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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Vårdtiden på BB har förkortats i Sverige under de senaste trettio åren 

och samtidigt görs allt färre hembesök av barnhälsovården. De senaste åren har även 

amningsfrekvensen sjunkit. Följaktligen bör barnhälsovården vara medveten om att 

det finns ett större behov av vägledning för nyblivna föräldrar vid det första mötet. 

Avsikten med det första mötet för sjuksköterskan är att lära känna familjen och att 

påbörja ett ömsesidigt förhållande.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka nyblivna föräldrars skattade erfarenheter 
av hembesök respektive mottagningsbesök som första möte med barnhälsovårdens 
sjuksköterska. 

Metod: Kvantitativ ansats med en tvärsnittsdesign. Datainsamling via enkäter 
besvarades av nyblivna föräldrar (n=149) i en del av sydöstra Sverige. 

Resultat: Resultatet visade att det första mötet med barnhälsovårdens sjuksköterska 
för de flesta nyblivna föräldrar var ett hembesök. Föräldrar som fick ett hembesök 
instämde i högre grad att de fått stöd och information om amning, att de fått 
förtroende för barnhälsovårdens sjuksköterska samt att de fått tid för frågor och 
reflektioner jämfört med de som fått ett mottagningsbesök som första möte. Det sågs 
även en signifikant skillnad där föräldrar som fått mottagningsbesök hade mer 
svårigheter med amningen jämfört med de föräldrar som fått ett hembesök som 
första möte med barnhälsovårdens sjuksköterska.  

Slutsats: Studien visar att de nyblivna föräldrarna ansåg att hembesök var en bra 
del av barnhälsovårdens verksamhet. Föräldrarna som fått ett hembesök ansåg att de 
fått stöd och information om amning, att de fått förtroende för barnhälsovårdens 
sjuksköterska samt att de fått tid för frågor och reflektioner jämfört med de som fått 
ett mottagningsbesök.  

 

Nyckelord: barnhälsovården, sjuksköterska, första mötet, nyblivna föräldrar. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: Hospital stay at birth care centers (BB) has been reduced in Sweden 
during the last thirty years, and the frequency of home visits made by the child health 
care has decreased. At the same time breastfeeding rate has dropped. Accordingly, 
child health care ought to be aware that there might be an increased need for 
guidance of new parents at the first meeting with the healthcare. The purpose of the 
first meeting with the nurse in the child health care is to get to know the family and 
initiate a mutual relationship.  
 
Aim: The aim of this study is to explore new parents' experiences of either home visit 
or visit to a clinic as a first meeting with the child health care nurse.  
 
Method: Quantitative approach with cross-sectional design. Data was collected 
through questionnaires answered by new parents (n=149) in a part of southeast in 
Sweden. 
 
Results: The results showed that the first meeting with the child health care nurse 
for most new parents was a home visit. Parents whose first meeting was a home visit 
agreed to a greater extent that they received support and information on 
breastfeeding, that they gained confidence in the child health care nurse, and that 
they had time for questions and reflections, compared to those parents whose first 
meeting was a visit to the clinic. Parents who had a visit at the clinic reported greater 
difficulties with breastfeeding compared to parents who had a home visit. 
 
Conclusion: This study shows that the new parents felt that home visits were a good 
part of child health care activities. Parents who received a home visit felt they 
received support and information on breastfeeding, that they gained confidence in 
the child health care nurse, and that they had time for questions and reflections, 
compared to those whose first meeting was a visit to the clinic.  
 
 

Keywords: child health care, nurse, first meeting, new parents. 
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Inledning 

Första mötet 

Enligt socialstyrelsen ska alla nyblivna föräldrar erbjudas ett hembesök inom fem 

dagar efter hemgång från BB av barnhälsovårdens sjuksköterska. Det är ett bra 

tillfälle att etablera en god relation med barnhälsovården och främja den fortsatta 

kontakten. Även om sjuksköterskan har en tidigare relation med familjen genom 

äldre syskon finns det inget skäl för barnhälsovården att avstå från hembesök 

(Socialstyrelsen, 2007). Vid första mötet med sjuksköterskan i barnhälsovården 

rapporterade mödrar som fått hembesök att de var mer nöjda i jämförelse med 

mödrar som endast fått mottagningsbesök (Jansson, Sivberg, Wilde-Larsson & Udén, 

2002). Mödrar som hade fått hembesök var i större utsträckning tillfreds med 

amningsrådgivningen, möjligheten att samtala i lugn och ro samt med att 

sjuksköterskan hade tid och var personlig i kontakten (Jansson, Isacsson, Kornfält & 

Lindholm, 1998). Däremot fann Jansson et al (2002) i sin kvantitativa studie att 

mödrarna som fått ett hembesök från barnhälsovården var mindre nöjda med 

sjuksköterskans kompetens när hon undersökte barnet jämfört med mödrar som 

hade sitt första besök på mottagning. 

I en kvalitativ studie av Baggens (2004) framkom det vissa återkommande teman 

som diskuterades under hembesöket. Sjuksköterskorna använde sig av dessa teman 

som en grund för sina möten med familjerna. Samspelet under mötena var mycket 

strukturerat. Sjuksköterskorna lyssnade uppmärksamt på vad föräldrarna ville ta upp 

och svarade på deras funderingar enligt barnhälsovårdens riktlinjer. Föräldrarna 

uppmuntrades sällan att hitta egna lösningar på problemen (Baggens, 2004). En 

annan kvalitativ studie fann att hembesök sågs av sjuksköterskorna som ett viktigt 

sätt att skapa förtroende och för att få en bild av familjens livssituation. De uttryckte 

att det främsta syftet med det första mötet med föräldrar och deras nyfödda barn var 

att lära känna familjen och att påbörja ett ömsesidigt förhållande (Jansson, Petersson 

& Udén, 2001). 

