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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige ska kommuner och regioner arbeta med att främja hälsa hos familjer 

och barn. Ett sätt att arbeta med detta kan vara genom att samordna resurser vid hembesök. 

Samordnade hembesök kan möjliggöra tidig identifiering av familjer i behov av utökat stöd 

och tidigare studier har visat på goda effekter av samordnade hembesök för både enskilda 

familjer och för samhället. Därför genomförs nu ett förbättringsarbete med samordnade 

hembesök i Västmanland där barnhälsovårds-sjuksköterskor (BHV-sjuksköterskor) och 

familjevägledare tillsammans gör hembesök till familjer med barn som är åtta månader. Av 

den tidigare forskningen att döma saknas en inblick i BHV-sjuksköterskors och 

familjevägledares föreställningar av vad samordnade hembesök kan bidra med för både 

professionerna och familjerna. Syfte: Syftet är att beskriva barnhälsovårdssjuksköterskor 

och familjevägledares föreställningar av att göra samordnade hembesök till familjer med 

barn som är åtta månader. Metod: Examensarbetet är en intervjustudie med nio BHV-

sjuksköterskor och fyra familjevägledare. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ direkt 

innehållsanalys med deduktiv ansats. SWOT-modellen har varit vägledande för intervjuer 

och analys. Resultat: BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarnas föreställningar av att 

göra samordnade hembesök handlar om att arbeta för att stödja familjer genom att 

samarbeta i team. Det framgår att arbetssättet kan medföra försvårande omständigheter i 

relation till professionen och föräldrarna. Att ha organisatoriska förutsättningar tros kunna 

möjliggöra arbetssättet trots att verksamheten inte anpassas efter nya omständigheter. 

Slutsats: Examensarbetets resultat visar att BHV-sjuksköterskor och familjevägledare 

föreställer sig att samordnade hembesök förväntas bidra till ett förbättrat interprofessionellt 

samarbete, vilket i sin tur skulle kunna göra att professionerna i större utsträckning kan ge 

föräldrastöd ur ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv. Att ta reda på BHV-

sjuksköterskors och familjevägledares olika föreställningar bidrar till att synliggöra faktorer 

som kan påverka arbetssättets implementering. 

Nyckelord: Barnhälsovård, Familjefokuserad omvårdnad, Föräldrastöd, 

Interprofessionellt samarbete 

  



 

 

ABSTRACT  

Background: In Sweden municipalities and regions should promote the health of families 

and children. One way of working with this can be by coordinating resources in home visits.  

Coordinated home visits can enable early identification of families in need of increased 

support and previous studies have shown good effects from coordinated home visits for both 

individual families and for the community. Therefore, an improvement project with 

coordinated home visits is currently being carried out in Västmanland, where child health 

(CHC) nurses and family counselors together make coordinated home visits to families with 

children who are eight months old. Previous research lack insight into BHV nurses and 

family counselors’ conceptions of why coordinated home visits can contribute to both the 

professionals and the families. Aim: The aim of this study is to describe child health care 

(CHC) nurses and family counselors’ conceptions of making coordinated home visits to 

families with children in the age of eight months. Method: This essay is an interview study 

with CHC-nurses and family counselors (n=13). The interviews are analyzed by qualitative 

directed and deductive content analysis. The SWOT-model was guiding in both interviews 

and analysis. Result: CHC-nurses and family counselors’ conceptions of making coordinated 

home visits contain working to support families by teamwork. Such clinical practice may 

contribute to aggravating circumstances in relation to the profession and the parents. Also, 

having organizational conditions are believed to enable the work despite the fact that clinical 

practice is not adjusted to new circumstances. Conclusion: The results of this essay show 

that CHC-nurses and family counselors belive that coordinated home visits are expected to 

contribute to improved interprofessional collaboration, which in turn could enable the 

professionals to provide parental support to a greater extent from a family-focused nursing 

perspective. Finding out about the different conceptions of child health nurses and family 

counselors contributes to highlighting factors that can influence the way new clinical 

practices are implemented. 

Keywords: Child health care, Family focused care, Parenting support, Interprofessional 

cooperation 
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1 INLEDNING  

Barnhälsovårdssjuksköterskors (BHV-sjuksköterskor) främsta uppgift är att främja hälsa och 

utveckling hos alla barn. Detta görs bland annat genom hembesök hos familjer som nyligen 

fått barn. Hembesök är betydelsefulla eftersom alla barn inte lever med samma 

förutsättningar och kan därmed bidra till att BHV-sjuksköterskor får en helhetsbild av barns 

livsvillkor. En sådan helhetsbild ger möjlighet till kunskap och förståelse för hur barns 

utveckling och hälsa kan främjas utifrån familjers förutsättningar och behov. Vi blev 

tillfrågade att skriva ett examensarbete baserat på intervjuer som utförts innan uppstarten av 

ett förbättringsarbete som genomförs inom Västmanlands Barnhälsovårdsenhet. 

Förbättringsarbetet innebär införande av ett nytt arbetssätt där BHV-sjuksköterskor 

tillsammans med familjevägledare gör hembesök hos familjer med barn som är åtta månader 

för att erbjuda utökat stöd till föräldrar. Dessa hembesök har tidigare genomförts av enbart 

BHV-sjuksköterskor. Förbättringsarbetet inleddes med att undersöka BHV-sjuksköterskors 

och familjevägledares föreställningar om det nya arbetssättet.  

2 BAKGRUND 

Inledningsvis definieras begreppen utsatta områden och utsatthet, följt av en övergripande 

presentation av vad en familjecentral är, BHV-sjuksköterskors- och familjevägledares 

uppdrag, samt en beskrivning av samordnat föräldrastöd, samordnat hembesök och det 

samordnade hembesökets betydelse för föräldrar. Till sist presenteras en beskrivning av det 

vårdvetenskapliga perspektivet familjefokuserad omvårdnad. 

2.1 Definitioner av begrepp 

2.1.1 Utsatta områden 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å) definieras utsatta områden som ett särskilt avgränsat 

område präglat av låg socioekonomisk status till följd av arbetslöshet, lägre utbildningsgrad 

bland invånarna och trångboddhet. Utsatta områden har ofta en hög andel utrikesfödda 

invånare.  
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2.1.2 Utsatthet 

Begreppet utsatthet definieras av att den som är i utsatthet (att vara utsatt) är exponerad för 

såväl medicinska som sociala risker. De som är i utsatthet kan vara arbetslösa och utan 

socioekonomiskt skyddsnät. Detta gör dessa människor mer sårbara än andra och riskerar 

därför att i större utsträckning drabbas av ohälsa (Sulusi-sjö, Burström &Tillgren, 1997).   

2.2 Familjecentraler 

Familjecentralen är en arena som definieras av att barnhälsovård (BHV), mödrahälsovård 

(MHV), öppen förskola och socialtjänst samlas under samma tak samt att majoriteten av 

barnfamiljer i området passerar genom verksamheten. Detta är den 

vanligaste sammansättningen av en familjecentral men det kan även förekomma i 

andra sammansättningar. Andra professioner eller parter förutom dessa 

basverksamheter kan vara psykolog, ungdomsverksamhet, ungdomsmottagning och Svenska 

kyrkan. Enligt en sammanställning finns totalt 131 familjecentraler 

eller familjecentralsliknande verksamheter fördelat på 91 kommuner 

i Sverige (Socialstyrelsen, 2008). Målet för familjecentralens verksamhet är 

att erbjuda föräldrastöd genom förebyggande insatser till föräldrar och barn. Därav behöver 

verksamheten vara lättillgänglig, arbeta för att stärka det sociala nätverket kring barn och 

föräldrar samt bidra till metoder som ökar delaktighet genom social samvaro och 

gemenskap (Bing, 2011; Rikshandboken, 2014; SOU, 2008). Verksamheterna som ingår i en 

familjecentral har olika huvudmän vilka de är organiserade under som kommun och region. 

BHV och MHV är organiserade inom en region medan öppen förskola och socialtjänst är 

organiserade under en kommun. Genom samordning av kommuners och regioners resurser 

möjliggörs interprofessionellt samarbete. Genom det interprofessionella samarbetet kan 

familjecentralen tidigt bistå med insatser till familjer och barn. De samordnade resurserna 

och samlokaliseringen underlättar även arbetet med att slussa familjer vidare till den 

profession som bäst kan stödja familjen (Bing, 2011; Lindskov, 2010; Rikshandboken, 2014; 

Socialstyrelsen, 2008).   

2.2.1 BHV-sjuksköterskors uppdrag 

För att arbeta som barnhälsovårdssjuksköterska på en barnavårdscentral krävs 

specialistutbildning till distriktssköterska eller barnsjuksköterska 

(Distriktssköterskeföreningen, 2019; Riksföreningen för barnsjuksköterskor, 2016). 

Barnhälsovårdens främsta fokus är att främja barns hälsa, utveckling och livssituation 

(Fraser, Grant & Mannix, 2016, Rikshandboken, 2019a). Målen för Barnhälsovården är att 

utföra hälsofrämjande arbete där tidig identifiering av risker i barns närmiljö främjar barns 

fysiska, psykiska och sociala hälsa (Socialstyrelsen, 2014; Fraser et al., 2016). Målen uppnås 

genom BHV-sjuksköterskors dagliga arbete med bland annat föräldrastöd, hälsoövervakning 

i form av mätning och vägning av barnet, vaccinering samt hembesök (Rikshandboken, 

2019a; Socialstyrelsen, 2014). Olander (2003) beskriver detta som att BHV-sjuksköterskor 

har ett tvådelat uppdrag vilket både är befolkningsinriktat och individinriktat. Det 
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befolkningsinriktade uppdraget går ut på att nå folkhälsomålen och det individinriktade 

uppdraget går ut på att främja familjers hälsa. De folkhälsomål som främst berör BHV-

sjuksköterskors arbete är bland annat mål nummer ett vilket handlar om “det tidiga livets 

villkor”. Målet innefattar barns och ungas rätt till jämlik barnhälsovård för en bra start tidigt 

i livet genom trygga och goda uppväxtvillkor. Även mål nummer åtta är centralt för BHV-

sjuksköterskors arbete. Det handlar om att alla människor ska erbjudas jämlik 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård där alla människor har rätt att vara delaktiga i och ta del 

av de förebyggande insatser som erbjuds (Folkhälsomyndigheten, 2019). Alla insatser som 

planeras och utförs av BHV-sjuksköterskor ska utgå från ett barnperspektiv där barnets bästa 

kommer i första hand (Socialstyrelsen, 2014). 

