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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Föräldrar vänder sig till barnhälsovårdssjuksköterskor (BHV-sjuksköterskor) 
för råd och stöd och verksamheten behöver därför vara tillgänglig. BHV-sjuksköterskornas 
roll är att främja hälsa hos barn och familjer vilket innehåller att stödja familjer utifrån 
generella och individuella behov. Det finns riskfaktorer för barns hälsa, bl.a. psykisk ohälsa, 
upplevelse av våld och migration. Det är av betydelse att myndigheter och verksamheter i 
samhället samverkar för att aktivt minska dessa riskfaktorer. Socialtjänsten ska verka för att 
ge barn och unga en trygg uppväxt. Familjevägledarens huvudman är socialtjänsten. 
Familjevägledaren finns på familjecentralen liksom BHV-sjuksköterskorna och här har de 
möjlighet att samverka kring barn och familjer utifrån sina respektive uppdrag.  
Syfte: Att beskriva BHV-sjuksköterskors och familjevägledarens erfarenhet av att samverka 
vid hembesök till familjer med ett barn som är åtta månader.  
Metod: Beskrivande design med induktiv ansats och kvalitativa intervjuer vilka analyserats 
med en kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarens erfarenheter är att 
organisatoriska förutsättningar ger möjlighet att samverka i team och att familjeanpassade 
hembesök ger möjlighet att ge barn och familjer en bättre ”back-up”.   
När organisatoriskt utrymme finns och hembesöken kan anpassas utifrån den enskilda 
familjens behov erfar BHV-sjuksköterskor och familjevägledaren att samverkan vid 
hembesök kan vara stödjande för barn och familjer i stunden och över tid. 
 
Nyckelord: Barnhälsovård, familjeanpassat stöd, hälsofrämjande arbete, samarbete, 
Socialtjänst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Parents turn to child health nurses for advice and support. The organization 
therefore needs to be available. The role of the child health care nurses is to promote the 
health of children and families, which includes supporting families based on general and 
individual needs. There are risk factors for children's health, including mental illness, 
violence and migration. It is important that authorities in society collaborate to actively 
reduce these risk factors. Social services should work to give children and young people a safe 
upbringing. The family counselor is part of the social service. The family counselor acts at the 
family center, as well as the child health care nurses, and here they can interact with children 
and families based on their respective assignments.  
Aim: The purpose of this study was to describe the child health care nurses and family 
counselor's experiences of collaboration in home visits to families with a child eight months 
of age.  
Method: A descriptive design, an inductive approach with qualitative interviews analyzed 
with qualitative content analysis was used. 
Results: The experience of the child health care nurse and family counselor is that 
organizational prerequisites allow collaboration and family adapted home visits can give 
children and families a better back-up. When organizational prerequisites exist, and home 
visits can be based on the individual family needs, child health care nurses and family 
counselors experience that collaborating at home visits can be supportive for children and 
families in the moment and over time and provide better support for children and families.  
 
Key words: Child health care, collaboration, family adapted support, health promoting, social 
services.  
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1 INLEDNING  

Barns förutsättningar när de växer upp är olika beroende på vilka familjer de föds in i. Socialt 

och ekonomiskt kan skillnaderna vara stora mellan olika familjer. Kärlek och omsorg om 

barnet kan också variera beroende på hur föräldrarna kan svara på barnets behov. Under 

mina studier till distriktssköterska har jag förstått att barnhälsovårdssjuksköterskor, BHV-

sjuksköterskor, kan vara nyckelpersoner i förhållande till att upptäcka ohälsa hos barn. 

Hembesök kan vara ett sätt för BHV-sjuksköterskor och föräldrar att lära känna varandra. 

Vid dessa hembesök kan råd och stöd anpassas till familjens förutsättningar. BHV-

sjuksköterskors uppdrag har utökats och ska idag innehålla ett erbjudande om hembesök till 

föräldrar när barnet är åtta månader. I Rinkeby-Kista området med många socioekonomiskt 

utsatta familjer har BHV-sjuksköterskor och familjerådgivare från socialtjänsten valt att 

samverka vid hembesök med syfte att tidigt erbjuda barnfamiljer individuellt stöd och 

kunskap om barn och föräldraskap. Resultatet av deras samverkan har bidragit till ökad 

trygghet för familjen, ökad tillit till hälso- och sjukvården och minskat antal akutbesök och 

inläggningar på sjukhus. Att samverka innebär att gränser korsas, att professioner från olika 

arenor möts. Teamarbete kan vara effektivt om professionerna interagerar med varandra på 

ett respektfullt sätt. En vårdcentral i Region Västmanland med likheter i Rinkeby-Kistas 

upptagningsområde, inspirerades av deras arbetssätt. I detta arbete beskrivs BHV-

sjuksköterskors och familjevägledarens erfarenheter av att samverka vid hembesök till 

familjer med ett barn som är åtta månader.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden redogörs för barn och familjers utmaningar i förhållande till hälsa för att förstå 

att den kan innehålla psykosociala och ekonomiska utmaningar. BHV-sjuksköterskor och 

familjevägledare möts på familjecentralen och här utvecklades idén till att göra hembesök 

tillsammans. Familjecentralen beskrivs därför som en arena för samverkan i bakgrunden. 

Barnhälsovårdens uppdrag har utökats med ett hembesök till familjer med ett barn som är 

åtta månader. Hembesök kan vara ett sätt att stödja barn och familjer och det kommer att 

förklaras närmare här. BHV-sjuksköterskors och familjevägledares huvudmän är 

Barnhälsovården och Socialtjänsten. Deras uppdrag liksom de båda professionernas uppdrag 

kommer att beskrivas i bakgrunden. 
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2.1 Barn och familjers utmaningar i förhållande till hälsa  

Schiettecat, Roets och Vandenbroeck (2016) har studerat hälsa hos familjer med svag 

ekonomi och beskriver att deras situation är komplex. Denna komplexitet förklaras som att 

svag ekonomi även kan innehålla att ha låg utbildning, osäker inkomst, att ha många barn, 

att ha levt i flera förhållanden eller att vara ensamstående. Studien visar att inkomst och 

sociala resurser är betydande faktorer för hälsa. Granström, Eriksson & Molarius (2017) 

bekräftar detta och menar att barn som utsätts för ekonomisk stress under barndomen 

rapporterar negativa konsekvenser avseende hälsa i vuxen ålder. De menar därför att hänsyn 

behöver tas till både materiella och psykosociala förhållanden under hela livscykeln när 

folkhälsoprogram utvecklas. En FoU rapport från Sollentuna (Björktomta & Eriksson, 2016) 

beskriver barns utmaningar under uppväxten som riskfaktorer i förhållande till hälsa och 

utveckling. Riskfaktorerna kan innehålla psykisk ohälsa, upplevelse av våld och migration. 

Skyddande faktorer kan vara att få stöd i professionella kontakter och i samspel med andra 

barn och vuxna och att professionella i olika verksamheter för barn och familjer därför 

behöver samverka för att aktivt förebygga riskfaktorer. Brunnberg & Hart (2016) beskriver en 

modell som kan öka barns motståndskraft i förhållande till ohälsa. Modellen som de kallar 

den ”magiska boxen” innehåller att insatser för att stödja barn behöver göras nu och inte sen. 

Detta genom att professionella: skapar en relation med barnen; stärker barns basala 

förhållanden som t.ex. mat, bostad, skola; använder sin kreativitet och försöker hitta goda 

förebilder som barn kan känna tillhörighet till under uppväxten. ALHVA är ett projekt med 

syfte att stödja riskutsatta barn och familjer i Malmö. Hagström och Lindberg (2017) 

summerar resultatet av ALHVA projektet och visar att för barn som lever i familjer med 

svårigheter kan förskolan vara ett kompensatoriskt stöd om förskolepersonalen samverkar 

kring barnets behov av omsorg. Författarna menar även att långvarigt stöd behövs för att nå 

en gynnsam utveckling för riskutsatta barn och familjer. Att integrerade modeller för att 

stödja barn och familjer är ett viktigt forsknings- och utvecklingsområde men att det tar tid 

att få fram forskningsresultat som visar resultat av att använda sådana modeller. Under tiden 

kan befintlig forskning användas i det praktiska arbetet för att stödja barn och familjer, men 

när nya arbetsmodeller utvecklas behöver de också utvärderas (Hagström & Lindberg, 2017). 