I studien av Paul, Beiler, Schaefer, Hollenbeak, Alleman, Sturgis, Yu, Camacho och 

Weisman (2012) undersöktes skillnaderna mellan hembesök och mottagningsbesök 

och det påvisades att hembesök var ett säkert och effektivt alternativ. Därför bör 

hembesök ses som ett förstahandsval, särskilt med tanke på fördelarna för 
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föräldrarna som upplevde att de fick en tillförlitlig vård. I en studie av Almquist-

Tangen, Bergström, Lindfors, Holmberg och Magnusson (2010) framkom det att 

sjuksköterskorna ansåg att hembesöket hade betydelse för den fortsatta kontakten 

mellan barnhälsovården och familjen. Föräldrarna kände sig mer trygga med ett 

hembesök då de var i sin hemmiljö. Sjuksköterskorna upplevde att de fick mer 

indirekt information som kunde missas vid ett mottagningsbesök. Den indirekta 

informationen kunde till exempel gälla livsstil, intressen, social utsatthet och 

samspelet mellan föräldrarna. Sjuksköterskorna belyste även vikten av att pappan var 

närvarande vid det första mötet (Almquist-Tangen et al. 2010). 

 

Hembesöket kan både vara känslomässigt stödjande och informativt. Att ersätta 

hembesök med ett mottagningsbesök kan på kort sikt framstå som effektivt, men Au, 

Shiell, van der Pohl, Johnston och Tough (2006) menar att hembesök på lång sikt 

torde vara mer kostnadseffektivt.  

 

Barnhälsovården bör vara medveten om att det blir ett större behov av vägledning för 

nyblivna föräldrar då vårdtiden på BB har förkortats. Därför är det viktigt att erbjuda 

hembesök till alla föräldrar, då det kan leda till hälsobefrämjande effekter för både 

mödrar och barn (Kronborg, Vaeth & Kristensen, 2012). Wallby (2012) och Jansson 

et al (2002) menar att sjuksköterskan bör vara extra uppmärksam vid kontakter med 

socialt utsatta mödrar samt med utlandsfödda mödrar. Dessa mödrar visade sig i 

större utsträckning vara mindre tillfreds med det första mötet med sjuksköterskan 

och skillnaderna berörde information, kontakt och respekt. 

I en studie av Magnusson, Lagerberg och Sundelin (2012) påvisades att både från 

föräldrars samt sjuksköterskors perspektiv finns det fördelar med sjuksköterskor som 

enbart arbetar inom barnhälsovård jämfört med sjuksköterskor som arbetar deltid 

med barnhälsovård/vuxenvård. Föräldrarna var mer nöjda med sjuksköterskor som 

enbart arbetade inom barnhälsovården. Föräldrarna upplevde att de hade en större 

kompetens samt att de var uppdaterade angående barns hälsa. Studien visade även 

att i de fall sjuksköterskan endast har ett fåtal barn i sitt upptagningsområde, 

kommer det att ta lång tid innan hon träffar på sällsynta problem, vilket kan medföra 

risker och osäkerhet. Sjuksköterskan behöver tid för att kunna tillgodose de behov 

som finns för att uppfylla kraven på en effektiv barnhälsovård. Samhället går i allt 

snabbare takt mot kunskapsbaserade lösningar, vilket innebär att dagens föräldrar 
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har tillgång till en ökad mängd fakta och de kräver även mer information från 

barnhälsovården (Magnusson et al. 2012). 

Enligt Wallby (2012) har det registrerats en minskning av hembesök från barnhälso-

vården till nyblivna föräldrar. Det är vanligare att förstagångsföräldrar erbjuds 

hembesök jämfört med flergångsföräldrar. Denna trend ses över hela landet och har 

även påvisats i flera studier (Almquist-Tangen et al. 2010, Jansson et al. 1998, 

Jansson et al. 2002). I Almquist-Tangen et al (2010) studie visades att de främsta 

skälen till att sjuksköterskor inte gjort hembesök var tidsbrist, lång resväg eller att 

föräldrarna tackat nej.  

Amning 

Vårdtiden för nyblivna föräldrar på BB har förändrats under de senaste årtionden i 

hela Sverige, från sex dagar 1973 till två dagar 2009 (Socialstyrelsen, 2011). Då 

vårdtiden på BB förkortats för mödrar och deras barn, samtidigt som 

hembesöksfrekvensen har minskat, har även amningsfrekvensen sjunkit. Enligt 

socialstyrelsen (2012) visar statistiken för barn födda 2010 att trenden med minskad 

amning fortsätter. Socialstyrelsen kom fram till att vid en veckas ålder ammades en 

hög frekvens av barnen, vilket tolkas som att mödrar i stor utsträckning har för avsikt 

att amma sitt barn. När barnen var två månader hade emellertid amningsfrekvensen 

sjunkit och vid fyra månaders ålder hade den sjunkit ytterligare (Socialstyrelsen, 

2012). I Aksu, Kucuk och Duzgun (2011) samt i Kronborg, Vaeth, Olsen, Iversen och 

Harder (2007) belystes att det personliga mötet mellan sjuksköterskan och föräldrar 

samt ett kontinuerligt stöd mellan dessa hade en positiv effekt där det personliga 

mötet var mer framgångsrikt än amningsstöd som erbjöds via telefon. Enligt 

Kronborg et al (2007) kan hembesök ha konsekvenser för folkhälsan, eftersom 

amning är viktigt för hälsan både hos mödrar och deras barn. Vidare belyser de att 

hembesök bör erbjudas till mödrar så snart de kommit hem från sjukhuset och bör ha 

fokus på både psykosociala och praktiska aspekter av amning.  

I flera studier påvisades vikten av ett tidigt hembesök för att kunna ge stöd och 

rådgivning till nyblivna föräldrar. Genom besöken minskade amningsproblemen och 

mödrarna upplevde en förbättrad amning (Bashour, Kharouf, Abdulsalam, Asmar, 

Tabbaa & Cheikha, 2008, Mannan, Rahman, Sania, Seraji, Arifeen, Winch, 

Darmstadt & Bagui, 2008, Aksu et al. 2011, Kronborg et al. 2007). Enligt studier av 

Almquist-Tangen, Bergman, Dahlgren, Roswall och Alm (2011) samt Mannan et al 
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(2008) framkom att en del mödrar upplevde amningsproblem. Orsaker till detta 

kunde vara oro över otillräcklig bröstmjölk, dålig sugteknik, såriga bröstvårtor samt 

svårigheter att få igång amningen. Amningsproblemen kunde förknippas med ett 

tidigt amningsupphörande. I en kvantitativ studie av Mannan et al (2008) visades att 

ett psykologiskt stöd till ammande mödrar kan hjälpa dem att förebygga samt 

övervinna amningsproblem. Almquist-Tangen et al (2011) konstaterade dock i sin 

studie att flertalet mödrar upplevde amningsproblem, trots det faktum att 

majoriteten av dessa mödrar var nöjda med hjälp och stöd som erbjudits.  

