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❙ ❙ Sedan barnhälsovårdens start i början av förra seklet har
hembesök hos nyblivna föräldrar och deras barn varit en väl
beprövad metod. Ett nyfött barn, speciellt det första barnet, är
en stor omställning i de nyblivna föräldrarnas liv, och det är
inte ovanligt med depressioner. Samtidigt är föräldrarna öpp-
na för råd och stöd [1]. 

Förr gjordes hembesök för att kontrollera familjens bostad
och hygien samt barnets näringstillförsel. Samhället har för-
ändrats, och idag ses andra hälsoproblem. Individens integri-
tet, delaktighet och medbestämmande poängteras i större ut-
sträckning. 

Barnhälsovården måste utvecklas i takt med förändringar-
na i samhället och uppfylla dagens behov. Idag kan det vara
adekvat att fråga sig om hembesök verkligen är effektiva och
om föräldrar önskar få besök hemma.

Första mötet mellan familj och barnhälsovård har studerats
I några studier har såväl mödrars som sjuksköterskors syn på
viktiga aspekter vid det första mötet mellan familj och sjuk-
sköterska i barnhälsovården undersökts [2-4]. Mödrars till-
fredsställelse med och sjuksköterskors uppfattning av hem-
besök har studerats, och resultaten pekar på att hembesök hos
nyblivna föräldrar är effektivt.

Studier från USA och England visar också på positiva ef-
fekter med hembesök. De utländska studierna, som gjorts i en
annan kultur och annan barnhälsovård, har framför allt utvär-
derat speciella hembesöksprogram som har riktats till risk-
grupper, såsom ensamstående mödrar eller fattiga familjer
[5].

Bäst hemma, tyckte både mödrar och sjuksköterskor. I en av de
svenska studierna tillfrågades såväl sjuksköterskor (n=243)
som mödrar (n=676) från hela landet om var de ansåg att det
första mötet borde äga rum [2]. Nästan alla sjuksköterskor (96
procent) angav i en studie från 1998 att mötet skulle ske hem-
ma hos de nyblivna föräldrarna. 

Mödrarnas uppfattning om hembesök hade inte förändrats

under femårsperioden 1995–2000, 60 procent 1995 respekti-
ve 57 procent 2000 [2, 3]. Endast 6 procent av mödrarna
förordade BVC-besök som första besök, medan cirka en tred-
jedel menade att det inte spelade någon roll var mötet ägde
rum. 

Mödrar kommenterade att det var praktiskt med hembe-
sök, eftersom de slapp ge sig ut med det nyfödda barnet, vil-
ket kunde vara komplicerat innan de funnit en rytm i det dag-
liga livet. Mödrarna uttryckte också att de kände sig tryggare
i sin egen miljö. 

De förstagångsmödrar som erhållit hembesök angav i sig-
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nifikant större omfattning att det första mötet bör vara ett
hembesök (kanske kan det vara svårt för den som inte har egen
erfarenhet av hembesök att veta vad man går miste om) [4].

Färre hembesök, amningsfrekvensen sjönk. En nationell un-
dersökning av primipara mödrars tillfredsställelse med det
första mötet med sjuksköterskan i barnhälsovården visade att
mödrar som fått hembesök var nöjdare i jämförelse med möd-
rar som endast gjort BVC-besök [4]. Mödrar som hade fått
hembesök var i större utsträckning tillfreds med amningsråd-
givningen, med möjligheten att samtala i lugn och ro, med att
sjuksköterskan hade tid och var personlig i kontakten. 

Detta har även betonats i en tidigare nationell studie där så-
väl mödrar som sjuksköterskor angav att stöd och individuel-
la råd samt vänligt bemötande var viktiga aspekter för en bra
barnhälsovård [2]. 

Att modern är tillfreds med rådgivning om amning är ock-
så av vikt för barnets hälsa och utveckling och kan ses som en
viktig hälsoeffekt hos barnet. 

Samtidigt visar statistik att antalet hembesök hos nyfödda
barn och deras föräldrar har minskat med 14 procent under pe-
rioden 1995–2000 (från 76 till 62 procent) [2, 4]. Som orsak
angav sjuksköterskorna tidsbrist på grund av besparingar [3].
I takt med att vårdtiden på BB förkortats och hembesöksfre-
kvensen minskat har även amningsfrekvensen sjunkit [6]. 

Mödrar i låg social position mindre nöjda. Det visade sig även
att mödrar i låg social position var mindre tillfreds med det

första mötet med sjuksköterskan än mödrar i medel/hög 
social position [4]. Det är olyckligt att den grupp mödrar som
kanske är i störst behov av sjuksköterskans stöd är minst till-
fredsställd. Flera av skillnaderna sågs i svar som berörde in-
formation, kontakt och respekt. 

Kanske är det så att sjuksköterskor lättare identifierar sig
med mödrar i medel/hög social position. Mötet med mödrar i
låg social position visar på ett ojämlikt möte, trots sjukskö-
terskors uppfattning om vikten av att mötas på lika villkor [3,
4]. Sjuksköterskan är kanske mer avvaktande och kontrolle-
rande inför dessa mödrars förmåga att klara den nya situa-
tionen. Men det kan även vara så att mödrarna i låg social po-
sition är avvaktande och uppfattar sjuksköterskan som en
myndighetsperson i större omfattning än vad andra mödrar
gör. 

Mödrar i låg social position hade dessutom lägre känsla av
sammanhang (KASAM) och sämre självuppskattad fysisk
och psykisk hälsa än övriga mödrar. Känslan av samman-
hang, som innefattar begriplighet, hanterbarhet och menings-
fullhet, fungerar som en buffert vid stress [7].

