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Sammanfattning 

Sjuksköterskor inom barnhälsovården har som målsättning att erbjuda hembesök till alla 

nyblivna föräldrar. Erfarenheten om hembesökets betydelse för föräldrar som har en 

sårbarhet är liten. Dessa föräldrar har uppmärksammats och de är i behov av extra stöd 

för att ge sina barn en trygg anknytning och uppväxt. För att en gynnsam anknytning 

mellan föräldrar och barn skall träda i kraft behöver sjuksköterskan stödja dessa 

föräldrar till att finna livskraft i en kaotisk situation. Syftet var att beskriva hur 

sjuksköterskan från barnhälsovården under hembesöket kan stödja sårbara föräldrar i 

deras föräldraskap så att de får tilltro till egen förmåga att fatta hälsofrämjande beslut. 

Därmed skapas förutsättning till gynnsam utveckling och ökad hälsa för barn. Metoden 

är en litteraturstudie. I resultatet framkom ett huvudtema och fyra underteman. 

Resultatet beskriver vad dessa föräldrar upplever som betydelsefullt och vilka vinster 

som ett hembesök ger, även på lång sikt. Resultatet lyfter fram förslag som 

sjuksköterskan bör beakta i vårdandet av föräldrarna. Föräldrarna har en sårbarhet som 

leder till en utsatt livssituation, till exempel missbruk och riskbeteende. Sjuksköterskan 

kan vid sitt hembesök ge föräldrarna kunskap om barnets behov, utveckling, 

omvårdnad, samt stödja att anknytningen mellan förälder-barn blir gynnsamt och ger 

den tryggheten som krävs för barnets utveckling. Ett engagemang till sitt barn 

förhindrar att föräldrarna skapar en omsorgsbrist som påverkar barnets psykiska och 

fysiska utveckling. Med stöd och bekräftelse kan dock sjuksköterskan stärka föräldrarna 

i deras livskraft och hjälpa dem till att klara av sitt föräldraskap.     

 

Nyckelord: hembesök, sårbara föräldrar, barn, sjuksköterskan, barnhälsovård 
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INLEDNING 

Barnhälsovården i Sverige är unik för att den är så starkt förankrad i samhället och de 

allra flesta föräldrar väljer att ta del av denna frivilliga och hälsoförebyggande insats 

(Magnusson, Hagelin, Sundelin & Blennov 2009 s.7-8).  

 

En av barnhälsovårdens arbetsmetoder är att erbjuda hembesök till alla föräldrar med 

nyfödda barn. Hembesökets mål är att skapa en god relation och stödja föräldrarna att få 

tilltro till egen förmåga att fatta beslut som leder till god hälsa för familjen (Magnusson 

et al. 2009 s. 212-213). 

 

Författaren har som distriktssköterska inom barnhälsovården träffat ett flertal gravida 

kvinnor/partners och nyblivna föräldrar som har ett missbruk bakom sig. Föräldrarnas 

missbruk har ofta skapat en socialt utsatt livssituation och en psykisk ohälsa. 

Graviditeten och det nya föräldraskapet har för många inneburit en stor och positiv 

livsförändring. De har dock många utmaningar med att bland annat undvika fortsatt 

missbruk och behöver mycket stöd tidigt men också på lång sikt (Nordenfors & Höjer 

2012 s.13-88). Hembesök ingår som en modell i arbetet.  

 

Forskning har visat att hembesök av sjuksköterska från barnhälsovården under tidig 

barndom har effekt, även på lång sikt för barnen i familjer där föräldrar innehar en 

sårbarhet. Det är en intervention som har givit lägre användning av ohälsosamma 

substanser, mindre psykiska hälsoproblem och bättre skolresultat hos barnen (Kitzman, 

Olds, Cole, Hanks, Anson, Arcoleo, Luckey, Knudtson, Henderson & Holmberg 2010 s. 

420-422). 

 

De riskfaktorer som utgör en sårbarhet hos föräldrar är låg utbildningsnivå, psykisk 

ohälsa, missbruk av alkohol eller narkotika, våld i nära relationer, ung ålder, 

ensamstående och beroende av försörjningsstöd (Marlund, Andershed & Andershed 

2012 s. 36-46).   

 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur sjuksköterskan från 

barnhälsovården kan stödja sårbara föräldrar i sitt föräldraskap så att de får tilltro till 

egen förmåga att skapa hälsofrämjande beslut. 

 

Krama och älska mig när jag är liten då blir jag en som kan krama och 

älska när jag blir stor! Stina Norèn   

 

BAKGRUND 

Barnhälsovård 

Grundläggande hälsoövervakning för förskolebarn 0-6 år i kombination med 

vaccinationsprogrammet utgör stommen i svensk barnhälsovård. Ett av 

barnhälsovårdens mål är att stödja föräldrar i deras föräldraskap och skapa 

förutsättningar för en god föräldra-barnrelation som bidrar till ökad hälsa 

(Socialstyrelsen 1991 s. 9). 
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Barnhälsovården har också delmål som består av differentierad hälsoövervakning, 

behovsanpassad service, stöd och vård samt uppmärksamma och förebygga förhållande 

i närmiljö och samhälle som kan hota barnens hälsa (Socialstyrelsen 1991 s.7-8). Det 

program som barnhälsovården arbetar efter innebär att föräldrar och deras barn erbjuds 

träffar med sjuksköterskan och läkaren på Barnavårdscentralen (BVC) utifrån ett 

förutbestämt schema som bygger på barnets ålder och utvecklingsstadier 

(Socialstyrelsen 1991 s. 23-24). Insatser för sårbara familjer ligger utöver detta program 

men uppmärksammas. Denna sårbarhet kan vara av psykologiska, sociala eller 

medicinska skäl (Socialstyrelsen 1991 s. 3). 

 

I Rikshandboken för Barnhälsovård (u.å) finns en nationell målbeskrivning där det 

beskrivs att barnhälsovårdsarbetet som tidigare har varit mera av medicinsk karaktär 

skall utgå i från ett folkhälsoperspektiv och att sjuksköterskans arbete utgår från en 

hälsopedagogisk helhetssyn och psykosocialt perspektiv där hon aktivt stöder 

föräldrarna i sin föräldraroll. Från 1900-talets början har barnhälsovården förändrats 

markant, då var den låga levnadsstandarden och den höga spädbarnsdödligheten de stora 

problemen att arbeta med. I dagens välfärdssamhälle då barn har en generellt hög 

levnadsstandard finns andra utmaningar som barns psykiska hälsa och barnolycksfall 

(Baggens 2002 s. 71-73). 

 

Specialistsjuksköterskans  funktion 

Specialistsjuksköterskan är nyckelpersonen på BVC som följer barnets utveckling och 

hälsa enligt ett program som är uppbyggt kring olika nyckelåldrar. Han eller hon skall 

vara lyhörd och ge stöd för varje familjs behov och önskemål. Ta hänsyn till varje barns 

och förälders livsvärld i vårdandet. För att kunna främja individens hälsoprocesser 

måste sjuksköterskan förstå hur individen erfar och påverkas av hälsa, sjukdom, lidande 

och vårdande (Dahlberg & Segersten 2010 s. 126-128). 

 

Specialistsjuksköterskan har en mycket självständig funktion inom barnhälsovården, 

hon har ett omvårdnadsansvar för barn och familj enligt Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005 s.10-14). Han eller hon gör egna 

hälsobedömningar själv eller i samråd med läkaren. Läkaren träffar barnet enligt det 

program som ligger till grund för barnhälsovården tillsammans med 

specialistsjuksköterskan (Socialstyrelsen 1991 s. 23-24). Specialistsjuksköterskan 

ansvarar för hälsoupplysningar, föräldragruppsutbildningar, råd och stöd till 

barnfamiljerna. Syftet med sjuksköterskans vårdande är att stärka föräldrar och barns 

hälsoprocesser (Svensk sjuksköterskeförening 2008a, 2008b). Hälsa betecknas som ett 

tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande. Välbefinnandet är en egen levd känsla 

som inte behöver vara avsaknad av sjukdom utan handlar om ett tillstånd, en upplevelse 

av att vara i balans med sitt inre, sitt liv och i relationer med andra människor. 

Definitionen på hälsa är att må bra, känna välbefinnande och vara i stånd att ta itu med 

säväl små som stora livsprojekt (Dahlberg & Segesten 2010 s. 62-65). 

 

Sjuksköterskan på BVC ska ha specialistutbildning med inriktning mot öppen hälso- 

och sjukvård, distriktssköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2008b) eller hälso- och 

sjukvård för barn och ungdom, barnsjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 

2008a). I dessa utbildningar ingår rätten och kunskap om att utföra vaccinationer 
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(SOSFS 2006:24 s. 4-5). Sjuksköterskan ansvarar och erbjuder hälsoövervakning enligt 

det programmet som barnhälsovården arbetar utifrån, hon står för kontinuteten i 

kontakten med barnen och famljerna som är inskrivna på mottagningen.  

 

I aktuell litteraturstudie har sjuksköterskor med olika benämningar inkluderats 

exempelvis kommunsjuksköterskor, distiktssköterskor och health visitors. Gemensamt 

är att sjuksköterskorna arbetar med barnhälsovård och har en särskild utbildning för att 

arbeta i hemmet. I resultatet benäms dessa sjuksköterskor med särskild utbildning dock 

enbart som sjuksköterskor då det inte har gått att fastställa huruvida den särskilda 

utbildningen är på grund eller avancerad nivå.  

 

Hembesök 

Hembesök kan betraktas som ett vårdande möte. Ett vårdande möte kännetecknas av att 

det stöder och stärker familjens hälsoprocesser. Sjuksköterskan har utifrån sin 

profession ansvar för samspelet i mötet och att det blir vårdande med hänsyn till 

familjens livssammanhang (Dahlberg & Segesten 2010 s.192-199). 

 

I Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården (2007 s. 

6) betonas att hembesök bör erbjudas till alla familjer med nyfödda barn och till familjer 

med särskilda behov. Hemmet är en bra plats att mötas. Det är en lugnare plats än på 

BVC och föräldrarna kan i lugn och ro samtala med sjuksköterskan (Jansson 2002, s. 

571-577). Där känner föräldern trygghet. Detta innebär att sjuksköterskan lättare kan 

skapa en tillit, och får möjlighet att observera förälder-barnrelationen (Magnusson et al. 

2009 s. 45-50). 

