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Sammanfattning    

 

Hembesök hos nyblivna föräldrar har sedan länge varit en vanlig arbetsmetod inom 

barnhälsovården för att lära känna barnet och dess familj samt etablera en relation till 

nyblivna föräldrar. En god relation mellan distriktssköterska och föräldrar är en 

förutsättning för att kunna samarbeta kring barnet, vilket har betydelse för barnets hälsa 

och utveckling. Idag har hembesöket förflyttats till mottagningen på flera håll i landet. 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskans upplevelse av platsens betydelse 

för att kunna skapa en god relation vid första mötet med nyblivna föräldrar. I studien 

har sju distriktssköterskor intervjuats och datamaterialet har analyserats utifrån 

kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom tre huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier som har betydelse för att kunna skapa en god relation. Dessa var; 

kommunikation mellan familj och distriktssköterska, miljöns betydelse samt maktbalans 

mellan familj och distriktssköterska. Det framkommer tydligt i resultatet att platsen har 

stor betydelse för att kunna skapa en god relation mellan distriktssköterska och 

föräldrar. Distriktssköterskorna ansåg att hemmet underlättar relationsskapandet jämfört 

med på mottagningen. I diskussionen diskuterar författarna studiens resultat utifrån 

tidigare forskning. Arbetet avslutas med praktisk tillämpning utifrån framkommet 

resultat till nytta för distriktssköterskan i sin yrkesroll. 
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INLEDNING 

 

Vi har valt att göra en studie kring BVC eftersom vi båda är intresserade av 

barnhälsovård och har för avsikt att arbeta inom detta område i framtiden. Hembesök till 

nyblivna föräldrar har varit en vanlig arbetsmetod inom barnhälsovården under lång tid, 

men på senare tid har man sparat in på detta på flera håll i landet. Efter att ha läst en 

artikel i Dagens Nyheter där det framkom att det endast är 60% av Stockholms 

förstföderskor som får hembesök, väcktes intresset för hur det påverkar 

distriktssköterskors arbete. Frågan är om distriktssköterskorna upplever att det har 

någon betydelse var det första mötet med nyblivna föräldrar äger rum. 

 

BAKGRUND 

 

Barnhälsovård i Sverige 

 

Arbetet inom barnhälsovården har förändrats och utvecklats mycket under de senaste 

hundra åren. Efter första världskriget strukturerades och organiserades barnhälsovården 

med fokus på hygien och nutrition för att bekämpa infektionssjukdomar och 

undernäring. Efter andra världskriget utvecklades det hälsofrämjande arbetet, vilket 

innebar utveckling av  hälsokontroller samt införande av vaccinationer. Först under 

1970-80-talet fokuserade distriktssköterskan på att se familjen i sitt sociala 

sammanhang. Då blev också fadern betydelsefull i förhållande till barnen. 

Barnhälsovården utvecklades snabbt,  tillväxtkurvorna infördes och dokumentationen 

förbättrades. Under 1990-2000-talet utvecklades ett mer familjefokuserat arbetssätt och 

familjecentraler öppnades på flera ställen. Familjecentral innebär en möjlighet till 

samverkan med fler olika professioner såsom; mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen 

förskola och socialtjänst. Arbetet blev mer fokuserat på att stödja och stötta familjen i 

sin föräldraroll och inte enbart medicinskt perspektiv, vilket pågår fortfarande 

(Hallberg, Lindbladh, Petersson, Råstam & Håkansson, 2005). 

 

Barnhälsovårdens huvudmål är att minska dödlighet, sjuklighet och handikapp bland 

barn samt att minska skadlig påfrestning för föräldrar och deras barn. Vidare är målet att 

stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap. Det hälsofrämjande arbetet är en 

process som ska öka föräldrar och barns kontroll över sin situation (Jansson, Sivberg, 

Wilde Larsson & Udén,  2002). Sjuksköterskan som arbetar inom barnhälsovård ska 

vara specialistutbildad barnsjuksköterska eller distriktssköterska (Fägerskiöld & Ek, 

2003). Distriktssköterskan står för den huvudsakliga kontakten och kontinuiteten inom 

barnhälsovården, där mötet, samtalet och kommunikationen används som viktiga 

arbetsinstrument i det dagliga arbetet (Baggens, 2002a). För att en vårdrelation ska 

kunna skapas krävs enligt vårdvetenskapen att det finns en mellanmänsklig relation 

mellan distriktssköterska och familj där ansvaret för relationen alltid ligger hos 

sjuksköterskan och där denne inte kan kräva något tillbaka (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
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Alla barnfamiljer i Sverige erbjuds barnhälsovård som är både avgiftsfri och frivillig, 

där  anslutningen nästan är hundra procent. På barnavårdcentralerna arbetar man efter 

ett basprogram som erbjuds till alla barn i åldrarna 0-6 år, vilket är likartat nationellt 

men innehållet kan variera beroende på resurser, personaltillgång och lokala traditioner 

(Kornfält,  2000). 

 

I Jansson, Petersson och Udén (2001) studie beskrivs hälsoundersökningsprogrammet 

som innefattar tillväxtmätningar, utvecklingsbedömningar och olika 

screeningsundersökningar. Målet är att det första mötet mellan BVC sjuksköterska och 

föräldrar ska ske inom en vecka efter barnets hemkomst från sjukhuset, det är 

föräldrarna som initierar kontakten med barnhälsovården och syftet med mötet är att 

skapa en relation mellan BVC sjuksköterska och familj. Det första besöket bör innefatta 

undersökning och vägning av barnet samt stöd och råd till de nyblivna föräldrarna. 

 

Den vårdande platsen 

 

Enligt barnhälsovårdens verksamhetsbeskrivning inom Västra Götalands Regionen 

(2009) är målet att 95% av förstagångsföräldrar ska få hembesök och minst 80% av alla 

flerbarnsföräldrar. 

 
Tidigare forskning har påvisat att både mammor och sjuksköterskor anser att det är av 

stor betydelse att det första mötet äger rum hemma hos familjen, eftersom det anses som 

den bästa platsen för att kunna förmedla tillit, etablera en god relation och få en 

helhetsbild utav familjens livssituation. Mammor som fått hembesök var i större 

utsträckning  mer nöjda med rådgivning och mötet upplevdes mer personligt och 

lugnare än om de träffats på mottagningen (Jansson et al, 2001; Jansson et al, 2002; 

Jansson, Isaksson, Kornfält & Lindholm, 1998). I en intervju- och observationsstudie av 

sjuksköterskor och föräldrar framkom dock att oavsett var det första mötet mellan 

nyblivna föräldrar och sjuksköterskor ägde rum betraktades mötena som institutionella. 

Samtalen utgick till större delen från en färdig manual som styrdes av sjuksköterskan 

både i hemmet och på mottagningen (Baggens, 2004). Det framkom dock i Janssons et 

al. (1998) enkätstudie med sjuksköterskor och mammor, att föräldrarna oftast inte fick 

vara delaktiga i beslutet om var det första mötet skulle äga rum. Föräldrar är för det 

mesta nöjda med hembesök, men det finns de som inte är nöjda och tycker att de blir 

granskade. Sjuksköterskor i studien upplevde att de kände sig mer ödmjuka och 

avvaktande i hemmet och att den professionella rollen tonades ner eftersom 

sjuksköterskan upplevdes som gäst och föräldrarna befann sig i sin trygga hemmiljö, 

vilket de ansåg hade en stor inverkan på mötet.  Mammor från storstadsområden ansåg 

hemmet som mötesplats viktigare än mammor från landsbygden. BVC sjuksköterskor 

med kortast erfarenhet värderade hembesöket viktigare än de med längre erfarenhet.  