2.2.2 Familjevägledares uppdrag 

Familjevägledare har oftast en socionomutbildning och arbetar på familjecentralen utan 

myndighetsutövande uppdrag. På familjecentralen verkar de inom den öppna 

förskoleverksamheten där deras arbetssätt är förebyggande och av uppsökande karaktär 

gentemot familjer (Bing, 2011; Lindskov, 2010). Genom deltagandet i öppna 

förskoleverksamheten blir de ett välbekant ansikte för föräldrar vilket gör det lättare för dem 

att söka kontakt (Bing, 2011). Ett av familjevägledares uppdrag är att uppmärksamma 

föräldrar på att de finns samt berätta vilka tjänster de kan bistå med. En annan del i 

uppdraget består av rådgivning och stödjande samtal samt föräldrautbildningar. Stödjande 

samtal kan innefatta allt från barnuppfostran till familjerelationer (Bing, 2011; Bennett, 

Hauck, Radforda & Bindahneem, 2016). De fungerar även som stöd till BHV-sjuksköterskor i 

mötet med socialt utsatta familjer och kan vid behov förmedla kontakt med socialtjänst 

(Bing, 2011; Lindskov, 2010). 

2.2.3 Samordnat föräldrastöd 

Föräldrastöd definieras av lättillgängliga insatser som erbjuds till föräldrar för att främja 

barns hälsa och psykosociala utveckling (SOU, 2008). Det bör vara utformat utifrån 

föräldrars behov och resurser samt syfta till att stärka föräldrar i sin föräldraroll och tro på 

sin föräldraförmåga (Fowler, Rossiter, Bigsby, Hopwood, Lee & Dunston, 2012; Fraser et al., 

2016; Rikshandboken, 2019a; SOU, 2008). Föräldrastödet syftar även till att ge föräldrar 

fördjupad kunskap om barns behov och rättigheter (SOU, 2008). Föräldrastöd blir 

samordnat tack vare familjecentralens tvärprofessionella struktur där hembesök utförs av 

både BHV-sjuksköterskor och familjevägledare (Marttila, Lindberg, Burström, Kulane & 

Burström, 2017; SOU, 2008; Wallby, Fabian & Sarkadi, 2013). En fördel med att BHV-

sjuksköterskor och familjevägledare arbetar interprofessionellt med föräldrastöd är att de 

bidrar med olika styrkor. BHV-sjuksköterskors styrkor innefattar bland annat kunskap om 

barns utveckling och de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa och familjevägledares 

styrkor innefattar bland annat kunskap om psykosociala dimensioner inom familjer (Bennet 

et al., 2016).  
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2.2.4 Samordnat hembesök 

Hembesök är en del i Barnhälsovårdens basprogram och erbjuds till alla föräldrar när barnet 

är nyfött, samt när barnet blivit åtta månader. I det första hembesöket som erbjuds när 

barnet är nyfött ingår bland annat samtal om barnets matintag, mätning av vikt och längd 

samt undersökning av barnets allmänna hälsotillstånd. Hembesöket ska ske på föräldrars 

villkor och för att det ska upplevas förtroendefullt behöver BHV-sjuksköterskor vara lyhörda 

för föräldrars behov och önskemål (Rikshandboken, 2019b). När föräldrar känner förtroende 

till BHV-sjuksköterskor skapas en närmre relation vilket i större utsträckning bidrar till 

fortsatt kontakt. Hembesöket är även ett tillfälle för ömsesidigt informationsutbyte med 

möjlighet till fördjupande samtal med föräldrar då de befinner sig i sin egen hemmiljö där de 

känner sig trygga (Almquist-Tangen, Bergström, Lindfors, Holmberg & Magnusson, 2010). 

Forskning visar att hembesök även har betydelse för att tidigt identifiera familjer med 

särskilda behov och utsatthet (Almquist-Tangen et al., 2010; Aston, Price, Etowa, Vukic, 

Young & Hart et al., 2014). I de fall där föräldrar har särskilda behov eller utsatthet kan BHV-

sjuksköterskor erbjuda extra hembesök (Rikshandboken, 2019b; Fraser et al., 2016). Dessa 

hembesök behöver dock genomföras med lyhördhet eftersom föräldrar kan uppleva sig 

granskade av BHV-sjuksköterskor och är rädda att bli dömda (Aston et al., 2014; Jack, 

DiCenso & Lohfeld, 2005). En studie av Rautio (2013) visar att även föräldrar utan särskilda 

behov kan uttrycka osäkerhet och känsla av att bli granskade vid hembesök.  

En totalstudie gjord i Sverige visar att antalet hembesök minskat. I några få regioner erbjuds 

endast 50 procent av alla familjer hembesök. Bland BHV-sjuksköterskor uppger 78 procent 

att den vanligaste orsaken till uteblivna hembesök är att föräldrar tackat nej. Ändå upplever 

65 procent av BHV-sjuksköterskor att föräldrar ställer sig positiva till hembesök. En 

anledning till detta kan ha att göra med att föräldrar erbjuds hembesök mer selektivt 

eftersom det även framgår att hela 72 procent av BHV-sjuksköterskor anger tidsbrist som en 

bidragande faktor till antalet minskade hembesök (Almquist-Tangen et al., 2010).  

I Rinkeby genomförs sedan år 2013 ett samarbete mellan barnhälsovården och socialtjänsten 

där förstagångsföräldrar i mer utsatta områden blir erbjudna samordnade hembesök. 

Samarbetet genomförs som del i ett projekt med utökat hembesöksprogram, i syfte att ge 

ökat föräldrastöd för att bidra till förbättrad hälsa hos barn. Behovet av ökat föräldrastöd har 

uppmärksammats av både barnhälsovård och socialtjänst, vilket föranlett uppstarten av det 

utökade hembesöksprogrammet. Genom att organisera hembesök där BHV-sjuksköterska 

och familjevägledare tillsammans erbjuder föräldrastöd, visar det sig minska riskfaktorerna 

för fysisk, psykisk och social ohälsa hos familjer. I längden gör detta skillnad för både individ 

och samhälle. Bland annat kan det ses en ökning på 15 procent av antalet tvååringar som är 

vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund. Det ses även en minskning av 

akutsjukvårdsbesök och sjukhusinläggningar hos deltagarna som fått samordnade hembesök 

jämfört med de i kontrollgruppen (Marttila et al., 2017). Detta samstämmer med tidigare 

internationell forskning som påvisar liknande positiva resultat från utökade 

hembesöksprogram utförda av sjuksköterskor. Även där framkommer minskningar av 

akutsjukhusvårdsbesök och sjukhusinläggningar till följd av föräldrars ökade tro på sin egen 

kompetens. Detta bidrar i det längre perspektivet till sänkta regeringsutgifter i förhållandet 

till kostnaderna av att införa det utökade hembesöksprogrammet (Aronen & Arajärvi, 2000; 
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Dodge, Goodman, Murphy, O’Donnell, Sato & Guptil, 2014; Olds, Kitzman, Cole, Hanks, 

Arcoleo, Anson et al., 2010). 

2.2.5 Det samordnade hembesökets betydelse för föräldrar 

I en studie av Tiitinen, Mekhail, Lindberg, Burström och Marttila (2019) där pappors 

delaktighet i det utökade hembesöksprogrammet i Rinkeby följs upp, framgår det att pappor 

uttrycker behov av föräldrastöd. De efterfrågar både teoretiska och praktiska kunskaper om 

föräldraskap. Liknande behov kan även ses i utlandsfödda föräldrars upplevelser av att vara 

förälder i ett nytt land. I dessa studier framkommer att det finns ett behov av tydlig 

information om vad de som föräldrar har rätt till och var de kan vända sig för att få 

föräldrastöd (Mangrio & Persson, 2017; Osman, Klingberg-Allvin, Flacking & Schön, 

2016). Vidare beskriver Tiitinen et. al. (2019) att pappor aktivt söker efter 

informationskanaler när de blivit föräldrar, och många tar emot tips och råd från 

familjemedlemmar, släktingar och vänner. Utökade hembesöksprogram bidrar således till att 

föräldrar känner sig stärkta i sin föräldraroll genom stödet från BHV-sjuksköterskor och 

familjevägledare. Att BHV-sjuksköterskor och familjevägledare kommer hem till familjerna 

anses bidra till en lugnare och mer avslappnad miljö där föräldrar upplever att det ges tid till 

deras frågor, vilket de upplever som begränsat vid besök på BVC. Schiettecat, Roets och 

Vandenbroeck (2016) beskriver däremot att sociala insatser som erbjuds till familjer i 

hemmet inte upplevs stödjande om familjevägledaren inte visar ett genuint intresse för att 

lära känna familjen och dennes historia. Istället upplevs insatsen som rutinmässig. De sociala 

insatserna upplevs således olika beroende på föräldrars förväntningar, omständigheter runt 

omkring samt tidigare erfarenheter. Mangrio och Persson (2017) beskriver å andra sidan att 

utlandsfödda föräldrar är nöjda med den barnhälsovård som erbjuds i Sverige då de känner 

sig omhändertagna samt att barnhälsovården möter deras behov. De upplever hembesöken 

som en positiv och uppskattad insats. Däremot har vissa föräldrar inte fått sina inplanerade 

hembesök på grund av att BHV-sjuksköterskor avbokat dem, och då fått komma till BVC 

istället. Detta upplevs som en besvikelse eftersom de sett fram emot att få besök i hemmet.  