 

Jönsson, Fridlund, Marklund och Nordström (2006 s. 10-12) fann i sin studie att i 

spädbarnsfamiljer med mödrar som hade utlänsk härkomst hade signifikant högre 

psykosociala riskfaktorer än mödrar med svensk härkomst. De vanligaste riskfaktorerna 

var arbetslöshet, prematurfödsel, att en eller båda föräldrarna upplevde stor oro och 

ängslan i relation till barnet och föräldraskapet. Problem med psykisk hälsa eller 

alkohol- och drogmissbruk fanns hos några av föräldrarna. Det är nödvändigt att 

sjuksköterskan på BVC identifierar familjer som riskerar att utveckla ohälsosamma och 

psykosociala problem under barnens uppväxt. Eftersom nästan alla föräldrar tackar ja 

till BVC så är detta en värdefull plats för att fånga föräldrar med en sårbarhet 

(Magnusson et al. 2009 s. 45-50). Sjuksköterskan på BVC behöver utveckla 

omvårdnaden och olika interventioner som kan stödja föräldrarna så att barnen växer 

upp och utvecklas hälsosamt. Hembesök är en sådan omvårdnadsintervention där 

sårbara föräldrar upplever att det påverkar relationen till barnet positivt, att de förstår 

sina barn bättre och var i utvecklingen barnen befinner sig. Deras egen självkänsla av en 

bra förälder stärks (Heaman, Chalmers, Woodgate & Brown 2006 s. 294-296). 

 

Familjen 

En familj är en grupp personer som är eller inte är förbundna genom blodsband men 

som känner och definierar sig som en familj utifrån känslomässiga band (Benzein, 

Hagberg & Saveman 2012 s. 25). I familjer med barn ingår vuxna, föräldrar som har 

ansvar för barnens omvårdnad, hälsa och miljön barnen växer upp i och är därmed 
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barnets vårdnadshavare. De kan vara biologiska föräldrar eller fosterföräldrar.  I aktuell 

litteraturstudie har biologiska föräldrar inkluderats.  

Anknytning 

John Bowlby (1907-1990) och Mary Ainsworth (1913-1999) lade grunden till hur vi ser 

på anknytningsteorin idag. Båda forskade om hur barn påverkades av separationer på 

kort och lång sikt. Att det finns ett tryggt, varmt och obrutet förhållande mellan barnet 

och dess vårdnadshavare är oerhört viktigt under barnets uppväxt, speciellt de tre första 

åren. Anknytningen består av de känslomässiga  band mellan barnet och föräldrar och 

har mycket stor betydelse för barnets uppväxt. Om barnet får trygghet och beskydd när 

hon eller han behöver det blir anknytningen trygg, om detta inte sker blir det en otrygg 

anknytning. Barnets anknytning är beroende av föräldrarnas omvårdnadssystem. Med 

det menas att föräldrarna finns tillgängliga för barnet när barnet behöver tröst och 

beskydd. Det innebär att föräldrarna uppfattar barnets signaler, tolkar dem rätt och 

reagerar adekvat på dem. Föräldrarna är då en trygg bas. Om föräldrarna inte har funnits 

som trygg bas för barnet kan detta ha en betydelse för hur relationer med andra utformas 

senare i livet (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander 2007 s. 28-59). En 

bristande anknytning i barndomen har visat sig vara en faktor som kan bidra till ångest 

och psykisk ohälsa hos vuxna (Cassidy, Lichtenstein-Phelp, Sibrava, Thomas & 

Borkovec 2008 s. 23-38).  Hembesök kan vara en bra miljö för att stödja den viktiga 

anknytningen mellan barn och föräldrar (Heaman et al. 2006 s. 296). 

Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad har varit en naturlig del inom barn- och ungdomssjukvård 

sedan 1970-talet. Det har varit naturligt att det lilla barnet fungerar i en relation med 

minst en vuxen som stöder barnet (Crawford 2012 s. 3). Familjefokuserad omvårdnad 

bygger på att sjuksköterskan utgår från ett barnperspektiv. Det lilla barnet behöver stöd 

i sin vardag på grund av bristande kognitiv utveckling. Barnet är med andra ord 

beroende av sin omgivning och sjuksköterskans roll är att stödja föräldrarna i sitt 

föräldraskap så att hon eller han intar ett barnperspektiv (Nilsson, Björkman, Almqvist, 

Almqvist Björk-Willen, Donohue, Enskär, Granlund, Huus & Hvit in press). Inom 

vårdvetenskapen är patientperspektivet en viktig utgångspunkt (Eriksson 1997 s. 8-13). 

Ett nyfött barn är dock beroende av sin anknytning till omgivningen, och det saknar 

mening att diskutera patientperspektiv utan att diskutera omgivning (Sherman, Stupica, 

Dykas, Ramos-Marcuse & Cassidy 2013 s.140-146).  

 

Familjefokuserad omvårdnad utgår ifrån relationer, interaktioner, sammanhang, mönster 

och funktioner. Familjen ses som en enhet bestående av flera delar, en del påverkar 

helheten och helheten påverkar en del (Benzein, Hagberg & Saveman 2012 s.29-31). 

För sjuksköterskan på BVC är barnet en del av patientperspektivet och 

föräldern/föräldrarna en del. Vid ohälsa hos en familjemedlem bör sjuksköterskan utgå 

ifrån hela familjen och utvärdera hur alla familjemedlemmar upplever sin hälsa. 

Familjefokuserad omvårdnad främjar familjens hälsa och välbefinnade genom 

relationens, dialogens och mötets betydelse (Benzein, Hagberg & Saveman 2012 s. 47-

56). 
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Sårbara föräldrar 

I Svenska akademiens ordbok (2010) översätts ordet sårbar när det gäller person, som är 

själsligen känslig. Sårbarhet, som lätt kan såras, sårbar punkt. Den engelska 

översättningen på sårbarhet är vulnerability.  

 

Föräldrar med låg utbildningsnivå, psykisk ohälsa, missbruk av alkohol eller narkotika, 

våld i nära relationer, beroende av försörjningsstöd, ung ålder och ensamstående ingår i 

beskrivningen sårbara föräldrar (Marklund, Andershed & Andershed 2012 s. 36-49) och 

ingår i aktuell litteraturstudie. Dessa riskfaktorer utgör en sårbarhet, i rikszon att 

utveckla ohälsa med stora konsekvenser för sig själva, sina barn och andra närstående.  

 

Graviditet och föräldraskap kan vara en process och en chans till en positiv vändning i 

livet. Det väntade barnet kan ge glädje och livskraft till att genomföra stora 

hälsofrämjande livsförändringar. Motivationen hos kvinnor att blir missbruksfria under 

graviditeten är stor då det väntade barnet annars kan få bestående skador (Spak, 

Sundelin-Wahlsten, Aronsson, Rydberg & Östling 2007 s. 167-182). 

 

Barnets utsatthet 

Barns utsatthet i familjer med psykosociala problem som missbruk är väl kända men 

svåra för hälso-och sjukvårdspersonal att identifiera. Risken att utveckla psykiska 

problem ökar om barnet växer upp i familj med missbruksproblem. Barns symtom är 

svåra att uppmärksamma när de är små men blir mera tydliga när de växer upp. De 

problem barn uppvisar är ångest och nedstämdhet, dålig självbild, olika 

beteenderubbningar och skolproblem (Perna & Kiefner 2013 s.1-5).  

 

Psykisk ohälsa har ett samband med andra riskfaktorer exempelvis missbruk vilket 

innebär att det är vanligt att barnet innehar flera riskfaktorer när en förälder lider av 

psykisk ohälsa (Simon 2009 s. 10-14).  Det barnet upplever som skrämmande är de 

förändringar som sker när föräldrarna är berusade. Snälla, omtänksamma och 

tillgängliga föräldrar kan bli egoistiska och elaka. Dessa förändringar utgör ett hot för 

barnet och de har svårt att förstå och organisera sin tillvaro som något tryggt och 

förutsägbart. De får en konfliktfull relation till sina föräldrar. De tycker om föräldrarna 

när de är nyktra och omtänksamma och hatar föräldrarna när de är berusade. Detta kan 

få betydelse i samspel med andra. Barnet har svårt att känna tillit och trygghet med 

andra. Att leva i en familj med missbruksproblem, en familj som inte är som ”andra” 

ger oftast skam- och mindervärdskänslor (Mortensen 1994 s. 37-43). 

 

Våldsutsatta barn 

Forskning visar att barn som lever i familjer där det förekommer våld mellan 

föräldrarna, där finns det social eller ekonomisk stress såsom arbetslöshet eller psykiska 

anspänningar som medför att dessa barn utsätts mera för våld än andra barn (Annerbäck, 

Wingren, Svedin & Gustafsson 2010 s. 1232-1233).  En svensk studie visade att av 

8494  elever i åldrarna 13, 15 och 17 år hade 15,2 % blivit slagna av förälder, eller 

annan vuxen i familjen. Av de barnen som blivit utsatta för våld var endast 7 % kända 

av myndigheter (Annerbäck et al. 2010 s.1233). BVC behöver tidigt uppmärksamma 

sårbara familjer och erbjuda utökat stöd. Elevhälsan behöver uppmärksamma barn som 
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söker för psykosomatiska symtom såsom magont, huvudvärk, yrsel och sömnproblem, 

eftersom detta kan orsakas av omsorgssvikt (Annerbäck et al. 2010 s. 1233). 

 

Jembro, Svensson, Tindberg och Janson (2011 s. 326-327) belyste i sin studie att 

psykosomatiska symtom hos barn i åldrarna 10, 12 och 15 år var starkt relaterade till 

fysisk misshandel. För att tidigt identifiera barnen som far illa eller i risk att fara illa 

behöver barnhälsovården identifiera barns symtom och i vilken hemmiljö som de lever 

i. Detta kan göras via hembesök. Anmälningsskyldigheten träder i kraft vid kännedom 

eller misstanke om att barn far illa enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §, (SOSFS 

2003:16). 

 

Hembesök av sjuksköterska från barnhälsovården kan stödja föräldrar så att barnen får 

en bra anknytning och kan växa upp med en trygghet i sin omgivning (Heaman et al. 

2006 s. 294). 