 

I en enkätstudie med förstagångsmammor framkom att de mammor där första mötet 

skett i hemmet var mer nöjda jämfört med de mammor som träffat BVC sjuksköterskan 

på mottagningen. De som träffats i hemmet ansåg att de fick bättre råd och hjälp kring 

amning, det var lättare att samtala i lugn och ro samt att sjuksköterskan tog sig tid och 

var mer personlig. Mammorna ansåg dock att BVC sjuksköterskan uppträdde mer 
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kompetent  i den medicinska bedömningen av barnet på mottagningen jämfört med den 

medicinska bedömningen i hemmet ( Jansson et al,  2002). 

 

Hemmet beskrivs såsom en fysisk plats där attribut som kärlek, tillfredställelse, lycka 

och frid appliceras. Hemmet omfattas av alla familjemedlemmar, husdjur, den fysiska 

ytan och ägodelar. Hemmet är den plats där social samvaro sker och utgör trygghet samt 

skydd mot världen utanför ( Roush & Cox, 2000). Hemmet kan dock vara en arena för 

våld. Rädda Barnen har i en undersökning uppskattat att vart tionde barn någon gång 

upplever våld i hemmet, hälften av dem ofta (Socialstyrelsen, 2005). 

 

I en intervjustudie av sjuksköterskor definieras hemmet som en plats där sjuksköterskan 

träder in i patientens hem på lika villkor. I hemmet är det patienten som har makten och 

sjuksköterskan intar en gästposition, vilket medför att relationen mellan sjuksköterska 

och patient blir mer jämlik. Patienten objektifieras inte utan ses som ett subjekt utifrån 

sin livsvärld. Vidare beskrev sjuksköterskorna i studien att de fick en djupare kontakt 

med patienterna i deras hemmiljö jämfört med på mottagning (Öresland, Määttä, 

Norberg, Winther Jorgensen & Lützen, 2008).  

 

Relationsskapande mellan distriktssköterska och familj 

 

Enligt Björck och Sandman (2007) definieras vårdrelation såsom; ”En vårdrelation är 

en relation mellan en människa i egenskap av patient och en människa i egenskap av 

professionell vårdare, inom någon form av vårdverksamhet.” (s. 18). De menar att 

vårdrelation mellan patient och sjuksköterska utgör kärnan i vårdprocessen och grunden 

i vårdandet. De beskriver fyra typer av vårdrelationer; som en vårdande relation, där den 

kan bli en vårdande relation, frånvaro av vårdrelation samt den icke-vårdande 

vårdrelationen som enbart benämns relation. I de två sistnämnda relationerna uppstår ett 

vårdlidande istället för som tidigare beskrevs där en ömsesidig och trygg relation 

skapas. Inom vårdvetenskapen beskrivs enligt Dahlberg et al (2003) vårdlidandet såsom 

att bli förnekad som en lidande människa. Människan blir åsidosatt, uppmärksammas 

inte och fråntas rätten att ta aktivt del i mötet. 

 

Sjuksköterskor har beskrivit att första mötet med nyblivna föräldrar innebar att de 

upplevde spänning, glädje och förväntan inför första mötet med den nya familjen. 

Känslan av rutin infann sig inte utan det var lika nytt och förväntansfullt varje gång. Det 

viktigaste vid första mötet var att skapa en god kontakt och tillit, vilket skapar bättre 

förutsättningar för kommunikation och rådgivning. För att kunna skapa en god kontakt 

krävs en öppenhet och följsamhet för familjens behov och önskemål, vilket 

kännetecknar vårdvetenskapens livsvärldsperspektiv. Vidare ansågs det viktigt att ha 

gott om tid och att mötet ägde rum i en avstressad miljö. Kontinuitet mellan 

distriktssköterska och familj ökar möjligheten för en bra relation där parterna har 

förtroende för varandra (Jansson et al, 2001). I en enkätstudie framkom att både 

mammor och sjuksköterskor ansåg att tillgänglighet, information/råd, stöd, bra 

bemötande och kontinuitet var väsentligt för att skapa en god relation mellan föräldrar 

och sjuksköterska. Att ha gott om tid och vara kompetent ansågs även betydelsefullt i 

mötet (Jansson et al, 1998). Distriktssköterskor ansåg det första mötet unikt och något 

som var svårt att reparera, eftersom mötet i hemmet gav dem kunskap om familjens 
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situation som var betydelsefullt för rådgivning i framtiden samt för fortsatta kontakter 

under barnets uppväxt (Fägerskiöld & Ek, 2003; Jansson et al, 2001).  

 

Kommunikationen ses som grundläggande för att bygga upp en tillitsfull relation, där 

båda parter talar samma språk och distriktssköterskan tar sig tid att lyssna och förklara. I 

en studie framkom vikten av att sjuksköterskan uppträder respektfullt och kompetent 

som viktiga faktorer för att uppnå en tillitsfull relation, vilket kräver tid och 

engagemang där både sjuksköterska och familj strävar efter samma mål och har samma 

förväntningar (Lynn-McHale & Deatrick, 2000). 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

 

Distriktssköterskan inom barnhälsovård arbetar familjefokuserat med fokus på familjens 

egna resurser. Distriktssköterskan  har en viktig roll som samordnare av insatser kring 

familjen, vilket innebär att göra en kartläggning över vilka behov och resurser som 

finns. För att arbeta familjefokuserat krävs en förståelse för innebörden av ordet familj, 

vilket är en grupp individer som binds samman av olika strukturella, funktionella 

och/eller känslomässiga band. Familjen förändras  över tid, den utvecklas ständigt och 

medlemmarna får olika roller och uppgifter, beroende på var i livscykeln 

familjemedlemmarna befinner sig. När familjen utvidgas i samband med barns födelse 

eller adoption förändras rollerna och föräldrarna får nya uppgifter och funktioner. När 

det gäller barn och ungdomar har familjens förebyggande och hälsofrämjande insatser 

en betydande roll för individens hälsa (Kirkevold & Strömsnes Ekern, 2003). 
 
Förr när man levde i storfamiljer utgjorde familjen ett  tätare nätverk och man fick 

stöttning och råd av den äldre generationen. Idag lever människor mer isolerat från den 

övriga familjen, vilket medför att det finns ett utbrett behov av professionell vägledning. 

Det är viktigt att som distriktssköterska uppmuntra och stötta familjen samt lyfta fram 

föräldrarna som experter på sina barn, vilket stämmer väl överens med familjefokuserad 

omvårdnad och barnhälsovårdens mål (Jansson et al,  2001). 

 

Empowermentbaserat arbete innebär enligt Falk-Rafael (2001) att hjälpa familjen att 

kunna påverka sin situation genom att medvetandegöra deras egna resurser och 

möjligheter. Empowerment ses som en process som leder till makt, kontroll, självtillit 

och stolthet. Empowerment är något som kommer inifrån människan. 