2.2.6 Familjefokuserad omvårdnad 

För att i det här examensarbetet beskriva BHV-sjuksköterskors och familjevägledares 

föreställningar av att göra samordnade hembesök utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv 

används begreppet familjefokuserad omvårdnad. Att använda sig av familjefokuserad 

omvårdnad i arbetet med föräldrastöd innebär att insatserna utförs i samförstånd med 

familjen utifrån ett öppet och icke dömande förhållningssätt, där både de professionellas och 

föräldrarnas kompetenser tillvaratas. Detta gör att föräldrar känner sig inkluderade och 

delaktiga i de hälsoinsatser som ges till familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017; Coyne, 

O’Neill, Murphy, Costello & O’shea, 2011; Jansson, Petersson & Udén, 2001). För att främja 

familjefokuserad omvårdnad påtalar sjuksköterskor vikten av utökade psykosociala insatser 

från socialtjänst, samt vikten av interprofessionellt samarbete (Coyne et al., 2011). 

Inom familjefokuserad omvårdnad ligger fokus på familjen samt vilken påverkan familjen 

har på den enskilde individens upplevelse av sin hälsa och ohälsa (Benzein et al., 2017). För 
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att vidare kunna förstå familjefokuserad omvårdnad behöver familjen som begrepp 

beskrivas. Enligt familjefokuserad omvårdnad är familjen den eller de personer som 

individen själv valt ut att kalla familj. Familjen kan till exempel bestå av personer med 

blodsband, grannar, nära vänner eller andra personer som är betydelsefulla. Familjebilden är 

inte något statiskt utan kan förändras beroende på om individen väljer bort eller lägger till 

nya personer som denne anser vara familj (Benzein et al., 2017; Coyne, et al., 2011). Inom 

familjefokuserad omvårdad ses familjen som ett system där alla personer är sammanlänkade 

med varandra och därför både påverkar och påverkas av varandra. Det gäller både positiva 

och negativa händelser och följder. En familjemedlem kan således påverka hela familjen till 

både hälsa och ohälsa. Familjefokuserad omvårdnad utgörs av två perspektiv. Det ena är 

familjecentrerad omvårdnad där familjen ses som ett system där alla som ingår i systemet, 

det vill säga familjemedlemmarna, ses som enskilda delar som tillsammans bildar en helhet. 

Det andra perspektivet kallas familjerelaterad omvårdnad vilket innebär att fokus för 

omvårdnaden ligger på den enskilda individen/familjemedlemmen vilken betraktas som en 

del av sitt sociala sammanhang. Till exempel att patienten är i fokus och dess anhöriga ses 

som en del av patientens omgivning. Dessa två perspektiv av familjefokuserad omvårdnad 

ska ses som komplement till varandra (Benzein et al., 2017). 

3 PROBLEMFORMULERING 

Familjecentralers mål är att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos familjer och barn 

genom generellt och riktat föräldrastöd. För att uppnå dessa mål och främja familjefokuserad 

omvårdnad samordnas kommuners och regioners resurser genom interprofessionellt 

samarbete mellan BHV-sjuksköterskor och familjevägledare. Att hembesök i sig är 

betydelsefulla framgår av tidigare forskning som visar att de möjliggör tidig identifikation av 

familjer med ökad utsatthet. Forskning visar även vinster för både individ och samhälle till 

följd av riktade och utökade hembesöksprogram. I Rinkeby, ett utsatt område i 

Stockholmsregionen, genomförs ett utökat hembesöksprogram med positiva effekter på barn 

och familjers hälsa. I region Västmanland ansågs det därför betydelsefullt att genomföra en 

liknande satsning i områden liknande Rinkeby. Det resulterade i det förbättringsarbete som 

nu genomförs vid utvalda barnavårdscentraler och familjecentraler i Västmanland, där 

samordnade hembesök erbjuds till alla familjer med barn som fyllt åtta månader. Tidigare 

studier inom området har främst undersökt erfarenheter av att genomföra samordnade 

hembesök. Det saknas därför kunskaper om vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot det 

nya arbetet med samordnade hembesök kan medföra.  
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4 SYFTE 

Syftet är att beskriva barnhälsovårdssjuksköterskor och familjevägledares föreställningar av 

att göra samordnade hembesök till familjer med barn som är åtta månader. 

5 METOD 

Nedan beskrivs examensarbetets design, urval och datainsamling samt analys. 

5.1 Design 

För att i examensarbetet fånga valt fenomen; BHV-sjuksköterskors och familjevägledares 

föreställningar av att göra samordnade hembesök till familjer med barn som är åtta månader, 

har datainsamling genom semistrukturerade intervjuer utförts. Arbetet har en kvalitativ 

design, vilket motiverar valet av semistrukturerade intervjuer eftersom det är deltagarnas 

beskrivningar av deras föreställningar som eftersöks (Danielson, 2017a). Genom att utföra 

semistrukturerade intervjuer blir det till skillnad från enkätundersökningar möjligt att ställa 

följdfrågor till deltagarna vilket kan berika resultatet. För att vidare fånga valt fenomen har 

en innehållsanalys med deduktiv ansats genomförts (Hsieh & Shannon, 2005).  

5.2 Urval och datainsamling 

Deltagarna som intervjuats till det här examensarbetet var ändamålsenligt utvalda 

(Danielson, 2017b) BHV-sjuksköterskor (n=9) och familjevägledare (n=4) (se tabell 1). Med 

detta menas att deltagarna som ingår i examensarbetet valts ut för att de kan svara till syftet 

(Danielson, 2017b). Det kan även beskrivas som ett totalurval då urvalet utgjordes av alla 

BHV-sjuksköterskor och familjevägledare som arbetade på eller hade en koppling till de 

familjecentraler som ingick i förbättringsarbetet. Detta utgjorde således även 

Inklusionskriterierna. Deltagarna anställda vid BVC var specialistutbildade 

distriktssköterskor eller barnsjuksköterskor medan familjevägledarna anställda vid 

familjecentralerna var utbildade socionomer. Deltagarna var mellan 30–52 år gamla och 

samtliga var kvinnor. Antal år i yrket varierade från nio månader till fem år för BHV-

sjuksköterskorna och tre till femton år för familjevägledarna. 

Datainsamlingen utfördes av Maria Harder, docent inom vårdvetenskap vid Akademin för 

hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola, med lång erfarenhet av intervjustudier. De   

semistrukturerade intervjuerna genomfördes inför uppstarten av förbättringsarbetet för att 

samla in deltagarnas föreställningar av att utföra samordnade hembesök. Datainsamlingen 

genomfördes på barnavårdscentralen för samtliga BHV-sjuksköterskor. Två av 
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familjevägledarna intervjuades på Mälardalens högskola och två på respektive socialkontor. 

Intervjuerna genomfördes enskilt och frågorna ställdes utifrån en intervjuguide (se bilaga A) 

inspirerad av SWOT som övergripande innebär att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot. SWOT används vanligen inför kommande förändringar inom organisationer för att 

identifiera hur styrkor kan användas för att övervinna svagheter och hur möjligheter kan 

överkomma hot (Fine, 2009). I den här intervjuguiden var fokus det nya arbetssättets styrkor 

och svagheter på professionsnivå samt möjligheter och hot på organisationsnivå. 

Intervjuerna varade 45–60 min och spelades in på en Mp3-spelare för att senare 

transkriberas. Intervjuerna påbörjades i mitten av september 2018 innan förbättringsarbetet 

påbörjades och pågick till början av februari 2019. 

Tabell 1. Översikt av deltagarnas fördelning på respektive familjecentral:  
 

Familjecentral   Antal BHV-Sjuksköterskor  Antal familjevägledare   

1   2   1   

2   2   1   

3   5   2   

 

5.3 Analys 

De transkriberade intervjuerna har analyserats deduktivt med inspiration från Hsieh och 

Shannon’s (2005) riktade innehållsanalys. Enligt Hsieh och Shannon (2005) utgörs den 

riktade innehållsanalysen av en strukturerad process där analysmetoden förutsätter att det 

redan finns en existerande teori. För det här examensarbetet har SWOT-modellen (Fine, 

2009) använts som teoretiskt metodstöd för genomförande av intervjuer och analys. I 

analysen utgör SWOT-modellen (Fine, 2009) den deduktiva ansatsen (Priebe & Landström, 

2017). Vidare beskriver Hsieh och Shannon (2005) att från den valda modellen konstrueras 

förutbestämda kategorier och subkategorier vilket data sedan kodas under. Det innebär att 

de förutbestämda kategorierna motsvaras av SWOT-modellens Styrkor, Svagheter, 

Möjligheter och Hot (Fine, 2009). En matris med dessa kategorier skapades i programmet 

Microsoft Excell. Dokumentet laddades sedan upp i molntjänsten Microsoft OneDrive. Detta 

gjorde att båda författarna hade tillgång till dokumentet samtidigt. Inför det fortsatta 

kodningsarbetet lästes materialet individuellt i sin helhet flera gånger. I det här skedet 

markerades meningsbärande enheter som svarade mot syftet och som kunde härröras till 

någon av de förutbestämda kategorierna. Sedan gjordes en gemensam jämförelse av de 

meningsbärande enheterna som tagits ut på varsitt håll och de som passade ihop med 

varandra fördes in under den kategori de tycktes höra till (Hsieh & Shannon, 2005). Det 

fortsatta analysarbetet innebar att, med stöd från Hsieh och Shannon (2005), identifiera de 

förutbestämda kategoriernas subkategorier. Därför lästes teorin om SWOT (Fine, 2009) 

återigen för att definiera förutbestämda subkategorier för respektive kategori: Styrkor, 

Svagheter, Möjligheter och Hot. Utifrån textinnehållet under dessa kategorier i Fine (2009) 

formulerades subkategorier som ansågs passa in på syftet. Denna läsning genomfördes med 

kunskap om intervjutexternas innehåll vilket underlättade identifikation av förutbestämda 

subkategorier. De teoretiska subkategorierna som formulerades utifrån innehållet i Fine 
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(2009) behövde dock sedan anpassas för att svara mot innehållet i intervjutexterna. Därefter 

fördes de meningsbärande enheterna med liknande innehåll inom varje kategori samman till 

den subkategori de hörde till och de meningsbärande enheterna med liknande innehåll 

kunde därefter föras samman och kodas. Varje kod kontrollerades därefter mot subkategori 

och kategori samt slutligen mot syftet för överensstämmelse (Hsieh & Shannon, 2005). 