 

Livskraft 

Hälsa och välbefinnande, möjligheten att må bra och kunna ta itu med ”små och stora 

livsprojekt” ligger till grund för känslan av att leva ett gott liv (Dahlberg & Segesten 

2010 s. 62).  Denna förmåga kan beskrivas som livskraft. Känslan av att ha ett gott liv 

är förknippat med livskraft. Livskraft beskrivs som en vitalitet och livslåga. Upplevelse 

av hälsa och välbefinnande är förknippat med livskraft, livslust och livsmod (Dahlberg 

& Segesten 2010 s. 62-65). Sjuksköterskans uppgift inom BVC är att stödja föräldrar att 

bli stärkta i sin föräldraroll (Svensk sjuksköterskeförening 2008a, 2008b). Sårbara 

föräldrar behöver känna tillit och få ett möte med sjuksköterskan som leder fram till att 

dessa föräldrar kan stärka sin situation (Ayerle, Makowsky & Schucking 2012 s. 470-

477). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan detta definieras som att sjuksköterskan 

stärker förälderns livskraft (Fagerström 2012 s. 396).    

 

Inställning till livet har för många att göra med vad vi gått igenom och vilka 

erfarenheter vi har. Trots många levda svårigheter kan en del människor ändå känna 

hopp och livslust och bevara en positiv inställning till livet (Fagerström 2012 s. 391). 

 

Livskraft beskrivs som hälsans kärnsubstans. Relationer med barn och partner ger 

kärlek och kraft att leva (Fagerström 2012 s. 391-402). Hälsa, god fysisk 

funktionsförmåga, psykiska resurser och religiös tro kan ge kraft att leva. Att vara 

behövd kan bekräfta föräldrars värde och är en betydelsefull del av föräldraskapet som 

kan ge kraft. Positiv livshållning bidrar till att kunna trots motgångar uppleva en känsla 

av att bemästra och hantera situationer. Möjlighet att tänka positivt och ha en positiv 

livshållning när livet upplevs svårt har visat sig ha effekt på människans 

anpassningsförmåga och tillfrisknande (Fagerström 2012 s. 396). Graviditetens 

möjligheter och kärleken till barnet kan öppna vägen och ge kraft till en positiv 

livsförändring. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Hembesök är en viktig arbetsuppgift för sjuksköterskan inom BVC.  Hembesök är ett 

tillfälle att möta familjen i deras vardagliga miljö. Mötet med sårbara familjer i deras 
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hemmiljö kan vara en utmaning eftersom anknytningen mellan barn och förälder kan 

vara bristfällig. 

 

Sjuksköterskans uppsökande funktion har betydelse för möjligheten att stödja sårbara 

föräldrar till att få tilltro till sin egen förmåga att fatta hälsofrämjande belut. Föräldrarna 

blir stärkta i sin livskraft. 

 

Sårbara föräldrar behöver stöd då de kan ha olika saker i livet att reda ut exempelvis 

hjälp med bostad eller ekonomiskt stöd. Sårbara föräldrar kan behöva stöd med sin 

psykiska och fysiska hälsa exemplevis att avstå från alkohol och droger. Sårbara 

föräldrar kan slutligen behöva socialt stöd för att kunna bli stärkta i sin föräldraroll. De 

har ett kanske begränsat nätverk. 

 

Det är betydelsefullt att studera hur hembesök av sjuksköterskan från barnhälsovården 

kan stödja sårbara föräldrar i sitt föräldraskap och därmed skapa förutsättning som kan 

bidra till ökad hälsa. Ny kunskap kan bidra till att utforma och utveckla hembesök. 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur sjuksköterskan från 

barnhälsovården under hembesöket kan stödja sårbara föräldrar i deras föräldraskap så 

att de får tilltro till egen förmåga att fatta hälsofrämjande beslut.   

 

METOD 

Datainsamling 

Aktuell uppsats är genomförd som en litteraturstudie i karaktärsämnet vårdvetenskap. 

Författaren har sökt relevanta artiklar som beskriver hur sjuksköterskan från 

barnhälsovården under hembesöket kan stödja sårbara föräldrar i sitt föräldraskap så att 

de får tilltro till egen förmåga att fatta hälsofrämjande beslut. Sökorden som valdes var 

baserade på författarens egen erfarenhet och vad hon ansåg var relevant för studien samt 

vad för sökord som framkom i artiklarna i ämnet.  

 

Litteratursökningen i databasen Chinahl (vård och omsorg), med ordet Parent sedan i 

kombination med Home visits vilket gav 44 träffar. Sökningen fortsattes med Parent 

och Home visits och Social support, vilket inte gav några träffar. Därefter kombinerades 

Parent och Home visits och Child Health Services vilket gav 2 träffar. Föregånde 

sökord kombinerades med Alcohol abuse eller Drug abuse eller Substance-related 

disorders, vilket inte gav några träffar, (för ytterligare information, se bilaga 1). 

 

Litteratursökning i Pubmed, (databas för medicin och vård). Samma kombination av 

sökningar genomfördes men med sökordet House calls istället för Home visits eftersom 

det var meshordet i Pubmed. Parent och House calls gav 145 träffar. Parent och House 

calls och Social support gav 33 träffar. Parent och House calls och Child Health 

Services gav 65 träffar.  Föregående sökord med kombination av Alcohol abuse gav en 

träff, Drug abuse ingen träff och Substance-related disorders gav 4 träffar, (för 

ytterligare information, se bilaga 1). 
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Litteratursökning i Psychinfo (databas för psykologi, pedagogik, psykiatri och 

sociologi). För att få med alla relevanta artiklar i ämnet gjordes samma sökningar i 

Psychinfo. Där gav endast en sökning med kombinationen Parent och Home visits och 

Social support 42 träffar. De andra kombinationerna gav inga träffar, (för ytterligare 

information, se bilaga 1). 

 

Författaren använde sig av följande kriterier vid sökning av referenser i databaserna. 

* Artiklarna skulle ha ett abstract. 

* Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade. 

* Språket de var skrivna på skulle vara svenska eller engelska. 

* Artiklarna skulle inte vara äldre än 13 år, alltså från 2000-2013. 

 

 Resultatet av artikelsökningarna redovisas i bilaga 1. 

 

Efter att ha läst igenom 340 abstrakt valdes 30 artiklar ut för genomläsning. De andra 

valdes bort för att de handlade om andra målgrupper som prematurfödda barn eller 

föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. Nio av dessa 30 artiklar valdes ut för att 

ingå i litteraturstudien. Genom manuell sökning (genomgång av sökta artiklars 

litteraturlistor) tillkom ytterligare en artikel. Av de tio artiklarna som valdes att ingå i 

litteraturstudien var fyra studier gjorda i Canada, fyra var gjorda i USA, en studie var 

gjord i England och en i Nya Zeeland.  De som valdes bort var artiklar som handlade 

om hembesök gjorda av annan peronalkategori än sjuksköterska såsom 

familjebehandlare eller socialsekreterare inom socialtjänsten. I de studier som 

inkluderades arbetade kommunsjuksköterskor, distiktssköterskor eller health visitors 

som är sjuksköterskor med särskild utbildning för att arbeta i hemmet. I denna 

litteraturstudie benäms dessa som sjuksköterskor. Dessa sjuksköterskor arbetade oftast 

tillsammans i team med andra personalgrupper inom kommunen, så kallade home 

visitors.  Målgruppen sårbara föräldrar utifrån tidigare beskrivna kriterier skulle ingå i 

de valda studierna. 

 

Dataanalys 

De tio artiklarna som valdes utifrån syftet med litteraturstudien lästes igenom flera 

gånger. Vid granskning av studiernas kvalité användes frågemallar ur Friberg (2012 s. 

138-139). Fem artiklar var analyserade med kvalitativ metod och fem artiklar med 

kvantitativ metod. Sidoanteckningar gjordes för att författaren skulle få en struktur och 

komma ihåg artiklarnas innehåll och resultat. 

 

Efter genomläsningen påbörjades arbetet med att analysera artiklarna. Innehållet i 

artiklarna bröts ner till delar relevanta för syftet innan de skulle formas till en ny helhet 

enligt modell av Axelsson (2008 s. 173-188). För att få en översikt över artiklarnas 

frågeställning, resultat och meningsbärande innehåll skrev författaren ned dessa på stora 

pappersark med olika färgpennor, en färg för varje artikel. Författaren såg likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat. Artiklarna lästes igenom ytterligare. I nästa steg skrevs 

likheter ned på ett pappersark och olikheter på ett. I den processen kunde författaren se 

ett genomgående tema i artiklarna, stöd i sin utsatthet. 
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Under temat stöd i sin utsatthet sorterades det innehåll som var bärande från varje 

artikel ned i punktform, en färg för varje artikel. Artiklarnas innehåll och resultat börja 

framstå allt mer tydligt och fyra underteman framträdde, barnet i fokus, relationens 

betydelse, stöd i sin nedstämdhet, oro och stress samt livsförändringar. Artiklarna 

lästes sedan igenom ytterligare för att inget innehåll skulle åsidoses eller missas. 

Slutligen gjordes sammanställning över de analyserade artiklarna, se bilaga 2. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i ett huvudtema tema och fyra underteman som framkommit 

under analysarbetet och belyser syftet som är hur sjuksköterskan från 

barnavårdscentralen under hembesöket kan stödja sårbara föräldrar i deras föräldraskap 

så att de får tilltro till egen förmåga att fatta hälsofrämjande beslut. Den belyser 

betydelsen ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

 

Tabell 1: Redovisning av huvudtema och underteman. 

Huvudtema Underteman 

 

Stöd i sin utsatthet 

Barnet i fokus 

Relationens betydelse 

Stöd i sin nedstämdhet, rädsla och stress 

Livsförändringar 

 

Stöd i sin utsatthet 

Ett tema om föräldrars utsatthet kunde urskiljas i alla artiklarna. Det kunde även 

urskiljas ett behov av stöd från omgivningen i denna utsatthet. Sjuksköterskan kan 

finnas som ett stöd när föräldrarna upplever en känsla av att vara ensam med allt ansvar. 

Avsaknad av eget nätverk var också något som framträdde under intervjuerna med dessa 

föräldrar och detta i sig utgör en sårbarhetsfaktor. 

 

Barnet i fokus 

Sjuksköterskans funktion var att stödja och stärka föräldrarna i sitt föräldraskap och 

därigenom stödja till förbättrat samspel mellan förälder och barn. Stödet innebar att 

sjuksköterskan delgav föräldrarna kunskap om barnets utveckling och behov, samt att 

stödja föräldrarna till samspel med barnet. Därmed var målet att förhindra 

barnmisshandel och försummelse, så att barnen kan växa och utvecklas optimalt. 