Sjuksköterskorna fick god helhetsbild av familjen. I en kvalita-
tiv studie intervjuades sjuksköterskor i fokusgrupper om vad
de uppfattade som det viktigaste vid det första mötet med
nyblivna föräldrar [3]. De påpekade där betydelsen av att det
första mötet var ett hembesök. Hembesök sågs som det bästa
medlet för att kunna förmedla tillit och skapa sig en bild av fa-
miljens livssituation, vilket i sin tur var bärande för att få till
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Ett besök hemma hos nyblivna föräldrar och deras
barn ger barnhälsovårdens sjuksköterskor en bra in-
gång för att etablera en god relation med familjen.
På sikt kan den relationen vara betydelsefull för bar-
nets hälsa och utveckling.
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stånd ett stödjande klimat. Vikten av hembesök för att få en
helhetsbild av familjens situation konfirmeras också i andra
studier [8, 9]. 

Sjuksköterskorna i den kvalitativa studien poängterade
särskilt att detta hade betydelse för att i framtiden kunna ge
bra individuella råd. De underströk också hembesökets för-
delar, t ex tid/lugn och ro, att vara gäst/jämlik och möjlighe-
ter att skapa en god relation [3].

Det fanns dock en diskrepans mellan sjuksköterskornas
uppfattning och hur de handlade i praktiken [3]; de inbjöd inte
alltid de nyblivna föräldrarna till ömsesidigt beslut om var
mötet skulle äga rum. Detta visar på brister i föräldramedver-
kan. Visserligen kan en förbättring över tid skönjas, eftersom
mödrarnas uppgift om delaktighet ökade från 36 procent
1995 till 69 procent 2000. Vid båda mättillfällena visade det
sig emellertid att en tredjedel av mödrarna inte kom ihåg om
de varit delaktiga vid beslutet.

Barnhälsovården som stöd för föräldrarna
Barnhälsovården bör kombinera generella insatser med rikta-
de insatser [10, 11]. Sjuksköterskan bör vara öppen för att
prioritera mödrar i låg social position, förstagångsmödrar och
utlandsfödda mödrar, eftersom dessa har större behov av
sjuksköterskans råd och stöd än övriga mödrar. Samhällsut-
vecklingen går mot ökad individualisering och polarisering
[12]. Detta kan innebära att familjer med sämre förutsätt-
ningar, t ex lägre kunskapsnivå, sämre ekonomisk situation,
sämre tillgång till socialt stöd eller dålig känsla av samman-
hang, kan behöva mer stöd än andra familjer för att utveckla
en positiv föräldraroll. 

Hembesök åt alla ger grund för vårdprioritering. Eftersom möd-
rar idag skrivs ut tidigt efter förlossningen och eftersom am-
ningsfrekvensen har minskat är det av vikt att sjuksköterskan
erbjuder alla nyblivna föräldrar och deras barn hembesök. Åt-
minstone bör alla förstagångsföräldrar erbjudas hembesök.
Hembesöket är inte enbart av vikt för amningsrådgivning,
utan har även visat sig vara effektivt vid stödjande samtal för
att stärka familjens psykiska hälsa [13]. Hembesök ger sjuk-
sköterskorna en helhetsbild av familjen och en bra kontakt
med familjen, vilket vid senare konsultationer medför ökad
kvalitet i form av igenkännande, individualitet och bättre råd-
givning. 

Generella hembesök till nyblivna föräldrar är också en god
grund för vårdprioritering. Hembesök är inte en kvalitetsindi-
kator i sig eller ett alternativ till service utan kan vara en in-
terventionsmodell för hälsofrämjande arbete.

Familjernas tilltro till sin egen förmåga kan stärkas. Medarbe-
tare i barnhälsovården måste vara observanta på sitt förhåll-
ningssätt, speciellt gentemot föräldrar i låg social position,
och se föräldrarna som en samarbetspartner. Föräldrarnas
egen rätt och kompetens måste accepteras i ett ömsesidigt be-
slutstagande.

Viktiga begrepp för att ge föräldrarna kraft att få tilltro till
sin egen förmåga att fatta hälsobefrämjande beslut är att: 

• skapa en ömsesidig relation, 
• visa ömsesidig tillit, 
• sträva efter jämlik nivå, 
• visa stöd och bekräftelse, 
• fungera som rådgivare och undervisare och ta hänsyn till

familjens totala livssituation. 

Dessa begrepp, som i studierna [2-4] visade sig vara väsent-
liga i barnhälsovården ur såväl mödrars som sjuksköterskors
perspektiv, stämmer överens med begreppet »empower-

ment« [14], med folkhälsoarbete [15] och med Antonovskys
salutogena perspektiv på hälsa [7]. 

Än idag präglas barnhälsovården av den naturvetenskapli-
ga syn som fanns när verksamheten startade. Detta synsätt
måste utvecklas för att också stärka föräldrars självkänsla och
kompetens [10, 11]. Barnhälsovården bedrivs i familjens di-
rekta närmiljö, och den skiljer sig från traditionellt sjukvårds-
arbete eftersom den bedrivs i gränslandet mellan vardagslivet
och vardagslivets utveckling. Generellt sett behöver föräldrar
stöd i denna utveckling, vilket sker bäst genom »the voice of
lifeworld« i stället för »the voice of medicine« [16], och här
kan hembesök vara ett bra hjälpmedel. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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