Föräldrar med socioekonomiska utmaningar, brist på sociala nätverk och psykisk ohälsa kan 

uppleva ökad stress i sitt föräldraskap. Hur föräldrar klarar av att svara på barnets behov på 

ett kärleksfullt sätt och hur de litar på sin kompetens som förälder kan ha en avgörande roll 

för barns hälsoutveckling. Barnhälsovården kan vara ett stöd genom att de kan identifiera 

familjer med risk för att utveckla psykisk ohälsa. Detta är särskilt viktigt när det gäller 

immigrerade barn och föräldrar (Jönsson, Fridlund, Marklund & Nordström, 2006). Ett sätt 

att möta barns och familjers olika utmaningar i förhållande till hälsa är att det finns tillgång 

till familjecentraler.  

2.2 Familjecentraler som hälsofrämjande arena 

Familjecentraler bygger på lokala frivilliga initiativ och de som arbetar på familjecentralen 

har ekonomisk tillhörighet till landsting, region eller kommun. Familjecentraler finns inte i 

alla kommuner i Sverige. Familjecentralen kan vara både en samverkansform och en arena 
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för att främja barns och familjers hälsa. Familjecentralen som samverkansform innebär att 

socialtjänst, barnhälsovård, mödravård och öppen förskola finns i samma lokaler 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). För det här examensarbetet är det socialtjänstens 

familjevägledare och BHV-sjuksköterskors samverkan som är i fokus. Eftersom arbetet är 

inom vårdvetenskap tydliggörs i bakgrunden främst Barnhälsovården och dess 

sjuksköterskor. Familjecentralen kan vara ett sätt att nå barn och familjer med risk för ohälsa 

tidigt. Det innebär att kontakt med familjevägledaren kan förmedlas av barnmorskan under 

graviditeten eller vid familjens första möte med BHV-sjuksköterskorna eller pedagogerna på 

öppna förskolan. Arbetssättet vid en familjecentral är generellt hälsofrämjande vilket betyder 

att insatser riktas till alla barn och föräldrar. Detta arbete genomförs av familjevägledare 

anställda inom kommunenens socialtjänst som inte har myndighetsutövning. 

Familjevägledaren ger råd och stöd till barn och föräldrar utan biståndsbedömning. Dessa 

råd och stöd kan ges individuellt eller i grupp och kan innehålla föräldrastödsprogram eller 

samtal om utmaningar som familjen upplever är svåra att hantera (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Att få råd och stöd från familjevägledare innebär att insatserna inte registreras eller 

journalförs. Detta för att familjerna ska känna sig trygga och våga be om hjälp 

(Familjecentraler i Väst, 2011). Familjevägledarens insatser inom familjecentralen uppfyller 

Socialtjänstlagen § 5 (SFS 2001: 453) om att socialtjänsten ska verka för att barn och unga får 

en trygg uppväxt. Arbetssättet kan även vara särskilt hälsofrämjande där insatser riktas till 

barn och familjer med uppenbara behov av stöd. Vid särskilt hälsofrämjande insatser är det 

socialsekreterare med möjlighet till myndighetsutövning och biståndsbedömning enligt 

Socialtjänstlagen (2001: 453) som arbetar på familjecentralen. Genom sin 

myndighetsutövning ligger det inom socialtjänstens ansvarsområde att ge barn och 

ungdomar skydd och stöd om deras trygghet eller utveckling hotas. Familjecentraler med 

dessa särskilt riktade insatser kan pga. denna myndighetsutövning upplevas negativ. Trots 

familjecentralers möjligheter till tidiga insatser når verksamheten inte ut till alla barn och 

familjer med behov av råd och stöd. Detta genom att familjecentraler inte finns i alla 

kommuner men också för att det är mammor från socioekonomiskt starkare grupper som 

dominerar besöken på familjecentralen. Pappor, utlandsfödda föräldrar och socioekonomiskt 

svaga föräldrar besöker inte familjecentralen i samma utsträckning (Socialstyrelsen 2008). 

Wallby, Fabian & Sarkadi (2013) har studerat nyttan med familjecentraler och menar att 

kunskap om familjecentralens existens, vart den ligger och hur barn och familjer kan ta sig 

dit har betydelse för om den besöks.  

2.3 Barnhälsovårdens uppdrag  

Barnhälsovården är en samverkanspart inom en familjecentral men är inte samorganiserad 

med kommunens personal och har därmed inte heller gemensam budget. Att vara 

samverkanspart innebär att skapa arbetsformer som kan ge barn och föräldrar lättillgängligt 

stöd (Familjecentraler i Väst, 2011). Barnhälsovården är en verksamhet som ska finnas för 

alla barn och föräldrar. I verksamhetens uppdrag ingår att upptäcka och åtgärda barns ohälsa 

för att främja deras utveckling samt att stärka föräldrar i sitt föräldraskap. Liksom 

arbetssättet för familjecentralen finns generella insatser som erbjuds till alla barn och 

föräldrar men vid särskilda behov kan förstärkta riktade insatser erbjudas. Dessa insatser ska 
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oavsett om de är generella eller riktade bidra till jämlik och rättvis hälsa för alla barn oavsett 

socioekonomisk tillhörighet och etnicitet (Rikshandboken, 2018). Söderbäck och Ekström 

(2017) visar dock att för immigrerade familjer kan barnhälsovården upplevas svårtillgänglig. 

Författarna har studerat de somaliska kvinnornas perspektiv på hälsovägledning inom 

barnhälsovården och beskriver att det t.ex. kan vara svårt för somaliska kvinnor att ringa 

barnhälsovården pga. språksvårigheter. Detta bekräftas av Rossiter, Fowler, Hesson, Kruske 

och Schmijed (2017) som visar att föräldrar i stor utsträckning vänder sig till 

barnhälsovården för föräldrastöd och föredrar dem som informationskälla men att 

verksamheten samtidigt är okänd och otillgänglig. Detta gör att föräldrarna söker råd från 

mindre kvalificerade källor. Rossiter et al. (2017) menar att barnhälsovården kan bli bättre 

på att säkerställa att föräldrainformation och rådgivning blir tillgänglig så att den kommer 

familjen till nytta och utgör ett stöd för barn och föräldrar. Fraser, Grant & Mannix (2017) 

menar dock att det kan saknas kunskap och resurser inom barnhälsovården för att förbättra 

för samhällets mest utsatta barn och familjer. De menar att dessa brister kan göra att 

barnhälsovårdspersonal kan känna sig otillräckliga och oförmögna att stödja barn i komplexa 

situationer och i att kunna arbeta förebyggande. Inom svensk barnhälsovård är det främst 

sjuksköterskor med specialistutbildning som ansvarar för att följa barns hälsa och utveckling 

samt att stödja föräldrar i sitt föräldraskap. 

2.3.1 BHV-sjuksköterskors uppdrag 

BHV-sjuksköterskor arbetar självständigt med att ta emot besök av barn och familjer enligt 

ett särskilt barnhälsovårdsprogram. Vid medicinska kontroller av barn samarbetar BHV-

sjuksköterskor med läkare och vid utvecklingsavvikelser även med barnpsykolog 

(Rikshandboken, 2018). När BHV-sjuksköterskor arbetar inom en familjecentral samverkar 

de även med kommunens familjevägledare och öppna förskolans personal och barnmorskan 

kring barn och föräldrar genom att tidigt erbjuda stöd till barn och föräldrar för att förebygga 

ohälsa (Familjecentraler i Väst, 2011). BHV-sjuksköterskors uppfattningar om sitt uppdrag 

har studerats av Fraser et al. (2017) som sammanfattar dessa som att främja hälsa hos 

spädbarn, barn, mödrar och familjer. De beskriver uppdraget som högspecialiserat, att det 

innehåller att oberoende identifiera behov hos barn och familjer, att stödja dem och att ta 

självständiga beslut. Vidare beskrivs uppdraget som att det kan innehålla att möta komplexa 

familjesituationer som när: familjer saknar socialt stöd; lever med psykisk ohälsa; har låg 

socioekonomisk status; eller att: föräldrarna är unga eller saknar vilja att engagera sig i sitt 

föräldraskap. Dessa komplexa situationer kan innebära risk för barnets trygghet, hälsa och 

utveckling (Fraser et al., 2017). Att påtala brister i omvårdnaden om barn eller att göra en 

orosanmälan kan innebära ett känsligt möte med familjen och skapa oro hos BHV-

sjuksköterskor (Söderman & Jackson, 2011). Wallby et al. (2013) redogör för att BHV-

sjuksköterskor kan vara avgörande för hur det går för barn som far illa i sin hemmiljö men att 

BHV-sjuksköterskors egna känslor kan styra handlingsförmågan. Att det finns en risk att 

barns allvarliga situationer bagatelliseras för att det kan medföra känslor av obehag för BHV-

sjuksköterskor att göra orosanmälan. Ett sätt att få stöd och minska på dessa obehagskänslor 

vid oro för barn kan vara att samverka med t.ex. familjevägledare på en familjecentral menar 

författarna. I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (2008) bekräftas det 

omfattande ansvarsområdet som distriktssköterskor inom barnhälsovård har. I denna 
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beskrivning framgår även att distriktssköterskor behöver kunna söka ny evidensbaserad 

kunskap för att bredda sin kompetens och kunna samverka med andra professioner. 

