel, Hermanns & Schrijvers 2015). 

Mammor som varit på hälsobesök på mottagningen upplevde dock att BHV-

sjuksköterskan agerade mer professionellt vid hälsoundersökningen av barnet jämfört 

med när hälsoundersökningen gjordes i hemmet. (Jansson et al. 2002). 

 

Utveckling av barnhälsovårdsarbetet är en av regeringens pågående satsningar där 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att skapa bättre förutsättningar för en 

jämlik hälsa. Satsningen ska riktas mot socioekonomiskt svaga grupper och som en del 

av insatsen planeras utökade hembesök från barnhälsovården i samverkan med bland 

annat socialtjänsten och mödravården (Socialdepartementet 2018). Sedan 2013 arbetar 

exempelvis Rinkeby BVC med ett utökat hembesöksprogram till förstagångsföräldrar 

likt detta. Med syfte att förbättra både psykisk och fysisk hälsa hos barn som växer upp i 

ett utsatt område.  Föräldrar med stora behov har erbjudits stöd som stärkt dem i deras 

föräldraroll. Projektet har hjälpt föräldrar att erhålla en ökad kunskap om det svenska 

samhället och vilket stöd som finns tillgängligt för föräldrar. Utvärdering av 

programmet visar en ökad tilltro till hälso- sjukvården genom ett ökat förtroende för och 

en fördjupad kontakt med BHV-sjuksköterskan. Det finns även en tendens till att besök 

på akutmottagning och inläggningar på sjukhus av barn ett till två år minskar (Marttila, 

Lindberg, Burström, Kulane & Burström 2017). I en dansk studie har forskare sett att 

mödrar som inte fått hembesök när barnen var nyfödda kontaktade sjukvården mer än 

de mödrar som fått hembesök (Kronborg, Vaeth & Kristensen 2012). Minskat antal 

kontakter med sjukvården har även setts i USA där effekten av ett intensivt 

hembesöksprogram när barnen var mellan tre och tolv veckor gamla studerats. De 

familjer som slumpmässigt valdes ut att erbjudas hembesök visade en 50 % minskning 

av besök på akutmottagning jämfört med kontrollgruppen under barnets första tolv 

månader. Denna effekt var synlig i alla olika grupper av familjer som studerats, både de 

med och utan medicinsk risk vid födseln, oförsäkrade och försäkrade, etniska 

minoriteter, ensamstående föräldrar och familjer med två föräldrar. En anledning till 
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denna förebyggande effekt antogs vara att sjuksköterskorna under hembesöken lyckades 

identifiera varje familjs behov. Sjuksköterskan kunde direkt möta behovet eller hjälpa 

till att etablera kontakt med en annan instans i samhället som kunde hjälpa familjen 

(Dodge, Goodman, Murphy, O’Donnell & Sato 2013).  

 

Insatser i form av information och prevention har visat sig öka barnsäkerheten och 

minska antalet barnolycksfall, framför allt om detta sker i barnets hem (Kendrick et al. 

2013). En svensk avhandling har visat att för att minska antalet barnolycksfall i hemmet 

har anpassad information till föräldrar om barnsäkerhet i samband med hembesök visat 

sig effektivt. Föräldrar uttryckte att de ofta överskattade barnets förmåga att förstå faror. 

De missförstod barnets snabbhet och hade under de första två levandsåren svårt att följa 

med i barnets snabba utveckling (Carlsson 2010).  

 

Hälsobesök när barnet är åtta månader 

Alla barn är unika och utvecklas individuellt. Vissa barn kan vara tidiga med en 

förmåga och vissa kan vara sena med en annan. Men det finns gemensamma färdigheter 

för de flesta barn i samma åldersgrupp (Magnusson Österberg 2018).  I åldern åtta till 

tio månader börjar barnet bli nyfiket och utforska sin omgivning. Barnet använder alla 

sina sinnen och börjar lära sig hur saker och ting fungerar. Vissa barn börjar bli nyfikna 

på att äta själva och klarar att äta större bitar.  Eftersom barnet utforskar så mycket är 

det vanligt att barnet sover oroligare och drömmer mer än vanligt. Barnet kan bli 

ängsligt för det som är främmande och känna separationsångest när mamma eller pappa 

försvinner. Minnet är utvecklat och därför är det viktigt med rutiner i barnets vardag. 

Kommunikationen med omgivningen växer vid denna ålder, barnet kan ha favoritljud 

som ofta upprepas och ordförståelsen är stor trots att barnet inte kan uttala så många ord 

(Grandelius, Lindberg & Lindberg 2010). Den grovmotoriska utvecklingen för ett barn i 

åtta månaders ålder innebär att barnet använder hela sin kropp och skapar och 

kombinerar olika rörelser. Det kan handla om att rulla runt, sitta stadigt, krypa och sätta 

sig. Den finmotoriska utvecklingen innebär att barnet undersöker saker med sina händer 

och fingrar, smakar och känner (Johansen & Persson 2017).  

 

Inför hembesöket när barnet är åtta månader bör BHV-sjuksköterskan uppmuntra båda 

föräldrarna att närvara. BHV-sjuksköterskan inleder samtalet genom att fråga 

föräldrarna om de har något att ta upp som känns viktigt för familjen (Evelinagruppen 

2017). Detta kan beskrivas som ett lärande samtal där råd och instruktioner som 

sjuksköterskan ger vävs in i samtalet där den centrala utgångspunkten är patientens 

funderingar och reflektioner (Ekebergh & Dahlberg 2015, ss. 141-143). BHV-

sjuksköterskan får en bild av familjesituationen, familjens nätverk och föräldrarnas 

alkohol- samt rökvanor. Samtal och råd sker kring barnets matvanor, tandhälsa, 

aktivitet, kommunikation, sömn samt säkerhet i och utanför hemmet. Vid hembesöket 

observerar BHV-sjuksköterskan barnet i sin hemmiljö. Det sker genom att BHV-

sjuksköterskan och föräldrar leker med barnet för att se hur barnet mår, utvecklas och 

samspelar med andra (Magnusson Österberg 2018). BHV-sjuksköterskan gör en 

hälsoundersökning vilken inkluderar barnets tillväxt, hörsel och allmäntillstånd. BHV-

sjuksköterskan följer även upp om barnet följer det rekommenderade 

vaccinationsprogrammet. Om barnet eller familjen är eller varit i behov av särskilt stöd 

samt om det finns uteblivna besök diskuteras detta (Evelinagruppen 2017).  
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PROBLEMFORMULERING 

Barnhälsovårdsprogrammet uppdateras regelbundet. En av de senaste förändringarna är 

att hembesök numera ska erbjudas till barn och vårdnadshavare vid åtta månaders ålder. 

Det finns studier som belyser föräldrars och sjuksköterskors upplevelse av hembesök 

vid nyföddhetsperioden men det saknas kunskap om sjuksköterskans upplevelse vid åtta 

månaders hembesök. Kunskap om BHV-sjuksköterskans upplevelse av att genomföra 

hembesök när barnet är åtta månader ger en möjlighet att utveckla verksamheten då 

BHV-sjuksköterskan har en central roll i det preventiva arbetet som hembesök utgör. 

Att kontinuerligt utvärdera vilka metoder som är effektiva leder till ny kunskap och kan 

förbättra hälsa hos barn och föräldrar vilket är viktigt ur ett hållbart framtidsperspektiv.  

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva BHV-sjuksköterskans upplevelse av att genomföra 

hembesök när barnet är åtta månader. 

 

 

METOD 

Ansats 

Arbetet är genomfört som en intervjustudie med en kvalitativ ansats.  Kvalitativ ansats 

används för att studera meningar och innebörder i ett fenomen (Polit & Beck 2017, s. 

14).  Kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod är lämpligt när ämnet handlar om 

mänsklig erfarenhet och kan svara på frågan “hur” något upplevs (Kvale & Brinkman 

2014, ss. 142-143).  Intervjuer är den vanligaste metoden för att samla in kvalitativ data 

(Polit & Beck 2017, s. 506). Den kvalitativa forskningsintervjun används för att 

utveckla en förståelse av världen utifrån intervjupersonernas perspektiv (Kvale & 

Brinkman 2014, s. 17). 