 

I en studie var syftet att identifiera möjliga faktorer som påverkade mödrar i risk för 

barnmisshandel, deras förmåga att engagera sig i hembesöksprogram (Williams 

Domain, Baggett, Mitchell & Larson 2010 s. 400-403). I denna studie valde 

sjuksköterskorna ut de mest sårbara kvinnorna ur deras pågående arbete för att studera 

sjuksköterskornas upplevda skillnader i deras nivå av engagemang jämfört med de 

andra kvinnorna. Intervjuer genomfördes med sjuksköterskorna och kvinnorna. 

Forskarna fann att kvinnorna kämpade med att möta emotionella behov hos sig själva 

och barnet. De hade svårt att skilja på barnets behov och sina egna behov. De hade svårt 



 10 

att förstå hur deras egna psykiska processer så som depression, ångest och rädsla för nya 

situationer påverkade deras förmåga att möta egna behov och barnets behov. Kvinnorna 

förväntade sig att spädbarnet skulle förstå deras egna behov och att barnet var medvetet 

besvärligt och trotsade dem. 

 

I en studie gjordes en utvärdering av ett hembesöksprogram och vid intervju av 

kvinnorna framkom det att de upplevde att programmet hade gjort dem till bättre 

förälder och lärt dem att förstå barnets behov bättre. De upplevde att de hade fått hjälp 

att relatera bättre till barnet (Kurz Landy, Jack, Wahoush, Sheehan & Macmillan 2012 

s. 7).  

 

Målet för två hembesöksprogram var att förbättra föräldrarnas kapacitet att stödja deras 

barn till optimal utveckling genom att ge kunskap och stödja till samspel. Två strategier 

användes: stödja och stärka föräldrarna i föräldraskapet genom att ge kunskap, samt visa 

föräldrarna hur de praktiskt kunde göra i samspels och omvårdadssituationer. Dessa 

interventioner studerades och analyserades (Peterson, Eshbaugh, Joen & Ross Kantz s. 

122-135). Det programmet som vände sig till sårbara familjer med utlänsk härkomst, 

låg utbildningsnivå och låg inkomst kallades Early Head Start (EHS), där studerade 

forskarna hur dessa processer gick till och vad de innehöll samt hur föräldrarnas 

engagemang var under hembesöken. Hembesöken videofilmades och i forskarnas analys 

visade det sig att sjuksköterskorna ägnade mindre tid åt att stödja föräldrarna till 

samspel med barnet än vad de själva trodde och målen angav. Mycket av 

hembesökstiden bestod av information och att sjuksköterskorna samspelade direkt till 

barnet eller till föräldern. I EHS ägnades 27 % av tiden åt att stödja samspel mellan 

föräldrar och barn. 60 % av tiden ägnades åt att delge kunskap om barns utveckling. 

Föräldrarna var dock mycket intresserade och engagerade vid samspelsinterventionerna 

och kring att få kunskap om barnets utveckling (Peterson et al. 2007 s.129-135). 

 

I en studie jämfördes två olika former av hembesöksstöd, en grupp fick stöd av 

sjuksköterskor och en grupp fick stöd av personal från kommunen (Wiggins, Oakley, 

Roberts, Turner, Rajan, Austerberry, Mujica, Mugford & Barker 2005 s. 292-293). Det 

framkom inga signifikanta skillnader vad gäller moderns hälsa eller skador på barnet på 

kort sikt. Gruppen som fick stöd av sjuksköterskor hade dock mindre ängslan om 

barnets utveckling och hälsa, besökte sjuksköterskan på mottagning oftare och var mer 

nöjda med servicen. 

 

I Drummond, Weir och Kysela (2002 s. 21-28) studie evaluerades två olika modeller. 

En kris/stabilisationsmodell och en tidig intervention/hälsomodell. Den första skulle 

pågå i tre månader och den andra var mera långsiktig, upp till 3 år. Förbättringar 

uppnåddes vad gäller kunskap om barns utveckling, omvårdnad och föräldra-

barnsamspel. Barnen växte som förväntat, fick vård och var vaccinerade enligt det 

nationella programmet. Mödrarna kände sig stärkta. Dock var det svårt att motivera 

mödrarna att delta en längre tid. 

 

Relationens betydelse 

Relationen har en stor betydelse i arbetet med föräldrar. Jack, Dicenso och Lohfeld 

(2005 s.185-189) studerade och beskrev processen och engagemanget mellan 
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sjuksköterskor och mödrar i ett hembesöksprogram. Sjuksköterskorna måste bygga upp 

ett förtroende, detta tog olika lång tid beroende på vad kvinnan hade för erfarenhet av 

tidigare stöd och beroende på hennes egen personlighet. Det visade sig att det var viktigt 

att realtionsbyggandet får ta den tiden kvinnan behövde. De flesta kvinnor var rädda och 

hade ett motstånd i början men med tiden började de att få ett förtroende och förstod 

meningen med hembesöksprogrammet. Att ömsesidigt dela erfarenheter och idéer 

minskade kvinnors känsla av sårbarhet. Humor och empati, att kunna tala öppet från 

hjärtat var viktiga egenskaper i relationen. Det var viktigt att personkemin mellan 

sjuksköterska och klient stämde. Ålder, nationalitet och civilstånd var egenskaper hos 

sjuksköterskorna som kvinnorna tyckte var viktiga. 

 

I en studie var syftet att förstå vad det relationsbyggande arbetet består av och vilka 

underliggande faktorer som påverkar om hembesöksprogram är effektiva eller inte, både 

mellan olika personalkategorier och mellan personal och föräldrar (Heaman, Chalmers, 

Woodgate & Brown 2007 s. 322-327). Att etablera en relation och hur den etablerades 

var viktigt, hur den upprätthölls och hur den avslutades. Inklusionkriterierna var 

drog/alkoholmissbruk, egna erfarenheter av våld och försummelser som barn, social 

isolering, låg utbildingsnivå, ostabila hemförhållanden och låg inkomst. När 

sjuksköterskan bjöd in familjerna till programmet var det svårt för sjuksköterskan att 

förmedla varför just dessa föräldrar var erbjudna att delta. Föräldrarna förstod inte 

riktigt varför just de blev erbjudna. Sjuksköterskan hade svårt att förmedla att de på 

grund av olika riskfaktorer var erbjudna att delta.  Samma återges i (Kurz Landy et al. 

2012 s. 4-12). Det belyser svårigheten att förmedla varför dessa sårbara familjer erbjuds 

extra stöd, sjuksköterskan var rädd att familjerna skulle avböja och känna sig kränkta. 

 

De faktorer som påverkade relationsarbetet bestod av att visa respekt, erbjuda support 

och stöd, utveckla förtroende och arbeta i partnerskap. Med partnerskap menas att 

föräldrarna och sjuksköterskan arbetade som partners utan inbördes maktförhållanden. 

De kunde delge varandra kunskap, föräldrarna utifrån sin unika kunskap om sitt barn 

och sjuksköterskan utifrån sin professionella funktion. Sjuksköterskan tog ansvar för de 

gränser som var nödvängiga att sättas så relationen inte misstolkades. Sjuksköterkorna 

ansåg att handledning och utvärdering var viktigt för deras arbete (Heaman, Chalmers, 

Woodgate & Brown 2007 s. 322-327). 

 

Samma teman återkommer i Kurtz Landy et al. (2012 s. 5) där kvinnorna upplevde att 

sjuksköterskan var en expert men också en vän som var respektfull och stödjande.  

 

Även för de mest sårbara kvinnorna förmedlades hembesöksprogrammet bäst genom en 

förtroendefull och vårdande relation (Williams Domian et al. 2010 s. 401-404). I den 

studien hade fyra sjuksköterskor valt ut de mest sårbara kvinnorna som de trodde var 

mest i risk för barnmisshandel ur deras pågående arbete. Forskarna gjorde 

observationer, filmade hembesök och gjorde djupintervjuer. Kvinnorna hade en 

tillitsbrist och kände sig isolerade i livets svårigheter. Vid screening av kvinnornas 

anknytning framkom det att deras anknytningsprofil var otrygg eller undvikande. 

Sjuksköterskorna behövde möta kvinnan där hon hon var, psykiskt, emotionellt och 

mentalt, bygga en tillitsfull relation över tid. Sjuksköterskorna kände mycket värme och 

omtanke för dessa kvinnor, men kände sig ofta tyngda och maktlösa i arbetet med dem. 
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Stöd i sin nedstämdhet, rädsla och stress 

Sjuksköterskans betydelse i stödet av föräldrars nedstämdhet, rädsla och stress var 

påtaglig, eftersom det är vanligt att föräldrar som får hembesöksprogram har depression 

(Wiggins et al. 2005 s. 290) eller depressionssymtom (Roman, Raffo & Meghea 2012 s. 

643) och en otrygg anknytning (Williams Domian et al. 2010 s. 401).  När forskarna 

gjorde en översyn av familjernas historia fanns det problem med våld inom familjen, 

våld och försummelse mot barn, problem med ilska, alkohol- och drogmissbruk, 

tidigare historia med våld och psykologiska trauman. Många av föräldrarna saknade 

stöd i vardagen, kände sig ensamma och isolerade och hade inga närstående. Flera hade 

inlärningsproblem som skapade stress och marginalisation i deras liv. Sjuksköterskorna 

beskrev att kvinnorna kämpar med att vara bra mammor, att de var rädda att bli sårade 

eller svikna av systemet (Williams Domian et al. 2010 s. 403). 

 

Även i Fergusson, Grant, Horwood och Ridders (2006 s. 783-785) studie upplevde 

många av föräldrarna stress och oro. När de gjorde en utvärdering efter 

hembesöksprogram jämfördes en grupp sårbara föräldrar som fått hembesök med en 

grupp sårbara föräldrar som inte fått hembesök. Det fanns inga signifikanta skillnader i 

upplevelse av stress och oro mellan grupperna. I en studie gjordes det jämförelser om 

det fanns skillnader mellan program ledda av sjuksköterskor eller av personal från 

kommunen vad gäller mödrarnas psykiska mående. Forskarna fann inga skillnader vad 

gäller mödrars depression (Wiggins et al. 2005 s. 793). 

 

En studie beskrevs att kvinnorna kände sig ambivalenta inför de första hembesöken. De 

kände sig både sårbara och maktlösa, inget att säga till om när de tillät hembesök i deras 

hem. Det fanns en rädsla hos kvinnorna att sjuksköterskan skulle observera dem i 

hemmet och döma dem som olämpliga mödrar eller att hemmet inte var tillräckligt 

städat.  De var rädda att samhället inte tyckte att de var tillräckligt bra mödrar och att de 

inte skulle få ha vårdnaden om sitt barn (Jack, Dicenso & Lohfeld 2005 s. 185-186). 