Lugn och ro samt frånvaro av stress och tidspress var avgörande för kvaliteten på det 

första mötet. Det var viktigt för såväl föräldrarna och sjuksköterskorna. Mödrarna 

upplevde då att det var lättare att ta upp amningsproblem och därigenom främjades 

amningen (Almquist-Tangen et al. 2011, Jansson et al. 2002, Jansson et al. 2001).  

Det har betonats i flera studier att hembesök leder till signifikant ökning av mödrar 

som enbart helammar sina barn (Aksu et al. 2011, Bashour et al. 2008, Kronborg et 

al. 2007). 

Problemformulering 

I flertalet studier har det framkommit att hembesök har betydelse för en tidig 

identifikation av familjer samt att besöken stärker kontakten mellan föräldrar och 

sjuksköterskan inom barnhälsovården. Det har även påvisats att hembesök gynnar 

amningen. Trots dokumenterade fördelar med amning ses en nedgång under de 

senaste åren. Mödrar skrivs ut tidigt från BB, oftast innan amningen har kommit 

igång och många upplever amningsproblem. Det har framkommit att hembesöks-

frekvensen har minskat men det är dock oklart vad denna minskning beror på. 

Tidigare forskning kring första mötet med barnhälsovården belyser mest 

sjuksköterskors perspektiv och få studier är gjorda utifrån föräldrars erfarenheter av 

det första mötet med barnhälsovården. Därför är det intressant att ta reda på vad 

nyblivna föräldrar anser om det första mötet med barnhälsovården. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka nyblivna föräldrars skattade erfarenheter av 

hembesök respektive mottagningsbesök som första möte med barnhälsovårdens 

sjuksköterska. 
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Metod 

Kvantitativ ansats med en tvärsnittsdesign användes i studien (Polit & Beck, 2012). 

Studien är utformad utifrån ”Journal of clinical nursing” avseende struktur och 

referenshantering. 

Deltagare 

Inklusionskriterier var nyblivna föräldrar, boende i Kalmar län och som planerades 

att komma på sitt andra besök på barnhälsovården. Studien utfördes utifrån en 

geografisk närhet till författarnas hemort och därför avgränsades studien till Kalmar 

län.  

Datainsamling 

Data till studien samlades in genom enkäter (Ejlertsson, 2005). Enkäten (bilaga 1) till 

studien utarbetades av författarna eftersom inget färdigt instrument som passade 

kunde hittas. Frågorna har framkommit genom diskussion mellan författarna, 

verksamhetschefen inom barnhälsovården och handledaren, tidigare forskning samt 

utifrån studiens syfte. Enkäten bestod av totalt tjugo frågor varav tio var 

strukturerade frågor vilket innebär att frågorna är fastställda, ordnade och har 

fördesignade svarsalternativ (Polit & Beck, 2012). Sju frågor var frågor med 

påståenden, där föräldrarna tog ställning till sina åsikter på en femgradig skala, från 

instämmer helt (5) till instämmer inte (1). Enkäten innehöll även tre frågor där 

föräldrarna hade möjlighet att med egna ord beskriva och lämna kommentarer vilket 

kommer inte presenteras i denna studie. 

Enkäten testades genom att kollegor och verksamhetschefen inom barnhälsovården 

kritiskt granskade den. En pilotstudie genomfördes i en liten skala för att kontrollera 

enkätens validitet det vill säga enkätens förmåga att mäta det som avsågs (Olsson & 

Sörensen, 2011). Pilotenkäten delades ut till tolv stycken nyblivna föräldrar under en 

tvåveckorsperiod. Föräldrarna informerades om pilotstudien och uppmanades att 

svara på enkäten och eventuellt kommentera enkätens utformning samt dess 

innehåll. Föräldrarna ansåg att enkäten var lätt att fylla i och författarna upplevde att 

de hade tolkat frågorna korrekt. Pilotstudien ingår i resultatet. 

Efter pilotstudien skickades enkäterna till verksamhetschefen för barnhälsovården 

som sedan skickade vidare till alla sjuksköterskor på barnhälsovårdens mottagningar 

som är arton stycken i Kalmar län. Sjuksköterskorna på barnhälsovården delade 
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sedan ut enkäter till alla nyblivna föräldrar vid andra besöket på alla 

barnhälsovårdsmottagningar under en femveckorsperiod. Enkäterna var inte kodade 

med namn eller nummer. Tillsammans med enkäten fick alla deltagare i studien ett 

skriftligt informationsbrev (Bilaga 2). Deltagarna fick lägga sin ifyllda enkät i en 

avsedd låda på barnhälsovårdens mottagningar. Under denna tid skickade 

verksamhetschefen ut påminnelse via mail till alla berörda sjuksköterskor. Efter fem 

veckor samlades alla enkäter in av sjuksköterskorna för att sedan skickas till 

verksamhetschefen. Författarna hämtade alla enkäter hos verksamhetschefen.  

Det var 153 stycken nyblivna föräldrar som besvarade enkäten, fyra stycken enkäter 

exkluderades då de var felaktigt ifyllda. 149 (97%) nyblivna föräldrar besvarade 

enkäten fullständigt. Således var bortfallet 4 stycken (3%). 

Dataanalys 

De statistiska analyserna utfördes med tillämpning av Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) version 20. Analysen bearbetades med inspiration av 

Wahlgren (2012). Jämförelser har gjorts mellan hembesök och mottagningsbesök.  