  

Urval 

För att besvara syftet har författarna valt att intervjua BHV-sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier var erfarenhet av att genomföra hembesök vid åtta månaders 

hälsobesök samt att BHV-sjuksköterskan skulle ha möjlighet att bli intervjuad inom 

tidsramen för denna studie. I kvalitativa studier är målet att upptäcka flera sidor av 

fenomenet som ska studeras. Det viktigaste inklusionskriteriet för en kvalitativ studie är 

att informanten har erfarenhet av fenomenet (Polit & Beck 2017, s. 491).  

Informationsbrev samt formulär för samtycke (se bilaga 1) lämnades ut till 

verksamhetschefer på sju BVC inom Västra Götalandsregionen. En verksamhetschef 

avböjde deltagande, två verksamhetschefer återkom ej med svar. BHV-sjuksköterskorna 

som har intervjuats tillfrågades om deltagande i intervjustudien efter godkännande av 

verksamhetschef. Av de BHV-sjuksköterskor som tillfrågades tackade samtliga ja till 

deltagande. Totalt intervjuades sju BHV-sjuksköterskor under vecka 38-41, 2018. 

BHV-sjuksköterskorna hade arbetat mellan 1-15 år på BVC. Antal genomförda 
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hembesök vid åtta månader uppskattades av BHV-sjuksköterskorna variera mellan 10-

60 stycken. 

 

Datainsamling 

Efter godkännande från verksamhetschef kontaktade författarna de aktuella BHV-

sjuksköterskorna för att informera muntligt och skriftligt (se bilaga 2) om studien, samt 

om deltagande accepterades bestämma en tid för intervju.  

 

Intervjuerna var ostrukturerade och inleddes med en öppen fråga och sedan fick 

informanten berätta sina berättelser med så lite avbrott som möjligt (Polit & Beck 2017, 

s. 509). En intervju bör inledas med att intervjuaren förbereder informanten genom att 

berätta kort om syftet med intervjun, praktiska detaljer samt se om informanten har 

några frågor innan intervjun börjar (Kvale & Brinkman 2014, s. 170). Intervjuerna i 

denna studie inleddes därför med information om studien och om att deltagande var 

frivilligt. Författarna frågade sedan hur många hembesök vid åtta månaders ålder som 

BHV-sjuksköterskorna uppskattade att de hade genomfört samt hur länge de arbetat 

som BHV-sjuksköterskor.  Samma öppna fråga ställdes sedan till alla: “Hur upplever du 

hembesöken när barnen är åtta månader?”. Utifrån detta fick BHV-sjuksköterskorna 

berätta fritt och vid behov ställdes följdfrågor som “hur kändes det?” och “kan du 

berätta mer om det?”. Intervjuerna genomfördes till största delen på informanternas 

arbetsplatser, en intervju utfördes utanför arbetstid efter önskemål från informanten.  

 

Efter den första intervjun lästes utskriften igenom av båda författarna för att kontrollera 

att inledningsfrågan samt följdfrågor stämde överens med syftet. Av totalt sju intervjuer 

utförde en författare fyra intervjuer och en författare tre intervjuer. Intervjuerna varade 

mellan 15 och 22 minuter och spelades in på författarnas mobiltelefoner. Intervjuerna 

transkriberades direkt efter de var utförda.  

 

Dataanalys 

Insamlad data analyserades med Elo & Kyngäs (2008) metod för kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. Om det inte finns tillräcklig kunskap om ett 

fenomen rekommenderas induktiv ansats vilken rör sig från det specifika mot det 

generella, mindre delar studeras och kombineras ihop till en helhet. Analysprocessen är 

uppdelad i tre faser: förberedelsefasen, organisationsfasen samt rapporteringsfasen. I 

förberedelsefasen ska forskaren välja analysenhet, det vill säga vad som ska analyseras, 

samt läsa in och bli bekant med materialet. I organisationsfasen sker en öppen kodning, 

skapande av kategorier samt abstraktion. I rapporteringsfasen redovisas resultatet i form 

av kategorier. 

 

Förberedelsefasen började med att författarna läste intervjuerna flera gånger för att få en 

helhet av innehållet. Läsningen utfördes av författarna var för sig men analysen utfördes 

sedan gemensamt. När inläsningen var klar började organisationsfasen genom öppen 

kodning där notiser och rubriker skrevs i texten när den lästes. Varje intervju fick en 

egen färg för att kunna följa innehållet genom analysprocessen. Materialet lästes sedan 

igen för att se att notiser och rubriker belyste innehållets alla delar (Elo & Kyngäs 

2008). Dessa små delar av texten kallas meningsbärande enheter (Polit & Beck 2017, s. 
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537). De meningsbärande enheterna samlades in från intervjumaterialet till ett 

kodschema på datorn där de grupperades efter liknande innehåll och omvandlades till 

koder. Koderna grupperades sedan i subkategorier där koder med liknande innehåll 

bildade en subkategori. Genom vidare tolkning beslutade författarna sedan vilka 

subkategorier som ansågs tillhöra samma kategori (Se tabell 1). Att skapa en generell 

beskrivning av ämnet genom att utveckla kategorier kallas för abstraktion (Elo & 

Kyngäs 2008). I rapporteringsfasen beskrev författarna sedan resultatet i form av de tre 

kategorierna. 

 

 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kod Subkategori Kategori 

Det är gött att få se 

dem hemma. Man kan 

krypa ner på golvet 

och bara sitta och 

iaktta när de rör sig 

och kommunicerar. 

Att se barnet i sin 

hemmiljö 

En bild säger mer 

än tusen ord 

Att vara trygg i sin 

yrkeserfarenhet 

Jag åker med lättare 

vingar på  

åtta månader, för  

jag vet att det är  

mycket mer 

avdramatiserat. 

Att känna 

familjen är en 

fördel 

Ingenkänning ger 

trygghet 

Att bygga goda 

relationer 

 

 

Författarnas förförståelse 

Hur forskarens förförståelse har påverkat analysarbetet är en del av arbetets 

tillförlitlighet.  Förförståelse innebär forskarens tidigare kunskap, erfarenhet och 

förutfattade meningar om det ämne som ska studeras. Den kan hjälpa forskaren att få ny 

kunskap och en djupare förståelse i arbetet. Förförståelsen kan vara svår att helt sätta åt 

sidan då den till viss del kan vara omedveten (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 

230). Författarnas förförståelse i ämnet “hembesök vid åtta månader” är att vi som 

föräldrar har haft en BHV-sjuksköterska hemma på ett hembesök vid åtta månader 

vardera samt att hembesöket vid åtta månader har diskuterats under författarnas 

respektive VFU. Författarna har under datainsamling och dataanalys försökt att hålla 

förförståelsen tillbaka och intervjua samt analysera datamaterialet med nyfikenhet och 

öppenhet. 
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Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen antogs 1964 och är en viktig forskningsetisk riktlinje som 

säger att omsorgen om individen alltid ska gå före vetenskapens behov. 

Helsingforsdeklarationen är en grund för den svenska “lag om etikprövning av 

forskning som avses människor” (SFS 2003:460) som finns för att skydda den enskilda 

människan vid forskning (Vetenskapsrådet 2017, s. 75). Enligt denna lag behövs inte en 

etikprövning för arbeten inom högskoleutbildning på avancerad nivå. Etiska 

överväganden förekommer dock alltid vid intervjuforskning eftersom fokus i intervjun 

är på den privata upplevelsen som sedan ska presenteras offentligt (Kvale & Brinkman 

2014, s. 99). Denna studie har följt Vetenskapsrådets (2002, ss. 6-14) fyra huvudkrav 

för att skydda individen vid forskning. Det grundläggande forskningskravet att 

individen ska skyddas i forskning delas upp i fyra delar, den första delen är ett 

informationskrav. Informanten ska få information som studien med en övergripande 

beskrivning av hur studien kommer gå till samt att deltagande är frivilligt. Del två är ett 

krav på samtycke, deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan och kan 

närsomhelst dra sig ur studien. Konfidentialitet är del nummer tre, där inga data skall 

kunna spåras till en enskild individ vid publiceringen. Nyttjandekravet är den fjärde 

delen och innebär att de uppgifter som samlas in enbart får användas för det angivna 

forskningssyftet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 6-14). 