 

Livsförändringar 

Det har visat sig att hembesöksprogram har lett till förbättringar när arbetet har 

fokuserats på föräldraskapet och genom det har det skett förbättringar för barns hälsa, 

behov och beteende (Fergusson, Grant, Horwood & Ridder 2006 s. 782). I denna studie 

framfördes hypotesen om förändringar inom familjenivån kunde leda till positivt utfall 

för barnen. I en jämförelse med en grupp som fick hembesöksprogram och en som inte 

fick hembesök fanns det inga skillnader i resultat vad gäller mödravård, familjefunktion, 

familjens ekonomi eller upplevelse av stress (Fergusson et al. 2006 s. 783-785) .  

 

I en studie (Williams Domian et al. 2010 s. 403-404) identifierades att kvinnorna ofta 

led av psykologisk stress av traumatisk natur som sexuellt utnyttjande och misshandel, 

svårigheter med lärandet och blev mammor som tonåringar. De ville och önskade 

verkligen att deras barn skulle få ett bättre liv och bättre utbildning än vad de själva fått. 

 

I Olds, Kitzman, Cole, Hanks, Arcoleo, Anson, Luckey, Knudtson, Henderson, Bondy 

och Stevenson (2010 s. 413-414) studie gjordes en jämförelse mellan en grupp som fick 

hembesöksprogram och en som inte fick hembesök, en uppföljning när barnen var 12 år 

angående moderns fertiliteter, relationer med partners, ekonomiska situation och 
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samhällets kostnad. I hembesöksgruppen hade kvinnorna signifikant längre förhållande 

med sina partners och färre graviditeter än gruppen utan hembesök. De var mera 

självförsörjande och samhället hade en lägre kostnad för dem än den andra gruppen som 

inte fick hembesök. 

 

I Fergusson et al. (2006 s. 784-785) studie jämfördes en grupp som fått hembesök med 

en grupp som inte fått hembesök om hembesök har positiva konsekvenser vad gäller 

mödravård, familjens ekonomi, upplevelse av stress och ängslan. Uppföljningar gjordes 

6, 12, 24 och 36 månader efter att familjen hade varit involverad i 

hembesöksprogrammet. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna vid 36 

månaders uppföljning vad gäller mödravård, familjens ekonomi eller upplevelse av 

stress och oro. Familjerna i hembesöksprogrammet använde sig mer av preventivmedel, 

drack mindre alkohol, hade färre föräldraseparationer och det förekom mindre våld i 

nära relationer än gruppen som inte fick hembesök. 

 

Vid en jämförelse mellan hembesöksprogram givna av sjuksköterskor eller personal 

från kommunen ansåg kvinnorna i sjuksköterskegruppen att de fått mera psykosocialt 

stöd än den andra gruppen (Roman, Raffo & Meghea 2012 s. 643-645). Kvinnorna 

angav i båda grupperna att de fått böcker att läsa, att de lärt sig om barns utveckling, 

information om preventivmedel samt annan hjäp. De kvinnor som var i den 

sjuksköterskeledda gruppen upplevde i större utsträckning att de fått känsla av 

partnerskap, möjlighet till samtal och känslomässig bearbetning samt hjälp till att ge sitt 

barn en bättre chans än de fått själva. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturstudie ansågs vara en lämplig metod för att den ger en samlad överblick över 

den forskning som finns inom området och ger svar på syftet med studien, att beskriva 

hur sjuksköterskan från barnhälsovården under hembesöket kan stödja sårbara föräldrar 

i deras föräldraskap så att de kan få egen tilltro att fatta hälsofrämjande beslut (Axelsson 

2008 s. 173-188). Den här uppsatsen beskriver utifrån artiklarnas kunskapsinnehåll vad 

som är av betydelse för familjer med en sårbarhet och hur sjuksköterskan kan ge stöd 

via hembesök. Den här uppsatsen beskriver sjuksköterskans arbetssätt och vad som är 

viktigt att tänka på i omvårdnadsarbetet. 

 

Artikelsökningen skedde i Chinahl och Pubmed vilket var relevant för syftet att belysa 

vårdvetenskaplig litteratur. En sökning i Google scholar kunde gett ytterligare i till 

exempel open access tidskrifter. Författaren valde dock att begränsa sin sökning 

eftersom det ansågs finnas tillräckligt med artiklar inom valda sökmotorer.  Sökningar 

gjordes i Psychinfo men där hittades inga artiklar relevanta för syftet. Det är möjligt att 

om andra sökord hade använts kanske det hade gett andra sökresultat. Att just dessa 

databaser användes var att författaren ville fokusera på sjuksköterskans omvårdnads 

arbete. Huruvida gruppen sårbara familjer kunde användas som kriterie eller inte 

diskuterades mellan författare och handledare. Efter noggrant övervägande beslutades 

att gruppen sårbara familjer kunde användas inom vårdvetenskaplig forskning om 

gruppen definierades noggrant. Begreppet sårbarhet är träffsäkert utifrån att det 



 14 

beskriver orsaken snarare än symtomen. Begreppet sårbarhet riskerar dock att ge en 

alltför bred definition på den deltagande gruppen eftersom en viss grad av sårbarhet 

finns inom alla människor.   

 

Många artiklar lästes igenom men exkluderades eftersom de inte innefattade 

sjuksköterskor utan oftast socionomer och familjebehandlare från socialtjänsten, vilket i 

sig kunde vara intressant kunskap men som inte svarade upp mot studiens syfte. De tio 

artiklarna som valdes ut beskrev betydelsen av hembesök ur  sjuksköterskans 

perspektiv. Det mesta som är forskat om hembesök och som valdes till studien var 

artiklar ifrån USA och Kanada, en artikel var från England och en var från Nya Zeeland. 

Det hittades inga artiklar ifrån Sverige som belyste ämnet vilket får tas i beaktan 

eftersom USA och Kanadas sjukvårds- och välfärdssystem skiljer sig markant från 

Sveriges välfärdssystem. I dessa länder finns dessutom inte den svenska 

barnhälsovårdsmodellen. Avsaknad av träffar från Sverige är en brist i den här studien, 

men öppnar också upp för fortsatt forskning i skandinavisk kontext.  

 

Fem av artiklarna var analyserade med kvalitativ metod och fem med kvantitativ metod. 

Författaren valde både kvaltitativa och kvantitativa artiklar till litteraturstudien för att 

belysa hembesök utifrån olika perspektiv vilket kan ge en bättre möjlighet att förstå hela 

verkligheten enligt (Axelsson, 2011 s.174). Artiklarna skulle inte vara äldre än 13 år 

eftersom de skulle beskriva hembesök utifrån sårbara familjer i dagens samhälle. Den 

äldsta artikeln var från 2002. De kvalitativa artiklarnas metod bestod av djupintervjuer 

med sjuksköterskor, observationer och videofilmningar i hemmet. Vid ostukturerade 

intervjuer kan deltagarnas upplevelser, åsikter, värderingar och intryck fångas vilket är 

värdefullt inom vårdvetenskaplig forskning. 

 

De flesta föräldrarna som intervjuades och deltog i studierna var kvinnor. Många av 

kvinnorna var ensamstående. I en studie deltog tre män. Det bristande underlaget på 

män innebär att den här uppsatsen inte drar några slutsatser vad gäller hembesök utifrån 

fäders perspektiv. Vilka kriterier studierna hade och hur gruppen familjer/deltagare 

definierades framkom tydligt i artiklarna. I en del av studierna gjordes utvärderingar 

flera år efter interventionerna och gav intressant kunskap om hur hembesök påverkade 

på lång sikt. 

 

Fyra av de kvantitativa artiklarna var randomiserade kontrollerade studier. I studierna 

användes strukturerade intervjuer, enkäter, screeningar och genomgång av 

journalhandlingar. Det är lämpliga metoder vid mätningar och analyser av större 

populationer. 

 

Analysarbetet har utgått från Axelssons modell (2011). Författaren har varit medveten 

om sin förförståelse och försökt att vara så objektiv som möjligt vid analysen. Att lyfta 

fram och skriva ned artiklarnas innehåll i punktform med hjälp av färgpennor på 

pappersark för att se nya gemensamma meingsbärande teman bildas har författaren 

upplevt varit en bra och översiktlig metod. Artiklarna har lyft fram fler likheter än 

olikheter och de har gett författaren betydelsefull kunskap inom området ur olika 

perspektiv. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet visade att hembesök hos sårbara familjer har betydelse för deras förmåga att 

utveckla sitt föräldraskap. Föräldrarna fick även stöd i sin nedstämdhet och blev på det 

sättet stärkta i sin livskraft. Livskraft är en förutsättning för föräldrarnas vårdande i 

förälder-barn relationen (Fagerstöm 2012 s. 391-402). Förälderns anknytning till barnet 

har också betydelse för barnets förutsättningar att uppleva psykisk stabilitet senare i 

livet. Brister i anknytningen kan leda till att även barnet utvecklar en psykisk ohälsa 

som vuxen (Cassidy et al. 2008 s. 23-38). Sjuksköterskan har en viktig uppgift att möta 

sårbara föräldrar, och delge dem kunskap om barns utveckling och skapa förutsättningar 

för förälder-barn relation (Svensk sjuksköterskeförening 2008a, 2008b). Till och med 

enkla omvårdnadshandlingar kan upplevas problematiskt för sårbara föräldrar. 

Blöjbyten upplevs ofta inte som stressande för föräldrar. I gruppen med sårbara 

föräldrar kan dock en enkel omvårdadsåtgärd som blöjbyte skapa stor stress och oro 

(Mörelius, Nelson & Gustafsson 2007 s. 129-132).  

