
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BVC sjuksköterskors erfarenheter och 
reflektioner av att arbeta med barn som 

misstänks fara illa 
En intervjustudie 

Kristina Eriksson & Kristin Persson 

2017 
 

Examensarbete, Avancerad nivå (yrkesexamen), 15 hp 
Omvårdnad 

Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distriktssköterska 
Examensarbete inom distriktssköterskans kunskapsområde 

 
Handledare: Lisbeth Porskrog Kristiansen 

Examinator: Ann-Sofi Östlund 



 

 



 

 

Sammanfattning  
 
Bakgrund: Barnhälsovården har ett stort ansvar att upptäcka och stödja barn som 

misstänks fara illa. Barnavårdscentral (BVC) sjuksköterskans främsta uppgift är att 

främja barns hälsa och utveckling, tidigt identifiera problem, förebygga ohälsa hos barn 

samt ge föräldrastöd. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva BVC 

sjuksköterskors erfarenheter och reflektioner av att arbeta med barn som misstänks fara 

illa. Metod: En induktiv kvalitativ ansats med beskrivande design användes. 

Datainsamlingen genomfördes via semistrukturerade intervjuer med nio BVC 

sjuksköterskor. Materialet analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Huvudresultat: Att som BVC sjuksköterska möta och upptäcka barn som misstänks 

fara illa beskrevs som en tung och svår balansgång. Detta uttrycktes i form av 

oroskänslor som aktiverades såsom ansvarskänsla, svårigheter att hantera barn som 

misstänks fara illa samt olika hinder för orosanmälan. Vidare framkom behov av 

kollegialt stöd och värdet av att ha en bra relation till familjen för att underlätta en 

orosanmälan. BVC sjuksköterskorna uppgav organisatoriska hinder i samarbetet med 

socialtjänsten och förslag gavs som kunde avdramatisera anmälningsprocessen.  

Slutsats: BVC sjuksköterskan har en långt ifrån enkel uppgift när misstanke finns om 

att barn far illa och trots anmälningsplikt är det inte alla gånger en självklarhet att 

orosanmäla. Orsaker som olika svårigheter, oro, ansvarskänsla, hinder men också brist 

på stöd uppgavs. Samarbetet med socialtjänsten upplevdes som besvärlig men samtidigt 

sågs potential till en förbättring. Denna kunskap kan öka förutsättningarna för en 

tidigare upptäckt och förbättra omvårdnaden av barn som misstänks fara illa och i bästa 

fall stärka beslutsprocessen vid orosanmälan.  

 

Nyckelord: Barn som far illa, barnavårdcentralsjuksköterska, erfarenheter, 

orosanmälan. 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract   

Background: The child health care has a major responsibility to detect and support 

when suspecting a child is being abused. The child health care nurse (CHCN) primary 

duty is to promote children’s´ health and development, to early identify problems, 

preventing lack of health in children and to support the parents. Aim: The aim of this 

study was to describe CHCNs´ experiences and reflections in working with children in 

suspicion of child abuse. Method: The study was conducted according to inductive 

qualitative approach with a descriptive design. The data collection was performed 

through semistructured interviews with nine CHCNs. The material was analyzed using 

qualitative content analysis. Main results: The CHCNs described that there is heavy 

and difficult to meet children in suspicion of child abuse. It was expressed by activated 

feelings of concern as awareness of notification, various difficulty handling children in 

suspicion of child abuse and obstacles for non-notification. The collegial support and a 

good relationship to the family was considered facilitate a notification. The CHCNs 

described the cooperation with social services as organizational obstacles and 

suggestions were given to relieve the notification process. Conclusion: It is not easy for 

the CHCNs to meet children in suspicion of child abuse and despite a duty to notify it is 

not always obvious. Many causes such as difficulties, concern, awareness of 

notification, obstacles but also the lack of support emerged. The cooperation with the 

social services perceived as a difficulty but also for improvement. This knowledge can 

increase prerequisite for an earlier discovery and improved nursing care for children in 

suspicion of child abuse but also strengthen the notification process. 
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 1.Introduktion  
1.1 Inledning 
Det är varje barns grundläggande rättighet är att få omvårdnad, växa upp under trygga 

förhållanden och med vuxna närvarande få utvecklas i sin egen takt utifrån egna 

förutsättningar (Socialstyrelsen, 2014). Enligt FN s konvention definieras barn som 

människor under 18 år (Hallström & Lindberg, 2009). Barnkonventionen är ett 

internationellt avtal mellan många olika länder innehållande bestämmelser om 

mänskliga rättigheter för barn. Enligt den finns det fyra grundläggande principer som 

alltid ska beaktas när det gäller barn. Alla barn har samma rättigheter och lika värde, 

alla beslut som rör barn ska beaktas utifrån barnets bästa, alla barn har rätt till liv och 

utveckling samt rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (Barnkonventionen, 

2011).   