  

Studien är genomförd efter att deltagarna skriftligt godkänt ett informerat samtycke. De 

fick även information om hur deras personuppgifter hanteras samt godkänna lagring av 

dessa i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679. Resultatet går ej att 

härleda till deltagarna och det insamlade materialet används enbart till denna studie. 

  

Konsekvenserna av en kvalitativ studie måste övervägas utifrån eventuellt lidande för 

deltagaren och från de vetenskapliga fördelar deras deltagande i studien kan ge (Kvale 

& Brinkman 2014, s. 110).  Att berätta om egna upplevelser kan vara känsligt för 

informanten vilket författarna under intervjuerna har försökt vara medvetna om. För att 

informanterna inte ska känna sig hämmade att berätta för någon de känner har 

författarna valt att fördela intervjuerna så ingen författare intervjuade sina 

arbetskamrater. 
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RESULTAT 

Analysen av datainnehållet gav tre kategorier: att vara trygg i sitt yrkeskunnande, att 

bygga goda relationer samt att anpassa till olika förutsättningar. Kategorierna 

redovisas var för sig med tillhörande subkategorier. Resultatet förstärks med citat där 

informanterna numrerats från ett till sju. 

 

 

 

Kategorier:   

 

 

 

 

Sub- 

kategorier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara trygg i sitt yrkeskunnande 

Denna kategori byggs upp av två subkategorier: trygghet i yrkesrollen underlättar samt 

en bild säger mer än tusen ord. Dessa sammanfattar gemensamt hur BHV-

sjuksköterskan har användning av sitt yrkeskunnande vid hembesök när barnet är åtta 

månader. 

 

Trygghet i yrkesrollen underlättar  

Denna subkategori utgörs av en grundtrygghet i BHV-sjuksköterskans yrkeskunnande. 

Arbetslivserfarenhet underlättar arbetet och minskar en eventuell rädsla för att möta 

svåra situationer om de exempelvis är oroliga för barnet. En trygghet i yrkesrollen gör 

det lättare att ställa obekväma frågor samt känna sig bekväm med svåra situationer som 

kan uppstå vid hembesök. BHV-sjuksköterskan kan se värdet av samt sin skyldighet att 

ta tag i svåra situationer. 

 

“Jag är nog ganska direkt i min fråga, jag vill ju veta hur de mår så jag frågar ju det!”  

 

(informant 4) 

En bild säger 

mer än tusen 

ord 

Trygghet i 

yrkesrollen 

underlättar 

Igenkänning 

ger trygghet 

En möjlighet 

att komma 

nära 

En känsla av 

att vara 

kontrollant 

 

Hemmet ger 

andra 

förutsättningar 

Värdefullt trots 

tidsbrist 

Tolk ger bättre 

förståelse 

Att vara trygg      

i sitt 

yrkeskunnande 

Att bygga goda 

relationer 

Att anpassa      

till olika 

förutsättningar 
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Kännedom om studier som visat på hembesökets fördelar ger BHV-sjuksköterskan en 

positiv inställning till hembesök vid åtta månader. BHV-sjuksköterskan får med hjälp 

av hembesöken en möjlighet att arbeta hälsoförebyggande. 

 

“Jag tror på tanken med utökat hembesök till föräldrar för att kunna jobba 

förebyggande, och det här att det stärker en relation, ett förtroende.” 

      

     (informant 6) 

 

BHV-sjuksköterskan behöver vara flexibel och anpassa sig efter olika miljöer och 

situationer. Hembesöket vid åtta månader sker när barnet är mer rörligt och det kan 

hända mycket hos familjen samtidigt som BHV-sjuksköterskan är där. Hantverkare 

kommer och går, syskon ska hämtas och lämnas.  BHV-sjuksköterskan behöver vara 

närvarande i nuet. BHV-sjuksköterskorna upplever att de har en vana att göra hembesök 

sedan tidigare vilket var en fördel när hembesök vid åtta månader infördes. 

 

En bild säger mer än tusen ord 

Att möta barnet i sin hemmiljö ger BHV-sjuksköterskan möjlighet att se ett avslappnat 

barn. Upplevelsen är att barnet kan begränsas när hälsobesöket sker på BVC då barnet 

ofta sitter i förälderns knä. I hemmet är barnet i sin naturliga miljö och upplevs tryggare. 

BHV-sjuksköterskan upplever det därför lättare att närma sig barnet samt att få en rätt 

bild av barnets utveckling.  

 

“När jag kom till familjen så kröp barnet fram och kollade nyfiket, man får en annan 

känsla, man får se hur de rör sig naturligt i sitt hem” 

     (informant 7) 

 

Vid hembesöket ser BHV-sjuksköterskorna mycket som inte sägs. Med hjälp av sitt 

yrkeskunnande kan BHV-sjuksköterskan snabbt få en bild av omgivningen utan att 

behöva ställa frågor. Under hembesöket synliggörs den verkliga hemsituationen, det är 

lättare att få en bild av hur föräldrarna verkligen har det och hur mycket de behöver 

stressa och planera för att få livet att gå ihop. BHV-sjuksköterskan ser även vilka som 

bor hos barnet, om det finns inneboende som påverkar barnets hemmiljö.  

 

“… att få den här bilden och känslan av barnet i sin hemmiljö… är ju guld värt!” 

      

     (informant 1)  

 

BHV-sjuksköterskan ser i hemmet det naturliga samspelet med föräldrarna, vilket 

upplevs värdefullt. Den fysiska miljön värderas olika utifrån BHV-sjuksköterskans 

helhetsbild av familjen. Att hemmen inte är nystädade förbises så länge det inte upplevs 

ohygieniskt och som en ohållbar miljö för barnet. Eventuella brister i barnsäkerhet 

synliggörs vid hembesöket. Bara det faktum att BHV-sjuksköterskan kommer hem på 

besök och ska prata om barnsäkerhet tros göra en skillnad då många föräldrar tar tag i 

just barnsäkerheten innan hembesöket. 
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Att bygga goda relationer 

Denna kategori byggs upp av de tre subkategorierna: igenkänning ger trygghet, en 

möjlighet att komma nära samt en känsla av att vara kontrollant. De beskriver 

gemensamt relationen mellan BHV-sjuksköterska och föräldrar vid hembesöket när 

barnet är åtta månader. 

 

Igenkänning ger trygghet 

En fördel med hembesök vid åtta månader är att BHV-sjuksköterskan har en etablerad 

kontakt med familjen. Att känna familjen sedan tidigare gör hembesöket mer 

avdramatiserat för BHV-sjuksköterskan. Det upplevs tryggt att inte åka till ett nytt ställe 

då BHV-sjuksköterskan nästan alltid har gjort ett hembesök hos familjen när barnet var 

nyfött. Känslan blir annorlunda om BHV-sjuksköterskan inte känner familjen sedan 

tidigare. En ovisshet inför mötet med föräldrarna och en osäkerhet att orientera sig kan 

uppkomma. 

 

“Nu känner dom mig och jag känner dom så… jag går dit lite lättare faktiskt” 

      

     (informant 2) 

       

Rutin på hembesök när barnen är åtta månader gör hembesöken lättare att genomföra. 

Trots att BHV-sjuksköterskor är vana att utföra hembesök upplever de att hembesök vid 

åtta månader blir bättre när de lärt sig lägga upp besöken på rätt sätt.   

 

En möjlighet att komma nära 

När barnet är åtta månader upplevs att situationen för familjen ofta har stabiliserats. 

Föräldrar är mer avslappnade och trygga i sin föräldraroll. BHV-sjuksköterskan 

upplever även att föräldrar är mer avslappnade i mötet när de är hemma. Att möta 

föräldrarna i hemmet underlättar kommunikationen. På ett avslappnat och naturligt sätt 

kan samtalet växla mellan de olika ämnen som ska beröras när barnet är åtta månader. 

 

Samtliga BHV-sjuksköterskor har en positiv upplevelse av att göra hembesök. De 

upplever att hembesöket är roligt, trevligt och en spännande arbetsuppgift. Det känns 

positivt att få känna sig som en del av familjen och upplevs lättare att visa en naturligare 

omsorg om någon i hemmet. 