Chi2-testet användes då författarna jämförde dikotoma variabler som föräldraskap, 

kön samt om det saknades något under det första mötet. Students t-test utfördes med 

kontinuerliga variabler för att få ett medelvärde på hur många dagar gammalt barnet 

var under det första mötet med barnhälsovården. Då underlaget för studien inte var 

normalfördelat har författarna använt sig av Mann-Whitney U-test vid jämförelser i 

frågor om stöd/information, amning, förtroende och tid för frågor vid det första 

mötet. Signifikansnivån, p-värdet, fastställdes till 0,05.  

Etiska överväganden 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och har bedömts att inte behöva 

ansöka om tillstånd från forskningsetiska nämnden. Författarna har tagit del av 

etiska aspekter och ett informationsblad (Bilaga 2) har utarbetats som förstasida på 

enkäten. I informationsbladet fanns information om studien samt kontaktuppgifter 

till båda författarna, handledaren och verksamhetschefen. Om föräldrarna hade 

frågor eller funderingar fanns det möjlighet att maila till ovanstående personer. 

Samtyckeskravet innebär att föräldrarna ger sitt samtycke och har rätt att 

självständigt bestämma om de vill delta samt på vilka villkor (SFS 1998:204). De 

nyblivna föräldrarna i enkätstudien gav sitt samtycke i och med att de lämnade in 

enkäten. Studien var anonym och därför har inga namn eller personnummer kunnat 
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identifieras vilket gjorde att anonymitetskraven har uppfyllts (Vetenskapsrådet, 

2013). 

Resultat 

Bakgrundsfakta 

Enkäten besvarades av 149 nyblivna föräldrar. Av de nyblivna föräldrar som 

besvarade enkäten var 117 (78,5 %) kvinnor och 32 (21,5 %) män, den största andelen 

var mellan 20 år till 29 år, 77 stycken (51,7 %) och de flesta hade gymnasial 

utbildning 71 stycken (47,7 %). Andelen förstagångsföräldrar som besvarade enkäten 

var 76 stycken (51 %) och flergångsföräldrar var 73 stycken (49 %). Alla nyblivna 

föräldrar levde tillsammans. Som första möte med barnhälsovården för nyblivna 

föräldrar fick 114 (76,6%) ett hembesök och 35 (23,3%) fick ett mottagningsbesök. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen (p=0,098), ålder (p=0,582), 

utbildning (p=0,129) samt om föräldraskapet var förstagångs- eller flergångsföräldrar 

(p=0,954) om första mötet var ett hembesök/mottagningsbesök (Tabell 1).   

Tabell 1. Bakgrundsfakta mellan hembesök och mottagningsbesök som första möte 

vad gäller kön, ålder, utbildning samt föräldraskap. 

 Hembesök 
n=114 

Mottagningsbesök 
n=35 

P-värde 

Kvinna (n, %) 86 (75%) 31 (89%) 0,098 
Ålder 20-39 år  
(n, %) 

103 (90%) 34 (97%) 0,582 

Gymnasial 
utbildning 
(n, %) 

59 (52%) 12 (34%) 0,129 

Förstagångsförälder 
(n, %) 

58 (51%) 18 (51%) 0,954 

 

Totalt erbjöds 112/149 (75,1%) av de nyblivna föräldrarna hembesök som första möte. 

Föräldrar som blev erbjudna hembesök men tackade nej var 12 stycken (8,1%). En del 

hade andra orsaker till att de inte fick något hembesök (Figur 1). Det var 114 (76,6%) 

som hade fått ett hembesök men det var 2 (1,4%) som inte blev tillfrågande om de 

ville ha ett hembesök eller mottagningsbesök som första möte med barnhälsovården 

utan de fick ett hembesök. 
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Figur 1. Andel föräldrar som blivit erbjudna hembesök som första möte med 

barnhälsovården. 

 

Av de nyblivna föräldrar som fick hembesök som första möte kom 50/114 (43,9%) 

hem med sitt barn från BB dag tre (Figur 2). Av de nyblivna föräldrar som fick ett 

mottagningsbesök som första möte kom 14/35 (40%) hem dag två (Figur 3). 

 

Figur 2.  Andel som visar barnets ålder vid hemkomst från BB då föräldrarna fått ett 

hembesök som första möte med barnhälsovården. 
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Figur 3. Andel som visar barnets ålder vid hemkomst från BB då föräldrarna fått ett 

mottagningsbesök som första möte med barnhälsovården. 

 

Jämförelser av barnets medelålder vid det första mötet 

Vid det första mötet med barnhälsovården var det ingen signifikant skillnad vad 

gäller medelåldern på barnet vid hembesök 7,94 dagar jämfört med 8,43 dagar vid 

mottagningsbesök (p=0,484).  

Jämförelser angående stöd, amning och förtroende vid det första mötet 

Föräldrar som fått hembesök instämmer i högre grad vad gäller att hembesök var en 

bra del av barnhälsovårdens verksamhet (p=0,011), att de fått stöd/information om 

amning (p=0,038) och att barnhälsovårdens sjuksköterska gav ett bra 

stöd/information om amning (p=0,004) jämfört med dem som fått mottagnings-

besök. Däremot instämmer föräldrar som haft ett mottagningsbesök i högre grad att 

de hade svårigheter med amningen jämfört med dem som fått hembesök (p=0,010). 

Under det första mötet instämde föräldrarna som fått hembesök i högre grad att de 

fått ett förtroende för barnhälsovårdens sjuksköterska (p=0,048), tillräckligt med 

stöd/information av barnhälsovårdens sjuksköterska (p=0,036) samt fått tillräckligt 

med tid för egna frågor/reflektioner (p=0,003) jämfört med dem som fick 

mottagningsbesök. De flesta föräldrar saknade inget under det första mötet vare sig 

det var hembesök eller mottagningsbesök (p=0,376) (Tabell 2).  
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Tabell 2. Jämförelse mellan hembesök och mottagningsbesök som första möte vad 

gäller stöd/information, amning, förtroende och tid för frågor. 

 Hembesök 
n=114 

Mottagningsbesök 
n=35 

P-värde 

Hembesök är en bra del av 
BHV:s verksamhet. 
(Median, Q1, Q3). 

5 (5,5) 5 (4,5) 0,011* 

Stöd/information om 
amning (104/31). 
(Median, Q1, Q3). 

5 (4,5) 4 (3,5) 0,038* 

BHV ssk gav ett bra 
stöd/information om 
amning (104/32). 
(Median, Q1, Q3). 