I Sverige förbjöds barnaga 1979 och lagtexten i Föräldrabalken 6 kap 1§ lyder att alla 

barn har rätt till en god fostran, omvårdnad, trygghet och får inte utsättas för kränkande 

behandling eller kroppslig bestraffning (SFS 1949:381). Om ett barn utsätts för aga kan 

detta enligt brottsbalken rubriceras som misshandel och vara straffbart (Rikshandboken, 

2014; Hallström & Lindberg, 2009).  

Barn som bevittnat eller upplevt våld kan utveckla aggressivitet, få utåtagerande eller 

passiva beteendeförändringar. Bristande kontakt till andra barn och hyperaktivitet som 

grundar sig i att ständigt vara i beredskapsläge syns också. Hos förskolebarn 

återupprepas ofta traumatiska händelser i deras lekar (Socialstyrelsen, 2014). Detta 

bekräftas i Hornors (2014) studie som visar på att barn som blir försummade har större 

sannolikhet att uppvisa känslomässiga och psykosociala beteendeproblem som 

passivitet, tillbakadragande eller aggressivitet. En studie visar att barn som far illa har 

svårt att alla gånger sätta ord på känslorna vilket istället yttrar sig som aggressivitet mot 

omgivningen. Barnen är tvungna att lägga sin energi på att överleva istället för att lägga 

energin på att trivas och må bra (Pábis, Wronska, Slusarska och Cuber, 2011).  

Det finns ett starkt samband mellan barn som far illa och långsiktiga konsekvenser 

under uppväxten och som vuxna. Barnen kan utveckla ett avvikande beteende, det kan 

även leda till kriminalitet, posttraumatiskt stressyndrom, depressioner samt fetma i 

vuxen ålder (Hanséus, Lagercrantz & Lindberg, 2012). Flera studier visar att både 
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fysisk och psykisk misshandel i barndomen kan associeras och utgöra en riskfaktor för 

lidande samt ge flera hälsoproblem exempelvis ångest och depression under uppväxten 

och i vuxen ålder (Thoresen, Myhre, Wentzel-Larsen, Flood Aakvaag & Hjemdal, 2015; 

Kalmakis & Chandler, 2015; Köhler & Lucas, 2014). 

 

1.2 Hälso- och sjukvårdens skyldigheter  
Myndigheter och personal inom bland annat skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård har 

enligt lag anmälningsskyldighet till socialnämnden om de i sin verksamhet får 

kännedom eller misstänker att ett barn far illa. Denna skyldighet har även 

yrkesverksamma i privat verksamhet på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens 

område. Anmälan gäller redan vid misstanke och ska göras omedelbart. Detta innebär 

att personalen inte behöver veta vad som hänt eller vem förövaren är för att för att göra 

en anmälan (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2016; SFS 2001:453; 

Socialstyrelsen, 2016). Barnskyddsutredningen visar ett mörkertal mellan det antal barn, 

då främst förskolebarn, som misstänks fara illa och de som verkligen anmäls till 

socialtjänsten (SOU 2009:68). Även anmälningsstatistik visar att det finns en 

underrapportering till socialtjänsten från hälso- och sjukvården när det gäller anmälan 

av barn som far illa (Socialstyrelsen, 2014). Detta överensstämmer med studien av 

Chihak (2009) som påtalar att det trots anmälningsskyldighet finns en underrapportering 

i många fall av barnmisshandel. Då anmälan av barn som far illa inte alla gånger 

kommer till socialtjänstens kännedom kan inte heller samhället ge det stöd och skydd 

som behövs till dessa barn (Socialstyrelsen, 2014).  