Evidensbaserad kunskap kan t.ex. behövas i möten med immigrerade familjer för att förstå 

kulturella skillnader i hur immigrerade föräldrar uttrycker sitt behov av stöd i förhållande till 

barnets hälsa (Eliasson, Eriksson, Hellström, Mättä & Vaughn, 2016). Författarna menar att 

BHV-sjuksköterskor behöver fråga immigrerade föräldrar efter deras behov av stöd för att 

undvika att dessa behov förblir outtalade. En förändring som kommit till stånd och som är 

fokus för det här examensarbetet är att BHV-sjuksköterskor har ett utökat uppdrag som 

innehåller ett hembesök till familjer när barnet är åtta månader (Rikshandboken, 2018).  

2.3.2 Hembesök som hälsofrämjande insats 

BHV-sjuksköterskor har möjlighet att forma sitt uppdrag och kan förutom vid det första 

hembesöket när barnet är nyfött göra hembesök vid andra tillfällen än Rikshandboken (2018) 

förordar. Almquist-Tangen, Bergström, Holmberg, Lindfors och Magnusson (2010) som 

frågat BHV-sjuksköterskor om deras attityd till hembesök menar att BHV-sjuksköterskor är 

angelägna om att arbeta med hembesök och att dessa kan utvecklas till att göra psykosociala 

insatser. Internationella studier visar att hembesök kan ge BHV-sjuksköterskor bättre 

förståelse för familjens situation samt att råd och stöd bättre kan anpassas efter familjens 

behov. Att hembesöken anpassas efter familjen menar Finello, Tarteryan & Riewerts (2016) 

är att stödja barn och föräldrar men att det kan ta flera hembesök i anspråk för att 

förverkligas. Av Socialstyrelsen (2014) framgår att stöd till barn och föräldrar är möjligt när 

BHV-sjuksköterskor kan samarbeta med familjen och har ett förhållningssätt som stödjer 

föräldrarnas tilltro till sin egen förmåga. Vidare framgår att det är angeläget att uppmuntra 

till hembesök eftersom de kan bidra till att bygga en relation med familjen som i 

förlängningen kan vara hälsofrämjande för barn och familjer. Detta bekräftas av forskning 

som visar att BHV-sjuksköterskor beskriver att fördelar med hembesök är att de får en 

helhetssyn på barnet och familjen och att hembesöken kan skapa en närmare kontakt med 

familjen (Almquist-Tangen et al., 2010). Socialstyrelsen (2014) beskriver även att 

hembesöken kan innehålla att utbilda föräldrar i omvårdnad av sitt barn och barnets 

utveckling. Detta bekräftas av Finello et al. (2016) som menar att tidiga insatser som 

hembesök och föräldrautbildning kan leda till bättre hälsa hos barn och familjer på lång sikt, 

minska hälsoskillnader mellan socialklasser och vara kostnadsbesparande för samhället. Det 

kan även bidra till att förändra föräldrars förhållningssätt och relation till barnen genom att 

de utvecklas till positiva förebilder för sina barn med effekt på barn och vuxnas hälsa över tid. 

Finello et al. (2016) poängterar dock att dessa positiva effekter av hembesök ställer krav på 

att olika huvudmän samverkar och att politiska beslut fattas. Ett exempel på sådan 

samverkan mellan huvudmän är hembesök när barnet är 8 månader där barnets behov; hur 

föräldraskapet fungerar; barnsäkerhet; familjens vardagsliv fokuseras (Rikshandboken, 

2018).  
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2.4 BHV-sjuksköterskors och familjevägledares samverkan 

I avsnittet om familjecentraler som hälsofrämjande arena beskrivs att familjecentralen är 

flera verksamheter som är lokaliserade under samma tak. Tanken med familjecentralen är att 

olika verksamheter ges möjlighet att samverka kring barn och föräldrar för att stödja dem 

bättre. Här kan den egna yrkeskompetensen bli tydligare när andra professioner finns i 

närheten och barn och föräldrar kan få rätt stöd från början, t.ex. kan BHV-sjuksköterskor 

erbjuda familjen kontakt med familjevägledaren på plats istället för att försöka ge stöd i 

frågor som de saknar kompetens i (Socialstyrelsen, 2008). I forskning av Wallby et al. (2013) 

beskrivs att när Barnhälsovården samverkar med familjevägledare blir verksamheten mer 

riktad mot föräldrastöd, speciellt i socialt belastade områden och det bidrar även till att 

pappor blir mer delaktiga. Dock krävs investeringar i form av resurser och lokaler. I en ort i 

Södra Sverige har BHV-sjuksköterskor på eget initiativ genomfört ett utökat 

barnhälsovårdsprogram för att bättre kunna möta immigrerade familjers behov och minska 

sin egen känsla av otillräcklighet. Det nya programmet innehåller att samverka med 

familjevägledare vid ett hembesök för att stödja barn och föräldrar bättre. BHV-

sjuksköterskorna beskriver hur samverkan kan vara bra för att familjevägledarens perspektiv 

kompletterar deras eget perspektiv i mötet med barn och familjer (Carlsson, Frithiof & 

Gunnarsson, 2018). Ett annat exempel på utveckling av barnhälsovårdens uppdrag är 

”Rinkebyprojektet” som innehåller att BHV-sjuksköterskor och familjevägledare i Rinkeby-

Kista samverkar vid hembesök till förstagångsföräldrar. Projektet handlar om att nå fram till 

familjer gällande barns utveckling för att stärka föräldrarna i deras föräldraskap och att tidigt 

upptäcka familjer i behov av extra stöd. Resultatet av projektet är att BHV-sjuksköterskorna 

kom familjerna närmare, att de nådde fram med sitt föräldrastöd och att föräldrars oro 

minskade. Familjevägledarna beskriver hur samverkan med BHV-sjuksköterskorna 

avdramatiserar socialtjänstens uppdrag och att de därigenom lättare kom i kontakt med 

familjer med särskilda behov (Marttila, Lindberg, Kulane, Burström & Burström, 2017). 

Benett, Hauck, Radforda och Bindahneem (2016) har utforskat sjuksköterskors och 

familjevägledares erfarenheter av att arbeta tillsammans med familjer gällande psykosocialt 

stöd. Forskarna beskriver olika faktorer som behövs för att samverkan ska fungera: 

interprofessionell och professionell utbildning; tydliga strukturer, funktionella 

kommunikationsvägar; regelbundna möten och att verksamheten har en klinisk tillsyn. Detta 

bekräftas av Hjelmseth och Aune (2018) som studerat hälsopersonals erfarenheter av att 

arbeta i en verksamhet som utvecklats till att arbeta familjeorienterat. De beskriver att när 

nya arbetsuppgifter läggs på redan befintliga arbetsuppgifter kan en känsla av otillräcklighet 

infinna sig hos personalen om det inte finns vägledning och riktlinjer för arbetet. 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Till detta arbete har Olanders teori (2003) använts som vårdvetenskapligt perspektiv. Den 

beskriver att BHV-sjuksköterskors uppdrag är tvådelat, att det både är ett befolkningsinriktat 

och ett individinriktat uppdrag. Att det handlar om att stödja hälsa hos befolkningen men 

också att stödja enskilda barn och familjers hälsa och att detta dubbla uppdrag hanteras 

växelvis av BHV-sjuksköterskor som därmed arbetar ”befolkningsindividualiserat”. BHV-
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sjuksköterskors befolkningsindividualiserade uppdrag kan beskrivas som hälsoövervakning 

och hälsovägledning (Olander, 2003). Där det förstnämnda innehåller att hitta barn och 

föräldrar med psykiska, fysiska och eller sociala påfrestningar eller avvikelser genom det 

nationella basprogram som Barnhälsovården erbjuder. Detta görs genom att alla barn och 

deras föräldrar regelbundet kallas till BHV-mottagningen under de första levnadsåren. Vid 

dessa besök på BHV-mottagningen mäts, vägs, vaccineras och läkarundersöks barnen 

(Rikshandboken, 2018). Parallellt med denna hälsoövervakning aktiveras föräldrarna i sitt 

föräldraskap genom BHV-sjuksköterskors hälsovägledning. Hälsovägledning handlar om att 

stödja barn och föräldrar för att underlätta deras situation och att främja deras utveckling. 