 

“För det mesta känns det som att jag är en liten del utav dom… att jag får följa barnet” 

      

     (informant 5) 

 

För barnet och familjens del ses inga nackdelar att genomföra hembesök. Att 

hembesöket är standardiserat ses som en fördel. Familjerna behöver inte känna sig 

utpekade eftersom BHV-sjuksköterskan erbjuder det till alla och inte bara till dem med 

stort behov. Hembesöket ger möjlighet till ett personligt möte och en närmare relation 

mellan föräldrar och barnhälsovården. BHV-sjuksköterskan ser även vikten av att bygga 

upp denna goda relation för att underlätta framtida kontakter. 
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“Man måste skapa en tillit och trygghet i kontakten för att dom ska kunna öppna sig 

och våga berätta” 

     (informant 7) 

 

En känsla av att vara kontrollant 

BHV-sjuksköterskorna upplever att få föräldrar nekar hembesök. Har BHV-

sjuksköterskan gjort hembesök hos familjen många gånger och känner familjen väl 

uttrycks en förståelse från BHV-sjuksköterskan om föräldrar nekar hembesök. Men om 

BHV-sjuksköterskan inte kan se en naturlig anledning till att familjen nekar hembesök 

ökar oron för familjen.    

 

“Om föräldrar nekar hembesök kan man ju känna plötsligt att nu blev det ganska 

angeläget att få komma hem” 

     (informant 3) 

 

Det är viktigt för BHV-sjuksköterskorna att betona att hembesöket är frivilligt. Det 

upplevs att många föräldrar tror att det är en inspektion men BHV-sjuksköterskorna 

tydliggör att de inte kommer hem för att kontrollera föräldrarna. BHV-sjuksköterskorna 

upplever oftast avslappnade föräldrar i hemmet men ibland kan relationen bli spänd. 

Detta eftersom föräldrarna är vana att mötas på mottagningen. 

 

Att anpassa till olika förutsättningar 

Denna kategori byggs av de tre subkategorierna: hemmet ger andra förutsättningar, 

värdefullt trots tidsbrist samt tolk ger bättre förståelse. Dessa subkategorier uttrycker 

tillsammans de förutsättningar BHV-sjuksköterskorna behöver anpassa sig till för att 

erbjuda ett optimalt hembesök. 

 

Hemmet ger andra förutsättningar 

Att flytta ett hälsobesök från mottagningen till hemmet gör att BHV-sjuksköterskan 

behöver planera mer och ta med sina saker. Det behövs en bättre framförhållning med 

att läsa på om barnet, då journal ej finns tillgänglig i hemmet. BHV- sjuksköterskan kan 

även känna sig mindre professionell vid hälsoundersökning av barnet i hemmet då 

miljön inte är lika anpassad som på mottagningen. Hemmet kan utgöra en begränsning 

på så sätt att BHV-sjuksköterskan inte kan mäta barnet och följa barnets tillväxt. Några 

har tillgång till mobila mätbrädor. Trots detta uppger BHV-sjuksköterskorna att om 

barnets tillväxt måste följas noggrant så görs hälsobesöket på mottagningen i stället för i 

hemmet. Hembesök när barnet är åtta månader kan ge en känsla av obehag att 

genomföra om man har orosanmält familjen till Socialtjänsten. Vid hembesöket när 

barnet är nyfött är det inte så ofta som BHV-sjuksköterskan har hunnit göra en 

orosanmälan. Det är större risk att det har hänt på vägen fram till att barnet är åtta 

månader.  
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Värdefullt trots tidsbrist 

Hembesöken upplevs tidskrävande, det är stressigt att lämna mottagningen om man har 

mycket att göra. BHV-sjuksköterskorna känner sig duktiga på att dölja sin stress för att 

utstråla lugn och trygghet till föräldrarna. Men det finns en oro att stressen trots allt ska 

smitta av sig på föräldrarna under hembesöket. Att få tid avsatt för hembesök vid åtta 

månader lindrar stressen för BHV-sjuksköterskorna. 

 

“Men det är ju ingenting som man visar när man går hem till familjerna att man är 

stressad… man får spela lite teater ibland”  

     (informant 3) 

 

Hembesöken beskrivs som mysiga besök till de flesta där det egentligen inte hade varit 

någon skillnad för BHV-sjuksköterskan att vara på mottagningen. Om familjen mår bra 

kan tiden upplevas bortkastad och hembesöken kännas svåra att prioritera. Samtidigt 

finns en tacksamhet att jobbet även innehåller bitar där BHV-sjuksköterskan får ta del 

av en fungerande familj. Trots att besöket inte alltid kan ses fylla ett direkt behov anses 

hembesök som viktigt. 

 

Tolk ger bättre förståelse 

Språkbrist kan vara ett hinder i mötet mellan föräldrar och BHV-sjuksköterska. Att 

kommunicera på dålig svenska eller engelska fungerar om familjen inte vill ha med en 

tolk vid hembesöken men BHV-sjuksköterskorna upplever inte problem att anlita tolk  

när det behovet finns. BHV-sjuksköterskorna upplever det positivt att arbeta med tolk 

vid hembesök då det viktigaste är att kunna kommunicera med föräldrarna. Tolkbehovet 

kräver ett extra fokus från BHV-sjuksköterskan men familjerna är ofta vana att 

kommunicera via tolk. Det finns skilda upplevelser om tolk ska närvara på plats eller 

via telefon.  Tolk på plats upplevs bidra positivt till samtalet med familjen då tolken och 

familjen ofta har kulturella likheter. Men tolk på plats upplevs även ta fokus från 

familjen och tolk via telefon känns då mer neutralt.  

 

“Tolk på plats kan vara ett störande moment just vid åtta månaders besöket, man 

tappar lätt kontakten med familjen” 

     (informant 4) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet med att beskriva BHV-sjuksköterskans upplevelse av att 

genomföra hembesök när barnet är åtta månader valdes kvalitativa intervjuer som metod 

för datainsamling.  

 

Inklusionskriterierna för studien var vida. Det fanns ingen nedre gräns för hur många 

hembesök vid åtta månader en BHV-sjuksköterska skulle ha genomfört för att deltaga i 

studien. Detta då författarna ansåg att om BHV-sjuksköterskan enbart hade utfört ett 

hembesök är detta en upplevelse som BHV-sjuksköterskan kan berätta om. Studiens 

deltagare uppskattade att de hade genomfört från 10 upp till 60 hembesök. Då ingen 

BHV-sjuksköterska utfört färre än tio hembesök är det svårt att utvärdera behovet av en 

nedre gräns för antalet hembesök. Det har inte efterfrågats om BHV-sjuksköterskorna är 

distriktssköterskor eller barnsjuksköterskor, detta då syftet var inriktat mot BHV-

sjuksköterskans upplevelse om hembesöken. Författarna har diskuterat om resultatet 

kunde blivit annorlunda om BHV-sjuksköterskans utbildning vägts in. Dock ansågs 

datamaterialet vara för litet för att göra en skillnad, en uppdelning skulle heller inte 

svara bättre på syftet.  

 

Intervjuteknik är svårt för en nybörjare men det enda sättet att lära sig är att öva (Kvale 

& Brinkman 2014, ss. 31-34). För att säkerställa och utveckla intervjutekniken lästes 

den första utförda intervjun igenom gemensamt. Det är en styrka för studien att 

författarna i ett tidigt skede kunde se att intervjufrågan svarade på studiens syfte samt se 

tillfällen under intervjun som kunde ha utvecklats ytterligare med bättre följdfrågor. 

Båda författarna kände att intervjutekniken utvecklades med mer erfarenhet. Initialt 

fanns en oro över den korta intervjutiden samt antalet informanter. Under transkribering 

och analys fann författarna materialet omfattande men längre intervjuer hade kunnat ge 

ett djup i materialet med en möjlighet för BHV-sjuksköterskorna att fokusera mer på 

känslan än de pratiska delarna vid hembesöket. Enligt Polit och Beck (2017, s. 497) 

finns det inga regler för hur många informanter som behövs vid kvalitativ forskning 

utan antalet anses tillräckligt när ingen ny information kommer fram. Författarna hade 

på grund av studiens tidsbegränsning inte möjlighet att utvärdera om ytterligare 

intervjuer hade tillfört ny information till resultatet. 