Distriktssköterskan kan erbjuda information och stöd till familjen så att de själva har 

möjlighet att upptäcka sina resurser och därmed uppnå empowerment, vilket förväntas 

öka familjens aktivitet, minska stress och öka välbefinnandet. Även Gallant, Beaulieu 

och Carnevale (2002) diskuterar kring maktfördelning i relationer, vilket uppnås mellan 

distriktssköterska och familj genom etablerandet av ett samarbete. Fördelen med 

etablerandet av ett samarbete är att familjen uppnår empowerment. Distriktssköterskan 

främjar empowerment hos familjen genom att upprätthålla relationen till familjen, 

bekräfta och stödja deras beslut samt hjälpa till att erhålla nya kunskaper och 

färdigheter. Inom vårdvetenskapen beskrivs också vikten av att försöka träda in i 

familjens livsvärld och se det unika samt identifiera familjens behov och resurser och 

därefter hjälpa dem (Dahlberg et al,  2003). 
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I en observationsstudie där mötet mellan föräldrar och sjuksköterska observerades 

framkom att mötena till stor del bestod av rådgivning såsom; uppfödning och daglig 

skötsel av barnet. Få delar av rådgivningen utgick från familjen och var 

empowermentbaserade. Sjuksköterskan gav oftast färdiga lösningar och svar på 

problem som kom upp, vilket medförde att sjuksköterskans roll förstärktes och 

föräldrarnas roll tonades ner (Baggens, 2002b). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Hembesök hos nyblivna föräldrar har sedan länge varit en vanlig arbetsmetod inom 

barnhälsovården för att lära känna barnet och dess familj samt etablera en relation till 

nyblivna föräldrar. En god relation mellan distriktssköterska och föräldrar är en 

förutsättning för att kunna samarbeta kring barnet, vilket har betydelse för barnets hälsa 

och utveckling. Tidigare forskning har påvisat hembesökets betydelse för 

relationsskapandet mellan distriktssköterska och föräldrar. Idag har hembesöket 

förflyttats till mottagningen på flera håll i landet. Utifrån detta vill vi undersöka hur 

relationsskapandet påverkas om mötet sker i hemmet eller på mottagningen. 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskans upplevelse av platsens betydelse 

för att kunna skapa en god relation vid första mötet med nyblivna föräldrar. 

 

METOD 

 

Ansats 

 

Författarna har valt en kvalitativ design utifrån en induktiv ansats, vilket är vanligt inom 

kvalitativ forskning. Att arbeta induktivt handlar enligt Dahlberg (1997) om att 

förutsättningslöst gå ut, samla in och analysera empirisk data. Innehållsanalys har 

använts som metod för att den gör det möjligt att  lyfta fram informanternas 

uppfattningar och erfarenheter. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) är 

syftet med innehållsanalys att strukturera stora mängder text till ett antal kategorier för 

att skapa en förståelse av fenomenet som studerats och att beskriva samt identifiera 

skillnader och likheter  som framkommer i textinnehållet. 

 

Deltagare 

 

De vårdcentraler som ingår i studien kommer från Primärvården inom Västra Götalands 

Regionen. Informationsbrev skickades ut till tolv verksamhetschefer på valda 

vårdcentraler med förfrågan om deltagande i studie (bilaga 1). Cheferna ombads 

vidarebefordra informationsbrev till samtliga distriktssköterskor verksamma inom 

barnhälsovård (bilaga 2). De distriktssköterskor som ville delta i studien ombads att 
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kontakta författarna via e-mail eller telefon. Med tanke på rådande situation inom 

Primärvården inför massvaccinering av H1N1-influensan var många verksamhetschefer 

och distriktssköterskor tveksamma inför medverkande i studien, då arbetsbelastningen 

var hög. 

 

Åtta distriktssköterskor önskade dock medverka i studien. De tog kontakt med 

författarna via telefon. Sammanlagt intervjuades sju distriktssköterskor (alla kvinnor) 

eftersom en blev sjuk och fick avbryta deltagandet. Deltagarna var mellan 43 och 61 år, 

de  hade arbetat som distriktssköterskor mellan  7 och 36 år och inom barnhälsovård 

mellan 2 och 36 år. 

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer av sju distriktssköterskor verksamma 

inom barnhälsovård. Kvalitativ intervju är enligt Kvale och Brinkmann (2009) en 

lämplig metod för att försöka förstå världen utifrån informantens perspektiv, för att 

sedan kunna tolka innehåll av fenomenen. 

 

Inför intervjuerna gjordes en litteratursökning i databaserna Cinahl och PubMed inom 

kontextet barnhälsovård för att få en översikt över tidigare forskning. Därefter 

utformades problemformuleringen som lade grunden för intervjufrågorna. En 

intervjumall utformades med fyra bakgrundsfrågor samt åtta halvstrukturerade frågor 

inom ramen för vårt syfte med studien (bilaga 3). Frågorna i intervjuguiden 

konstruerades utifrån bakgrundslitteraturen och var utformade så att de gav deltagarna 

en möjlighet att svara detaljerat och utförligt. För att få informanterna att berätta mer 

ställde vi följdfrågor som ”hur menar du nu?” ”kan du utveckla det lite till?”. 

 

Intervjuerna ägde rum på distriktssköterskornas arbetsplats och pågick under cirka 45 

minuter. De spelades in på band och skrevs ut ordagrant. En provintervju genomfördes 

då båda författarna medverkade. Provintervjun granskades av handledarna och kunde 

också användas i analysen. De övriga intervjuerna delades upp och genomfördes av 

båda författarna. 

 

Dataanalys 

 

Analysen av materialet har skett utifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2008) som fokuserar på tolkning av olika texter på olika 

nivåer, där flera tolkningar är möjliga. Intervjuerna lästes igenom flera gånger av båda 

författarna och därefter skrevs de specifika områden ner som framträdde ur texterna. 

Därefter bearbetades varje intervju var för sig. Meningsenheter som svarade an mot 

syftet, söktes i varje intervju. Meningsbärande enheter är ord, meningar och stycken 

som är relaterade till varandra genom sitt innehåll och sammanhang. Därefter 

kondenserades varje meningsenhet. Det innebar att meningsenheten kortades ner och vi 

försökte, så långt som möjligt, att bevara innehållet. Därefter abstraherades innehållet 

ytterligare genom att vi satte en kod på varje kondenserad meningsenhet. Därefter 

övergick analysprocessen från att behandla varje intervju var för sig till att titta på 
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övergripande mönster i samtliga intervjuer. Vi sökte efter likheter och skillnader bland 

koderna och sammanförde de koder som visade ett liknande mönster. De koderna fick 

bilda en kategori, som sedan presenteras i resultatet i kategorier och underkategorier. I 

resultatpresentationen har citat använts för att ytterligare stärka trovärdigheten. 

 

 

Tabell: exempel ur analysen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

När de kommer hit 

till mottagningen, 

då kan man bli 

störd, du kan få 

telefonsamtal, du 

kan bli avbruten 

av att det kommer 

någon som vill 

prata…  

På 

mottagningen 

blir man störd 

av telefonsamtal 

och att det 

kommer någon. 

Störande 

miljö. 

Mötet på 

mottagningen. 

Miljöns 

betydelse. 

Hemma hos dem 

är det möblerat på 

det sättet som man 

sitter när man 

umgås och har 

samtal i vanliga 

fall, för då får man 

ju automatiskt den 

här 

samtalssituationen. 

Hemma hos 

familjen är det 

möblerat för 

samtal och 

umgänge, vilket 

skapar en 

samtalssituation. 

Samtalsvänlig 

miljö. 

Mötet i 

hemmet. 

Miljöns 

betydelse. 