Utgångspunkten i hälsovägledning är att föräldrar vill sina barns bästa och att de därför 

oftast är mottagliga för vägledning för att förstå och stödja barnets utveckling. Barnets första 

levnadsår kan vara en stor omställning för föräldrar och den kan ha betydelse för hur barn 

och föräldrars hälsa utvecklas från barnets födelse och över tid. BHV-sjuksköterskor behöver 

därför vara lyhörda för vad föräldrar efterfrågar för stöd eftersom behoven kan variera från 

en förälder till en annan. Det innebär att BHV-sjuksköterskor behöver anpassa hur 

hälsovägledning utformas och i vilken miljö den sker. Detta för att ta hänsyn till föräldrarnas 

självbestämmande och för att främja föräldrars delaktighet. Den hälsovägledning som BHV-

sjuksköterskor erbjuder innehåller även att visa och samtala om grundläggande värderingar 

och beteenden för barn och föräldrar t.ex. samtal om anknytningens betydelse för barnets 

hälsa och utveckling och att visa på färdigheter som behövs för att barn och familjer ska må 

bra. BHV-sjuksköterskors befolkningsindividualiserade arbete innehåller i stora drag att 

hälsoövervakning och hälsovägledning ges generellt till alla barn och föräldrar men det 

innebär även att riktade insatser ges till barn och föräldrar utifrån individuellt uttalade behov 

eller utifrån vad BHV-sjuksköterskor uppfattar att barnet behöver (Olander, 2003).  

3 PROBLEMFORMULERING  

Barns hälsa bevakas och främjas ur ett befolkningsperspektiv och ett individperspektiv. 

Hembesöken hjälper till att uppmärksamma barns sociala förhållanden och hur barn och 

föräldrar samspelar i vardagen som en del i den individualiserade barnhälsovården. 

Barnhälsovårdens uppdrag har utökats med ett hembesök till familjer med ett barn som är 

åtta månader. Att samverka med andra professioner kan vara ett sätt att höja kvaliteten på 

arbetet i att stödja barn och familjer. I Rinkeby-Kista projektet samverkar 

barnhälsovårdssjuksköterskor och familjevägledare vid hembesök. En vårdcentral i 

Västmanland har inspirerats av det och därför har BHV-sjuksköterskorna och 

familjevägledaren vid familjecentralen valt att samverka vid hembesök till familjer med ett 

barn som är åtta månader. När ett arbetssätt i en verksamhet utvecklas behöver det 

utvärderas på något sätt för att värdera insatsens resultat och bedöma hur det nya 

arbetssättet kan bibehållas eller vidareutvecklas. Ett sätt kan vara att ta vara på BHV-

sjuksköterskors och familjevägledares erfarenheter. 
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4 SYFTE 

Att beskriva barnhälsovårdssjuksköterskors och familjevägledares erfarenheter av att 

samverka vid hembesök till familjer med ett barn som är åtta månader 

5 METOD 

5.1 Design 

Examensarbetet är en intervjustudie med beskrivande design och en induktiv ansats vilken 

genom en kvalitativ innehållsanalys beskriver BHV-sjuksköterskornas och 

familjevägledarens erfarenheter av att samverka vid ett hembesök till familjer med ett barn 

som är åtta månader (Danielsson, 2017). 

5.2 Urval  

Examensarbetet har genomförts med stöd från Barnhälsovårdsenheten i Region 

Västmanland. Det är fyra BHV-sjuksköterskor och en familjevägledare från Västerås 

kommun som har intervjuats. Urvalet är strategiskt, dvs. det är den vårdpersonal som har 

praktiserat det aktuella arbetssättet och deras erfarenheter som studerats (Henricson & 

Billhult, 2017).  

5.3 Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes genom individuella intervjuer på informanternas arbetsplats. 

BHV-sjuksköterskorna, familjevägledaren och verksamhetschefen kontaktades i god tid per 

telefon för information om när de aktuella intervjuerna skulle äga rum och informerades om 

hur lång tid som behövde avsättas i deras tidböcker för respektive intervju. Fyra intervjuer 

gjordes under en vecka. Intervjun av familjevägledaren genomfördes påföljande vecka. 

Intervjuerna av BHV-sjuksköterskorna genomfördes i ett personalrum på 

Barnavårdscentralen och skedde i lugn miljö utan störningsmoment. Familjevägledaren 

intervjuades i ett rum avsatt för samtal som familjevägledaren valde själv (Henricsson & 

Billhult, 2017). Innan intervjuerna startade berättade intervjuaren för informanterna om hur 

intervjun skulle gå till och att den skulle spelas in med en I-Iphone. Därefter inleddes 

intervjuerna med en öppen fråga; berätta om din erfarenhet av att samverka vid hembesök 

till familjer med ett barn som är åtta månader. När berättelsen avstannade eller kom av sig 

återfördes informanterna till berättelsen med hjälp av en fråga som knöt an till 
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erfarenheterna de berättat om. Intervjuerna varade i ca 30–40 minuter. Enligt Danielsson 

(2017) kan intervjuaren behöva prova hur det känns att vara intervjuare och därför behöva 

göra en provintervju. Detta för att känna hur det känns i situationen, för att se om tiden som 

avsatts för intervjun räcker till och om innehållet i intervjun stämmer överens med 

frågeställningen. Den första intervjun i det här arbetet betraktades som en provintervju och 

fick vara underlag för hur de senare intervjuerna kunde förbättras. 

5.4 Analys  

Data från intervjuerna transkriberades samma dag som intervjuerna ägde rum. Intervjuaren 

transkriberade samtliga intervjuer själv och försökte fånga nyanser som kunde ha betydelse 

för innehållet, dvs. intervjuerna skrevs ut med pauser, skratt m.m. Varje intervju fick ett 

nummer från ett till fem. Elo och Kyngäs (2008) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys 

användes för att analysera intervjuerna. När det transkriberade materialet lästs igenom flera 

gånger markerades de meningsbärande enheter som svarade på syftet. Därefter kodades de 

meningsbärande enheterna utifrån dess innehåll. Varje kod provades mot dess 

meningsbärande enhet och mot syftet. De koder som hade liknande innehåll fördes samman 

till subkategorier (tabell 1). Dessa fyra subkategorier prövades i sin tur mot sina respektive 

koder, de meningsbärande enheterna och mot syftet. De subkategorier som hade liknande 

innehåll parades ihop till generiska kategorier. Dessa prövades mot subkategorierna, koderna 

och de meningsbärande enheterna och mot syftet. De två generiska kategoriernas innehåll 

var möjliga att konstruera som en huvudkategori vilken beskriver BHV-sjuksköterskornas 

och familjevägledarens erfarenheter på ett övergripande sätt (tabell 2).  

Tabell 1. Ett exempel på analys av materialet från meningsbärande enhet till subkategori. 