    

Hembesök kan leda till att föräldrar förstår sina barns behov bättre och blir stärkta i sitt 

föräldraskap, de får ett bättre samspel och starkare band till sina barn. Detta genom att 

föräldrarna får kunskap och stöttning. Arbetet via hembesök ledde till att barn får 

möjlighet att växa upp i en tryggare hemmiljö och utvecklas optimalt och därmed 

minskar risken för våld eller försummelse. Resultaten visade att det var viktigt att de 

som arbetade i hemmet var utbildade och hade gedigen kompetens om barns hälsa, 

behov och utveckling. Relationen hade stor betydelse. Den behövdes bygga på tillit, 

empati, respekt, stöd och partnerskap. Allt utifrån förälderns tidigare erfarenhet och 

individuella personlighet. Många av föräldrarna hade depression och erfarenheter av 

tidiga traumatiska upplevelser, det visade sig att det var svårt att i arbetet hemma kunna 

påverka den psykiska hälsan på lång sikt. Livsförändringar är möjliga men svåra att 

genomföra. Hembesök kan påverka till positivt utfall vad gäller livsförändringar och 

levnadsvanor. 

 

Barnet i fokus 

Studierna i artiklarna visade att i arbetet med föräldrarna så var det mest framgångsrikt 

att arbeta med barnets utveckling, behov och omvådnad i fokus. I familjefokuserad 

omvårdnad utgår sjuksköterskan från ett förhållningssätt där familjen ses som en helhet 

bestående av flera delar vars balans är beroende av varandra. Föräldrarnas relation till 

barnet påverkar barnets förutsättningar (Benzein, Hagberg & Saveman 2012 s. 29-31). 

Möjligheten att lära ut färdigheter till föräldrar begränsas delvis av deras sårbarhet. 

Föräldrar kan uppleva kronisk stress och ha ett eventuellt missbruk som försvårar 

dialogen, och hindar sjuksköterskan från att uppnå sina omvårdnadsmål (Coyer 2001 s. 

74-75). 

 

Genom att arbetat med och lyfta fram barnets signaler och behov kan sjuksköterskan 

stödja till en bättre relation mellan förälder och barn. Sjuksköterskan lyfter fram goda 

och positiva samspels-och omvårdnadssituationer med föräldrarna och det kan stärka 

dem i känslan av ett gott föräldraskap. Omvårdnadsarbetet sker via relationer, 

interaktioner och sammanhang för att främja familjens hälsa och välbefinnande med 

barnets hälsa och utveckling i fokus (Benzein, Hagman & Saveman 2012 s.47-56). 
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Hemmet är en bra arena och en bättre miljö än mottagningen att möta familjer och där 

finns möjlighet att fokusera ostört på familjen. 

 

Tilltro till eget föräldraskap 

Stärka föräldrarnas tilltro till gott föräldraskap var en framgångsrik och framkomlig väg 

att förhindra försummelse eller misshandel av barnet (Drummond, Weir & Kysela, 2002 

s. 22). Föräldrarnas tilltro kan svikta utifrån en upplevelse av kronisk stress och ett 

pågående eller tidigare missbruk (Coyer 2001 s. 74-76). Osäkerhet vid så enkla 

omvårdnadshandlingar som blöjbyten kan ge föräldrarna en känsla av bristande 

föräldraskap (Mörelius, Nelson & Gustafsson 2007 s. 130-131). 

 

Att få kunskap kring barnet och att stärka samspelet mellan föräldrar och barn genom 

coaching och modellinlärning både engagerade och intresserade föräldrarna (Peterson et 

al. 2007 s. 135). Barnen växte, utvecklades och fick vård när de behövde (Drummond, 

Weir & Kysela 2002 s.27). Detta arbete gav föräldrarna tilltro, ett sammanhang och 

stärkte banden mellan föräldrar och barn. Varma och kärleksfulla band till sina barn ger 

föräldrar livskraft och lust att leva (Fagerstöm 2012 s. 391-402). Om föräldrar känner 

känslan av att vara betydelsefull och behövd för sitt barn ger det ett sammanhang och 

har stor betydelse i livet. Upplevelsen av gott föräldraskap bidrar också till hopp, 

livslust och meningsfullhet och kan bidra till förmåga att bemästra andra svårigheter i 

livet. 

 

Relationens betydelse 

Att relationen mellan sjuksköterskan och patienten har stor betydelse är välkänt och 

beskrivet. I vårdvetenskapen är mötet och stödet en förutsättning för att stärka föräldrar 

i sin livskraft (Fagerström 2012 s. 391-402). Dahlberg och Segesten (2010 s. 190-197) 

skriver för att kunna stärka hälsoprocesser och lindra lidande måste det uppstå vårdande 

möten och mellanmänsklig kontakt mellan vårdare och patient. 

 

Denna kontakt vilar på empati, respekt och tillit (Jack, Dicenso & Lohfeld 2005 s. 187). 

Faktorer som var av betydelse i arbetet med sårbara föräldrar var också att erbjuda 

support och stöd, utveckla förtroende och partnerskap (Kurz Landy et al. 2012 s. 4-5). 

Dessa föräldrar har ofta ett tungt bagage av tidigare erfarenheter att bära på och känner 

oftast en tillitsbrist i kontakt med samhällets olika stödfunktioner (Williams Domain et 

al. 2010 s. 401). Detta måste beaktas i det relationsbyggande arbetet samt att ge 

föräldrarna den tid de behöver. 

 

Psykisk ohälsa 

Många av de kvinnor som beskrevs i studierna hade depression. De hade erfarenheter av 

våld, kände sig ensamma, upplevde stress och oro. Flera hade inlärningsproblem. 

Depression kan i många fall leda till att anknytningen mellan moder och barn blir 

påverkat på negativt sätt. Modern blir okuperad av sina egna känslor och orkar inte 

samspela med barnet eller förmår sig trots nedstämdheten att samspela men kan bli i sin 

anstängning påträngande (Wickberg & Wang 2003 s. 11-36). Barnet löper hög risk att 

utveckla undvikande eller desorienterad anknytningsstil och det har negativa 
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konsekvenser på barnets socioemotionella och kognitiva utveckling (Massoudi 2013 s. 

26-29).  

 

Stöd via hembesök hade ingen påvisad effekt på hur föräldrarna mådde psykiskt på lång 

sikt (Fergusson et al. 2006 s. 784-785), (Wiggins et al. 2005 s. 290-293). Izzo et al. 

(2005 s. 271-273) påvisar dock att vid en uppföljning efter 15 år upplevde föräldrarna 

som fått hembesök av sjuksköterska mindre psykisk ohälsa, mindre 

berusningsdrickande och hade bättre föräldrakapacitet än grupper som inte fått 

hembesök. 

 

Föräldraförmåga 

Rädslan att bli dömd som olämplig förälder, eller inte klara av att vara förälder och 

förlora vårdnaden om sitt barn kan överskugga förmågan att ta emot stöd och lindra 

upplevelser av stress (Jack, Dicensa & Lofhfeld 2005 s. 185-186). Sjuksköterskan 

kommer nära familjen vid arbete i hemmet men hon eller han kan aldrig bekräfta eller 

övertyga om att allt ska gå bra. Sjuksköterskan kan empatiskt lyssna på förälderns oro 

och levda svårigheter samt stödja han och eller hon i att se och förstå barnets behov. 

Sjuksköterskan har en anmälningsplikt när omsorgssvikten mellan föräldrar och barn 

blir för stor (SOSF 2003:16). Ibland måste barnet vårdas och växa upp i familjhem. Det 

kan vara en svår process för föräldrarna. Sjuksköterskans funktion kan vara att stötta 

och finnas till hands för föräldrarna i den processen, att vara förälder på andra villkor 

utfrån barnets behov och föräldrarnas egen kapacitet. Det kan vara svårt för 

sjuksköterskan som oftast får ta emot föräldrarnas reaktioner och ilska. 

 

Via bland annat media har det kommit rapporter från vuxna hur de har upplevt att växa 

upp i familjehem och det har visat att många har farit mycket illa. Detta gör situationen 

ytterst komplicerad. Tingberg, Bredlöv och Ygge (2008 s. 2721-2722) beskriver 

sjuksköterskans svårigheter att bemöta föräldrar som är misstänkta för barnmisshandel 

eller försummelse. Att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt trots känslor av 

avsky till det föräldrarna hade gjort mot sina barn var svårt men viktigt. Utbildning, 

handledning och upprättande av riktlinjer på arbetsplatsen var viktiga åtgärder för 

sjuksköterskorna i deras arbete. 

 

Livsförändringar 

Hembesök har lett till förbättringar när arbetet har fokuserats på föräldraskapet och 

genom det har det lett till förbättringar för barns hälsa, behov och beteende (Fergusson 

et al. 2006 s. 782). Förbättringar inom mödravård, familjefunktion, familjens ekonomi 

eller upplevelse av stress verkar vara svårare att uppnå via hembesök (Fergusson et al. 

2006 s. 784-785).  

 

Olds et al. (2010 s. 414) såg dock att hembesöksstöd påverkade så att kvinnorna hade 

längre förhållanden med partners, färre graviditeter, var mera självförsörjande och drack 

mindre alkohol. Detta är viktiga livsförändringar för en familj. Graviditeten och 

föräldraskapet är en av de största händelserna i en människas liv. Viljan att ge sina barn 

en bra start och gott liv finns hos föräldrar. 
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Förslag på framtida forskning 

 Studera hur sjuksköterskor inom barnhälsovården i Sverige skulle kunna stödja 

gruppen sårbara familjer genom hembesök. 

 Studera hur sjuksköterskor inom barnhälsovården uppmärksammar familjer med 

en sårbarhet och hur de uppmärksammar tidiga tecken på att barn far illa eller i 

risk att fara illa.  

 

Kliniska implikationer  

Sjuksköterskans arbete inom barnhälsovården består av att stödja föräldrar och ge 

kunskap kring barnet samt uppmärksamma och följa barnets hälsa och utveckling. Det 

erfodras att hon eller han har goda kunskaper framför allt vid arbetet med sårbara barn 

och föräldrar så att dessa får extra stöd och uppmärksamhet. 

 Sjuksköterskan behöver skapa en god vårdrelation med föräldrarna. Ha ett 

vårdvetenskapligt förhållningssätt med barnet i fokus. Fokusera på föräldrar som 

mår psykiskt dåligt så de får den hjälp de behöver.  

 Uppmärksamma och stödja samspel mellan föräldrar och barn. 

 Utveckla arbetet via hembesök till sårbara familjer.    

 Samverka mellan mödravårdscentral, förskola och socialtjänst. Ha regelbundna 

träffar och hålla samverkan levande. 

 Avsätta mera tid till sårbara familjer. 