Resultatet av analysprocessen presenteras i en matris (se matris 1).  

 

Matris 1. Analysmatris över kategorier och subkategorier med exempel på tillhörande koder och 
meningsbärande enheter under samtliga subkategorier.   

 

Kategori  Subkategori  Kod  Meningsbärande enhet  
Styrkor  Att arbeta för att stödja 

familjer  
Att ge föräldrar utökat stöd 
som förebyggande insats  

“Det här med förebyggande 
insatser, att kunna fånga upp 
familjerna tidigt. Fånga upp de 
föräldrarna som tycker det är 
svårt med sitt föräldraskap 
och presentera de insatser vi 
har. Man kommer in tidigt, 
och inte när det hunnit 
eskalera ganska mycket.”  

Att samverka i team  Att professionerna får ett 
bättre samarbete  

“mm. Ja, alltså att öka 
samverkan men också en 
förståelse för varandras 
arbete…För vi kommer ju i 
kontakt med varandra med 
jämna mellanrum, men att vi 
inte alltid förstår varandra på 
så sätt att man kan bli 
starkare tillsammans.”  

Svagheter  Att arbetssättet kan 
medföra försvårande 
omständigheter för 
professionen  

att känna sig oförberedd  ”Ja, hon kanske inte riktigt vet 
vad vi gör på hembesöken. Så 
kan det ju vara. Och jag vet ju 
inte heller hur, vad dom 
liksom har tänkt sig att göra.”  

  Att arbetssättet kan 
medföra försvårande 
omständigheter i 
relation till föräldrarna  

Att samordnade hembesök  
kan få föräldrar att känna sig 
hotade  
  

“Jag kan nog känna att 
familjen kan nog känna sig lite 
utsatt när vi kommer på något 
sätt så där. Det tror jag att de 
gör redan när det var bara jag 
som kom också, och det 
kanske blir ännu värre 
litegrann när det kommer 
ännu en person till in i deras 
hem och pratar om dem, eller 
med dem.”  

Möjligheter  Att ha organisatoriska 
förutsättningar  

Att ha stöd från ledningen  “Vår chef har alltid varit 
väldigt mån om att vi ska 
jobba såhär. Vi har ju ändå vår 
ledning med oss för det här 
nya arbetssättet. Vi får 
mycket stöd från vår 
organisation.”  
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Hot  Att verksamheten inte 
anpassas efter nya 
omständigheter  

Att inte få den tid avsatt som 
krävs för arbetet  

“Tycker inte det har funnits 
förståelse från ledningen för 
oron över tidsbristen. Utan vi 
ska bara gå in i 
förbättringsarbetet.”  

 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Alla forskningsprocesser berörs genomgående av forskningsetiska överväganden och krav 

utifrån syftet att värna om människors integritet, lika värde samt rätt att bestämma över sig 

själva (Kjellström, 2012). Detta uppnås med hjälp av Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa forskningsetiska principer har säkerställts av Maria Harder, docent i 

vårdvetenskap innan uppstarten av intervjuerna. Detta genom att deltagarna i 

förbättringsarbetet till att börja med fick en generell förfrågan om deltagande i 

förbättringsarbetet via verksamhetsutvecklarna på barnhälsovårdsenheten. De fick sedan ett 

personligt brev om deltagande i form av ett missivbrev (se bilaga B) skickat via mejl innan 

intervjuerna påbörjades. I missivbrevet framgick studiens syfte, att intervjuerna skulle 

komma att spelas in och att deras deltagande var frivilligt samt att de kunde avbryta sin 

medverkan när helst de önskade. De fick även information om vem de kunde kontakta om de 

hade frågor om studien. Tillsammans med missivbrevet bifogades en samtyckesblankett för 

inhämtandet av skriftligt samtycke. Genom att deltagarna fick både skriftlig och muntlig 

information samt att samtycke inhämtades säkerställdes det att både informationskravet och 

samtyckeskravet upprätthölls. För att tillgodose konfidentialitetskravet fick deltagarna i 

förbättringsarbetet skriftlig information om hur personuppgifterna kommer lagras samt att 

inga uppgifter kommer kunna härledas tillbaka till dem i enlighet med Offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS, 2009:400) och Dataskyddsförordningen [GDPR] (SFS, 2018:218). De 

transkriberade intervjuerna har förvarats på sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av 

materialet, genom att de förvarats inlåsta. Den insamlade informationen om deltagarna i 

förbättringsarbetet kommer endast nyttjats av behöriga. Även detta har deltagarna fått 

skriftlig information om i missivbrevet, vilket säkerhetsställer nyttjandekravet. Efter att 

papperskopior av de transkriberade intervjuerna delgivits författarna till detta 

examensarbete har även dessa förvarats inlåsta och enbart författarna har haft tillgång till 

dom. Detta för att bibehålla nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
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7 RESULTAT 

I examensarbetets resultat presenteras BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarnas 

föreställningar av att genomföra samordnade hembesök till familjer med barn som är åtta 

månader. Dessa föreställningar beskrivs under de förutbestämda kategorierna Styrkor, 

Svagheter, Möjligheter och Hot.   

7.1 Styrkor 

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna beskriver sina föreställningar om vilka styrkor 

det samordnade hembesöket för med sig genom att arbeta för att stödja familjer och att 

samverka i team. Dessa hänger samman då BHV-sjuksköterskor och familjevägledare stöttar 

familjer genom interprofessionellt samarbete.   

7.1.1 Att arbeta för att stödja familjer 

När BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna berättar om sina föreställningar av att 

arbeta för att stödja familjer beskrivs det som att skapa förtroendefulla relationer och att 

ge föräldrar utökat stöd som en förebyggande insats. Dessa hänger samman eftersom 

förtroendefulla relationer kan förstås som en förutsättning för att kunna närma sig en familj 

med förebyggande insatser. 

BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarnas föreställningar kring att det nya arbetssättet 

kan bidra till att skapa förtroendefulla relationer beskrivs som fördjupad kontakt mellan 

profession och familj. Denna fördjupade kontakt blir möjlig genom kontinuitet i hembesöken 

och att föräldrarna öppnar upp sig mer i sin hemmiljö. På så sätt kan det bidra till att 

föräldrarna känner sig trygga i relationen. BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna 

uppger även att arbetssättet kan bidra till kunskap om hur familjerna har det i sin hemmiljö. 

Kunskap som inte är tillgänglig utan hembesök och som hjälper dem att få en helhetsbild av 

familjens situation och anpassa stöd utifrån identifierat behov. Detta kan ses i följande citat: 

” Man ser så mycket mer när man är hemma och det gör ju mycket och om man kommer 

familjevägledaren, man kan ta hjälp av så mycket i deras hemmiljö. Jag ser att ni har såhär 

och sådär…”. Genom hembesöken är det dessutom möjligt för familjevägledaren att erbjuda 

föräldrar stödinsatser direkt på plats.  

En etablerad förtroendefull relation som bidrar till kunskap om familjen anses möjliggöra att 

ge föräldrar utökat stöd som förebyggande insats. Detta stöd kan handla om att bekräfta 

föräldrarna i deras föräldraskap och i deras parrelation. Det kan även handla om stöd i form 

av information om vilka insatser familjer har rätt till och att de kan vända sig till 

familjecentralen med sådant som de tycker är svårt. Betydelsen av stöd och att det sätts in 

tidigt belyses av följande citat: 

Det här med förebyggande insatser, att kunna fånga upp familjerna tidigt. Fånga upp de 

föräldrarna som tycker det är svårt med sitt föräldraskap och presentera de insatser vi har. 

Man kommer in tidigt, och inte när det hunnit eskalera ganska mycket. 
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Vidare beskriver BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna att alla familjer behöver få ta 

del av samma informationsmaterial. Information behöver ges på ett sätt som inte föranleder 

negativ ryktesspridning bland familjerna om hur de samordnade hembesöken går till. Den 

information som ges vid hembesöken anses kunna tydliggöra vilket stöd en familj kan få från 

respektive profession genom deras kompletterande kompetenser. Men även att familjer med 

utländsk bakgrund lättare kan förstå hur det svenska samhället fungerar. BHV-

sjuksköterskorna och familjevägledarna påtalar att de tror att samordnade hembesök kan 

avdramatisera föräldrars inställning till sociala insatser samt att familjer blir tryggare och 

vågar söka hjälp innan eventuella problem trappats upp.  

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna anser att deras kompletterande kompetenser 

kan ge bättre möjligheter för familjerna genom bredare utbud av föräldrastöd. Det kan till 

exempel innefatta att slussa familjer vidare till rätt hjälp eller att lättare kunna ge svar på 

föräldrars frågor. Att ha kompletterande kompetenser kan även det bidra till familjers 

trygghet då familjevägledarna och BHV-sjuksköterskorna kan se på en familjs situation ur 

olika perspektiv och som en helhet.  

7.1.2 Att samverka i team 

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna beskriver sina föreställningar om att samverka 

i team som att använda sig av en redan befintlig förtroendefull relation i mötet med 

familjerna och att professionerna får ett bättre samarbete. Genom att använda sig av redan 

befintlig förtroendefull relation i mötet med familjerna och tack vare att professionerna får 

ett bättre samarbete kan familjevägledaren lättare stödja föräldrar.  