 

 

Etiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudkrav på forskning vilka är; 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att informanterna får information om studiens syfte, att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckekravet 

innebär att informanterna ska ge sitt samtycke till deltagandet, vidare har de rätt att 

bestämma hur länge och på vilka villkor de ska medverka. I Konfidentialitetskravet 

ligger att personliga uppgifter som kan identifiera informanterna inte kommer att 

redovisas och att materialet förvaras så att obehöriga inte kan ta del av det. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för studiens 

ändamål.   

 

Verksamhetscheferna samt de distriktssköterskor som medverkade i studien 

informerades både skriftligt och muntligt om studiens syfte och genomförande innan 

intervjun påbörjades. Vidare informerades de om att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan. Informanterna gav sitt samtycke till att 
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medverka i studien muntligt till författarna. Deltagarna informerades även om att det 

insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Uppgifterna har 

avidentifierats och förvarats inlåst under studietiden samt endast använts för studiens 

ändamål. 

 

RESULTAT 

 

Analysen av intervjuerna med distriktssköterskorna resulterade i tre huvudkategorier 

med tillhörande underkategorier. Resultatet förstärks och exemplifieras med citat från 

intervjuerna i analysen för att levandegöra informanternas upplevelse av fenomenet. 

 

 Kommunikation mellan familj och distriktssköterska 

- Närhet till familjen 

- Att bli delaktig genom samtal 

 

 Miljöns betydelse 

- Mötet på mottagningen 

- Mötet i hemmet 

 

 Maktbalans mellan familj och distriktssköterska 

- Distriktssköterskans förändrade roll 

- Familjens förändrade roll 

 

Kommunikation mellan familj och distriktssköterska 

 

En god kommunikation innebär att båda lyssnar och talar med varandra samt bidrar med 

information och tankar. Kommunikation mellan distriktssköterska och familj ses som en 

betydelsefull del i relationsskapandet. 

 

Närhet till familjen 

 

En god relation är grundläggande för att distriktssköterskan ska kunna stödja familjen. 

Relationen bygger på respekt och tillit. Samtliga informanter upplevde att de får en 

bättre relation och närhet till de familjer som de varit hemma hos än om de träffats på 

mottagningen. Flera av informanterna påtalade vikten av att göra ett hembesök senare 

även om det första mötet blivit på mottagningen: 

 

”De som man varit hemma hos, de sätter ju sig direkt då. De 

känner man ju sen, de kommer man ju aldrig att glömma. De 

har man en bild av. Jag tror att de också har en bild av mig och 

vet, jag upplever att man får en helt annan kontakt om man varit 

på hembesök. De blir aldrig ens egna på samma sätt annars om 

man inte suttit i deras kök. Det är faktiskt en väldig skillnad.” 
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Fyra av informanterna menade att i hemmet är det lättare att träda in i familjens 

livsvärld och på så vis skapa en djupare förståelse för familjen, vilket medför att behov 

lättare framträder, såsom amnings- och anknytningsproblem. De flesta informanter 

upplevde det lättare att fokusera enbart på familjen när första mötet skedde i hemmet. 

De beskrev det såsom att de inte blev störda av omgivande faktorer i form av datorer, 

telefoner, kollegor och andra patienter. Informanterna menade även att de är mer 

förberedda inför ett hembesök än om besöket sker på mottagningen: 

 

”När man gör hembesök är det inte bara att man packar sin 

väska och gå härifrån utan man stänger av den här biten och 

man är hemma hos dem och de välkomnar till sitt, jag tror ändå 

på något sätt att man begränsar sig och är i den situationen.” 

 

Att bli delaktig genom samtal 

 

Samtliga informanter ansåg att de fick en bättre diskussion och samtal i hemmet, vilket 

kan bero på att distriktssköterskan och familjen är lugnare och mer avspända i hemmet, 

vilket leder till att familjen öppnar sig mer och vågar ställa frågor:  

 

”Jag tycker att det blir en helt annan diskussion hemma än på 

mottagningen. Jag har funderat mycket över detta nu varför det 

är så. Jag tror att jag som person är betydligt mer avslappnad 

när jag är hemma och då öppnar man sig mer, de vågar fråga 

mer sen använder jag mycket mer öppna frågor.” 

 

Några av informanterna upplevde att blir det mer en undervisningssituation på 

mottagningen, där distriktssköterskan förmedlar information kring barns utveckling och 

skötsel. Föräldrarna blir endast mottagare av budskapet och inte lika delaktiga i 

samtalet: 

 

”Det blir inte det här samtalet känner jag som jag kanske har 

hemma. Det blir mer praktiskt information, man kör de här 

frågorna man ska göra och för in det å så ger man 

informationen.” 

 

Dagens samhälle är på väg mot ett mer jämlikt samhälle, där papporna är mer delaktiga 

och förväntas ta större ansvar kring barnet. Informanterna uppgav att det var viktigt att 

papporna kände sig delaktiga eftersom båda föräldrarna har stor betydelse för barnets 

utveckling och emotionella hälsa. Om första mötet är i hemmet blir enligt några av 

informanterna papporna mer delaktiga både under mötet och även i fortsättningen under 

BVC tiden. Papporna får mer möjlighet att berätta om sina upplevelser om de är med i 

hemmet, vilket medför att distriktssköterskan lär känna hela familjen. De flesta av 

informanterna menade att det nästan alltid bara är mamman som kommer till 

mottagningen om första mötet sker där: 

 

”Jag brukar vara väldigt angelägen om att jag om pappan är 

med i periferin och inte tycker det är självklart att han ska vara 
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med, ibland så bara han finns med, då tittar jag alltid på 

pappan när jag pratar, då fångar man ju in honom och då 

förstår han att han ska vara med också. Det tycker jag är viktigt 

att få med papporna. Är papporna med också vid första 

hembesöket, delaktiga och sitter med vid samtalet då kommer de 

även till BVC sen, det känner jag som väldigt viktigt. Det räcker 

med en sån liten sak att man bara tittar på pappan och frågar 

hur går det med maten och amning å hur går det med nätterna å 

så. Då kommer de med i diskussionen och sen är de med på nåt 

sätt. Annars kan de känna att det är mammas bit och jag kanske 

inte måste vara med.” 

 

Miljöns betydelse 

 

Samtliga informanter hade erfarenhet av att det första mötet till nyblivna föräldrar kan 

ske både på mottagningen och i hemmet. De flesta distriktssköterskorna ansåg att det 

går att skapa en relation både på mottagningen och i hemmet, men att det är lättare i 

hemmet. I de fall där distriktssköterskan redan skapat en relation till familjen kring 

tidigare barns födelse, där ansågs inte platsen lika betydelsefull. 