 

Alla intervjuer inleddes med samma öppna fråga. Författarna valde att inte strukturera 

fler frågor innan intervjuerna startade för att ge BHV-sjuksköterskorna möjlighet att fritt 

reflektera över ämnet. Detta kunde varit en nackdel för studien om BHV-

sjuksköterskorna inte utvecklat sina svar så väl som de gjorde. Enligt Kvale och 

Brinkman (2014, s. 85) är den kvalitativa forskningsintervjun ett socialt samspel mellan 

intervjuare och intervjuperson som ger ny kunskap. Bristande intervjuteknik och dess 

påverkan på resultatet kan ha minskats av att BHV-sjuksköterskorna intervjuats om ett 

ämne som är aktuellt och de känner till väl. En styrka med att använda intervju som 

metod för datainsamling var att BHV-sjuksköterskorna under intervjun började 

reflektera över hembesök och mötet med familjen vilket inte alla hade gjort tidigare.  
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Varje intervju transkriberades av författarna var för sig så snart efter intervjun det var 

möjligt. Den andre författaren fick sedan tillgång till intervjun och inläsning på 

datamaterialet gjordes var för sig. Datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) vilket grundar sig i att denna metod är 

lämplig för att få en bred beskrivning av ett fenomen. Induktiv ansats valdes eftersom 

den tidigare kunskapen inom området var begränsad. När arbetet började med att 

identifiera meningsbärande enheter gjordes det gemensamt och de olika aspekterna av 

innehållet lyftes fram. Enligt Elo & Kyngäs (2008) är det vanligt att början till 

kategoriseringen initialt känns kaotiskt då forskaren har många små delar information 

som kan vara svåra att se i ett samband. Med denna kunskap som grund utfördes därför 

analysen strukturerat vilket anses som en fördel för studien. Att vara två underlättade 

analysarbetet när abstraktionsnivån blev högre då författarna tillsammans kunde 

diskutera och komma överens om innehållet i subkategorier och kategorier. Enligt Elo 

& Kyngäs (2008) är det nödvändigt att gå tillbaka i datamaterialet för att kontrollera 

kategoriernas tillförlitlighet. Författarna har under analysen arbetat enligt ett tydligt 

kodschema med meningsbärande enheter och koder på ett kodschema och sedan koder, 

subkategorier och kategorier synliga i följd på ett andra kodschema. Att varje intervju 

färgmarkerats underlättade när författarna i de sista analysstegen behövde gå tillbaka till 

de meningsbärande enheterna för att kontrollera innehållet.  

 

Tillförlitlighet och överförbarhet 

När ett material tolkas ställs krav på att kunna säkerställa tillförlitligheten i arbetet 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 222). För att säkerställa tillförlitligheten kan 

citat från intervjuerna involveras i texten. I resultatet redovisas citat som förklarar 

innebörden i några av kategorierna. Dock har citaten begränsats då analysprocessen kan 

anses bristfällig om resultatet innehåller mer citat än författad text (Elo & Kyngäs 

2008). Tillförlitligheten ökar även om en utförlig beskrivning av urvalet och 

analysprocessen ges i arbetet (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 231; Elo & 

Kyngäs 2008). I metodavsnittet beskrivs hur arbetet har gått till. En noggrann 

beskrivning av arbetets gång ökar även möjligheten för bedömning av överförbarhet. 

Överförbarhet innebär huruvida resultatet kan överföras till andra grupper och 

situationer (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 232). Resultatet sätter ord på 

innebörder som kan kännas igen av BHV-sjuksköterskor och på så sätt bekräfta deras 

upplevelse. Resultatet kan ge ny kunskap till BHV-sjuksköterskor som ej reflekterat 

över sina upplevelser i samband med hembesök tidigare. Resultatet kan även vara en 

grund för kunskap för nyblivna BHV-sjuksköterskor.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet av studien består av tre kategorier som övergripande beskriver BHV-

sjuksköterskans upplevelse av att genomföra hembesök när barnet är åtta månader. Den 

första kategorin ”att vara trygg i sitt yrkeskunnande” beskriver hur BHV-

sjuksköterskan känner en trygghet i yrkesrollen som underlättar hembesöken. Det finns 

även ett yrkeskunnande som möjliggör för BHV-sjuksköterskan att se många saker som 

inte uttrycks verbalt vid hembesöken. Den andra kategorin ”att bygga goda relationer” 

beskriver hur hembesöket vid åtta månader har en plats i den långa relationen som finns 

med föräldrar och BHV-sjuksköterska under barnets tid på BVC. Hembesöket blir 

avdramatiserat då det finns en relation med familjen sedan tidigare och hembesöket 

upplevs som en rolig och spännande arbetsuppgift. Den sista kategorin ”att anpassa till 

olika förutsättningar” beskriver de förutsättningar BHV-sjuksköterskan måste anpassa 

sig till för att genomföra ett så bra hembesök som möjligt för barnet och familjen. 

 

Att vara trygg i sitt yrkeskunnande 

Resultatet visar att om BHV-sjuksköterskan känner en trygghet i sin yrkesroll 

underlättar det hembesöken. BHV-sjuksköterskor finner det viktigt och vågar vara 

direkta och raka när de ställer frågor. I en svensk studie bekräftas att distriktssköterskor 

ansåg det viktigt att visa ett genuint intresse för patienten. De såg vikten av att ställa 

direkta frågor för att lära sig mer om patienten. Distriktssköterskorna var angelägna om 

att lyssna på varje persons livsberättelse eftersom den är viktig för patienten (Nygren 

Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg 2015). BHV-sjuksköterskan får genom 

hembesöket möjlighet att möta individernas livsvärld. Att ha livsvärlden som grund 

handlar bland annat om att ta del av den helt vanliga världen, omgivningen och dagliga 

livet och betydelsen detta har för vårdande och hälsa (Dahlberg 2014, ss. 54-55).  BHV-

sjuksköterskan behöver då visa en öppenhet för familjen och lyssna på deras berättelser. 

Detta stödjer familjens välmående och hälsa trots lidande och problem (Dahlberg, 

Todres & Galvin 2009).  

 

Med en trygghet i sitt yrkeskunnande kan BHV-sjuksköterskan ställa obekväma frågor 

ansikte mot ansikte med föräldrarna och rädslan minskar för vad de kan möta vid ett 

hembesök. Detta stämmer överens med en australiensisk studie som visar att BHV-

sjuksköterskor känner sig trygga i sitt kunnande för att hantera olika situationer som kan 

uppstå under hembesök. BHV-sjuksköterskor går på hembesök trots att de inte känner 

till allt om familjen de ska till. I studien uppgav BHV-sjuksköterskorna att de upplevde 

sig välkomna i hemmen vilket de trodde berodde på att föräldrarna inte upplevde BHV-

sjuksköterskan som ett hot (Henderson 2010). Resultatet visar att BHV-sjuksköterskan 

kan se ett värde i att tidigt konfrontera svåra situationer med föräldrarna om de 

exempelvis är oroliga för barnet. Enligt Dahlbo, Jakobsson och Lundqvist (2017) var 

det viktigt för BHV-sjuksköterskan att upprätthålla en professionell kommunikation 

med föräldrarna när svåra ämnen konfronterades. Detta innebar att inte agera dömande 

mot föräldrarna när det fanns misstankar om vanvård och misshandel. En rak 

kommunikation kunde hjälpa föräldrarna att förstå att en anmälan var ett sätt att stödja 

dem i sin föräldraroll.   
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Enligt resultatet ses hembesöket som en möjlighet för att arbeta mer hälsofrämjande. 

Barnhälsovården möter barn och deras familjer tidigt i barnets liv och har därför 

möjlighet att genomföra åtgärder för att främja barnens hälsa och utveckling. Det har 

exempelvis visat sig att tillväxtproblem under barnets första två år har skadliga effekter 

på deras framtida hälsa med bland annat kroniska sjukdomar och lägre utbildningsgrad 

som följd (Lo, Das & Horton 2017). Att därför investera i hälsofrämjande åtgärder för 

små barn är ekonomiskt berättigat utifrån de vinster det ger för framtiden (Black et al. 