För att familjevägledaren ska kunna skapa en förtroendefull relation till familjerna menar 

BHV-sköterskorna och familjevägledarna att det kan finnas en fördel i att använda sig av en 

redan befintlig förtroendefull relation i mötet med familjerna. De framhåller att BHV-

sjuksköterskornas relation till familjerna kan underlätta för familjevägledaren under 

hembesöket. Detta genom att föräldrarna känner sig tryggare och mindre hotade när de 

redan har en förtroendefull relation till BHV-sjuksköterskan. De framhåller även att det kan 

ses som ett komplement att inte båda professionerna känner familjen sen innan när de 

kommer på hembesök. Till exempel kan familjevägledarna komma dit och se familjen med 

ett nytt perspektiv, medan BHV-sjuksköterskan som känner familjen kan förbereda sig inför 

mötet eftersom hon kanske redan vet vilka behov som finns.  

Jag tänker att den gör skillnad i, att har man kännedom om en familj när man går in i ett 

samtal så har man förberett sig på vissa saker utifrån vad man tänker att de behöver, de 

kommer fråga om, vad man tänker att det här vill jag de ska veta för det tror jag inte de vet. 

Går man in i ett samtal där man inte känner familjen går man mer med ett öppet sinne....Så 

jag tänker att där blir det ett bra komplement att en vet och en inte vet, tror jag. 

Vidare beskriver de att samordnade hembesök kan göra det lättare att hänvisa föräldrar i 

behov av extra stöd till familjevägledaren på familjecentralen utan att de blir oroliga. Det 

anses lättare att tala om känsliga ämnen när det finns en förtroendefull relation.  



 

13 

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna föreställer sig att professionerna får ett bättre 

samarbete tack vare samordnade hembesök. De menar att dessa hembesök kan göra det 

möjligt att bygga broar som främjar fortsatt samarbete och kontakt mellan professionerna. 

Genom samarbetet kan de få en inblick i den andra professionens arbete vilket skapar 

förståelse för varandra och betydelsen av dialog kring familjers situationer och förhållanden 

utifrån flera perspektiv. Vidare tror de att det är meningsfullt att genom ett professionellt 

förhållningssätt kontinuerligt utvärdera de samordnade hembesöken genom reflektioner för 

tillit till och förståelse för varandras kompetenser. Det fortsatta samarbetet som arbetssättet 

bidrar med och den ökade förståelsen för varandras kompetenser förstås utifrån följande 

citat: 

Mm. Ja, alltså kanske dels öka samverkan men också en förståelse för varandras arbete…För 

vi kommer ju i kontakt med varandra med jämna mellanrum, men att vi inte alltid kanske 

förstår varandra på så sätt att man kan bli starkare tillsammans. 

Genom att gemensamt utvärdera hembesöken anses det kunna minska avståndet mellan 

professionerna och familjerna vilket kan ha betydelse när familjerna till exempel inte känner 

den ena professionen sedan tidigare. BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna beskriver 

vidare att de i och med samarbetet har ett gemensamt ansvar och därför lättare kan 

uppmärksamma barn och familjer i behov av extra stöd. Följderna av det gemensamma 

ansvaret beskrivs som en trygghet för att kunna hjälpas åt att fatta beslut kring 

orosanmälningar och föräldrastödsinsatser. BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna ser 

det även som en styrka att kunna forma arbetet fritt och göra upp en egen planering 

tillsammans som professioner. De tror att de med tiden kommer hitta sin egen ”nisch” för 

vad som passar bäst i respektive område. De föreställer sig däremot att det gemensamma 

arbetet till en början kan bli mer uppdelat. Att var och en tar sin del under det samordnade 

hembesöket men att de när de blivit mer samspelta och arbetat ihop sig kan få ett naturligt 

flöde i hembesöken där de hjälps åt och kan fylla i åt varandra när det behövs. 

7.2 Svagheter 

De svagheter som framkommer i resultatet utifrån BHV-sjuksköterskorna och 

familjevägledarnas föreställningar var att arbetssättet kan medföra försvårande 

omständigheter i relation till den egna professionen och att arbetssättet kan medföra 

försvårande omständigheter i relation till föräldrarna. Dessa hänger samman eftersom 

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna tror att genomförandet av de samordnade 

hembesöken kan försvåras på grund av omständigheter som relateras till professionerna, 

men även genom omständigheter som relateras till föräldrarna. 

7.2.1 Att arbetssättet kan medföra försvårande omständigheter för professionen 

BHV-sjuksköterskors och familjevägledares föreställningar av identifierade försvårande 

omständigheter med samordnade hembesök innehåller tankar om att känna sig oförberedd 

och att det samordnade hembesöket tar mer tid i anspråk. Dessa omständigheter försvårar 

genomförandet av samordnade hembesök på olika sätt.  
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Att känna sig oförberedd inför hembesöket är något som BHV-sjuksköterskorna och 

familjevägledarna uttrycker som en svaghet. Detta anses vara på grund av bristande kunskap 

om den andre professionens kompetensområde vilket de tror kan påverka och göra det svårt 

att samspela under hembesöket. Vidare föreställer de sig att samspelet ytterligare kan 

försvåras av att de inte vet hur hembesöken ska utformas och hur de båda professionernas 

information ska delges föräldrarna. Detta beskrivs genom följande citat: ”Ja, hon kanske inte 

riktigt vet vad vi gör på hembesöken. Så kan det ju vara. Och jag vet ju inte heller hur, vad 

dom liksom har tänkt sig att göra...”. Andra faktorer som anses bidra till att känna sig 

oförberedd inför arbetssättet beskrivs som saknad av eller att ha kort erfarenhet av att göra 

hembesök samt att vara ny på arbetet.  

En annan av BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarnas föreställningar av försvårande 

omständigheter är att det samordnade hembesöket tar mer tid i anspråk. Detta eftersom två 

professioner ska delge sin information. Att det tar mer tid har även att göra med att 

informationsmaterialet enbart finns att ta del av på svenska. För att undvika att icke 

svensktalande föräldrar går miste om information anser BHV-sjuksköterskorna och 

familjevägledarna att de kommer behöva lägga ner mer tid för att nå fram med information. I 

de fall där föräldrarna inte talar svenska kan tolk behövas under hembesöket vilket kräver 

ytterligare tidsåtgång. De föreställer sig även att det kan uppstå språkliga eller kulturella 

missförstånd vid tolkning av information. Till följd av detta tror de att det behöver avsättas 

mer tid för de samordnade hembesöken. Detta framkommer av följande citat: 

Det ena är ju med tolk, det är olika språk. Det blir en annan dimension utav det. Det blir inte 

samma flow i samtalet kan jag tycka ibland. Beroende på vad det är för sorts tolk, om det är 

manlig, kvinnlig. Det är så många faktorer där, men det kan ändå vara ett hinder att det är på 

ett annat språk. Utifrån att man kan missförstå varandra. Och vi har bara material på svenska, 

det behöver man fundera på framöver hur det ska se ut... 

Andra identifierade faktorer som tar tid i anspråk är restider och svårigheter att hitta till 

familjers adress. De tror även att det kan ta tid att utforma en arbetsmodell för utförandet av 

de samordnade hembesöken.   

7.2.2 Att arbetssättet kan medföra försvårande omständigheter i relation till 

föräldrarna 

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna föreställer sig att arbetssättet med 

samordnade hembesök kan få föräldrar att känna sig hotade. Detta eftersom det råder 

asymmetri när två personer ur olika professioner kommer hem till en familj:   

Jag kan nog känna att familjen kan nog känna sig lite utsatt när vi kommer på något sätt så 

där. Det tror jag att de gör redan när det var bara jag som kom också, och det kanske blir ännu 

värre litegrann när det kommer ännu en person till in i deras hem och pratar om dem, eller 

med dem. 

Detta kan medföra att de samordnade hembesöken inte blir av genom att föräldrar tackar nej 

på grund av osäkerhet, känsla av utpekande eller att de inte förstår varför hembesöken 

genomförs. Detta anses ställa krav på att båda professionerna arbetar för att bidra till att 



 

15 

föräldrarna ska känna sig trygga genom att känna in situationen och stämningen under 

hembesöket så föräldrarna inte uppfattar dem som översittare. De behöver även informera 

om att hembesöket är frivilligt och erbjuds till alla.   

7.3 Möjligheter 

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna beskriver att ha organisatoriska 

förutsättningar som en faktor som möjliggör samordnade hembesök. 

7.3.1 Att ha organisatoriska förutsättningar 

Att ha organisatoriska förutsättningar är enligt BHV-sjuksköterskorna och 

familjevägledarna att ha stöd från ledningen samt att ta tillvara på resurser. De identifierar 

stöd från ledningen och resurser i form av materiella tillgångar vilka möjliggör samordnade 

hembesök.  

BHV-sjuksköterskors och familjevägledares föreställningar är att samordnade hembesök kan 

möjliggöras och underlättas genom att ha stöd från ledningen, andra BHV-sjuksköterskor 

och familjevägledare. Stödet från ledningen beskrivs som att det finns ett intresse i 

organisationen att förändra nuvarande arbetssätt. Detta framkommer genom att cheferna 

avsätter den tid som behövs i schemat. Ledningens intresse framkommer av följande citat: 

“Vår chef har alltid varit väldigt mån om att vi ska jobba såhär. Vi har ju ändå vår ledning 

med oss för det här nya arbetssättet. Vi får mycket stöd från vår organisation”. De uppger 

även att engagemanget från barnhälsovårdsenheten och dess tillgänglighet vid frågor och 

funderingar som möjliggörande faktorer för samordnade hembesök.  