 

Mötet på mottagningen 

 

När distriktssköterskan har en hög arbetsbelastning är det viktigt att hon intar ett 

professionellt förhållningssätt och inte låter stressen påverka familjen under besöket på 

mottagningen. Samtliga informanter upplevde att de oftast blev störda av telefonsamtal, 

någon som kommer in eller avbruten på något annat sätt på mottagningen. En av 

informanterna menade att det finns risk för att missa en del av informationen på 

mottagningen då de är stressade och störda av omgivningen på mottagningen: 

 

”De blir störda av att jag blir störd… Även om jag försöker 

vara lugn och liksom visar mig intresserad så tror jag att man 

kan känna av det, jag tror det…” 

 

Att ha gott om tid ansågs väsentligt för att kunna skapa en god relation mellan 

distriktssköterska och den nyblivna familjen. De flesta informanterna upplevde att 

eftersom de blev störda på mottagningen så blev det kortare tid kvar till mötet. Vidare 

menade de att det oftast sattes av mindre tid för besöket på mottagningen: 

 

”Tidsmässigt så tar det kortare tid på mottagningen, vi sitter 

inte ner på samma sätt det blir inte lika avslappnat, jag har en 

telefon som ringer å fast den har jag lärt mig att stänga av eller 

lyfter av den, men sedan är det alltid nästan någon som kommer 

och knackar på dörren även om man har ett nyfött barn och 

kanske låser dörren eller så, så är det så att man blir störd på 

ett helt annat sätt, man får inte samma relation.” 
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Att bli föräldrar är en omvälvande upplevelse med förändrat ansvar där föräldrarna kan 

uppleva en stor oro både över föräldraskapet och barnet. Nyföddhetsperioden kan 

åstadkomma negativa upplevelser på grund av psykisk trötthet och för lite sömn, därav 

är det viktigt att distriktssköterskan uppmärksammar hur familjen mår för att kunna 

stödja och hjälpa dem. Två av informanterna menade att det var svårare att upptäcka hur 

familjen verkligen mår på mottagningen: 

 

”På mottagningen kan man ju bestämma sig för att nu så ska 

jag visa att jag mår bra innan man kliver innanför dörrarna här 

och kan upprätthålla en sån fasad också och det kan ju va så att 

jag inte märker det.” 

 

Mötet i hemmet 

 

Att komma hem till en familj innebär att träda in i deras liv. Ett hem är något mer än en 

bostad, det är förknippat med känslor och minnen. I hemmet sker en stor del av den 

sociala samvaron, vilket medför att det är inrett och skapat för att fylla de behoven. 

Samtliga informanter menade att miljön spelade stor roll och att det var lättare att 

kommunicera och föra en dialog i hemmet, där det är en samtalsvänligare miljö: 

 

”Hemma hos dem så är det möblerat på det sättet som man 

sitter när man umgås och har samtal i vanliga fall, för då får 

man ju automatiskt den här samtalssituationen. Vi försöker ju 

alltid skapa våra rum här också men det är ju inte riktigt på 

samma sätt, här har man sitt skrivbord, man har sin dator.” 

 

Eftervården på BB avdelningen förkortas ständigt, vilket medför att föräldrarna åker 

hem kort tid efter förlossning. Amningen är inte etablerad och lugnet har inte infunnit 

sig för den nyblivna familjen, därav uttryckte flera av informanterna att det var bekvämt 

för familjen att mötas i hemmet. Vidare menade de att familjen fick större utbyte av 

mötet om det skedde i hemmet då de inte behövde lägga kraft på att ge sig iväg till 

mottagningen: 

 

”De är väldigt upptagna av allting och jag tror att de tycker att 

det känns jätteskönt att slippa ge sig iväg hit med en gång också 

får man tänka på att barnet å när de ringer så kanske barnet 

bara är 5-6 dagar och bröstmjölken har runnit till och de är 

jättetrötta och så där, det är nog jätteskönt att få hembesök 

faktiskt.” 

 

Som nyblivna föräldrar i en ny roll dyker det upp många frågeställningar och 

funderingar kring barnet. Det kan handla om amningsråd, allmän skötsel av barnet, men 

även frågor av praktiskt karaktär. Flera av informanterna upplevde att det var lättare för 

familjen att diskutera kring praktiska frågor och få bekräftelse i hemmet. Genom 

bekräftelse stärks familjens egna resurser: 
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”Många gånger vill de också visa praktiska saker som den här 

kudden, är den bra? Vi har tänkt så här, är det bra? Eller man 

har andra praktiska funderingar då kan det bli en väldigt stor 

skillnad att man faktiskt kommer hem och att det kan kännas 

okej att någon har sett, ja man kan ta upp andra frågor eller 

dom kan få hjälp med andra frågor än de får här på 

mottagningen. Jag tror att det har en betydelse att man kommer 

hem.” 

 

För att kunna skapa en välfungerande relation där ömsesidighet och förtroende finns 

mellan distriktssköterska och familj är det enligt informanterna betydelsefullt att se 

helheten kring familjen såsom hur de interagerar, hur föräldrarna anknyter till barnet 

och hur situationen ser ut. Informanterna menade att verkligheten lättare framträder i 

hemmet. Vidare beskrev de att de fick en helt annan bild utav familjen i hemmet, vilken 

kan associeras till vid framtida möten: 

 

”Att vara hemma hos en familj skapar en helhetsbild, man får 

en väldigt bra bild faktiskt av den familjen, man känner en 

känsla när man kommer in till den familjen, det säger väldigt 

mycket. Jag tittar ju inte på hur städat det är, jag menar inte så, 

men på något sätt får man en bild av familjen genom att komma 

hem.” 

 

För att arbeta familjefokuserat är det betydelsefullt att distriktssköterskan involverar och 

uppmärksammar hela familjen, vilket även innefattar eventuella syskon till det nyfödda 

barnet. Det är lättare att skapa en relation till föräldrarna om syskon blir bekräftade och 

får ta plats. Några av informanterna menade att syskonen får större utrymme om mötet 

sker i hemmet: 

 

”Ibland träffar man hela familjer med syskon å då är det kanske 

också ännu mysigare att vara i hemmet istället för då kanske 

storasyster visar sitt rum och får vara med, det är mycket 

enklare, där de får lite tid och plats också och kan leka med sina 

leksaker än att de är här inne hos mig på mottagningen och ska 

ha uppmärksamhet.” 

 

I hemmet befinner sig familjen i sin privata sfär där de känner sig trygga och lugna, 

vilket medför att det blir lättare för familjen att lyfta svåra och laddade frågor. Några av 

informanterna beskrev det som att miljön i hemmet gör att både distriktssköterskan och 

familjen slappnar av mer och öppnar sig för samtal: 

 

”Jag tror att det kan vara lättare att ta upp saker när vi 

informerar om vissa saker, som det här med alkohol eller hur 

man gör med ett barn som bara skriker. Det har jag inget 

belägg för men jag tycker att det är lättare att ta upp det i deras 

hem där föräldrarna känner det tryggt än om de kommer hit och 

upplever att de får en massa information på en mottagning, så 

jag tror att det är viktigt att föräldrarna sitter i hemmet.” 
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Att mötas i hemmet tar längre tid för distriktssköterskan än att träffas på mottagningen, 

vilket enligt de flesta informanter kan bero på flera faktorer såsom; transporten till och 

från familjen, fikastund och att samtalet oftast blir längre då familjen öppnar sig mer 

och ställer fler frågor. Den förlorade tiden upplevdes dock som tidsbesparande på längre 

sikt, eftersom det första mötet endast är en del i ett längre samarbete:  

 

”Känner också lite det att har jag varit på ett hembesök så är 

det precis så att då går nästa besök fortare, då har de inte så 

mycket frågor, för det är precis som att jag har gett mer tid att 

ställa deras frågor, man spar in tid på att ge mer tid vid det 

första besöket.” 

 

Maktbalans mellan familj och distriktssköterska 

 

Familjen befinner sig i ett visst beroendeförhållande till distriktssköterskan, vilket gör 

bemötandet så betydelsefullt. Den fortsatta kontakten präglas av hur kommunikationen i 

det första mötet mellan distriktssköterska och familj har varit. 