2017). I resultatet är det tydligt att det finns ett värde för BHV-sjuksköterskan att se 

barnet i sin hemmiljö. Barnet är avslappnat i sitt rörelsemönster och det naturliga 

samspelet med föräldrarna synliggörs. Observationen av barnets utveckling blir därför 

närmare sanningen. Enligt resultatet är det viktigt för BHV-sjuksköterskorna att få en 

naturlig bild av samspelet mellan barn och föräldrar. Betydelsen av detta samspel kan 

förtydligas av Britto et al. (2016) som redovisar att barn som inte fått en tillräcklig 

omsorg under livets första två år uppvisar mer bettendemässiga problem än barn som 

fått en omsorg som tillgodosett deras grundläggande behov. Denna grundläggande 

omsorg tillgodoses bäst i en stabil hemmiljö som utvecklar barnet och skyddar från hot. 

En av de viktigaste faktorerna för att kunna förutsäga vilken omsorg barnet får är vilken 

omsorg barnets vårdnadshavare själv fick som liten.  Barn som växt upp försummade 

och misskötta av sina egna föräldrar löper en ökad risk att hamna i ett ohälsosamt 

beteende, de är mindre rustade för ett föräldraskap och har en ökad sannolikhet att föra 

vidare beteendet med en bristande omsorg till sina egna barn. Intensiva 

hembesöksprogram har setts bidra positivt till att bryta denna dåliga cirkel av 

omvårdnad. Författarna kan se att BHV-sjuksköterskans förmåga som visas i resultatet, 

att se saker som inte sägs, ger en möjlighet att bryta en dålig spiral av bristande omsorg. 

Detta bidrar i längden till en förbättrad hälsa hos barn och föräldrar vilket är viktigt ur 

ett hållbart framtidsperspektiv. Kendrick et al. (2000) har visat att hembesök var 

effektivt för att förbättra barns hemmiljö med bland annat ett bättre samspel mellan barn 

och moder som följd. Mödrar svarade bättre an på barnets signaler och mer positiv 

uppmuntran gavs till barnet.  

 

Distriktssköterskan ska kunna analysera och bedöma barn och familjers hälsosituation i 

förhållande till närmiljön och samhällssituationen. Att arbeta i någons hem kräver ett 

professionellt förhållningssätt för att arbeta i den miljö och situation som hemmet 

innebär (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). Resultatet visar att BHV-

sjuksköterskorna har ett yrkeskunnande som möjliggör för dem att vid hembesöket 

erhålla information utan att fråga. Att BHV-sjuksköterskan intar ett vårdande 

förhållningssätt blir än mer viktigt i hemmet. Utan förförståelse måste BHV-

sjuksköterskan ha en nyfikenhet, följsamhet och öppenhet för att uppfatta vad som 

händer (Ekebergh 2015, s. 123). BHV-sjuksköterskan kan alltså inte bedöma 

familjesituationen enbart från den fysiska miljön utan behöver få en helhetsbild av 

barnets omgivning inklusive relationer och samspel. Enligt Kendrick et al. (2000) har 

föräldrar med hjälp av hembesök fått bättre uppfattning om deras barns utveckling och 

mer realistiska förväntningar på vad deras barn kan klara av. Detta är en viktig del av 

BHV-sjuksköterskans roll vid hembesöket då Carlsson (2010) funnit att föräldrar 

uttryckt att de ofta överskattade barnets förmåga att förstå faror och hade svårt att följa 

med i barnets snabba utveckling.  Enligt Kendrick et al. (2000) har hembesök setts 

minska antalet oavsiktliga skador på barnet. Enligt resultatet värderade BHV-
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sjuksköterskorna den fysiska hemmiljön på olika sätt. Hemmiljön uppmärksammades 

mer om den innebar en hälsofara för barnet som exempelvis passiv rökning.  

 

Att BHV-sjuksköterskan i resultatet ser fördelar med hembesöken utifrån kunskap om 

hembesökets fördelar är i linje med det professionella förhållningssätt 

distriktssköterskan bör ha enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterska 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). Där står att läsa att distriktssköterskan 

ska vara beredd att lära livet ut samt kunna söka och sedan använda evidensbaserad 

kunskap i sitt arbete.  Distriktssköterskan ska även ha en handlingsberedskap och 

flexibilitet vilket resultatet visar att BHV-sjuksköterskorna faktiskt behöver vid 

hembesöket då man inte alltid innan vet hur det kommer att bli. 

 

Att bygga goda relationer 

Hembesök vid åtta månader sker nästan alltid till en familj som BHV-sjuksköterskan 

känner sedan tidigare och BHV-sjuksköterskan har ofta gjort ett hembesök hos familjen 

när barnet var nyfött. Det första hembesöket är ett första steg i skapandet av en relation 

som följer familjen och BHV-sjuksköterskan genom barnets tid på BVC. Denna 

relation gör enligt resultatet upplevelsen av hembesök vid åtta månader positiv och 

avslappnad. BHV-sjuksköterskan får vid hembesöket ut fördelar av att tidigt skapa en 

ömsesidig relation med föräldrarna.  Det blir lättare att prata och ge råd när båda parter 

känner varandra vilket förbättrar BHV-sjuksköterskans arbete (Jansson, Peterson & 

Udén 2001).  Enligt resultatet underlättas kommunikationen mellan föräldrar och BHV-

sjuksköterska när mötet sker i hemmet. Dels är föräldrar avslappnade och vågar berätta 

om problem men för BHV-sjuksköterskan finns även en vinst i att man lätt kan komma 

in på de olika samtalsområden som ska beröras. Med en följsamhet kan BHV-

sjuksköterskan genom ett lärande samtal väva in råd och instruktioner i samtalet med 

utgångspunkt i föräldrarnas funderingar och frågor (Ekebergh & Dahlberg 2015, ss. 

141-143). Det blir naturligt att hjälpa föräldrarna med tips på hur barnsäkerheten kan 

förbättras när man sitter på plats i hemmet.  

 

Vid hembesöket vid åtta månader upplever BHV-sjuksköterskor en känsla av att vara en 

del av familjen samt en stor glädje att få följa barnet. Denna positiva upplevelse är ett 

tecken till att en god relation har skapats. Enligt Janson, Peterson och Udén (2001) 

läggs grunden till en god relation genom att lyssna och vara mottaglig för familjens 

situation och behov. I resultatet kan BHV-sjuksköterskan inte se någon nackdel med 

hembesöket, varken för familjen eller barnets del. Men för att upprätthålla den positiva 

känslan att känna sig välkommen, vara välkommen av föräldrar i deras hem samt känna 

sig som en del av familjen krävs ett stort engagemang och att relationen bygger på tillit. 

Enligt Arman (2015, s. 114) är tillit en viktig grund i alla relationer, i samtal samt i 

interaktion mellan människor. Tillit innebär att tro att människan som vi möter vill väl. 

Enligt författarna kan tillit mellan BHV-sjuksköterska och förälder byggas upp med 

hjälp av god kommunikation. Enligt Fredriksson (2003, s. 30) innebär kommunikation 

en relation och en gemenskap mellan patienten och vårdaren. I resultatet syns att BHV-

sjuksköterskorna ser vikten av att skapa en tillitsfull kommunikation för att få föräldrar 

att våga prata. Lyhördhet för den andres tankar och hur dessa påverkar livssituationen är 

viktigt för att kunna stödja hälsoprocesser som främjar ett vårdande samtal (Ekebergh & 

Dahlberg 2015, s. 130-131).  
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Enligt resultat upplevs det som en fördel att hembesöket är standardiserat. BHV-

sjuksköterskorna anser det mindre utpekande att inte erbjuda hembesök enbart till dem 

med stort behov av det. Detta ligger i linje med grunden för barnhälsovårdens arbete att 

alla barn erbjuds insatser utan att föräldrarna behöver söka hjälp för något speciellt. 

Detta ökar möjligheten att fånga upp ouppmärksammade problem samt minskar risken 

att familjer upplever sig utpekade (Socialstyrelsen 2014, s. 45). Det kan finnas ett 

samband mellan att de intervjuade BHV-sjuksköterskorna inte upplevt många som 

tackat nej till hembesök med det faktum att det arbete som BVC står för är allmänt och 

accepterat.  

 

En del av BHV-sjuksköterskans förebyggande insats är att informera om säkerhet i och 

utanför hemmet i samband med hembesök vid åtta månader (Evelinagruppen 2017). 