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna beskriver även betydelsen av att ta tillvara på 

resurser som materiella tillgångar som möjliggörande förutsättningar. Materiella tillgångar 

som beskrivs som möjliggörande för att ta sig hem till familjer är tillgång till 

transporthjälpmedel i form av bilar och cyklar, vilket framgår av följande citat: ”Vi har 

tillgång till cykel och bil och allt möjligt, så vi tar oss ut”. Inför starten av de samordnade 

hembesöken har de även fått tillgång till läsplattor vilket de tror kan underlätta 

informationsöverföringen till föräldrar då de till exempel kan visa filmer om barnsäkerhet 

under hembesöken. De ser även tillgången till färdigt informationsmaterial från tidigare 

projekt med samordnade hembesök som en materiell tillgång, vilket underlättar skapandet 

av struktur och implementering av arbetssättet. BHV-sjuksköterskorna och 

familjevägledarna anger även införande av rutiner och riktlinjer som en resurs de kan ta 

tillvara på. Detta kan skapa möjligheter eftersom det då bidrar till att alla arbetar lika vilket 

underlättar arbetet och även vidare utvärdering av arbetssättet. Denna föreställning speglas i 

följande citat: ”Nej. Nej, bara man har tydliga rutiner, att vi gör likadant allihop. Det är 

viktigt. För annars kan man ju inte se hur det går”. De tänker sig bland annat att specifika 

dagar avsatta i schemat är en resurs för de samordnade hembesöken för att underlätta 

kontakten mellan professionerna. En annan resurs som de tror kommer möjliggöra 

samordnade hembesök är tillgång till handledning av psykolog. 
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7.4 Hot 

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna beskriver att inte anpassa verksamheten efter 

nya omständigheter som ett hot för att genomföra samordnade hembesök.   

7.4.1 Att verksamheten inte anpassas efter nya omständigheter 

Det framgår av BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarnas föreställningar att det kan 

vara hotfullt mot arbetssättet att verksamheten inte anpassas efter nya omständigheter. 

Detta beskrivs som att inte få den tid som krävs för arbetet. 

När BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna berättar om sina föreställningar om vad 

som kan utgöra hot mot att genomföra de samordnade hembesöken uttrycker de oro över att 

inte få den tid som krävs för arbetet, vilket bland annat beskrivs som att inte få gehör från 

ledningen över sin oro: “Tycker inte det har funnits förståelse från ledningen för oron över 

tidsbristen. Utan vi ska bara gå in i projektet”. Denna oro grundar sig i att de samordnade 

hembesöken enligt BHV-sjuksköterskorna uppskattas ta tre gånger så lång tid som ett 

genomsnittligt mottagningsbesök på BVC. Detta upplevs stressande eftersom det redan råder 

tidsbrist som följd av hög belastning. Denna belastning tror de i sin tur kan göra att de 

samordnade hembesöken behöver kortas ner, och BHV-sjuksköterskorna och 

familjevägledarna är då rädda att föräldrar kan gå miste om förebyggande information.   

8 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet omfattar resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. 

Examensarbetets resultat diskuteras i relation till familjefokuserad omvårdnad och tidigare 

forskning. I metoddiskussionen diskuteras vald metod utifrån begreppen tillförlitlighet, 

giltighet och överförbarhet. Etikdiskussionen diskuteras mot forskningsetiska principer. 

8.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen relateras BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarnas 

föreställningar av att göra samordnade hembesök till familjefokuserad omvårdnad och 

tidigare forskning. Familjefokuserad omvårdnad består av två kompletterande delar, 

familjecentrerat och familjerelaterat. Nedan diskuteras resultatets huvudfynd i relation till 

den teoretiska referensramen: Familjefokuserad omvårdnad, familjecentrerad omvårdnad 

och familjerelaterad omvårdnad. 
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8.1.1 Samordnade hembesök ur ett familjefokuserat perspektiv 

Ett familjefokuserat förhållningssätt innebär bland annat att se familjen som en helhet 

(Benzein et al., 2017). BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna använder sig inte av 

begreppet familjefokuserat förhållningssätt när de beskriver sina föreställningar. Men, av 

innehållet i dessa framkommer att de med samordnade hembesök kommer kunna arbeta 

med att stödja familjer vilket underlättas av ett helhetsperspektiv på familjen och dess 

individuella behov. BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna föreställer sig att de utifrån 

ett helhetsperspektiv och ett gemensamt ansvar kommer kunna identifiera familjer i behov 

av extra stödinsatser. Denna föreställning bekräftas av Almquist-Tangen et al. (2010) och 

Aston et al. (2014) som belyser hembesökets betydelse för att upptäcka utsatta familjer. Ett 

helhetsperspektiv på familjen kan även underlätta BHV-sjuksköterskors hälsofrämjande 

arbete. Detta genom att de med sitt barnperspektiv kan säkerställa jämlik barnhälsovård och 

trygg uppväxt (Folkhälsomyndigheten, 2019; Socialstyrelsen, 2014; Fraser et al., 2016). För 

familjevägledarna kan detta helhetsperspektiv bidra till att de kan erbjuda föräldrarna 

anpassade psykosociala insatser (Bing, 2011; Bennett et al., 2016). Detta kan underlättas av 

att familjevägledarna tros kunna utnyttja BHV-sjuksköterskornas befintliga förtroendefulla 

relation till föräldrarna. Genom förtroendefulla relationer kan de båda professionerna lättare 

samtala om känsliga ämnen med föräldrarna och i samförstånd ge information om utökat 

stöd. Genom detta bekräftas föräldrarna i sin föräldraroll. Detta möjliggörs tack vare det 

familjefokuserade perspektivet som innebär att professionerna möter familjen i frånvaro av 

hierarki (Benzein et al., 2017; Coyne et al., 2011; Jansson et al., 2001). Dock visar resultatet 

att deltagarna tror att föräldrarna till följd av upplevd asymmetri, relaterat till hierarki kan 

känna sig underlägsna när det kommer två professioner på besök. Det kan då finnas risk för 

att de inte vill ta emot hembesök. Genom att BHV-sjuksköterskor och familjevägledare ser på 

föräldrarna som jämlika kan upplevelsen av asymmetri i hembesöket minska (Benzein et al., 

2017) vilket kan främja att föräldrar vill ta emot hembesök. Deltagarnas föreställningar av att 

utökat stöd genom hembesök gynnar föräldrar svarar således till det behov av utökat stöd och 

information som uttrycks av föräldrar i tidigare forskning (Mangrio & Persson, 2017; Osman 

et al., 2016; Tiitinen et al., 2019). Att föräldrastöd ges i hemmet bidrar till att insatserna blir 

mer lättillgängliga, vilket är en given omständighet enligt SOU (2008).   

För BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna innehåller de samordnade hembesöken att 

de samverkar i team. För att denna samverkan ska bli en realitet tror BHV-sjuksköterskorna 

och familjevägledarna att de behöver ta tillvara på varandras kompetenser och utnyttja det 

faktum att de har olika erfarenheter och kunskapsområden. Inom familjefokuserad 

omvårdnad beskrivs detta som ett interprofessionellt arbetssätt. Att kunna ta tillvara på 

varandras kompetenser förutsätter kunskap om vad den andres kompetens inrymmer 

(Benzein et al., 2017). Coyne et al. (2011) menar att det finns behov av interprofessionellt 

samarbete när föräldrar tar del av psykosociala insatser. Samtidigt menar Bennet et al. 

(2016) att det är fördelaktigt att arbeta interprofessionellt med föräldrastödsinsatser 

eftersom de olika professionerna kan bidra med olika styrkor i dessa insatser. Teorin om 

familjefokuserat arbetssätt och tidigare forskning anger att det är fördelaktigt med 

interprofessionellt arbete samtidigt som deltagarnas föreställningar är att de känner sig 

oförberedda och dåligt insatta i den andres arbete. Detta kan förstås som att 

interprofessionellt arbete utvecklas över tid. Att de olika professionerna inte är samspelta 
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med varandra bidrar enligt Benzein et al. (2017) till obalans i den ömsesidiga relationen 

vilket försvårar familjefokuserad omvårdnad. Ett outvecklat samspel mellan BHV-

sjuksköterskor och familjevägledare kan även försvåra möjligheten till en förtroendefull 

relation mellan professionerna och familjen. Därmed kan möjligheten för föräldrar att se 

givna råd som adekvata och trovärdiga försvåras. 

Deltagarnas föreställningar av att arbetssättet kan medföra försvårande omständigheter i 

relation till den egna professionen beskrivs som att de samordnade hembesöken kommer 

vara mer tidskrävande när två professioner ska nå ut med information. BHV-

sjuksköterskorna och familjevägledarna oroar sig över att det utökade föräldrastödet riskerar 

att inte nå fram till föräldrarna i den utsträckning det var tänkt. Detta kan ses som att 

möjligheten att utföra arbetssättet ur ett familjefokuserat perspektiv är under påverkan av en 

tidsaspekt. En konsekvens av detta är att BHV-sjuksköterskor och familjevägledare genom 

tidsbrist inte har möjlighet att se familjen ur ett helhetsperspektiv, utan endast hinner utföra 

punktinsatser. Denna slutsats belyses även av Schiettecat et al. (2016) som menar att 

föräldrar upplever föräldrastödsinsatser som slentrianmässiga om professionerna inte visar 

ett genuint intresse för familjen. Det är därför betydelsefullt att BHV-sjuksköterskor och 

familjevägledare får den tid som behövs till de samordnade hembesöken. Detta särskilt 

eftersom forskning även visat att antalet hembesök generellt sett minskar till följd av tidsbrist 

(Almquist-Tangen et al., 2010). Dessutom visar tidigare forskning att föräldrar uppskattar 

hembesök eftersom de får tid och utrymme för sina frågor och på så sätt kan de känna sig 

stärkta i sitt föräldraskap (Tiitinen et. al., 2019). 