 

Distriktssköterskans förändrade roll 

 

Att mötas på en jämlik nivå och ha lika värde är betydelsefullt för relationsskapandet. 

Samtliga informanter upplevde att distriktssköterskans roll tonas ner i hemmet och 

distriktssköterskan tar ett steg tillbaks och lyfter fram familjen. En bidragande orsak kan 

vara att hon är privatklädd och kommer som en gäst till familjen, vilket medför att 

mötet blir mindre formellt och jämlikare. Några av informanterna uttryckte att besöket 

på mottagningen blev mer institutionellt och hämmade ett jämlikt möte. Två av 

informanterna beskrev mottagningen såsom deras arbetsplats, där det är på deras villkor: 

 

”Jag är ju en gäst när jag kommer hem till dem… jag vet inte 

hur jag ska förklara. Jag tror att de känner att jag är betydligt 

mer avslappnad då när jag är hemma hos dem.” 

 

Några av informanterna har en känsla av att en del familjer upplever distriktssköterskan 

som en myndighetsperson som är kontrollerande och därav kunde det upplevas 

besvärande att ha distriktssköterskan i hemmet. De kan få en känsla av att familjen 

upplever att distriktssköterskan ska se hur det ser ut hemma och om det är städat samt 

kontrollera hur de kan ta hand om barnet i deras hemmiljö. Distriktssköterskan försöker 

då lägga fram det som ett erbjudande till familjen att de inte behöver ge sig ut och att 

det inte handlar om att komma hem för att kontrollera. Efteråt brukar de vara väldigt 

positiva till mötet: 

 

”Sen är det en del då man känner att det är besvärande för dem 

att ha mig hemma, det här känns inte riktigt bra va… Då gör 

man ju ett kortare besök…” 
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Familjens förändrade roll 

 

Som distriktssköterska möter man familjer från olika sociala, kulturella och ekonomiska 

grupper med olika utbildningsnivåer och livserfarenheter. Detta ställer krav på att 

distriktssköterskan utgår från den unika familjen och dess situation, vilket underlättas i 

familjens hemmiljö där det är på familjens villkor och på deras nivå enligt de flesta 

informanterna. Familjen är mer avspända och trygga i hemmet och mötet blir jämnare 

och inte så laddat: 

 

”Det är på deras nivå i hemmet. Jag hade faktiskt ett hembesök i 

våras, förstagångsföräldrar då. Där pappan har en strulig 

bakgrund, mamman har också haft det rätt tufft, en rätt hård 

familj, men de var här och vägde den lilla tjejen, de var 

jätteglada för sin lilla tjej och jag erbjöd att vi gör hembesök, 

först var det lite så här, liksom varför å, sen tyckte de att det är 

ok då att du kommer, å jag var ju lite innan att jag kanske inte 

vill åka själv dit du vet, komma själv upp i skogen, å jag vet inte 

vad pappan har för bakgrund riktigt å så då, men det var ett 

jättebra hembesök, de hade köpt fikabröd och hade liksom 

jättefint hem som inte jag kunde föreställa mig. Det var bra och 

jag tror att det var ett viktigt första möte med just det här paret 

som är lite speciella. De hade känt det mer som att det var på 

min nivå om vi gjort det här istället. Nu var det på deras villkor 

och deras nivå. Detta förbättrade vår relation.” 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av platsens 

betydelse för att kunna skapa en god relation vid första mötet med nyblivna föräldrar. 

Författarna valde att göra en intervjustudie, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) är 

lämpligt för att kunna beskriva och förstå människors upplevelser av ett fenomen. 

Intervjuerna har bearbetats utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2008), där syftet är att strukturera stora mängder text till ett antal 

kategorier för att skapa en förståelse av fenomenet som studerats. Intervju som 

datainsamling har varit bra för att kunna ta del av informanternas upplevelser och 

studiens trovärdighet har stärkts då det finns en klar samstämmighet i svaren hos 

informanterna. Vilket kan bero på att de som använder hembesök som arbetsmetod idag 

vill belysa vikten av det för att få bibehålla det och de informanter som arbetar där 

indragningar av hembesök skett omtalar det gärna för att återfå hembesöket. Nackdelen 

med en kvalitativ metod kan vara att det är få informanter som intervjuas med risk för 

tunt resultat. I denna studien var dock informanterna väldigt positiva och glada över att 

få berätta fritt om sina erfarenheter och upplevelser. Författarna anser att det hade varit 

intressant att även genomföra en observationsstudie för att därigenom kunna observera 

distriktssköterskors agerande i mötet med familjen. 

 

På grund av införandet av massvaccinering av H1N1-influensan medförde det vissa 

svårigheter att få ihop tillräckligt med informanter, då arbetsbelastningen var högre än 

normalt inom Primärvården. Författarna intervjuade sju kvinnliga distriktssköterskor. 

De var i varierande åldrar med olika lång erfarenhet, från både stad och landsbygd samt 

med olika erfarenheter kring var första mötet brukar äga rum. Variationerna medförde 

att studiens syfte kunde belysas utifrån olika perspektiv och att trovärdigheten stärktes. 

Dock var alla kvinnor i studien, vilket medförde att manliga distriktssköterskors 

upplevelser av fenomenet inte undersöktes, det är möjligt att resultatet blivit annorlunda 

om deltagarna innefattats av manliga distriktssköterskor. Författarna anser vidare att 

studiens resultat är överförbart till distriktssköterskor inom övriga geografiska områden 

inom barnhälsovård eftersom deltagarna var klart samstämmiga och att tidigare 

forskning även bekräftat vårt resultat. 

 

Intervjuerna har genomförts utifrån en intervjuguide med ett antal bakgrundsfrågor och 

öppna frågor som grund och därefter stödfrågor för att kunna fånga informanternas 

beskrivningar av deras upplevelser. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan resultatet 

påverkas av hur frågorna är ställda såsom riktade eller öppna frågor. Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2008) menar att forskaren samspelar med informanten i 

kvalitativa intervjuer och är därmed delaktig i skapandet av texten. Att ställa rätt frågor 

på rätt sätt ökar möjligheten till att svaren blir mer innehållsrika. En provintervju som 

efter utskrift granskades av handledarna genomfördes för att stärka validiteten och 

reliabiliteten, denna användes även i analysen. Validiteten ska enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) finnas med genom hela forskningsprocessen. Validiteten i 

undersökningen kan verifieras genom frågorna; vad, hur och varför. Efter vissa 
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justeringar och kompletteringar genomfördes resterande intervjuer som efterhand blev 

mer innehållsrika. Intervjuerna spelades in på band vilket medförde att författarna kunde 

koncentrera sig på informanternas svar istället för att skriva. Vidare återgavs 

intervjuerna ordagrant och det innebär ökad tillförlitlighet då allt informanterna sa kom 

med på inspelningen. Nackdelen med bandspelare är dock att informanten kan känna sig 

osäker. Författarna upplevde inte att informanterna i studien blev påverkade av 

bandspelaren. 

  

Intervjuerna skrevs ut ordagrant, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) är viktigt då 

utskriftsprocessen påverkar reliabiliteten. Därefter lästes texterna igenom av båda 

författarna var för sig. Författarna har sedan analyserat och tolkat hela materialet 

tillsammans, detta har medfört att materialet och tolkningarna har diskuterats samt 

reflekterats kring under hela processen. Detta har stärkt resultatets reliabilitet och 

validitet. Författarna upplevde svårigheter med att fördela de meningsbärande enheterna 

under respektive kategori eftersom det är svårt att fördela upplevelser, vilket även 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) beskriver. Författarna anser vidare att den 

övergripande tolkningen av vad informanterna beskrev inte innefattade några större 

svårigheter. Däremot upplevdes svårigheter med att tolka det underliggande budskapet 

samt att abstrahera innehållet i texten.   