Anpassad information till föräldrar om barnsäkerhet i samband med hembesök har visat 

sig effektivt (Carlsson 2010). Enligt resultatet får många BHV-sjuksköterskor känslan 

av att vara kontrollant i samband med hembesök. Författarnas uppfattning är att det 

talas bland föräldrar om att hembesöket från BHV-sjuksköterskan är en inspektion av 

hemmet. Detta påstående har av vissa föräldrar tagits på största allvar medan andra har 

haft en mer skämtsam inställning till det. Enligt Arborelius, Peterson och Simon (2005) 

kan anledningen till att föräldrar upplever hembesök som en inspektion bero på BHV-

sjuksköterskans förhållningssätt under hembesöket.  Risken är större att hembesöket 

upplevs som en kontroll om BHV-sjuksköterskan beter sig som en kontrollant. Om 

BHV-sjuksköterskan rabblar upp alla skaderisker och säger åt föräldrarna att åtgärda 

dessa finns risk att föräldrar känner sig odugligförklarade och tappar lusten att bry sig 

om frågorna om barnsäkerhet. Föräldrarna behöver istället stärkas i sina tankar och 

idéer samt stödjas till att använda sina egna resurser för att identifiera risker som finns i 

barnets hemmiljö och förebygga att risksituationer uppstår.  

 

Som BHV-sjuksköterska är utgångspunkten att förmedla en tilltro till föräldrarna så de 

känner sig kompetenta att åstadkomma en säker miljö för sitt barn. Jansson, Petersson & 

Udén (2001) säger att detta förtroende skapades redan vid det första mötet med 

familjen. För att åstadkomma en förtroendefull relation med familjen kan det vårdande 

samtalet användas som stöd där BHV-sjuksköterskan lyssnar och försöker förstå 

familjen, visar respekt och värdighet så att familjen känner sig betydelsefull och 

bekräftad i sina tankar (Ekebergh & Dahlberg 2015, s. 131). Författarna ser vikten av en 

förtroendefull relation med vinster för både föräldrar, BHV-sjuksköterska och samhället 

i stort. Om föräldrarna känner trygghet, tillit och förtroende vänder de sig till BHV-

sjuksköterskan i första hand för att få rådgivning och stöd.  BHV-sjuksköterskan känner 

sig behövd och bekräftad i sin yrkesroll. Med en förtroendefull relation till föräldrarna 

genom alla hälsobesök behöver inte BHV-sjuksköterskan få känslan av att vara en 

kontrollant då mötet blir mer naturligt. Att skapa ett ömsesidigt förtroende inom 

barnhälsovården kan vara en nyckel för att identifiera och hjälpa utsatta familjer vilket 

kan leda till ett friskare samhälle. 

  

Att anpassa till olika förutsättningar 

Författarna märkte under intervjuerna att flera BHV-sjuksköterskor gjorde jämförelser 

mellan hemmet och mottagningen. Resultatet visar att BVC-sjuksköterskor upplever att 

de behöver planera mer inför ett hembesök samt att de kan känna sig mindre 
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professionella vid hälsoundersökning av barnet. Dessa upplevelser kan skapa en känsla 

av osäkerhet. Detta påstående bekräftas av Jansson et al. (2002) som har undersökt 

jämförelser mellan hembesök samt hälsobesök på mottagningen. I studien upplevde 

mödrarna BHV-sjuksköterskan som mer professionell och kompetent under 

hälsoundersökningen på mottagningen jämfört med i hemmet. Men studien pekade 

mestadels på fördelar kopplade till hembesök. Fördelar såsom skapandet av en personlig 

kontakt mellan BHV-sjuksköterska och förälder, stöd och råd kring amning, samt en 

fördel i hemmet att kunna genomföra ett lugnt samtal. Författarna har diskuterat vikten 

av att som BHV-sjuksköterska arbeta evidensbaserat. Det är viktigt att sätta sig in i alla 

delar av arbetet för att förstå fördelar och möjligheter för barnet och familjen och 

försöka se nyttan med sitt arbetssätt trots att det ibland kan vara lite besvärligt. 

 

Upplevelse av stress kan uppkomma när det sker en obalans mellan de krav som ställs 

på människan och kapaciteten som finns att hantera dem. Att känna tidspress på arbetet 

är vanligast bland anställda inom landsting, en trolig orsak till att personalen känner sig 

stressad kan vara upprepade omorganisationer (Socialstyrelsen 2009). BHV-

sjuksköterskornas upplevelse i resultatet är att det kan vara tidskrävande med 

hembesök. Det kräver mer planering och kan vara stressigt att lämna mottagningen om 

det är mycket att göra. Almqvist-Tangen et al. (2010) har beskrivit BHV- 

sjuksköterskors attityder till hembesök när barnet är nyfött. Studien visade att 

sjuksköterskorna hade en positiv inställning till hembesök men att 

hembesöksfrekvensen ändå minskade. Detta tolkades bero på tidsbrist, på svårigheter att 

prioritera eller på grund av organisatoriska förändringar. Även Raout (2000) bekräftar 

känslan av stress hos distriktssköterskor som ofta upplevde stress orsakad av tidspress 

samt av det administrativa ansvaret efter hembesök. Att inte ha kontroll över sitt arbete, 

att ha för många arbetsuppgifter, att bli avbruten i sitt arbete eller att anpassa sig till 

organisatoriska förändringar var andra orsaker till stress hos distriktssköterskan.  

 

Enligt resultatet fanns en oro hos BHV-sjuksköterskorna att deras upplevda stress skulle 

smitta av sig på familjen under hembesöket, därför är de duktiga på att dölja sin stress 

och fokusera på nuet.  Denna upplevelse bekräftas av en studie utförd i Florida där 

personalen upplevde att tiden var begränsad mellan hembesöken och att de inte hade tid 

för längre samtal. Personalen upplevde stress men ville inte visa att de var stressade. 

Deras stora engagemang i att hjälpa familjen gjorde att den upplevda stressen fick sättas 

åt sidan under hembesöket (Alitz et al. 2018). En svensk studie har visat att tidspress 

och stress kan försämra upplevelsen av ett möte mellan patient och distriktssköterska. 

Distriktssköterskorna uppgav det viktigt att kunna ge tid till patienten för att bygga en 

långvarig och förtroendefull relation (Nygren Zotterman et al. 2015). Författarna insåg 

under arbetets gång att de BHV- sjuksköterskor som organisatoriskt hade fått mer tid för 

att genomföra hembesök vid åtta månader upplevde mindre tidspress. Det känns därför 

viktigt att lyfta detta resultat för att ge möjlighet att förbättra BHV-sjuksköterskans 

arbetsmiljö. 

 

Resultatet visar att BHV-sjuksköterskan inte alltid upplever hembesöken vid åtta 

månader som nödvändiga. Detta i förhållande till den tid ett hembesök tar och den 

information hembesöket kan ge när BHV-sjuksköterskan känner familjen väl. Dock vill 

BHV-sjuksköterskorna ändå genomföra hembesöken då det ger andra fördelar såsom att 

se barnet i sin hemmiljö samt att det är värt mycket den dagen BHV-sjuksköterskan 
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upptäcker något allvarligt. Författarna har diskuterat om orsaken till denna upplevelse 

kan komma från att BHV-sjuksköterskorna inte har arbetat länge med hembesök vid 

åtta månader. Med fler genomförda hembesök ökar sannolikheten att BHV-

sjuksköterskan har fångat upp behov som synliggör vikten av hembesöket. Det är även 

viktigt att tänka på att hembesöket är en del av BHV-sjuksköterskans preventiva 

insatser och därför är det svårt att utvärdera effekten på kort sikt, dels för BHV-

sjuksköterskan personligen men även på en samhällelig nivå. Enligt Socialstyrelsen 

(2014, s. 45) är meningen med preventiva insatser till alla att minska utvecklingen av 

problem hos befolkningen. Problem som kan framkomma om inga insatser görs. Detta 

är i linje med bland annat det utökade hembesöksprogrammet i Rinkeby som ger 

möjlighet att minska ojämlikheter i hälsan och ge större insatser till de som behöver det 

mest (Burström, Martilla, Kulane, Lindberg & Burström 2017).  