5 (4,5) 4 (2,25,5) 0,004* 

Svårigheter med amning 
(98/31). 
(Median, Q1, Q3). 

1,5 (1,3) 3 (1,4) 0,010* 

Under det första mötet fått 
tillräckligt med 
stöd/information av BHV. 
(Median, Q1, Q3).  

5 (5,5) 5 (4,5) 0,036* 

Fick förtroende för BHV 
ssk. 
(Median, Q1, Q3). 

5 (5,5) 5 (4,5) 0,048* 

Tillräckligt med tid för 
egna frågor/reflektioner 
under första mötet. 
(Median, Q1, Q3). 

5 (5,5) 5 (4,5) 0,003* 

Föräldrar som ansåg att 
det inte saknades något 
under första mötet (n, %). 

111 (97%) 33 (94%) 0,376** 

*= Mann-Whitney U-test 

**= Chi2-test 

 

Beskrivande data av svårigheter med amning 

Totalt sett hade 51/129 (39,5%) föräldrar svårigheter med amningen (tabell 2). Av 

dessa 129 föräldrar svarade 69 (53,4%) på frågan hur svårigheterna med amningen 

bemöttes av sjuksköterskan på barnhälsovården. Av dessa angav 44/69 (63,8%) att 

de fick rådgivning efter egna behov, 18/69 (26,1%) erhöll amningsobservation. 

Föräldrar som uppgav att de fick annan hjälp 7/69 (10,1%) beskrev att det var i form 

av kontakt med amningsmottagning på BB och kontroll av vikt före och efter amning.    
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Vad föräldrar ansåg vara mest betydelsefullt vid det första mötet  

Föräldrar ansåg att information om barnets hälsa och tillväxt var det mest 

betydelsefulla vid det första mötet med barnhälsovårdens sjuksköterska (Figur 4). 

 

 

Figur 4. Faktorer som föräldrar ansåg vara mest betydelsefullt att få information om 

i det första mötet med barnhälsovårdens sjuksköterska. 

Majoriteten av föräldrarna 144/149 (96,6%) saknade inget under det första mötet 

med sjuksköterskan inom barnhälsovården.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att majoriteten av de nyblivna föräldrarna har blivit erbjudna 

hembesök och även fått ett hembesök som ett första möte med barnhälsovården. 

Föräldrar som fått ett hembesök ansåg att hembesök var en bra del av 

barnhälsovårdens verksamhet. Föräldrar som fick ett hembesök instämde i högre 

grad att de fått stöd/information om amning, att de fått förtroende för 

barnhälsovårdens sjuksköterska samt att de fått tid för frågor/reflektioner jämfört 

med de som fått mottagningsbesök. 

Magnusson, Blennow, Hagelin och Sundelin (2009) påpekar att hembesök inom 

barnhälsovården är en bra del i verksamheten och genom detta skapas 
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förutsättningar att lära känna familjen. Föräldrarna menade att de får en bättre 

kontakt med sjuksköterskan i hemmiljön än genom mottagningsbesök. Liknande 

resultat visade vår studie, att föräldrarna som fått hembesök instämde i högre grad 

att hembesök är en bra del i barnhälsovårdens verksamhet. Resultatet tyder på att 

hembesök är betydelsefullt som arbetssätt men som kan vara både tids- och 

arbetskrävande. Detta arbetssätt behöver prioriteras och resurser till detta bör 

avsättas inom vården. Au et al (2006) menar att det på kort sikt kan framstå som 

effektivt att ersätta hembesök med ett mottagningsbesök, men på lång sikt torde 

hembesök vara mer kostnadseffektivt.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2007) finns det inga skäl att barnhälsovården avstår från ett 

hembesök även om sjuksköterskan har en tidigare relation med familjen genom äldre 

syskon. Resultatet från vår studie visade att föräldrarna till största del fick hembesök 

och att sjuksköterskorna inte gjort någon skillnad på om föräldrarna hade barn sen 

tidigare eller inte. Wallby (2012) har påvisat att det har registrerats en minskning av 

hembesök från barnhälsovården till nyblivna föräldrar i Sverige samt att det är 

vanligare att förstagångsföräldrar erbjuds hembesök jämfört med flergångsföräldrar.  

I resultatet av vår studie var alla nyblivna föräldrar sammanboende. Detta var 

intressant då det finns många ensamstående föräldrar av olika anledningar i dagens 

samhälle. Hallberg, Lindbladh, Petersson, Råstam och Håkansson (2005) belyser att 

många föräldrar idag inte lever tillsammans. De lever heller inte i närheten av sina 

egna föräldrar och dagens mor- och farföräldrar är mer aktiva i egna intressen och 

har mindre tid samt är mindre engagerade i sina barn och barnbarn.   

Det framkom i vårt resultat att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

hembesök och mottagningsbesök när det gäller hur gammalt barnet var vid första 

mötet med barnhälsovårdens sjuksköterska. I vårt resultat konstaterades att de flesta 

av de nyblivna föräldrarna kom hem från BB dag tre och de flesta föräldrar fick första 

mötet med barnhälsovården när barnet var cirka åtta dagar gammalt. Socialstyrelsen 

(2007) rekommenderar att alla nyblivna föräldrar ska erbjudas ett hembesök inom 

fem dagar efter hemgång från BB av barnhälsovården.  

De flesta föräldrar som föder på sjukhus idag lämnar BB efter något eller några få 

dygn. Detta innebär att de ofta kommer hem innan amningen är etablerad. 

Föräldrarna kan behöva kontinuerligt och lyhört stöd under de närmaste veckorna 
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(Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2009).  Persson och Dykes (2002) belyser i sin 

studie att det är betydelsefullt att föräldrar själva får välja när de ska åka hem från BB 

och genom detta får föräldrarna en känsla av trygghet. Slutsatser som kan dras 

utifrån vårt resultat är att föräldrar i Kalmar län fick ett tidigt stöd från 

barnhälsovården och att sjuksköterskan har en viktig roll under den första tiden för 

de nyblivna föräldrarna. Sjuksköterskan inom barnhälsovården ska aktivt stödja 

föräldrar samt stärka deras tilltro till sin egen kompetens och 

problemlösningsförmåga (Rikshandboken barnhälsovård, 2010). 