 

SLUTSATSER 

Resultatet i den här litteraturstudien visar på betydelsen av att sårbara familjer behöver 

uppmärksammas av barnhälsovården. Hembesök har många fördelar och blir ett möte i 

familjens egna trygga miljö. Resultatet beskriver att arbetet med barnet i fokus är mest 

framgångsrikt och engagerar föräldrar. Det kan bidra till bättre samspel mellan förälder-

barn, samt en bättre förståelse var barnet befinner sig i sin utveckling och vad barnet 

behöver. Om föräldrarna är engagerade och tillgängliga för barnet påverkar det barnets 

fysiska och psykiska utveckling positivt och minskar risken för våld eller försummelse. 

Relationen har stor betydelse för omvårdnadsarbetet och föräldrarnas egen förmåga att 

ta emot stöd eller inte. I denna grupp finns mycket psykisk ohälsa, upplevelser av stress 

och oro som behöver uppmärksammas. Sjuksköterskans kan ge stöd, bekräftelse och 

stärka sårbara föräldrar i deras livskraft.  

 

Hembesökens fördelar för sårbara familjer är väl studerade i studier från framförallt 

Nordamerika där det finns erfarenheter från tidigt 1990 tal. Denna kunskap är viktig för 

sjuksköterskan att ta del av och applicera i omvårdnadsarbetet. I Sverige har BVC goda 

erfarenheter av arbetet med första hembesök till nyblivna föräldrar. Med mera tid avsatt 

för sårbara familjer skulle sjuksköterskan kunna utveckla omvårdnadsarbetet via 

hembesök och i det kontexet skulle studiens resultat  kunna användas.  
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Bilaga 1 

Databas Sökord Antal träffar Antal utvalda 

artiklar 

Chinahl 1. Parent and home visits 44 3 

 2. Parent and home visits 

and social support 

0  

 3. Parent and home visits 

and child health services  

2  

 4. Parent and home visits 

and child health services and 

alcohol abuse 

1  

 

 

5. Parent and home visits 

and child health services and 

drug abuse 

0  

 6. Parent and home visits 

and child health services and 

substance-related disorders 

0  

Pubmed 1. Parent and house calls 145 1 

 2. Parent and house calls and 

social support 

33  

 3. Parent and house calls and 

child health services 

65 5 

 4. Parent and house calls and 

child health services and 

alcohol abuse 

3  

 5. Parent and house calls and 

child health services and 

drug abuse 

0  

 6. Parent and house calls and 

child health services and 

substance-related disorders 

4  

Psychinfo 1. Parent and home visits 0  

 2. Parent and home visits 

and social support 

42  

 3. Parent and home visits 

and child health services 

0  

 4. Parent and home visits 

and child health services and 

alcohol abuse 

0  

 5. Parent and home visits 

and child health services and 

drug abuse 

0  

 6. Parent and home visits 

and child health services and 

substance-related disorders 

0  

 Manuell sökning 1 1 



 25 

 

Bilaga 2 

Översikt av analyserade artiklar. 

 
Författare, årtal, 

titel och tidskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

Willams Domian, E., 

Baggett, K., Carta, J.,  

Mitchell, S & 

Larson, E. 2010. 

Factors influencing 

mothers abilities to 

engage in 

acomprehensive 

parenting 

intervention 

program. 

Public Health 

Nursing. 

Syftet med studien 

var att identifiera 

möjliga faktorer som 

påverkar mödrar i 

risk för 

barnmisshandel, 

deras förmåga och 

möjligheter att 

engagera sig i ett 

hembesöks program. 

Frågeställningarna 

var: 1.Vad är 

sjuksköt. 

uppfattningar och 

erfarenheter att 

arbeta med mödrar 

som är i högsta risk 

för barnmisshandel i 

jämförelse med 

andra mödrar? 2. 

Vilka ytterligare 

faktorer är 

associerade med 

barnmisshandel  i 

forskningslitteraturen 

och representerade 

för dessa mödrar? 3. 

Vilka är de upplevda 

skillanderna i nivå av 

engagemang mellan 

dessa mödrar och 

andra i deras 

klientärenden?  

Kvalitativ 

beskrivande design, 

summerad i teman. 

Intervjuer med 

sjuksköterskorna. 

Observationer av 

hembesöken , fem 

observationer hos 

vardera familj under 

det första 1,5 års tid.  

En översikt av 

tidigare 

dokumentation av 

familjens historia, 

dok. på modern och 

barnet. 

Två screeningar , 

EPDS (postpartum 

depr screening)  och 

AASQ(screening 

ang anknytningsstil 

hos vuxna).  

Fyra 

Sjuksköterskor 

och nio mödrar. 

Sjuksköterskorna 

valde ut mödrarna 

från deras 

klientunderlag. Av 

45 mödrar valdes 

de nio mödrarna ut 

som identifierades 

av ssk som högsta 

risk för 

barnmisshandel.  

Kriterier som 

ingick: tidigare 

rapporterade fall av 

barn misshandel 

och försummelser 

av tidigare barn, 

mödrar med 

beteende  problem 

såsom  ilska, 

dokumenterade 

alkohol och drog 

problem, våld 

inom familjen eller 

psykiska trauman 

eller mödrar som 

var involverade i 

barn skydds 

program sedan 

tidigare. 

 Mödrarna 

kämpade med att 

möta emotionella 

behov hos sig 

själva och barnet.  

Svårt att förstå hur 

deras psykologiska 

processer som 

depression, ångest 

och rädsla för nya 

situationer 

påverkade deras 

förmåga att möta 

deras egna behov 

och de hos barnet. 

Svårt att skilja på 

barnet och egna 

behov. Förväntade 

sig att barnet skulle 

förstå det egna 

behovet eller att 

barnet medvetet var 

besvärligt. 2. Svårt 

att lita på 

andra.3.Mödrarna 

saknade  stöd för 

att klara av en 

komplicerad och 

stressfull livsmiljö. 

Vanligt med 

depression och 

otrygg anknytning. 

Isolerade och 

ensamma i livets 

svårigheter. 3. 

Mödrars 

engagemang med 

programmet 

förmedlas genom 

en förtroendefull 

och vårdande 

relation. 
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Författare, årtal, 

titel och tidskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

Fergusson, D.,  

Grant, H.,Horwood, J 

& Ridder, E. 2006. 

Randomized trial of 

the early start 

program of home 

visitation: Parent and 

family outcomes. 

Journal of The 

American Academy 

of Pediarics 

Att undersöka om 

och hur Early Start 

hembesöksprogram 

kunde få fördelaktiga 

konsekvenser inom 

områden mödravård, 

familjefunktion, 

familjens 

ekonomiska 

omständigheter och 

exponering av stress 

och motgångar. 

Syftet var att 

analysera och 

undersöka i vilken 

utsträckning 

programmet kan ha 

lett till förändringar i 

familje-nivån som 

kan bidragit till 

positivt föräldraskap 

vilket rapporterats i 

tidigare studier. 

Hypotes: 

Förändringar i 

familjenivån har 

hypotetiskt varit den 

stora vägen för 

vilken 

hembesöksprogram 

antas leda till positivt 

utfall för barnet. 

 Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollerad studie 

design. Strukturerade 

intervjuer 6, 

12,24,36 månader 

efter interventionen.  

Belysa om det fanns 

några skillnader 

mellan grupperna 

vad gäller mödravård 

och hälsa, intag av 

substanser under 

graviditeten som 

tobak. alkohol och 

droger,familjens 

stabilitet, relation 

och våld, familjens 

ekonomi och 

matriella välmående, 

familjens upplevelse 

av stress och 

motgångar.   

Screening av 

familjer i risk, 

delad i två grupper. 

220 familjer fick 

hembesöksprogram 

och 223 familjer 

fick inte 

programmet. 

Screening av risk: 

föräldra-och 

familjefunktion, 

ålder, socialt stöd, 

planering av 

graviditet, bruk av 

alkohol, droger och 

tobak, familjens 

ekonomiska 

situation, våld i 

familje. >2 av 

dessa riskfaktorer. 

Det fanns inga 

stora signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna. Early 

Start gruppen 

klarade bättre än 

kontrollgruppen i 

användning av 

antikonseptiella 

medel, 

alkoholproblem, 

föräldraseparation, 

misshandel mot 

modern och 

våldshändelser. 

Early Start 

programmet visade 

inga fördelaktiga 

konsekvenser inom 

familjerelaterade 

resultat inklusive 

mödravård, 

familjefunktion, 

familjens 

ekonomiska 

omständigheter och 

upplevelse av stress 

inom familjen. 

 

 

Heaman, M,. 

Chalmers, K,.  

Woodgate, R,.  & 

Brown, J,. 2007. 

Realtionship work in 

an early childhood 

home visiting 

program. Journal of 

Pediatric Nursing. 

Relationen har en 

stor betydelse vad 

gäller arbetet med 

föräldrar i 

hembesöksprogram. 

Syftet var att få en 

förståelse vad det 

relationsbyggande 

arbetet består av och 

vilka faktorer som 

påverkar både mellan 

distriktssköterskor 

och hälsopersonal 

och deltagare.  

Kvalitativ 

beskivande studie  

presenterat i teman.  

Distriktssköterskorna 

screenade familjer i 

risk utifrån ett 

screeningmatrial och 

gjorde djupintervjuer 

i hemmet samt 

erbjöd familjerna att 

delta.  

24 

distiktssköterskor, 

12 

familjebehandlare 

och 17 mödrar och 

3 fäder.  

Familjerna skulle 

ha  deltagit minst 6 

-12 månader i 

programmet.  

Resutlatet 

relaterade till 

etablering, 

upprätthållande och 

avslutande av 

relationer Faktorer 

som påverkade 

relationer var 

respekt, stöd, 

förtroende, 

partnerskap, 

handledning och 

utvärdering och 

upprätthållande av 

proffessionella 

gränser gentemot 

klienterna. 
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Fötfattare, årtal, 

titel och tidskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

Olds,D., Kitzman,H., 

Cole, R.,Hanks,C., 

Arcoleo, K., Anson, 

E.,  Luckey, D.,  

Knudtson, M., 

Henderson, C., 

Bondy& Stevenson, 

A. 2010. Enduring 

Effects of Prenatal 

and Infancy Home 

Visiting by Nurses 

on Maternal Life 

Course and 

Government 

Spending. Arch 

Pediatr Adolesc 

Med. 

Att testa effekten 

av 

hembesöksprogram 

gjorda av 

sjuksköterskor på 

moderns 

fertiliteter, 

relationer med 

partner, ekonomisk 

självförsörjning 

och regeringens 

kostnad efter  12 

års ålder av deras 

förstfödda.   

Kvantitativ. 