 

Utvecklingen av arbetet med hembesök är ett steg för en hållbar utveckling. För att 

säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla enligt AGENDA 2030 

(Regeringskansliet 2018) kan hembesök vara till hjälp att i tid identifiera familjer och 

barn som behöver extra insatser. Förebyggande insatser kan då sättas in tidigt och 

problem på både individnivå och samhällsnivå kan minimeras. Idag finns det vissa 

svårigheter med att arbeta hållbart eftersom hembesöket är tidskrävanade samt kräver en 

anpassning till andra förutsättningar. För att underlätta för BHV-sjuksköterskan att 

prioritera hembesöken behövs det avsättas tid på organisatorisk nivå. Det måste även 

finnas praktiska förutsättningar för att genomföra hembesöken såsom 

transportmöjligheter och tillgänglighet till material. 

 

En annan viktig förutsättning för hembesöket är att kommunikationen fungerar. För att 

uppfylla patientlagen (SFS 2014:821) och ge lika vård till alla samt respektara alla 

människors lika värde måste hembesöket anpassas med avseende på språk. Resultatet 

visar att tolk anlitas när det behovet finns. Detta är i enlighet med förvaltningslagen 

(SFS 2017:900) där det beskrivs att en myndighet i kontakt med en person som inte 

behärskar svenska ska använda tolk samt se till att skriftlig information som ges är 

översatt till det språk personen behärskar. Resultatet visar vidare att tolk på plats kan 

hjälpa BHV-sjuksköterskan att bemöta kulturella skillnader i kommunikationen. Enligt 

Mangrio och Persson (2017) är det viktigt att hälsobesök sker med beaktande av 

individens kultur för att kunna ge vård till en varierad befolkning. BHV-sjuksköterskan 

måste vara medveten om att flyktingar har lämnat sin egen kultur, sitt språk, sin familj 

och sina vänner. Enligt resultatet anlitas inte alltid tolk om familjen avböjer och vill 

klara kommunikation själva genom den svenska eller engelska de kan. Enligt Mangrio 

och Persson (2017) uppskattades tolkhjälp av nyanlända flyktingar men många 

uppskattade även sjuksköterskans försök att anpassa språket de gånger tolk inte fanns 

tillgänglig. Enligt Fredriksson (2017, s. 415) är människans vilja och möjlighet att 

kommunicera en grund för individens utveckling, där språket är en grundförutsättning 

för att förstå patientens verklighet och upplevelse.  
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SLUTSATS 

Resultatet visar att BHV-sjuksköterskor har ett yrkeskunnande som underlättar för dem 

att hantera nya situationer och nya arbetsuppgifter. BHV-sjuksköterskan känner oftast 

familjen sedan tidigare när hembesöket vid åtta månader genomförs vilket medför en 

förtroendefull relation. Hembesök ger en bättre tillgång till familjens livsvärld och i 

förlängningen kan en mer individanpassad och tillitsfull vård tillämpas. Detta ger 

möjlighet att fördjupa relationen mellan föräldrar och barnhälsovården. Att lämna 

mottagningen med dess praktiska lösningar, material och tidsvinst övervägs av de 

fördelar som hembesöket ger. Att se barnet i hemmiljön ger BHV-sjuksköterskan bättre 

förutsättningar för bedömning av barnets utveckling och hälsa och hembesöket upplevs 

enbart positivt sett ur ett barnperspektiv. Studiens resultat belyser BHV-

sjuksköterskornas upplevelser och kan hjälpa BHV-sjuksköterskor att tydliggöra vikten 

av det hälsofrämjande och preventiva arbetet. I BVC-verksamheten kan resultatet vidare 

användas för att motivera till en prioritering av hembesök vid åtta månaders ålder. En 

prioritering som är viktig ur ett hållbart framtidsperspektiv för barnets hälsa men även 

förbättrar BHV-sjuksköterskornas arbetsmiljö. BHV-sjuksköterskan har möjligheter att 

förändra genom förebyggande arbete för att undvika framtida problem. Det finns både 

sociala och ekonomiska vinster med att tidigt fånga upp problem hos familjer. 

Utvecklingen av arbetet med hembesök är således ett steg för att uppnå en hållbar 

utveckling.  
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Bilaga 1. 

 

 

Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor, Sylwia Becker och Sara Claesson, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 

i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka BHV- 

sjuksköterskans upplevelser av att genomföra åtta månaders hälsobesök i hemmet, så 

kallat hembesök. Detta med anledning av det nya barnhälsovårdsprogrammet som kom 

2014 där en av de nya rekommendationerna var att åtta månaders hälsobesök utförs i 

hemmet. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade BHV-sjuksköterskor till 

denna intervjustudie.  

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på öppna 

intervjuer med BHV-sjuksköterskor inom primärvård. Vi vänder oss till BHV-

sjuksköterskor som har erfarenhet av att genomföra hembesök vid åtta månader. 

Intervjuerna planeras att ske hösten 2018, under v 38 – 40 och kan gärna ske på 

arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 

60 minuter.  

Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 

material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

Om du godkänner denna datainsamling vid er enhet vore vi tacksamma om du kan svara 

till någon av våra e-mailadresser, med intresserade BHV-sjuksköterskors namn och 

telefonnummer alternativt e-mailadress så vi kan kontakta dem, senast v 38. Formuläret 

med underskrift om godkännande hämtas av oss på plats innan start av intervjuerna för 

datainsamling.  

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Hälsningar 

 

Sylwia Becker                        Sara Claesson  

xxxx@xxxx.com                           xxxx@xxxx.com  

tel: xxxx-xxxxxx                       tel: xxxx-xxxxxx 

Handledare 

Lena Hedén, Universitetslektor 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Högskolan i Borås 

xxxx@xxxx.com  

tel: xxxx-xxxxxx 
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Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Sylwia Becker och Sara Claesson 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

 

_______________________________ 
Ort och datum 

 

 

_______________________________ 
Namn/ Titel/Verksamhet 
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Bilaga 2. 

 

 

Till distriktssköterskor/barnsjuksköterskor 
 

Vi är två sjuksköterskor, Sylwia Becker och Sara Claesson, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 

i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Barnhälsovården fick 2014 en ny 

rekommendation om att utföra hembesök vid åtta månaders ålder. Vi vill med anledning 

av detta undersöka BHV- sjuksköterskans upplevelser av att genomföra åtta månaders 

hälsobesök i hemmet. Därför tillfrågas du om deltagande i studien. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på öppna 

intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med BHV-

sjuksköterskor inom primärvård. Vi vänder oss till BHV-sjuksköterskor som har 

erfarenhet av att genomföra hembesök vid 8 månader. Intervjuerna kommer att ske 

hösten 2018, under v 38 – 40 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 

överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Vi kommer 

kontakta dig för att bestämma tid för intervjun.  

Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. De 

uppgifter vi kommer att ha tillgång till under arbetets gång är namn, arbetsplats, e-

mailadress samt telefonnummer. Enligt den allmänna dataskyddsförordningen 

(Förordning (EU) 2016/679) får personuppgifter inte lagras längre än nödvändigt. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att examensarbetet är godkänt men kan 

närsomhelst raderas om deltagaren önskar. Allt material hanteras konfidentiellt och kan 

inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

Godkännande från verksamhetschef är inhämtat innan deltagande 

distriktssköterska/barnsjuksköterska tillfrågas och intervjuer genomförs. 

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Hälsningar 

 

Sylwia Becker                        Sara Claesson  

xxxx@xxxx.com   xxxx@xxxx.com  

tel: xxxx-xxxxxx   tel: xxxx-xxxxxx 

Handledare 

Lena Hedén, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

xxxx@xxxx.com  

tel: xxxx-xxxxxx  
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Godkännande 
Undertecknad distriktssköterska/barnsjuksköterska godkänner härmed att Sylwia Becker 
och Sara Claesson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
 
 
_______________________________ 
Ort och datum 
 
 
 
_______________________________ 
Namn/ Titel/Verksamhet 
 
 
 
 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  
 
 
_____________________________ 
Underskrift  
 
 
_____________________________   
Namnförtydligande 
 
 
_____________________________   
Ort och datum 
 
 
 
Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas kan du läsa mer om hur 

högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. 
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