 

Janson et al (2002) beskriver att vid första mötet med barnhälsovården ansåg 

mödrar som fått hembesök att de var mer nöjda i jämförelse med de som fått 

mottagningsbesök. Detta sågs även i vårt resultat att föräldrarna som fått ett 

hembesök har fått ett större förtroende och tillräckligt med stöd/information jämfört 

med de som fått mottagningsbesök. Medan Örtenstrand och Waldenström (2005) 

fann ingen signifikant skillnad mellan de mödrar som fått hembesök och de som inte 

fått något hembesök, båda grupperna var lika nöjda med barnhälsovården. 

Vårt resultat visade att föräldrarna som fått hembesök har fått tillräckligt med tid till 

egna frågor och reflektioner jämfört med de som fått mottagningsbesök. Resultatet 

tyder på att det är betydelsefullt att sjuksköterskor visar engagemang för de aspekter 

som föräldrar för in i samtalet. Enligt Jansson et al (2002) uttryckte mödrarna att det 

var av stor vikt att sjuksköterskorna gav sig tid, att inte stressa och att vara 

närvarande i situationen. Även Baggens (2002) belyser att det är angeläget att 

barnhälsovårdens sjuksköterskor visar att det finns tid och utrymme för 

frågestunder. I en annan studie av Baggens (2004) uppmuntrades föräldrarna 

däremot sällan att hitta egna lösningar på problemen som uppkom.  

Fägerskiöld, Wahlberg och Ek (2001) belyser i sin studie att mödrarna förväntade att 

barnhälsovårdens sjuksköterskor skulle vara stödjande och att de skulle tro på 

mödrarnas egen styrka. Hallberg, Lindbladh, Råstam och Håkansson (2001) påvisar i 

sin studie att både föräldrar och personal betonade att det mest betydelsefulla vad 

gäller barns hälsa var att ge stöd och utföra hälsokontroller. Liknande resultat 

framkom i vår studie där föräldrar ansåg att information om barnets hälsa och 

tillväxt var det mest betydelsefulla vid det första mötet med barnhälsovårdens 

sjuksköterska. I en annan studie framkom även att sjuksköterskor ansåg hembesök 
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som en bra metod för att förbättra familjens självförtroende i sin föräldraroll samt ge 

en ökad kunskap om barnets hälsa och utveckling (Sawyer, Barnes, Frost, Jeffs, 

Bowering & Lynch, 2013). 

I en studie av Jansson et al (2002) visade att mödrarna var mer nöjda med 

rådgivningen kring amning vid hembesök jämfört med mödrar som fått 

mottagningsbesök. Detta stämmer överens med vårt resultat där föräldrarna svarat 

att de fått mer stöd/information angående amning vid hembesök från 

barnhälsovårdens sjuksköterska jämfört med vid mottagningsbesök.  

Resultatet i vår studie visade att föräldrar som hade fått ett mottagningsbesök hade 

mer svårigheter med amning jämfört med hembesök. Almqvist-Tangen et al (2011) 

påpekar att tidigt amningsupphörande kan förebyggas genom stödjande insatser 

genom ett tidigt besök från barnhälsovården med moderns perspektiv i åtanke. 

Kylberg et al (2009) beskriver att den första tiden hemma med ett nyfött barn 

upplevs olika av föräldrar. Om kontinuiteten mellan BB och barnhälsovården 

fungerar, kanske föräldrarna kan känna sig mindre utlämnade efter hemkomsten. 

Det första mötet genom ett hembesök från barnhälsovården är av stor betydelse och 

bör göras inom cirka en vecka. Mötet är angeläget framförallt när det gäller amningen 

då en förtroendefull kontakt är avgörande för att rådgivningen kring amning ska fylla 

sin funktion.  

I vårt resultat har föräldrar fått mer stöd och information angående amning vid 

hembesök jämfört med vid mottagningsbesök. Kronborg et al (2007) belyser att 

hembesök bör erbjudas till mödrar så snart de kommit hem från sjukhuset och mötet 

bör ha fokus på både psykosociala och praktiska aspekter av amning.  I Fägerskiöld et 

al (2001) studie påvisades att mödrarna var mycket nöjda med rådgivning kring 

amning. Däremot upplevde de mödrar som upphört med amningen att de inte fick 

något stöd från sjuksköterskan inom barnhälsovården. 

Vårt resultat visade att när mödrarna hade svårigheter med amning bemöttes detta 

av barnhälsovårdens sjuksköterska med rådgivning efter egna behov samt 

amningsobservation. Enligt Kylberg et al (2009) bör alla mödrar erbjudas en 

amningsobservation under BB-vistelsen, särskilt viktigt är detta när det finns tecken 

på problem med amningen.  



19 
 

Metoddiskussion  

Med utgångspunkt från författarnas syfte där avsikten var att undersöka nyblivna 

föräldrars erfarenheter av hembesök respektive mottagningsbesök som första möte 

med barnhälsovårdens sjuksköterska var en enkätstudie ett naturligt designval. 

Enligt Polit och Beck (2012) är en enkätstudie ett bra sätt när undersökaren vill samla 

in empirisk data genom att mäta ett valt fenomen med hjälp av ett strukturerat 

instrument. Studien kunde ha genomförts med en kvalitativ ansats, som en 

intervjustudie men detta hade medfört ett mindre antal respondenter, vilket gjort 

studiens resultat mindre generaliserbart (Polit & Beck, 2012). Tanken var att nå en 

större grupp med nyblivna föräldrar och därför valde författarna att göra en 

enkätstudie. Studien har gjorts på uppdrag av verksamhetschefen inom 

barnhälsovården i Kalmar län. Därför begränsades studien geografiskt till detta 

område, vilket har gjort studien mindre generaliserbar.  

Författarna ansåg att det var en fördel att tillfråga de nyblivna föräldrarna i tidigt 

skede då föräldrarna hade det första mötet med barnhälsovården färskt i minnet. En 

annan möjlighet hade kunnat vara att tillfråga föräldrarna i ett senare skede men 

riskerna kunde då ha varit att enkäten glömdes bort och att det första mötet inte 

kändes så aktuellt för föräldrarna.  