Det framgår av resultatet att en möjliggörande faktor för samordnade hembesök är att ha 

organisatoriska förutsättningar. Detta beskrivs som stöd från organisationen och de närmsta 

cheferna. Stöd som underlättar att arbeta familjefokuserat. Det kan ses som att kommuners 

och regioners resursers integreras genom samordnade hembesök, vilket bidrar till att de 

tillsammans med organisatoriska förutsättningar kan arbeta familjefokuserat (Bing, 2011; 

Lindskov, 2010; Rikshandboken, 2014; Socialstyrelsen, 2008).  

Teorin om familjefokuserad omvårdnad består av två delar som kompletterar varandra, 

familjerelaterad omvårdnad och familjecentrerad omvårdnad (Benzein et al., 2017). BHV-

sjuksköterskornas arbetssätt kan ses som familjerelaterad omvårdnad (Benzein et al., 2017) 

eftersom arbetets fokus ligger på det enskilda barnet i familjen och dess hälsa med till 

exempel tillväxtkontroller (Socialstyrelsen, 2014; Fraser et al., 2016). De samordnade 

hälsobesöken kan vidare förstås som familjerelaterade när barnets hälsa observeras i relation 

till var och en av medlemmarna i en familj. Detta för att insatsen som helhet ska bli 

hälsofrämjande (Benzein et al., 2017). Familjevägledarens fokus däremot är främst på de 

psykosociala aspekterna inom en familj dvs familjen som en helhet vilket kan beskrivas som 

familjecentrerad omvårdnad (Benzein et al., 2017). Av resultatet kan det antas att det krävs 

mer för att de samordnade hembesöken ska bli familjecentrerade eftersom det kan finnas 

språkbarriärer i relation till föräldrarna. Dessa språkbarriärer tror BHV-sjuksköterskorna 

och familjevägledarna kan bidra till att mer tid behövs vid de samordnade hembesök när tolk 

behövs. Att arbeta med och genom tolk kan bli försvårande eftersom informationen ska gå 

genom ytterligare en person för att nå fram till familjen, med risk för feltolkningar och 

missförstånd. Dock, kan samordnade hembesök med tolk även vara det som möjliggör 
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familjecentrerad omvårdnad eftersom föräldrar som inte talar svenska inkluderas och görs 

delaktiga (Benzein et al., 2017). BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarna framhåller 

betydelsen av att icke svensktalande föräldrar kan ta del av förebyggande information och 

föräldrastöd. De föreställer sig därför att de behöver lägga ner mer arbete för att försäkra sig 

om detta. 

Genom att BHV-sjuksköterskor och familjevägledare arbetar med förebyggande information 

och stödinsatser till familjer kan det bidra till hälsoeffekter hos en enskild familj men även 

effekter på samhällsnivå med bland annat minskade kostnader för vård (Aronen & Arajärvi, 

2000; Dodge et al., 2014; Marttila et al., 2017; Olds et al., 2010). Det förefaller därför vara av 

betydelse på samhällsnivå att föräldrar tackar ja till samordnade hembesök. BHV-

sjuksköterskornas och familjevägledarnas beskrivningar om förebyggande insatser är ett 

hälsofrämjande arbete som riktar sig både mot den enskilda familjen, vilket framkommer av 

resultatet, och mot befolkningen (Olander, 2003). Det hälsofrämjande arbetet mot 

befolkningen handlar om att nå folkhälsomålen som handlar om god och jämlik hälsa för alla 

(Folkhälsomyndigheten, 2019.  Ett mål som lättare kan uppnås genom att olika professioner 

som BHV-sjuksköterskor och familjevägledare arbetar tillsammans med att stödja föräldrars 

förståelse för vilken hjälp som finns att tillgå, hur och var de kan få den hjälpen samt vilka 

samhälleliga rättigheter de har. Samordnade hembesök med familjefokuserad omvårdnad 

främjar därmed familjer nu och samhället på sikt.  

8.2 Metoddiskussion 

För att ta reda på studiens trovärdighet används begreppen tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet i metoddiskussionen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Förutom dessa 

begrepp är det även av betydelse att reflektera kring förförståelse och hur den kan påverka 

resultatet under datainsamling och analys (Lundman et al., 2012; Priebe & Landström, 2017). 

Den förförståelse som finns avseende samordnade hembesök är egna erfarenheter av att vara 

förälder och genom detta haft kontakt med BHV-sjuksköterskor via hembesök och 

mottagningsbesök. Ytterligare erfarenheter som bidrar till förförståelse är att ha genomfört 

verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård under distriktssköterskeutbildningen 

och genom denna ha genomfört samordnade hembesök. Denna förförståelse kan eventuellt 

ha påverkat delar av analysprocessen och då även resultatet. Genom att diskutera sin 

förförståelse och därigenom medvetandegöra den kan det bidra till att resultatet blir 

trovärdigt och förförståelsens påverkan på resultatet reduceras (Priebe & Landström, 2017).  

8.2.1 Tillförlitlighet 

För att säkerställa examensarbetets tillförlitlighet finns beskrivningar av urval och 

datainsamling. Att dessa moment är beskrivna på ett tillförlitligt sätt har betydelse för 

resultatets giltighet (Lundman et al., 2012).  

Urvalet för studien var ett ändamålsenligt totalurval och utgjordes av samtliga BHV-

sjuksköterskor och familjevägledare som arbetade vid de familjecentraler som ingick i 
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förbättringsarbetet och därför kunde svara på syftet. Genom att inkludera deltagare som 

svarar på det undersökta fenomenet menar Henricson och Billhult (2017) att en studie kan 

tillskrivas tillförlitlighet. Ålder och etnicitet var inte möjligt att ta hänsyn till eftersom de 

BHV-sjuksköterskor och familjevägledare som inkluderades arbetade vid de familjecentraler 

där förbättringsarbetet skulle genomföras. Om det funnits män med bland deltagarna kan 

föreställningarna eventuellt haft ytterligare variationer. Svaren kan således tänkas blivit mer 

varierande om urvalet varit större och haft större variation, vilket spelar roll för resultatets 

giltighet (Lundman et al., 2012).  

Datainsamlingen till examensarbetet har genomförts genom intervjuer av en person med 

erfarenhet av att genomföra forskningsintervjuer, vilket bidrar till tillförlitliga och rika data 

(Lundman et al., 2012). Det kan dock finnas både för- och nackdelar med att de som 

analyserat intervjuerna inte var de som utförde dem. Nackdelen kan vara att möjliga 

tolkningar uteblir eftersom det saknas full insikt i datainsamlingsprocessen. Danielson 

(2017a) menar att data som inte syns i de transkriberade intervjuerna, så som kroppsspråk 

och olika nyanser av deltagarnas röster kan bidra till tolkningen av innehållet. Dock kan de 

som inte utfört datainsamlingen se på de transkriberade intervjuerna ur ett nytt perspektiv 

då de inte har ett ansikte på deltagarna, vilket även kan bidra till att förförståelsen i större 

utsträckning läggs åt sidan. En annan aspekt av att datainsamlingen genomförts av en annan 

person är att deltagarna fått liknande följdfrågor. Om datainsamlingen istället genomförts av 

examensarbetets författare och delats upp mellan dem kan det tänkas att variationen på 

följdfrågor blivit större. Detta hade i sin tur kunnat innebära större variation av 

föreställningar i svaren och på så sätt bidragit till tillförlitlighet (Lundman et al., 2012).  

Av de transkriberade intervjuerna framgår att intervjuaren vid flera tillfällen under intervjun 

ger sin tolkning av svaren till deltagarna som då fått bekräfta eller förneka tolkningens 

riktighet. Genom att återspegla deltagarnas svar stärks tillförlitligheten (Wallengren & 

Henricson, 2012). För att ytterligare stärka examensarbetets tillförlitlighet har intentionen 

varit att använda ett logiskt språk fria från värdeord som ska underlätta läsarens förståelse 

vilket Priebe och Landström (2017) beskriver som en garanti för vetenskaplighet. 

8.2.2 Giltighet 

För att resultatet ska vara giltigt behöver analysprocessen vara beskriven och resultatet ska 

svara på syftet (Lundman et al., 2012). I examensarbetet användes en kvalitativ 

innehållsanalys med deduktiv ansats (Hsieh & Shannon, 2005). Den kvalitativa 

innehållsanalysen ansågs lämplig som analysmetod eftersom data utgörs av 13 intervjuer. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att innehållsanalys som metod kan bidra till 

giltighet när en mindre mängd data ska analyseras. En deduktiv design användes eftersom 

både datainsamling och analys utgick från en förutbestämd modell eller teori (Hsieh & 

Shannon, 2005). I det här fallet utifrån SWOT-modellen (Fine, 2009). Till följd av detta 

analysförfarande var det dock svårt att fånga alla variationer av BHV-sjuksköterskors och 

familjevägledares föreställningar av samordnade hembesök. Fridlund (2012) beskriver detta 

som att deduktiv analysmetod kan bidra till att data går förlorad. Dock kan det även innebära 

att analysen i mindre utsträckning påverkats av förförståelsen. Analysprocessen i sig bidrar 
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till giltighet genom att den genomförts både individuellt och gemensamt genom att data 

bearbetats enskilt för att sedan nå gemensam förståelse av data. Detta genom kontinuerlig 

jämförelse, diskussion och reflektion i relation till syfte, kategorier, subkategorier och koder 

(Lundman et al., 2012). För att ytterligare stärka examensarbetets giltighet menar Lundman 

et al. (2012) vidare att det är fördelaktigt att analysprocessen genomgående granskas av 

utomstående personer. Detta har uppnåtts då handledaren till detta examensarbete 

kontinuerligt granskat och kommit med synpunkter under hela analysprocessen. Ytterligare 

ett sätt för att möjliggöra bedömning av resultatets giltighet är att citat presenteras 

genomgående i resultatet (Danielson, 2017b; Lundman et al., 2012). I resultatet presenteras 

ett citat till varje kod. I ingressen under varje kategori presenteras subkategorierna genom att 

beskriva hur de förhåller sig till varandra, och under varje subkategori görs en likadan 

beskrivning av hur respektive koder förhåller sig till varandra. Detta anses bidrar till studiens 

giltighet då det ger läsaren en möjlighet att förstå hur kod, subkategori och kategori hänger 

samman.  