 

Innan studien påbörjades hade författarna inte så mycket erfarenhet inom barnhälsovård 

eftersom båda två arbetat inom slutenvården med vuxna patienter. Detta medförde att 

den empiriska studien kunde genomföras relativt förutsättningslöst. Dock var båda 

författarna väldigt intresserade av ämnet. Resultatet har givit författarna insikt i 

hembesökets betydelse och ett ökat intresse inom området. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av platsens 

betydelse för att kunna skapa en god relation vid första mötet med nyblivna föräldrar. 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier samt sex underkategorier. I resultatet 

framkommer att platsen har stor betydelse för relationsskapandet mellan 

distriktssköterska och nyblivna föräldrar, där hemmet ses som den bästa platsen. 

Därmed anser författarna att syftet är uppnått. I tidigare forskning framkom att BVC 

sjuksköterskor med kortast erfarenhet värderade hembesöket viktigare än de med längre 

erfarenhet (Jansson et al, 1998). Vilket inte kan bestyrkas i vårt resultat där alla 

distriktssköterskor oavsett ålder och erfarenhet värderade hembesök högt.  

 

Distriktssköterskorna i studien ansåg att miljön i hemmet har stor inverkan på mötet. 

Hemmet ansågs samtalsvänligare då det är möblerat på ett sätt att det främjar vanliga 

samtal och diskussioner. Vidare inger miljön i hemmet en lugnare miljö än på 

mottagningen både för distriktssköterskan och familjen. Detta gör att parterna slappnar 

av mer, lutar sig tillbaks och öppnar upp sig för samtalet, vilket även beskrivs i tidigare 

forskning (Jansson et al 1998; Jansson et al 2001). På mottagningen ansågs miljön mer 

institutionell, där det är avskalat och sterilt vilket hämmar samtalet. Miljön på 

mottagningen störs av telefoner, datorer och människor som knackar på dörren och 

distriktssköterskan upplever sig ofta stressad. Baggens (2004) menar dock att samtalen 



 17 

och diskussionerna var av institutionell karaktär oavsett var mötet ägde rum. Efter att ha 

jämfört studiens resultat med tidigare forskning förstår vi att den fysiska miljön har stor 

betydelse för samtalet. Vi anser att det vore önskvärt om mottagningens utformning 

anpassades efter samtal genom att inreda ett mindre rum för samtal och använda en 

”stör ej” skylt. Rummet bör ha en ”samtalsvänlig”  inredning, där det blir lugn och ro i 

avskildhet för distriktssköterska och familj att samtala. Att utforma ett samtalsrum 

innebär enligt vårdvetenskapen att visa respekt för patienten och dennes familj 

(Dahlberg et al, 2003). 

 

I resultatet framkommer betydelsen av att utgå från familjens behov och önskningar. 

Detta stämmer väl överens med vårdvetenskapens livsvärldsperspektiv som enligt 

Dahlberg et al (2003) betonar vikten av att träda in i familjens levda värld och utgå ifrån 

hur den erfars av familjen. Informanterna ansåg det lättare att utgå från familjen i 

hemmet där de upplevde att helheten framträdde på ett annat sätt. I hemmet synliggörs 

alla problem tydligare eftersom familjen är i sin trygga miljö, där de är avslappnade och 

lugna, vilket medför att fasaden lättare rämnar. På mottagningen finns enligt 

informanterna en uppenbar risk att familjen håller en fasad, vilket även bekräftas i 

tidigare studier av både mammor och sjuksköterskor (Jansson et al 1998; Jansson et al 

2001).  

 

Rodwell (1996) menar att sjuksköterskans maktposition ligger i den kunskap, 

kompetens och färdighet som ingår i yrkesrollen. För att kunna skapa en relation bör 

sjuksköterskan dela med sig av kontrollen och makten i mötet med patienten. 

Maktfördelningen medför att patienten får mer makt och styrka att göra egna val. 

Informanterna i vår studie delar Rodwells uppfattning om att maktförskjutning är  

betydelsefullt i relationsskapandet. Distriktssköterskorna i studien menar att hemmet 

som mötesplats främjar maktbalansen, vilket också stärks av tidigare studier (Jansson et 

al,1998; Jansson et al, 2001; Jansson et al, 2002). I hemmet är det på familjens villkor 

och distriktssköterskan kommer som gäst där hennes roll tonas ner, vilket gör att de 

möts på en mer jämlik nivå. Familjen öppnar sig mer för samtal och det blir en bättre 

diskussion och dialog som utgår från familjens frågeställningar. Vidare menade 

informanterna att mottagningen hämmar ett jämlikt möte då det är på 

distriktssköterskans villkor, där samtalet liknar en undervisningssituation och dialogen 

uteblir. Baggens (2001); Baggens (2002b); Baggens (2004) påvisar dock i sina studier 

att platsen inte har någon betydelse för hur samtalen utformas. Författaren menar att 

oavsett om mötet är i hemmet eller på mottagningen är samtalen agendastyrda och 

initieras oftast av sjuksköterskan, vilket medför att familjen inte ges möjlighet till aktiv 

delaktighet. Vilket strider mot Hälso- och sjukvårdslagen som kräver att patienten ska 

ges möjlighet till delaktighet och att vården ska utformas tillsammans med patienten 

(SFS, 1982:763).  

 

Att arbeta empowermentbaserat, där distriktssköterskan ger råd istället för färdiga 

lösningar ser vi som en förutsättning för att kunna stärka familjens egna resurser och 

självkänsla eftersom det är föräldrarna som är experter på sina barn. Svårigheten som vi 

ser  kan vara att inom barnhälsovården finns det många manualer i form av basprogram 

och riktlinjer att arbeta utifrån, vilket kan göra att patientens delaktighet oavsiktligt 

glöms bort. Det är dock viktigt att vi som blivande distriktssköterskor reflekterar över 

vårt förhållningssätt till familjen och arbetar utifrån ett etiskt patientperspektiv där 
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familjens egna utsagor och erfarenheter får komma fram, vilket enligt resultatet 

underlättas i hemmet.  

 

Resultatet påvisar platsens betydelse för relationsskapandet till hela familjen. 

Informanterna menade att pappors delaktighet ökar under BVC tiden om de träffats i 

hemmet första gången. Vidare beskrev de att om första mötet sker på mottagningen är 

det nästan alltid enbart mamma och barn som kommer, vilket medför att papporna inte 

involveras. Detta förvånade oss då barnhälsovården har gått mot ett mer 

familjefokuserat arbetssätt där hela familjen involveras. Kan det möjligen vara så att det 

tidigare synsättet med fokus på mamman och barnets medicinska hälsa fortfarande 

präglar verksamheten. Papporna kanske inte blir tillräckligt informerade om vikten av 

deras delaktighet i BVC, vilket även bekräftas i en intervjustudie av pappor där det 

framkom att papporna inte kände sig delaktiga i BVC, då större delen av stödet var 

riktat till mamma och barn. Papporna kände sig utanför och inte sedda.  (Fägerskiöld, 

2006). Vi anser att det vore önskvärt att pappor uppmuntras till ökad delaktighet kring 

barnet och BVC kontakten. Ett sätt kan vara att involvera papporna mer i 

föräldragrupperna, då det kan främja kontakten med distriktssköterskan. Enligt 

Fägerskiöld (2006) är det idag få pappor som deltar i barnhälsovårdens föräldragrupper. 