Författarna utformade ett informationsbrev till de nyblivna föräldrarna för att ge 

information om studiens syfte samt att enkäten var frivillig och anonym. Henricson 

(2012) belyser att informationen ska vara kortfattad men lättförståelig och adekvat. 

Respondenterna ska kunna besluta om medverkan eller inte utifrån informations-

brevet. Författarna delade själva inte ut enkäterna med tillhörande informationsblad, 

det var sjuksköterskorna inom barnhälsovården som delade ut enkäterna till de 

nyblivna föräldrarna. Författarna har själva inte kunnat kontrollera vilken 

information som gavs av sjuksköterskorna som delade ut enkäterna. Det är 

betydelsefullt att informationen ges både muntligt och skriftligt till respondenterna 

(Henricson, 2012). Det var en svaghet i studien att författarna inte själva delade ut 

enkäten eller gav muntlig information om studien, men detta hade inte kunnat 

utföras på grund av tidsbrist samt resurser. Planen var att den information som 

författarna delgivit verksamhetschefen har förts vidare till sjuksköterskorna och att 

de sedan har fört denna information vidare till de nyblivna föräldrarna. 
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Då det saknades ett färdigt mätinstrument som passade till studien utformade 

författarna själva en enkät med hjälp av verksamhetschefen inom barnhälsovården, 

handledaren, tidigare forskning samt utifrån studiens syfte. Enligt Eliasson (2010) 

finns det inga undersökningar som är exakt lika och därför måste ett särskilt verktyg 

skapas för varje undersöknings enskilda ändamål. Det är av stor vikt att göra en bra 

enkät som täcker in ämnet fullständigt, är väl förberedd och består av systematiska 

frågor som ger en tydlig struktur. Ejlertsson (2005) belyser att förberedelserna är 

viktiga eftersom undersökningen inte går att komplettera i efterhand. Eftersom 

författarna själva utformade enkäten till studien kan vi inte mäta reliabiliteten i 

instrumentet. För att få en högre reliabilitet på enkäten skulle författarna ha testat 

instrumentet i förväg vilket inte har gjorts på grund av tidsbrist. Ett annat alternativ 

kunde ha varit att använda ett färdigt instrument men författarna hade svårt att finna 

ett instrument som svarade upp till studiens syfte. Henricson (2012) belyser att ett 

mätinstrument har en hög grad av reliabilitet om samma mått ses vid varje mätning 

med instrumentet.  

Under enkätens utformning har författarna varit medvetna om sin förförståelse och 

försökt ha en öppenhet inför enkätens frågeformulering. Det medför en risk att 

frågorna återger forskarens sätt att se på det som ska studeras (Henricson, 2012).  

En pilotstudie genomfördes för att undersöka enkätens validitet, innehåll samt 

utformning innan enkäten skickades ut till de nyblivna föräldrarna. Alla tolv föräldrar 

som deltog i pilotstudien svarade på alla frågor, de uttryckte att det var enkelt att 

förstå innehållet och att ifyllandet av enkäten inte tog för lång tid. Författarna ansåg 

att föräldrarna hade tolkat frågorna korrekt och därmed styrks instrumentets 

validitet. Ejlertsson (2005) belyser att för att få en så hög validitet som möjligt bör 

variablerna skrivas lättförståeligt och enkäten bör testas med en pilotstudie.  

Då författarna inte hade kontroll på hur många enkäter som faktiskt delades ut på de 

olika barnhälsovårdsmottagningarna kan bortfallet vara större än beräknat. Detta var 

en svaghet i studien. 

Föräldrarna har i enkäten gett svar på det som efterfrågades men en brist i enkäten 

var fråga nr 19 Vad anser ni vara mest betydelsefullt vid det första mötet med 

barnhälsovårdens sjuksköterska? där föräldrarna gav fler svarsalternativ än vad 

författarna hade tänkt. Detta hade kunnat förhindras genom att författarna beskrivit i 
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enkäten att föräldrarna skulle ha fyllt i ett svarsalternativ. Författarna har valt att 

använda alla svarsalternativ i resultatet.  

Författarna har varit noggranna med införandet av data i SPSS och genomfört 

analyserna både individuellt och gemensamt. Författarna har bland annat använt sig 

av stickkontroller för att minimera felkällor. 

Författarna har använt sig av femgradig Likert-skala i sju frågor i enkäten där 

respondenterna fått instämma i instämmer helt (5) eller instämmer inte (1) vilket inte 

gav den variation som författarna hade önskat. Skattningsskalan kunde ha haft en 

tiogradig skala, varje skattning kunde då ha blivit mer nyanserad och informationen 

inom de olika frågeområdena hade eventuellt fått en tydligare spridning. Resultatet 

hade kunnat bli mer preciserat. 

Resultatet kunde blivit annorlunda om det hade varit fler mottagningsbesök. 

Säkerligen påverkades även resultatet genom den geografiska avgränsningen till 

Kalmar län. Genom detta blir det svårt att generalisera resultatet då det kunde sett 

annorlunda ut någon annanstans i Sverige. 

Relevans för omvårdnad och vidare forskning 

Denna studie kan väcka tankar hos barnhälsovårdens sjuksköterskor för att förbättra 

stöd och information i det första mötet med nyblivna föräldrar. Sjuksköterskan i det 

kliniska arbetet bör vara observant på vad basprogrammet inom barnhälsovården 

innehåller och använda detta verktyg med stor flexibilitet där föräldrarna bör vara i 

centrum. Det är således betydelsefullt att sjuksköterskorna har ett individanpassat 

synsätt vad det gäller rådgivning, information samt stöd i mötet med föräldrar. Det 

första mötet är angeläget framförallt när det gäller amningen då det är av stor vikt att 

en förtroendefull kontakt uppnås mellan föräldrar och barnhälsovårdens 

sjuksköterska.  