Intervjuer av 594 

kvinnor  samt 

genomgång av 

delstatens 

administrativa 

journaler.  

n=228 kvinnor fick 

hembesöksprogrammet. 

n= 515  fick inte 

hembesök.   

Hembesöksgruppen 

rapporterade att 

alkohol och/eller 

droger hade en 

mindre roll i deras 

liv, de hade längre 

förhållande till 

partners, en  större 

känsla av 

bemästrande än 

gruppen som inte 

fick hembesök. 

Regeringern 

spenderade minre 

pengar på denna 

grupp  i jämförelse 

med den gruppen 

som inte fick 

hembesök. 

Kurtz Landy, C.,  

Jack, S.,  Wahoush, 

O.,  Sheehan, D., & 

Macmilla, H. 2012, 

Mothers experience 

in the nurse-family 

partnership program: 

a qualitative case 

study. BioMed 

Central Nursing. 

Att undersöka och 

beskriva mödrars 

erfarenheter av 

deltagande i NFP 

hembesöksprogram 

med start i 

gravviditetsvecka 

29 till barnets 1 års 

dag.  

Kvalitativ. Djup 

intevjuer vid 2 

tillfällen. Kvinnor 

som deltog i 

programmet. 

Deras barn  skulle 

vara yngre än 12 

månader när 

första intervjuen 

genomfördes. 

Andra intervjuen 

gjordes 4 månader 

efter första.  

18 kvinnor vid första 

intervjun och 7 kvinnor 

vid andra intervjuen. 

3 huvudteaman: 

Börja i NFP 

programmet.  NFP 

sjuksköterskan är 

en expert, men 

också en vän som 

ger stöd.  

Respektfull och 

stödjande. Inte 

dömmande. Lätt att 

nå. Empowering. 

Deltagandet i NFP 

programmet gör 

mig till en bättre 

förälder och lär 

mig att förstå mitt 

barns behov  bättre.  
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Författare, årtal, 

titel och tidskrift 

Problem och 

syfte 

Metod.  Urval Resultat 

Roman, L, A., Raffo, 

J., & Meghea, C.  

2012. Maternal 

perception of help 

from home visits by 

nurse-community 

health workers team. 

American Journal of 

Public Health. 

Undersöka 

om det fanns 

någon 

skillnad i 

kvinnors  

upplevelse av 

stöd om de 

fick 

hembesök 

ifrån 

sjuksköterske- 

team  eller 

team 

bestående av 

kommunala 

hälsoarbetare.  

Kvantitativ 

metod. 

Enkäter.  

Poängsskala från 

0-5, ingen hjälp 

till mycket hjälp. 

498 kvinnor som 

var screenade för 

risk inom område 

arbetssökande, 

depressions 

symtom, missbruk, 

låg 

utbildningsnivå. 

De fick 

hembesöksprogram 

från 

graviditetsvecka 24 

framtill barnet var 

12-15 månader. 

Dessa delades in i 

två grupper med 

249 kvinnor i 

vardera grupp. En 

grupp fick 

hembesök av 

sjuksköterskor och 

en grupp fick 

hembesök av 

hälsoarbetare.   

 Kvinnor i 

sjuksköterskegruppen 

upplevde och 

rapporterade att de 

fick mera 

psychosocial hjälp än 

hälsoarbetargruppen.  

Wiggins, M., Oakley, 

A., Roberts, I., 

Turner, H., Rajan, L.,  

Austerberry, H., 

Mujicia, R.,  

Mugford, M.,  

Barker, M. 2005. 

Postnatal support for 

mothers living in 

disadvantaged inner 

city ares: a 

randomized cotrolled 

trial. Journal of 

Epidemiol 

Community Health. 

Att utvärdera 

effekten av 

två former av 

postnatalt 

stöd för 

missgynnade 

mödrar vad 

gäller resultat 

på mödrarnas 

och barnens 

hälsa.  

Kvantitativ . 

Randomiserad 

kontrollerad. 3 

grupper 1 grupp 

fick hembesök 

varje månad i 1 

års tid av 

sjuksköterska. 1 

grupp fick 

hembesök vid 

behov eller blev 

uppringda eller 

drop in service av 

kommungrupps 

support. 1 grupp 

fick rutinmässig 

service av 

distriktssköterska 

på mottagning. 

Olika screening 

och strukturerade 

intervjuer 12 och 

18 månader efter.   

731 kvinnor ingick 

totalt. Ssk gruppen 

ingick 183, 

kommungr. 184, 

kontrollgr. 364. 

Barnen var ca 10 

veckor gamla vid 

start.  

Inga signifikanta 

skillander mellan ssk 

och kommungrupp 

vad gäller mödrarnas 

depression, rökning 

eller barndoms 

skador på kort sikt. 

Ssk gruppen hade 

mindre ängslan om 

barnets utveckling 

och hälsa, besökte 

läkaren mera sällan 

men besökte 

distriktssköterskan 

oftare och var  mera 

nöjda med servicen.  
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Författare, årtal, 

titel och tidskrift. 

Probelm och syfte Metod  Urval Resultat 

Peterson, C. Luze, 

G.,  Eshbaugh, E., 

Jeon, H-J.,& Ross 

Kantz,K.. 2007. 

Enchancing parent-

child interactions 

trough home 

visitings: Promising 

practice or unfilled 

promise? Journal of 

Early Intervention. 

Hembesöksprogram har 

som ett av  målen   att 

förbättra föräldra-barn  

samspel och träna att 

stödja barns utveckiling 

genom coaching och 

modellinlärning. 

Relationen mellan 

specifika delar av 

hembesöket och utfallen 

har studerats lite. Syftet 

var att identifiera 

särskilda processer i 

insatserna som gjordes i 

2 olika 

hembesöksprogram som 

användes för att 

underlätta föräldra-barn 

samspelet. 

Frågestälningar:1. 

Vilken specifik 

interventionsprocess 

användes i de 2 

hembesöksprogrammen? 

2. I vilken utsträckning 

använde 

interventionisten 

samspelet med föräldrar 

barn för att utvidga 

kunskaper? Hur var 

specifika 

interventionsstrategier 

och mödras engagemang 

relaterade under 

hembesöken? 

Observationer 

av hembesöken 

samt 

videotagning 

som sedan 

analyserades i 

kategorier och 

subkategorier  

med hjälp av att 

särskilt 

analysmatrial 

HVOF och 

HVOF-R. 

46 

interventionister 

som arbetade i 

Early Head Start 

programmet, med 

92 familjer. 

Medeltal  12 

hembesök i varje 

familj 

observerades och 

filmades. I EHS 

fanns två olika 

personalkategorier, 

det gjordes en 

jämförelse  hur 

dessa arbetade 

med samspel. 

  

15 

interventionister 

som arbetade i Part 

C med 28 familjer. 

Medeltal 6 

hembesök hos 

varje familj 

observerades och 

filmades. 

1 

Interventionens  

process  

och innehåll under 

hembesöket 

2 

Interaktionens triad, 

interventionisten, 

föräldern, barnet.  

Vilka 

personalkategorier  

som  

var  med. Vem 

samspelade med vem. 

Samspelets kontex. I 

båda programmen så 

ägnades liten till att  

cocha föräldren direkt 

till samspel med 

barnet. 

 Mera i EHS än Part 

C.  

3 

 Relationen mellan 

interventionens 

strategi  

och moderns 

angagemang under 

hembesöket.  

Föräldern var mycket 

engagerad vid 

samspelsinteventioner 

och mycket 

engagerad  kring 

barnets utveckling. 
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Författare, årtal, 

titel och tidskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

Drummond, E,.Weir, 

A., & Kysela, G. 

2002.  Home 

visitation practice: 

models, 

documentation, and 

evaluation. Public 

Health Nursing. 

Syftet var att 

presentera och 

utvärdera ett 

hembesöksprogram för 

mödrar i risk och deras 

barn.  Inom områden  

barns utveckling,   

föräldra-barn samspel, 

familjens livsmiljö 

och socialt stöd. 

Kvantitativ 

metod med 4 

olika screening 

dokument. 

50 mödrar med 

barn från 0-3 år. 

Utvärdering av 

programmet beskrivet i 

3 rubriker. 

1. Ställd situation. 

2. Interventionens 

nytta. 

3. Gjorda remisser. 

Programmet byggde på 

2 modeller, praktik-

stabilations/kris 

intervention och tidig 

intervention/hälso 

förebyggande. Den 

första arbetade 

socionomer eller 

psykiatrisjuksköterskor 

den andra 

distriktssköterskor. 

När den första 

interventionens mål 

var uppfyllda ( 3 mån) 

var 

det svårt att motivera 

mödrarna att stanna 

kvar i programmet. 

Förbättringar 

uppnåddes inom 

adekvata 

föräldrastrategier, 

kunskap 

om barns utveckling 

och omvårdnad, 

föräldra- barn samspel, 

barnen fick medicinsk 

vård vb och var 

vaccinarade enl 

program, barnen 

utvecklades och 

växte som förväntat. 

Mödarna kände mera 

stabilitet och styrka . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

Författare, årtal, 

titel och tidskrift 

Problem och syfte Metod.  Urval Resultat 

Jack, S.,  Dicenso, 

A., & Lohfeld, L. 

2005. A theory of 

engagemang with 

public health nurses 

and family visitors. 

Journal of Advanced 

Nursing. 

Att studera och 

beskriva processen 

av engagemang 

mellan mödrar och 

distriktssköterskor 

och 

familjebehandlare i 

ett blandat 

hembesöksprogram 

utifrån klientens 

perspektiv.  

Kvalitativ. 

Grounded theory. 

Djupintervjuer. 

20 mödrar. 3 Kategorier. Kvinnorna kände 

sig sårbara och frekvent 

maktlösa när  dom tillät 

hembesök i deras hem.1. 

Övervinna rädsla. 2. Bygga 

förtroende. Beroende på 

kvinnans personlighet och 

tidigare erfaenheter av stöd 

från samhället samt 

personalens personlighet 

spelade stor roll. Relationens 

uppbyggnad tog olika lång tid 

och detta var viktigt att ta i 

beaktan. 3. Söka ömsidighet. 

Känslan av ömsighet att få 

kontakt med varandra 

minskade kvinnornas känlsa av 

sårbarhet. Att kunna dela 

erfarenheter och detaljer från 

deras liv utanför vårdandet och 

hemmet. Viktigt med humor, 

empatisk respons och 

ömsesidigt dela ideer. 

 