Vi anser det vore möjligt att förändra detta genom att erbjuda flexiblare tider då 

föräldraträffarna ska äga rum och eventuellt särskilda pappagrupper. Vilket ökar 

möjligheten till måluppfyllelse av Hälso- och sjukvårdslagens krav att vård ska ges på 

lika villkor för alla människor (SFS, 1982:763). 

 

I resultatet framkommer vikten av att distriktssköterskan har tillräckligt med tid för 

mötet för att kunna skapa en bra relation, vilket även bekräftas av tidigare forskning 

(Lynn-McHale & Deatrick, 2000; Jansson et al, 1998). Vårdvetenskapen beskriver 

tidsbrist som ett hinder för relationsskapandet där det i tidspressade arbetssituationer 

finns risk för att distriktssköterskan inte uppmärksammar familjens behov (Dahlberg, 

2003). Informanterna upplevde att familjen får mer tid för mötet i hemmet, vilket 

underlättar relationsskapandet.  Vi anser det viktigt att distriktssköterskan avsätter lika 

mycket tid för mötet oavsett plats.  
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Praktisk tillämpning 

 

För att en god relation ska skapas behöver platsen på mottagningen anpassas eller att 

alla nyblivna föräldrar erbjuds hembesök. Vi tror att med små insatser men med stor 

medvetenhet kan en god relation skapas. Ur resultatet har framkommit följande som vi 

anser att verksamheten bör arbeta efter; 

 

 att inreda ett särskilt rum för samtal på mottagningen. 

 att distriktssköterskan får mer utrymme och tid för första mötet. 

 att hembesökets betydelse för relationsskapandet uppmärksammas bland 

verksamhetschefer och att det lyfts inom arbetsgruppen. 

 

Slutsats 

 

Resultatet i den aktuella studien visar att platsen har stor betydelse för 

relationsskapandet, där hemmet ses som den bästa platsen. Eftersom vårdrelationen är 

kärnan i mötet visar studiens resultat att alla nyblivna föräldrar bör erbjudas hembesök 

och distriktssköterskan inom barnhälsovården bör därför få mer utrymme och tid för att 

kunna möta familjen i hemmet. Med tanke på pågående indragning av hembesök anser 

vi det viktigt att utvärdera utfallet av omstruktureringen så att barnhälsovården håller en 

fortsatt god kvalitet, där relationen till familjen bevaras. Tidigare forskning har  

huvudsakligen utgått ifrån sjuksköterskeperspektivet och endast ett fåtal 

enkätundersökningar är gjorda med föräldrar. Ytterligare forskning efterfrågas kring 

föräldrars upplevelse av platsens betydelse för relationsskapandet. Det hade även varit 

intressant att genomföra en observationsstudie för att därigenom kunna observera 

distriktssköterskors agerande i mötet med familjen. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: Brev till verksamhetschef 

 

 
090819 

 

 

 

En förfrågan om deltagande i studie – till verksamhetschefen 

 
Vi heter Jenny Lennartsson och Katarina Ståhlbrand och läser 

distriktssköterskeprogrammet på Högskolan i Borås. Vi arbetar med vår 

magisteruppsats, där vi har valt att göra en intervjustudie med syftet att beskriva 

distriktssköterskans upplevelse av rummets betydelse för att skapa en god relation vid 

första mötet till nyblivna föräldrar. 

 

Intervjuerna kommer att ske på distriktssköterskans arbetsplats och kommer att spelas in 

på band. Intervjuerna beräknas ta cirka 1 timma. Deltagandet i studien är frivilligt och 

Du kan när som helst avbryta Din medverkan. Det insamlade materialet kommer att 

handhas av personer som ingår i studien och behandlas konfidentiellt. Uppgifterna 

kommer att avidentifieras, sparas, vara inlåsta och endast användas för studiens 

ändamål. 

 

Handledare är Eva Persson och Lise-Lott Berg Institutionen för vårdvetenskap vid 

Högskolan i Borås. 

 

Vår förhoppning är att Du ger oss Ditt medgivande till att genomföra intervjuerna med 

distriktssköterskor på vårdcentralen och hjälper oss med att rekrytera deltagare. Vi är 

tacksamma för överlämnande av bifogat brev till intresserade. 

 

Intervjuerna kommer att äga rum under de närmaste veckorna. 

 

Vid eventuella frågor är Ni välkomna att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jenny Lennartsson   Katarina Ståhlbrand 

S082852@utb.hb.se   S082094@utb.hb.se 

XXX-XXXX    XXX-XXXX 
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Bilaga 2: Brev till distriktssköterska 

 

 
 

090819 

 

 

 

En förfrågan om deltagande i studie - till distriktssköterska 

 
Vi heter Jenny Lennartsson och Katarina Ståhlbrand och läser 

distriktssköterskeprogrammet på Högskolan i Borås. Vi arbetar med vår 

magisteruppsats, där vi har valt att göra en intervjustudie med syftet att beskriva 

distriktssköterskans upplevelse av rummets betydelse för att skapa en god relation vid 

första mötet till nyblivna föräldrar. 

 

Intervjuerna kommer att ske på Din arbetsplats och kommer att spelas in på band. 

Intervjuerna beräknas ta cirka 1 timma. Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan 

när som helst avbryta Din medverkan. Det insamlade materialet kommer att handhas av 

personer som ingår i studien och behandlas konfidentiellt. Uppgifterna kommer att 

avidentifieras, sparas, vara inlåsta och endast användas för studiens ändamål. 

 

Intervjuerna kommer att äga rum under de närmaste veckorna och vår förhoppning är att 

Du vill medverka. 

 

Handledare är Eva Persson och Lise-Lott Berg Institutionen för vårdvetenskap vid 

Högskolan i Borås. 

 

Vid eventuella frågor är Du välkommen att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Jenny Lennartsson   Katarina Ståhlbrand 

S082852@utb.hb.se   S082094@utb.hb.se 

XXX-XXXX    XXX-XXXX 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

 

 
INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrundsfrågor 

 

 Ålder 

 Kön 

 Utbildning 

 Antal år som distriktssköterska samt inom barnhälsovården 

Första kontakten med den nyblivna familjen 

 

 Var sker vanligtvis det första mötet med den nyblivna familjen? 

 Kan Du beskriva ett första möte på mottagningen? 

 Kan Du beskriva ett första möte i hemmet? 

 Kan Du beskriva skillnaden på första mötet i hemmet respektive mottagningen? 

 Hur tycker Du att din roll påverkas i hemmet jämfört med på mottagningen? 

 Upplever Du att familjen har önskemål om var första mötet ska äga rum? 

 Kan Du se att platsen har någon betydelse vid första mötet för att kunna skapa 

en god relation med de nyblivna föräldrarna och på vilket sätt? 

 Kan Du se att platsen för första mötet har större betydelse i vissa situationer eller 

familjer? 

Stödfrågor 

 

 Hur då? 

 Vad då? 

 Hur menar du nu? 

 Hur tänker du då? 

 Kan du utveckla det lite till? 

 Kan du beskriva någon speciell situation du varit med om? 

 Hur kändes det? 

 Varför blev det bra? 

 Vad var det som var bra? 
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