Förslag till vidare forskning är att göra en kvalitativ studie om föräldrars upplevelser 

av det första mötet med barnhälsovårdens sjuksköterska. Det hade även varit 

intressant att göra en kvantitativ studie likt denna studie utifrån ett annat geografiskt 

område. Det skulle vara särskilt intressant att uppmärksamma olika grupper i 

samhället såsom invandrarfamiljer, unga föräldrar samt ensamstående föräldrar. 
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Slutsats 

Studien visar att de nyblivna föräldrarna ansåg att hembesök var en bra del av 

barnhälsovårdens verksamhet. Föräldrarna som fått ett hembesök ansåg att de fått 

stöd och information om amning, att de fått förtroende för barnhälsovårdens 

sjuksköterska samt att de fått tid för frågor och reflektioner jämfört med de som fått 

ett mottagningsbesök. Sjuksköterskan inom barnhälsovården har en viktig roll där de 

bör vara lyhörda på både tydliga och mindre tydliga tecken och på den hjälp som de 

nyblivna föräldrarna behöver i det första mötet. Sjuksköterskan har en undervisande 

och rådgivande roll i omvårdnadsarbetet och det är betydelsefullt att föräldrarna och 

barnet är i fokus. 
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Bilaga 1 

Enkät till nyblivna föräldrar 

 

1. Jag är: Kvinna   Man  

2. Ålder: <20år  20-29år   30-39år    >40år  

3. Utbildning: Grundskola  

Gymnasium  

Högskola/universitet 3 år eller mindre  

Högskola/universitet mer än 3 år  

 

4. Föräldraskap: Förstagångsförälder      Flergångsförälder 

5. Lever ni som barnets föräldrar tillsammans? Ja  Nej  

6. Vi kom hem från BB: Dag 1          Dag 2        Dag 3     Dag 4 eller längre   

7. Har ni blivit erbjudna hembesök från barnhälsovården?      

Ja       Nej              Tackat nej          Andra orsaker  

 

8. Anser du att hembesök är en bra del av barnhälsovårdens 

verksamhet? 

Instämmer inte      1 2             3         4            5       instämmer helt 

9. Ert första möte med sjuksköterskan inom barnhälsovården var ett: 

Hembesök   Mottagningsbesök  

10. Hur många dagar var ert barn när ni hade första besöket med 

sjuksköterskan från barnhälsovården? __________dagar 

 

 

 



 

 

11. Under första besöket fick du stöd/information om amning? 

 

Instämmer inte      1 2             3         4            5       instämmer helt 

Ej aktuellt 

 

12.  Anser du att barnhälsovårdens sjuksköterska gav ett bra 

stöd/information omkring amning?  

 

Instämmer inte      1 2             3         4            5       instämmer helt 

Ej aktuellt  

 

13.  Hade du svårigheter med amningen? 

Instämmer inte      1 2             3         4            5       instämmer helt 

Ej akutellt  

 

14.  Om du hade svårigheter med amning, hur bemöttes detta av 

sjuksköterskan på barnhälsovården? 

Rådgivning efter egna behov  

Amningsobservation (BHV- sköterskan är närvarande vid amning)  

Annat svar__________________________________________ 

Ej aktuellt  

15.  Anser du att sjuksköterskans stöd/hjälp vid amningen kunde 

förändras på något sätt? 

Ja   Nej  

Om ja, på vilket sätt?_______________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Ej aktuellt  

 

 



 

 

16.  Har ni under det första mötet fått tillräckligt med information och 

stöd från barnhälsovården? 

Instämmer inte      1 2             3         4            5       instämmer helt 

 

17.  Kände ni att ni fick ett förtroende för barnhälsovårdens 

sjuksköterska under första mötet? 

Instämmer inte      1 2             3         4            5       instämmer helt 

18.  Upplevde ni att ni fick tillräckligt med tid för egna 

frågor/reflektioner under första mötet med sjuksköterskan inom 

barnhälsovården?  

 

Instämmer inte      1 2             3         4            5       instämmer helt 

19.  Vad anser ni vara mest betydelsefullt vid det första mötet med 

barnhälsovårdens sjuksköterska?  

Information om:  

Barnhälsovården           barnets hälsa/tillväxt  amningsstöd  

Föräldraskap            skötsel av barnet  barnsäkerhet  

Sömn           rökning/alkohol  Annat____________ 

 

20. Saknade ni något under det första mötet med barnhälsovårdens 

sjuksköterska? 

Ja   Nej   

Om ja, vad?_____________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Tack för er medverkan



 

 

Bilaga 2 

 

 

Institutionen för omvårdnad 
Umeå universitet, 901 87 Umeå 
 

  2013-02-11 

Till er som är nyblivna föräldrar. 
 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet inom barn och 
ungdom vid Umeå universitet. Vi ska göra en studie om det första mötet med 
sjuksköterskan inom barnhälsovården för nyblivna föräldrar. 
 
Eftersom vårdtiderna på BB har förkortats blir sjuksköterskans roll på barnhälso-
vården allt viktigare. Avsikten med det första mötet för sjuksköterskan är att lära 
känna familjen och att påbörja ett ömsesidigt förhållande.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka kvalitén på hembesök och mottagnings-
besök som första möte med barnhälsovårdens sjuksköterska.  
 
Vi tillfrågar er som är nyblivna föräldrar och har haft ert första möte med barnhälso-
vårdens sjuksköterska att besvara en enkät med 20 frågor. Deltagandet är helt 
frivilligt. Personuppgifter finns inte på enkäten vilket innebär att ni är anonyma i 
denna studie. Ni lämnar era svar i en låda på er barnhälsovårdsmottagning. 
 
Resultatet av studien kommer sedan att redovisas i en magisteruppsats vid Umeå 
universitet. Resultatet hoppas vi kunna användas för att förbättra kvalitén på första 
mötet med barnhälsovården. Eventuella frågor kring studien eller information om 
studiens resultat kan ni ta del av genom kontakt med nedan angivna personer. 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 

Anette Sjöström   Madeleine Törnqvist 
Leg. sjuksköterska   Leg. sjuksköterska  
anette.sjostrom@ltkalmar.se  madeleine.tornqvist@ltkalmar.se 
 
 
 
Patrik Glasberg   Birgitta Olofsson 
Verksamhetschef BHV   Ansvarig handledare 
patrik.glasberg@ltkalmar.se  birgitta.olofsson@nurs.umu.se 
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