Meningsbärande enhet Kod  Subkategori 

”Jag tycker att det här är bra, för att när vi 

kommer ut så har vi en mycket bredare 

kompetens än vad man har som 

sjuksköterska” 

Att det är bra att vid 

hembesöken ha bredare 

kompetens än som enskild 

sjuksköterska 

Att samverka i 

team 

”Hm, och sedan är vi inte helt inrutade på 

besöken, de kan bli lite olika. Det kan vara 

någon fråga som tar mer tid och då får något 

annat, då får man ta nåt annat vid ett annat 

tillfälle så, vid nästa besök” 

Att hur besöken blir varierar 

beroende på vilka frågor 

som kommer upp och 

behöver prioriteras för den 

enskilda familjen  

Att forma 

hembesöken 

utifrån familjen de 

möter 
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Tabell 2. Översikt över subkategorier, generiska kategorier och huvudkategori 

Subkategori Generisk kategori Huvudkategori 

Att ha 

organisatoriska 

förutsättningar 

Att organisatoriska 

förutsättningar ger möjlighet 

att samverka i team 

 

 

 

Att samverka med familjeanpassade 

hembesök för att stärka barn och familjer 

i stunden och över tid 

Att samverka i team 

 

Att forma 

hembesöken utifrån 

familjen de möter 

Att familjeanpassade 

hembesök ger möjlighet att ge 

barn och familjer en bättre 

”back-up” 
Att barn och familjer 

får en bättre ”back-

up” 

 

6  ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De etiska övervägandena utgår från Vetenskapsrådets etiska principer för forskning som 

involverar människor (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa etiska principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, krav på konfidentialitet och nyttjande kravet. I det här examensarbetet 

önskade informanterna själva att få dela med sig av sina erfarenheter av ett nytt arbetssätt 

och var därmed redan informerade om syftet med examensarbetet i enlighet med 

informationskravet. I missivbrevet framkom också syftet med examensarbetet. När det gäller 

kravet om samtycke innefattar det att informanterna själv har rätt att bestämma över sin 

medverkan i forskningen utan negativ påföljd om de väljer att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta gällde självklart även för informanterna som deltar i detta 

examensarbete även om de själva efterfrågat en utvärdering. De erhöll information skriftligt 

och muntligt innan de skrev på samtyckesblanketten. Konfidentialitetskravet, att uppgifterna 

om de som deltar i studien skall hanteras på ett säkert sätt fanns också att läsa om i brevet 

som lämnades fram till informanterna. Det innehöll att endast intervjuaren och intervjuarens 

handledare hade tillgång till materialet och att materialet skulle raderas när uppsatsen var 

examinerad och godkänd. Deltagarna fick också information om nyttjandekravet som 

innehåller att deltagarna informeras om att forskningsmaterialet inte ska användas till annat 

än forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002).  
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7 RESULTAT 

7.1 Att samverka med familjeanpassade hembesök för att stärka barn 

och familjer i stunden och över tid 

BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarens erfarenheter av att göra hembesök 

tillsammans till familjer med ett barn som är åtta månader kan beskrivas som att de bidrar 

till att stärka familjer i stunden dvs. under det faktiska hembesöket men även över tid som 

sträcker sig utanför hembesöket. Dock förutsätter arbetssättet med gemensamma hembesök 

att det finns organisatoriska förutsättningar som tid och personalresurser för att BHV-

sjuksköterskorna och familjevägledaren ska kunna samverka i team. Huvudkategorin Att 

samverka med familjeanpassade hembesök för att stärka barn och familjer i stunden och över 

tid innehåller de generiska kategorierna; Att organisatoriska förutsättningar ger möjlighet att 

samverka i team och Att forma hembesök tillsammans utifrån familjen de möter ger barn och 

familjer en bättre “back-up”. 

7.1.1 Att organisatoriska förutsättningar ger möjlighet att samverka i team 

BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarens erfarenheter av att göra hembesök 

tillsammans till familjer med barn som är åtta månader innehåller subkategorierna: Att 

samverka i team och att ha organisatoriska förutsättningar. Dessa båda är sammanlänkade 

på så sätt att BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarens möjligheter att samverka i team 

förutsätter att organisationen ger utrymme för ett nytt arbetssätt för att stödja barn och 

familjer. 

Att ha organisatoriska förutsättningar beskrivs som att kunna arbeta med kontinuitet. 

Detta genom att BHV-sjuksköterskorna gör första hembesöket tillsammans med 

barnmorskan och därefter när barnet är åtta månader tillsammans med familjevägledaren. 

En organisatorisk förutsättning för att kunna genomföra hembesöken tillsammans är att det 

nya arbetssättet är sanktionerat hos respektive enhetschef. De förutsättningar som behövs är 

tid och personal för att göra hembesöken och för att kunna stödja familjerna. Därför behöver 

båda huvudmännen komma överens om hur mycket resurser som ska satsas på att BHV-

sjuksköterskor och familjevägledare gör hembesök tillsammans. Det beskrivs som att båda 

professionernas chefer behöver vara involverade och engagerade.  

”Bemanningen är viktig så att man har tid att göra saker och hinna tänka också” 

En ytterligare organisatorisk förutsättning som beskrivs är att BHV-sjuksköterskorna och 

familjevägledaren behöver arbeta fysiskt nära varandra. Detta för att behålla dynamiken i 

teamet och att kunna utveckla teamet, t.ex. utveckla mot fler hembesök för att stödja barn 

och familjer. BHV-sjuksköterskors och familjevägledarens erfarenhet av att samverka i team 

innehåller en önskan om att de organisatoriska förutsättningarna ska finnas för att kunna 
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göra det första hembesöket när barnet är sju dagar för att kunna stödja t.ex. anknytning och 

amning. 

”Ja spontant, nu har jag inga belägg för det, men jag tror att när man sitter hemma i sitt eget 

kök eller i sitt eget vardagsrum, man är hemma i en trygg miljö och så får man höra saker, jag 

tror att det lättare stannar kvar hos en som information än om man sitter i en miljö där man är 

lite spänd och man inte riktigt är hemma och får till sig information” 

BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarens erfarenheter av att samverka i team 

innehåller att de har ett arbetssätt som medför att familjevägledaren kan komma in tidigt i 

familjen. Tidigt beskrivs som innan barnen har börjat förskoleklass och skola. Dessa tidiga 

besök gör det möjligt att arbeta förebyggande. Att samverka i team beskrivs även som att 

BHV-sjuksköterskorna redan träffat familjen och varit på hembesök och därför kan 

presentera familjevägledaren för familjen. Teamarbetet innehåller att hembesöken behöver 

planeras tillsammans för att bli av, och i det ingår att ha god framförhållning och att besöken 

bokas korrekt i tidboken. BHV-sjuksköterskorna och familjevägledaren berättar vidare att 

samverkan innehåller att arbeta utifrån två olika huvudmän med ett gemensamt mål. De 

beskriver att de därför behöver ha förståelse för innehållet i varandras uppdrag för att kunna 

prioritera vems uppdrag som behöver vara framträdande vid ett specifikt hembesök om inte 

tiden räcker för båda. De olika professionerna har olika sekretess men det behöver inte vara 

något hinder eftersom det är familjen som bestämmer om den kan brytas och det oftast går 

bra. Vidare framkommer att samverkan i team ger möjlighet att arbeta utifrån ett 

helhetsperspektiv, utifrån olika kunskapsbaser, med familjen. Detta bidrar till bättre kvalitet 

på hembesöken och att samtalet blir mer naturligt och mindre enformigt. Det beskrivs som 

att ha möjlighet att samspela med barnet, på ett mer avslappnat sätt, för att undersöka 

barnets utveckling och vardagsmiljö samt att få stöd av varandra i det de observerar i 

familjen. Ett exempel på detta är att fyra ögon ser mer än två när det gäller barnsäkerhet, de 

båda yrkesrollerna samarbetar i hemmet om vad som kan utgöra en fara för barnet och hjälps 

åt att påtala det för familjen.  

”det är ju alltid bra att vara fyra ögon istället för två. Jag har ett exempel där vi var på 

hembesök och lagom till att vi skulle gå så säger familjevägledaren så här, du den här spegeln, 

föräldrarna hade en stor spegel lutad mot väggen bara och jag hade inte sett det 

överhuvudtaget, även fast vi pratat om barnsäkerhet och så” 

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledaren uttrycker tillfredsställelse över att de 

samverkar vid hembesök och att det är spännande att se vad det nya teamarbetet kan bidra 

med till för barn och familjer. De framhåller dock att det kan ta tid innan arbetssättet 

etablerats helt.  

7.1.2 Att familjeanpassade hembesök ger möjlighet att ge barn och familjer en bättre 

“back-up” 

BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarens erfarenheter av att göra hembesök 

tillsammans till familjer med barn som är åtta månader innehåller subkategorierna: att 
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forma hembesöken utifrån familjen de möter och att ge barn och familjer en bättre ”back-

up”. Dessa båda är sammanlänkade på så sätt att när hembesöket kan anpassas till den 

enskilda familjens behov skapas förutsättningar för att ge familjen en bättre ”back-up”.  