De två kategorierna Möjligheter och Hot som berör föreställningar om samordnade 

hembesök utifrån organisationsnivå innehåller endast en subkategori vardera. Detta beror på 

att data inte innehöll tillräckligt stora variationer, vilket kan vara ett uttryck för att 

deltagarna i intervjuerna haft svårt att uttrycka sig om sådant som ligger på 

organisationsnivå samt sådant som det finns liten erfarenhet av. Att två av kategoriernas 

innehåll inte har något stort omfång kan påverka resultatens giltighet negativt. Under 

analysprocessen övervägdes därför att lägga samman kategorierna. Dock gjordes valet att 

följa strukturen i SWOT-modellen (Fine, 2009) för att vara konsekventa genom hela 

forskningsprocessen då det kändes viktigt att presentera resultatet i sin kontext för att inte 

riskera att gå för långt ifrån primärkällan. Enligt Lundman et al. (2012) handlar giltighet 

även om att det som från början var avsett att undersökas ska framgå av resultatet. Skulle 

kategorierna med endast en subkategori då sättas ihop med övriga anses hela syftet med att 

använda sig av SWOT (Fine, 2009) som metodstöd gå förlorad. Detta då examensarbetet har 

en deduktiv ansats vilket förutsätter att den valda modellen (SWOT) följer arbetets struktur 

genomgående från arbetets början till slut (Henricson & Billhult, 2017).  

Överförbarhet bestäms av i vilken utsträckning resultatet kan överföras till och anses 

användbart på andra arenor eller situationer (Lundman et al., 2012; Priebe & Landström, 

2017; Wallengren & Henricson, 2012). Dock framhåller Graneheim och Lundman (2004) att 

det är upp till läsaren att avgöra huruvida resultatet är överförbart. För att läsaren ska kunna 

avgöra detta behöver resultatet vara välbeskrivet och trovärdigt (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Genom att ta reda på BHV-sjuksköterskors och familjevägledares föreställningar om 

samordnade hembesök bidrar resultatet med värdefull information som kan användas när 

nya arbetssätt ska utvärderas och följas upp. Resultatet kan vara överförbart till andra 

professioner när det kommer till interprofessionellt samarbete genom att de bidrar till 

berikade perspektiv. Det kan även vara av värde att veta vad ett interprofessionellt samarbete 

kan bidra med för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Resultatet kan till exempel 

användas som underlag vid riskbedömningar inför uppstarten av nya projekt inom 

barnhälsovården och liknande verksamheter. 
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Examensarbetet har under hela processen genomförts gemensamt med undantag för 

inledande läsning av de transkriberade intervjuerna. Detta anses inte ha påverkat resultatets 

utfall. Arbetsdokumentet för examensarbetet har under processens gång varit tillgängligt för 

båda författarna då det förvarats i molntjänsten Microsoft OneDrive.  

8.3 Etikdiskussion 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som tidigare beskrivits har 

tagits hänsyn till genom den process som föranledde examensarbetet. Genom att deltagarna 

har fått muntlig och skriftlig information innan intervjuerna med möjligheten att tacka nej 

har hänsyn tagits till deltagarnas autonomi (Mårtensson & Fridlund, 2017). Samtliga 

intervjuer har förvarats utan åtkomst för utomstående samt avkodats vilket säkerställer 

deltagarnas anonymitet och nyttjandekravet. Då intervjuerna genomförda av Maria Harder, 

docent inom vårdvetenskap, var transkriberade och avkodade när de mottogs av oss 

säkerställs att deltagarnas identitet behandlats konfidentiellt. Vad gäller citat från 

intervjuerna som presenteras i resultatavsnittet har hänsyn tagits till konfidentialitetskravet 

då citaten inte är presenterade så att det går att härleda tillbaka till deltagarna (Peterson, 

2017). Då det inför förbättringsarbetet har tagits hänsyn till samtliga etiska överväganden 

sågs inga etiska konflikter i att använda de transkriberade intervjuerna till detta 

examensarbete. 

9 SLUTSATS 

BHV-sjuksköterskorna och familjevägledarnas föreställningar av att göra samordnade 

hembesök handlar bland annat om att se styrkor och möjligheter i det samordnade 

hembesöket. Styrkor som innebär att kunna nå ut till familjer med föräldrastödinsatser de 

annars inte haft möjlighet att nå ut med, men också möjligheter att genomföra denna insats 

genom att ledningen givit organisatoriska förutsättningar för detta. Detta sammantaget gör 

att BHV-sjuksköterskor och familjevägledare kan arbeta ur ett familjefokuserat perspektiv 

där de ser familjerna som en helhet. Genom att ta tillvara på familjernas egen kunskap och 

kompetens görs de delaktiga i de samordnade hembesöken. För att vinna föräldrars 

förtroende och på så sätt motverka att de tackar nej till samordnade hembesök behöver de få 

adekvat information och kunskap om hembesöket för att de ska känna sig trygga med att det 

ska komma hem två professioner till dom. Genom att ta reda på BHV-sjuksköterskors och 

familjevägledares olika föreställningar synliggörs faktorer som kan påverka arbetssättets 

implementering.  
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10 YTTERLIGARE FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSBEHOV 

Utifrån BHV-sjuksköterskornas och familjevägledarnas föreställningar av att göra 

samordnade hembesök innan arbetssättet påbörjats behövs uppföljande intervjuer om 

erfarenheter av att genomföra samordnade hembesök. Detta för att ta reda på om 

föreställningarna stämmer överens med erfarenheterna. Detta skulle kunna vara till hjälp i 

en utvärdering av arbetssättet som helhet. Det skulle även vara intressant att genomföra 

liknande studier på föräldrars föreställningar i relation till deras erfarenheter av att få 

samordnade hembesök. Det kan ge en tydlig anvisning till BHV-sjuksköterskor och 

familjevägledare om hur de på bästa sätt kan presentera de samordnade hembesöken till 

föräldrarna för att de ska känna sig tryggare och inte tacka nej. Det blir till nytta för BHV-

sjuksköterskor och familjevägledare då de får reda på vad familjerna förväntar sig av dem, 

samt hur de upplever insatserna de får, vilket kan bidra till att göra det hälsofrämjande 

arbetet mer familjefokuserat.
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BILAGA B; MISSIVBREV 

Information och samtycke gällande intervjuer avseende Hembesök  
vid åtta månaders ålder tillsammans med familjevägledare  
  
Jag heter Maria Harder och är docent i vårdvetenskap vid Akademin för Hälsa Vård  
och Välfärd, Mälardalens högskola, Västerås. Jag arbetar tillsammans med  
Barnhälsovårdsenheten i Region Västmanland i det övergripande förbättringsarbetet Insatser  
för ökad tillgänglighet i barnhälsovården i Västmanland. En del av förbättringsarbetet är att  
införa ett nytt arbetssätt gällande hembesök vid 8 månaders ålder genom att dessa  
besök ska genomföras tillsammans med familjevägledare. Min del består bland annat i  
att genomföra intervjuer med BHV-sjuksköterskor och familjevägledare inför, under  
och efter att detta arbetssätt införs.  
Du har redan fått en generell fråga från verksamhetsutvecklarna på  
Barnhälsovårdsenheten att delta i dessa intervjuer. Detta brev är en mer specifik och  
personlig fråga om din medverkan. Din medverkan är frivillig.  
Att delta i intervjuerna innebär att jag kommer till din arbetsplats och att intervjun som  
kommer ta 40-60 minuter spelas in. Inspelningen sker för att vi ska kunna analysera  
intervjuerna och sedan beskriva BHV-sjuksköterskors och familjevägledares  
föreställningar om och erfarenheter av att genomföra hembesök tillsammans med  
familjevägledare. Att delta i intervjuerna ger dig möjlighet att bidra i det fortsatta  
utvecklingsarbetet kring dessa hembesök.  
Du kan när som helst avbryta din medverkan i intervjun utan att ange orsak. Data  
behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras så  
att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. När analysen av intervjuerna  
genomförts kommer inga uppgifter att kunna härledas till dig i det resultat som  
presenteras i projektrapport eller vetenskaplig artikel.  
Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig när det gäller genomförande av  
intervjuerna eller verksamhetsutvecklarna vid Barnhälsovårdsenheten när det gäller  
frågor som berör förbättringsarbetet, se nedan.  
Med vänliga hälsningar  
Maria, Karin och Anette  
  
Maria Harder  
Docent vårdvetenskap  
Mälardalens Högskola  
maria.harder@mdh.se  
  
Karin Almén Åberg  
Vårdutvecklare  
Barnhälsovårdsenheten  
karin.aberg@regionvastmanland.se  
  
Anette Eklund  
Vårdutvecklare  
Barnhälsovårdsenheten  
anette.eklund@regionvastmanland.se  
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Samtycke till att delta i intervjuer inom förbättringsarbetet: Insatser för ökad 
tillgänglighet  
i barnhälsovården i Västmanland, Hembesök vid åtta månader tillsammans med  
familjevägledare  
  
Jag har muntligen och skriftligen informerats om förbättringsarbetet och haft tillfälle att i lugn och  
ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den  
skriftliga informationen om förbättringsarbetet och på detta samtyckesformulär.  
Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att  
ange orsak, kan avbryta mitt deltagande i intervjun.  
 JA, jag vill delta intervjuer inom förbättringsarbetet Insatser för ökad tillgänglighet i  
barnhälsovården i Västmanland, Hembesök vid åtta månader tillsammans med  
familjevägledare och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas  
på det sätt som beskrivits på föregående sida.  
_______________________________  
Datum  
____________________________ _______________________________  
Underskrift Namnförtydligande  
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