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledaren beskriver att för att kunna forma 

hembesöken utifrån familjen de möter behöver de överväga hur det blir för familjen 

när det kommer två personer. De beskriver att familjer har uttryckt misstänksamhet och oro 

mot familjevägledaren för att de förstått det som att familjevägledaren är från socialtjänsten. 

Misstänksamheten innehåller att föräldrar kan uttrycka oro för socialtjänsten som 

myndighetsutövare, att ”socialtjänsten kan ta barnen”. Trots denna misstänksamhet och oro 

samt det faktum att hembesöken är frivilliga berättar BHV-sjuksköterskorna och 

familjevägledaren att familjer överlag tackar ja till hembesöken och välkomnar båda. Denna 

misstänksamhet och oro kan förstås som att familjerna har olika kunskap om vem 

familjevägledaren är och hens uppdrag; att hjälpa barn och familjer och att det kan behöva 

förklaras för familjerna som ska ta emot hembesök, särskilt till immigrerade familjer med 

annan kulturell förståelse. Att forma hembesök tillsammans utifrån familjen de möter 

innehåller att hembesök handlar mer om att komma ut till familjerna och möta dem i sin 

hemmiljö än att besöka en familj som har ett barn som är åtta månader. BHV-

sjuksköterskorna och familjevägledaren berättar att hur barn och familjer har det kan variera 

och att forma hembesöken tillsammans utifrån familjen de möter innehåller att kunna arbeta 

både ur ett befolknings- och individinriktat perspektiv med föräldrastöd. Att gå från att delge 

information till att utgå från vad familjen själv berättar att de behöver. Detta arbetssätt 

underlättas av att vara två vid hembesöket, t.ex. genom att det som observeras kan ”checkas 

av” utan att behöva ägnas tid åt muntlig information och att BHV-sjuksköterskorna och 

familjevägledaren på så sätt får mer utrymme att samtala om det som är angeläget för 

familjen vid hembesöket. Vid behov kan även hembesöket följas upp på BHV-mottagningen. 

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledaren beskriver att de vill stärka föräldrars tilltro till 

sin förmåga att räcka till som förälder, att visa på möjliga sätt att agera gentemot sitt barn 

och att alla föräldrar inte behöver göra lika för att det ska bli bra för barnet. BHV-

sjuksköterskorna och familjevägledaren berättar att när de utgår från familjen de möter kan 

de se barnet och familjen i ett vidare perspektiv t.ex. när de samtalar om parrelationen och 

om hur vardagens utmaningar kan hanteras. Det är som en investering för barnen och 

framtiden. 

”Ja dom måste känna att dom törs tala om saker som man kanske inte vill tala om för att man 

är svag. Det är det som är viktigt i vårt jobb för att kunna hjälpa. Ja, att man är medmänniska, 

att jag inte är en, ja jag är ju professionell också man jag är ju inte, först och främst är jag 

medmänniska, ärligt talat” 

De beskriver vidare att de utifrån familjens behov och intresse visar för familjen vad öppna 

förskolan är. Att; öppna förskolan kan ge föräldrar möjlighet att komma från 

vardagssysslorna och träffa andra barn och föräldrar. BHV-sjuksköterskorna och 

familjevägledaren beskriver vidare att när de är två på hembesöket kan det underlätta för att 

se barn med särskilda behov som t.ex. brist på kläder och skor eller att se om det finns tecken 

på övervåld i hemmet. Att det kan kännas mindre svårt att göra en orosanmälan för att det är 
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två personer som sett vad som brister i omvårdnaden om barnet eller att slippa göra en 

orosanmälan för att familjevägledaren erbjuder direkt stöd och familjen frivilligt tar emot 

stödet.  

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledaren beskriver att erfarenheterna av att göra 

hembesök tillsammans kan leda till att barn och familjer får en bättre “back-up”. Att 

fler besöker öppna förskolan har kunnat mätas och tolkas som att informationen om öppna 

förskolan har nått fram vid hembesöken. Detta ses som positivt för barn och familjers 

utveckling och beskrivs som att det kan bidra till att t.ex. immigrerade familjer lättare 

integreras i samhället och lär sig svenska.  

”Det har vi sett och det kan man mäta lätt, det är ju att vi har fått fler besök till öppna 

förskolan efter att, alltså fler utav dem som vi har varit hemma till på besök kommer sedan 

med sina barn till öppna förskolan. Det var inge svårt, det var lätt att pinna, eller vad man ska 

säga” 

BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarens erfarenheter av att göra hembesök 

tillsammans är att det har gjort skillnad för barn och familjer och beskriver det som att 

föräldrarna är mer avslappnade i mötena och mer nyfikna på vad familjevägledaren kan 

hjälpa dem med när det gäller deras äldre barn. Detta tolkar BHV-sjuksköterskorna och 

familjevägledaren som att de genom hembesöket har lärt känna varandra och att relationen 

mellan föräldrar och professionella därmed förbättrats. De menar att barn och familjer 

behöver lära känna de olika professionerna för att öppna sig och våga komma till öppna 

förskolan och ta kontakt med familjevägledaren. Att informationen och stödet som erbjuds 

vid hembesöket underlättar för familjerna att i stunden och över tid veta hur de kan söka 

hjälp och vad de kan erbjudas för stöd. Att föräldrar i större utsträckning söker upp 

professionerna för att få vägledning och stöd i psykisk- och social ohälsa på samma sätt som 

för medicinsk ohälsa. 

”Det är ju lätt att ringa om när barnet har en röd, alltså är röd på huden eller så, då är det ju 

väldigt lätt att söka hjälp men när det handlar om liksom hur gör jag när mitt barn beter sig så 

här, eller hur, ja då är det alltid svårare att lyfta på luren, jag brukar liksom säga det till 

familjer att det finns liksom inga frågor som är fel, det finns inget rätt eller fel, jag tror att det 

kan vara ännu mera så innan man har träffat familjevägledaren” 

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledaren framhåller att det på längre sikt kan bidra till 

att familjer kan känna tillit till att funktioner och myndigheter i samhället finns för att stötta 

föräldrar på olika sätt, fånga upp problem tidigt för tidiga insatser och därmed ge barn och 

familjer en bättre ”back-up”. 

”När det här sätter sig i området så kommer våra barn här att få en jättefin back-up redan från 

start och föräldrar har vi ju varit själva också, så vi vet ju hur tufft det var ibland och hur 

många tankar man hade om hur man skulle bete sig och si och så” 
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8 DISKUSSION  

Här kommer arbetet resultat att diskuteras i förhållande till tidigare forskning och med 

Olanders teori (2003), om befolkningsindividualisering med hälsoövervakning och 

hälsovägledning som vårdvetenskapligt perspektiv. Examensarbetets tillförlitlighet, giltighet 

och överförbarhet enligt god vetenskaplig forskning kommer att diskuteras i 

metoddiskussionen och i den etiska diskussionen återfinns examensarbetets nytta i 

förhållande till risker.  

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att BHV-sjuksköterskor och familjevägledare önskar gå från ett 

informationsinriktat hembesök till ett familjeanpassat hembesök. Det innebär att utgå från 

familjen och deras hemmiljö i samtal om parrelationen och hur vardagens utmaningar kan 

hanteras. Detta kan utifrån Olanders teori (2003) förstås som att BHV-sjuksköterskorna vill 

förstärka den individinriktade delen av sitt befolkningsindividualiserade uppdrag genom att 

gå från hälsoinformation till hälsovägledning. Detta stödjs av forskning som visar att 

familjeanpassade hembesök kan vara hälsofrämjande för barn och föräldrar, att hembesök 

kan bidra till bättre hälsa hos barn och familjer på lång sikt, minska hälsoskillnaderna mellan 

socialklasser och vara kostnadsbesparande för samhället (Finello et al., 2016). I resultatet 

framkom att när de båda professionerna med olika kunskapsbaser kom hem till familjen 

ökade kvaliteten på hembesöket för att de fick bättre möjligheter att observera barnets 

vardagsmiljö och barnets utveckling när samtalet kunde växla mellan BHV-sjuksköterskan 

och familjevägledaren. Det gav också utrymme för familjen att samtala om det som var 

viktigt för dem. Utifrån angivet vårdvetenskapligt perspektiv kan det förstås som att 

hälsoövervakningen kan stärkas när de båda professionerna samverkar vid ett hembesök, att 

det ger bättre möjligheter att upptäcka behov hos den enskilda familjen och att 

hälsovägledningen bättre kan möta föräldrarnas behov (Olander, 2003). Forskning stödjer 

detta och menar att två olika professioners perspektiv kan komplettera varandra i mötet med 

barn och familjer (Carlsson et al., 2018).  

För att kunna samverka med familjeanpassade hembesök framkom det i resultatet att det 

behövs organisatoriskt utrymme för att stärka barn och familjer. Detta utrymme beskrivs 

som att få vara verksamma på samma enhet och att få tid och resurser för att göra hembesök 

tillsammans. Detta bekräftas i tidigare forskning av Wallby m.fl. (2013) som visar att 

organisatoriska resurser krävs för att bättre stödja barn och familjer, speciellt i socialt utsatta 

områden. Att när BHV-sjuksköterskor och familjevägledare är samlokaliserade och 

samverkar stödjer de barn och familjer bättre. Andra forskare beskriver att det behövs stöd 

från politiker för att professionella som arbetar med barn och familjer ska kunna ta ansvar 

för barn och familjers hälsa. Att politiker och lokala tjänstemän behöver stödja professionella 

genom att sätta sig in barn och familjers utmaningar innan de fattar beslut om dem (Jönsson 

et al., 2006). Detta kan förstås som att politiker och tjänstemän behöver ha insikt i att BHV-

sjuksköterskors uppdrag innehåller två riktningar, ett befolkningsinriktat- och ett 

individinriktat uppdrag (Olander, 2003).  
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I resultatet beskrivs att barn och familjer i större utsträckning besöker öppna förskolan på 

familjecentralen efter att hembesöket ägt rum, att fler familjer får vetskap om 

familjecentralen och om vilka stödfunktioner som finns där. Detta gällde även immigrerade 

familjer som därmed har möjlighet att integreras i det svenska samhället. Utifrån Olanders 

(2003) teori kan detta förstås som att BHV-sjuksköterskor och familjevägledare kan stödja 

barn och familjer under en viktig tid i livet när de kommer till familjecentralen. Att 

familjecentralen kan vara en plats för både hälsoövervakning och hälsovägledning. Forskning 

beskriver hur BHV-sjuksköterskor kan ha en känsla av otillräcklighet när de möter 

immigrerade föräldrar (Söderbäck & Ekström, 2014) och att immigrerade familjers behov av 

stöd behöver utforskas av BHV-sjuksköterskor för att de ska bli synliga (Eliasson et al., 

2016). Detta kan förstås som att familjecentralen kan vara en plats där BHV-sjuksköterskor 

och familjevägledare kan möta de immigrerade familjerna och ges möjlighet att 

uppmärksamma deras utmaningar i förhållande till hälsa. Familjecentraler finns inte på alla 

orter i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014) och det kan förstås som att barn och familjer 

inte får samma möjligheter till råd och stöd och Wallby et al. (2013) beskriver även att 

familjecentralen kan vara en otillgänglig resurs fast den finns och förklarar det med att barn 

och familjer med uppenbar risk för ohälsa inte besöker familjecentralen i samma 

utsträckning som barn och föräldrar med mindre risk för ohälsa. Detta kan tolkas som att 

BHV-sjuksköterskornas befolkningsindividualiserade uppdrag inte är jämlikt. Att det är 

beroende av att familjer känner till familjecentralen och hur de kan ta sig dit (Wallby et al., 

2013). Här visar forskning att beslutsfattare behöver stödja samverkan mellan olika 

huvudmän genom att planera och anpassa infrastrukturen för att barn och familjer ska få det 

bättre (Benett et al., 2016). Förutsatt att besöken på familjecentralen efter hembesöket ökar 

även bland familjer med risk för ohälsa, kan det bidra till att minska ojämlikheter i hälsa för 

barn och familjer kan förstås här.  

Resultatet visar att BHV-sjuksköterskorna fick stöd av familjevägledaren vid hembesöket, att 

det individinriktade arbetet med att se barn och familjer med särskilda behov underlättades 

och att de fick stöd när de behövde göra orosanmälan. Forskning bekräftar detta, att barn 

med ohälsa är beroende av att BHV-sjuksköterskor hittar dem och reagerar på barns 

allvarliga situation och anmäler det till socialtjänsten (Jönsson et al., 2006). Forskning 

framhåller att denna svåra del i uppdraget som BHV-sjuksköterska kan underlättas av 

samverkan med familjevägledaren på familjecentralen (Wallby et al., 2013). Resultatet visar 

att föräldrarna efter hembesöket var mer nyfikna på familjevägledaren och vände sig till hen 

när det gällde de större barnen. De framhöll även att förtroenderelationen med föräldrarna 

stärkts och att föräldrarna var mer avslappnade när de möttes efter hembesöket. Utveckling 

av nya arbetssätt stödjs i Olanders teori (2003) som beskriver att BHV-sjuksköterskorna 

behöver överväga hur hälsovägledning utformas och vilken miljö den sker i, för att nå barn 

och familjer på bästa sätt. Forskning stödjer att samverkan vid hembesök är att föredra för 

att professionerna kan komma familjerna närmare, nå fram med föräldrastöd, minska på 

oron hos föräldrarna och avdramatisera socialtjänsten (Marttila et al., 2017). Detta stödjer 

resultatet i detta arbete, att BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarens erfarenheter av 

att samverka vid ett hembesök till familjer med ett barn som är åtta månader kan kännas 

som en investering för barnen och framtiden.  
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8.2 Metoddiskussion 

Här diskuteras arbetets kvalitet utifrån begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet 

för att tydliggöra arbetets styrkor respektive svagheter (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

8.2.1 Tillförlitlighet 

Begreppet tillförlitlighet innebär att val av design, urval och datainsamlingsmetod gör det 

möjligt att besvara syftet (Henricsson, 2017). Det här arbetets syfte var att beskriva BHV-

sjuksköterskors och familjevägledarens erfarenheter av att samverka vid ett hembesök till en 

familj med ett barn som är åtta månader. För att få svar på syftet valdes en beskrivande 

design med en induktiv ansats. Arbetet var efterfrågat och urvalet bestämt och det som var 

möjligt. Det var de fyra BHV-sjuksköterskorna och den familjevägledaren som samverkat vid 

hembesök till en familj med ett barn som är åtta månader som intervjuades. Detta kan förstås 

som att urvalet var ändamålsenlig och designen var given. För att få svar på syftet behövde 

informanterna beskriva sina erfarenheter av att samverka vid ett hembesök till en familj med 

ett barn som är åtta månader. Någon risk för bortfall i urvalet fanns inte för informanterna 

var intresserade att få delge sitt perspektiv på sitt nya arbetssätt. Det kan förstås som en 

styrka i resultatet medans en svaghet kan vara att det inte fanns någon variation i urvalet 

genom att några inklusions- eller exklusionskriterier för att säkerställa variation bland 

informanterna inte kunde göras. Detta kan ha påverkat resultatet för att någon 

variationsrikedom i datan inte har kunnat uppnåtts. Vidare att ett mindre antal informanter 

än vad som normalt är önskvärt för en intervjustudie med öppna frågor också kan påverka 

resultatet negativt (Danielson, 2017). I det här resultatet förklaras det med att arbetet var 

begränsat till 10 veckor och urvalet givet. Med fler informanter hade arbetet sannolikt kunnat 

belysa flera perspektiv på att samverka. Informanterna informerades om att boka av en och 

en halv timme i tidboken för att har tillräckligt med tid för intervjun och för att skapa 

förutsättningar för en innehållsrik intervju. Informanterna i detta arbete har inte intervjuats 

under någon tidspress och har i lugn och ro kunnat berätta om sina erfarenheter av att 

samverka vid ett hembesök till familjer med barn som är åtta månader. BHV-

sjuksköterskorna, familjevägledaren och intervjuaren hjälptes åt att se till att intervjuerna 

skedde på en plats där intervjuerna kunde ske ostört. Till detta valdes ett personalrum och ett 

samtalsrum och här kunde informanten koppla av från det ordinarie arbetet och blev inte 

störda under intervjuerna (Henricsson & Billhult, 2017). En svaghet i arbetet kan vara att en 

provintervju inte kunde göras från urvalet eftersom deltagarna var få. Intervjuaren hade 

heller inte några tidigare erfarenheter av att intervjua (Henricson, 2017; Danielsson, 2017). I 

det här arbetet utgör därför den första intervjun provintervju. Detta kan innebära att 

kvaliteten på den första intervjun inte är lika hög som de övriga för att intervjuarens förmåga 

att följa upp det som informanten berättade utvecklades efter varje intervju.  

8.2.2 Giltighet 

Giltighet innefattar om resultaten kan anses giltiga dvs hur väl materialet analyserats och hur 

väl resultatet svarar på syftet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Intervjuaren hade inte någon 

kontakt med informanterna före intervjutillfället med undantag för telefonsamtalet för att 
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boka tid för intervjuerna. Detta för att inte involveras i verksamheten och kunna behålla ett 

kritiskt och teoretiskt förhållningssätt under analysen (Mårtensson & Fridlund, 2017). I det 

här arbetet kan det förstås som att intervjuaren inte hade någon förförståelse om 

informanternas erfarenheter av att samverka vid ett hembesök till en familj med ett barn som 

är åtta månader och inte heller någon anknytning till informanterna som kan ha påverkat 

analysförfarandet. Materialet har analyserats enligt Elo och Kyngäs (2008) som menar att ett 

giltigt resultat kan skapas genom att ta ut meningsbärande enheter, koder, subkategorier, 

generiska kategorier och huvudkategorier från det transkriberade materialet och att dessa 

genom hela arbetet jämförs i förhållande till syftet med arbetet. Handledaren har här varit 

behjälplig med att kritiskt granska analysen kontinuerligt och därefter resultatet. Det finns 

dock ändå förståelse för att andra tolkningar av data är möjliga än de som gjorts i detta 

examensarbete. 

8.2.3 Överförbarhet 

Överförbarhet innefattar om resultatet kan överföras till andra verksamheter beroende på 

hur tydligt resultatet är och hur trovärdigt det beskrivs (Mårtensson & Fridlund, 2017). När 

samtliga delar i arbetet utförts med ett korrekt tillvägagångssätt kan resultatet överföras till 

liknande verksamheter (Danielsson, 2017). Arbetet speglar en vårdcentral i Västmanland och 

det är möjligt att resultatet är överförbart till andra vårdcentraler i Västmanland och också 

till andra vårdcentraler i Sverige. Hänsyn kan behöva tas till att den aktuella vårdcentralen 

ansvarar för ett befolkningsområde med större andel immigrerade invånare. Immigrerade 

invånare kan vara en grupp som BHV-sjuksköterskor och familjevägledare har svårare att nå, 

de kan också ha ett större behov av familjeanpassade insatser p.g.a. kultur och språk. Det kan 

påverka upplevelsen av hur hembesöket föll ut, om behovet är större i denna grupp av 

familjeanpassade besök kan utfallet därav upplevas mer positivt. BHV-sjuksköterskornas och 

familjevägledarens erfarenheter av att samverka vid ett hembesök till en familj med ett barn 

som är åtta månader visar att samverkan kan vara betydelsefullt för barn och familjer i 

stunden och över tid vilket kan tolkas som att detta arbete kan vara till nytta för professioner 

som arbetar med barn och familjer på andra arenor där barn och deras familjer finns men 

med medvetenhet om att risken med för få deltagare kan ge begränsade data (Danielsson, 

2017). 

8.3 Etikdiskussion 

I omvårdnadsforskning kan intervjuaren behöva fundera över autonomiprincipen vilket 

innehåller att informera om frivilligt samtycke (Mårtensson & Fridlund, 2017). Detta kan 

förstås som att i en av barnhälsovården önskad utvärdering av ett nytt arbetssätt kan det 

finnas personer som inte har intresse eller inte vill delge sina erfarenheter. Det betyder att 

informanterna behöver ges möjlighet att tacka nej till att bli intervjuade utan att det ska 

innebära några negativa konsekvenser för dem. I det här arbetet fick deltagarna missivbrevet 

i handen före intervjun vilket kan innebära att betänketiden blev kort även om de tidigt hade 

informerats över telefon och arbetet var efterfrågat. En risk i detta arbete som synliggörs här 
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är att om tiden för självbestämmande är kort kan det utgöra en risk för att någon deltar som 

egentligen inte vill eller som här om arbetet efterfrågas ändå kan finnas någon bland 

informanterna som egentligen inte vill delta men som medverkar för att det förväntas 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Samtliga deltagare i detta arbete föreföll vara positiva till att 

medverka. Det har förståtts som att informanterna var intresserade av att berätta om sina 

erfarenheter av att samverka vid ett hembesök till familjer med barn som är åtta månader. 

Datainsamlingens material har behandlats och bearbetats med respekt för informanterna. 

Det innehåller att författaren förstått att enskilda meningar kan spåras till deltagarna för att 

det är få deltagare. Att enskilda meningar i resultatet kan kännas igen av deltagarna som 

tillhörande sig själva eller andra. Författaren har haft ett etiskt förhållningssätt under arbetet 

för att undvika att peka ut någon av informanterna.  Informanterna hade redan tagit ställning 

till att de vill delta i den aktuella studien. Resultatet kan dock visa sig innehålla resultat som 

BHV-sjuksköterskorna och familjerådgivaren inte har kunnat påverka för att de ingår i ett 

organisationssystem som kan försvåra förändring och utveckling av det egna arbetet 

(Petersson, 2017). Intervjuaren har försökt bidra till en stämning som hindrar deltagarna att 

känna sig mindre utsatta genom att intervjuerna skedde i enrum och i komfortabla möbler 

och att tillräckligt med tid avsattes för intervjuerna vilket kan tolkas som att resultatet kan 

vara trovärdigt för att informanterna givits möjlighet att berätta om sina erfarenheter i lugn 

och ro.  

9 SLUTSATS 

Denna studie utvärderar BHV-sjuksköterskors och familjevägledares erfarenheter av att 

samverka vid ett hembesök till familjer med barn som är åtta månader genom kvalitativa 

intervjuer. Resultatet visar att BHV-sjuksköterskors och familjevägledares erfarenheter av att 

samverka innehåller att ge och få utrymme. Att få organisatoriskt utrymme för att kunna 

samverka, att ge utrymme för varandras respektive uppdrag under hembesöket. Att ge 

familjen utrymme att samtala om och få stöd kring det som är angeläget för dem på det 

faktiska hembesöket. När detta kan rymmas i att samverka vid ett hembesök till familjer med 

barn som är åtta månader erfar BHV-sjuksköterskor och familjevägledaren att samverkan 

kan ge barn och familjer en bättre ”back-up” i stunden och över tid.  

10 YTTERLIGARE FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSBEHOV 

Informanterna i det här arbetet har själva tagit initiativ till att berätta för andra 

Barnhälsovårdscentraler i Västmanland om sina erfarenheter av att samverka vid hembesök 

till en familj med ett barn som är åtta månader. De har därmed varit behjälpliga med sina 
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erfarenheter i det regionala projekt som nu genomförs vid andra BHV-mottagningar i länet 

avseende BHV-sjuksköterskors och familjevägledares gemensamma hembesök vid åtta 

månader.  

För att familjer som fått råd och stöd vid det faktiska hembesöket till fullo ska kunna använda 

stödet från familjevägledare och BHV-sjuksköterskor på familjecentralen behöver 

familjecentralen vara tillgänglig. Undersökningar saknas i Sverige idag kring hur tillgänglig 

familjecentralen är, endast en artikel av Wallby et al. (2013) har hittats till detta arbete.  

Ytterligare forskning kan behövas i ämnet, t.ex. om hur tillgängligt stödet på familjecentralen 

är när det gäller möjlighet till kontakt per telefon och besök. Särskilt utifrån att det kan vara 

svårare för immigrerade familjer att kontakta familjecentralen per telefon. 

Barnhälsovården och socialtjänsten kan behöva utveckla sina respektive verksamheter med 

tidiga insatser och samverkan. Detta för att behovet av akuta insatser kan minska och för att 

det ur ett psykosocialt perspektiv kan vara att ge barn och familjer en bättre ”back-up” när 

familjebehandling kan initieras tidigt. 
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