 

1.3 Barnhälsovårdens roll och ansvar  
I Sverige organiseras barnhälsovård i form av barnavårdscentraler (BVC). Vissa BVC 

ligger i familjecentraler vilket innebär att de delar lokal och samarbetar med andra 

verksamheter som mödravård, socialtjänst och öppen förskola. BVC sjuksköterskan är 

legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som barnsjuksköterska eller 

distriktssjuksköterska. Målen för barnavårdscentralens verksamhet regleras och styrs av 

Socialstyrelsen. BVC är frivillig och vänder sig till alla barn från födseln tills de börjar 

förskoleklass (Rikshandboken, 2014). 

Barnhälsovården har ett stort ansvar att upptäcka och stödja barn som far illa 
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(Rikshandboken, 2014). BVC sjuksköterskans roll är att främja alla barns utveckling, 

hälsa, förebygga ohälsa, tidigt identifiera och införa åtgärder (Magnusson, Blennow, 

Hagelin & Sundelin, 2016; Chihak, 2009). BVC sjuksköterskan är de som träffar så gott 

som alla små barn regelbundet och de möter de minsta barnen som varken kan berätta, 

fly undan eller värja sig om de far illa (Rikshandboken, 2014). Detta i enlighet med 

flera studier som påtalar att BVC sjuksköterskan har en unik uppgift och ett stort ansvar 

att identifiera barn som misstänks fara illa på grund av de i sin profession oftast möter 

barn i första ledet (Ben Yehuda, Attar-Schwartz, Ziv, Jedwab & Benbenishty, 2010; 

Hornor, 2014; Lazenbatt & Freeman, 2006). 

Vidare ingår det i BVC sjuksköterskans roll att stödja föräldrar samt att ge individuell 

hjälp till föräldrar och barn och detta underlättas genom ett förtroende mellan barnfamilj 

och vårdpersonal (Magnusson et al., 2016). I en studie om BVC sjuksköterskor och 

förstagångsmödrar betonas vikten av en bra relation mellan mor och sjuksköterska för 

att modern ska få ett bra stöd (Fägerskiöld & Ek, 2003). För att BVC sjuksköterskan ska 

kunna hjälpa utsatta barn och deras familj handlar det om att stötta familjerna genom att 

skapa en kontakt och genom samtal. Stödet kan generera i ett bättre självförtroende och 

större tilltro till föräldrarnas egna förmåga (Söderman & Jackson, 2011). Liknande 

framkom i en studie av Caneira och Myrick (2015) som påtalar vikten av att etablera en 

förtroendefull relation mellan sjuksköterska och familj för att tidigt kunna identifiera 

potentiella problem och därmed förebygga dessa. 

Sjuksköterskor som arbetar på BVC kan hamna i en svår roll då man misstänker att barn 

far illa och samtidigt vill ha kvar en bra kontakt med föräldrarna (Rikshandboken, 

2014). Backlund, Wiklund och Östberg (2012) visar i en studie att då misstankar 

uppstår om att barn far illa är en god och tillitsfull relation till föräldrarna viktig. Att 

samtidigt värna om en god relation till föräldrar vars barn man känner oro för och dels 

vara skyldig att agera för att på olika sätt förebygga att barn far illa var det väsentligaste 

bland deltagarna i studien. I studie av Herendeen, Blevins, Anson och Smith (2014) där 

BVC sjuksköterskans anmälningsbenägenhet studerats rapporteras att rädslan att förlora 

kontakten med familjen visade sig vara en av de vanligaste orsakerna till att 

orosanmälan uteblev.  

Enligt Socialstyrelsen (2014) är oro för att skada barnet ännu mer, rädsla att förlora en 

god relation till familjen, osäkerhet vad orosanmälan ledde till samt dålig återkoppling 

från socialtjänsten några av orsakerna till varför anmälningsskyldigheten inte alltid 
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följs. Detta överensstämmer med en australiensk studie av Nayda (2005) som visar att 

sjuksköterskor som gör en orosanmälan förlorar därefter kontrollen över det som händer 

med barnet och dess familj. Återkoppling ges sällan eller aldrig från socialtjänsten 

vilket orsakar stor oro bland sjuksköterskorna.  

 

1.4 Definition av begrepp barn som far illa 
Det finns ingen enkel definition på begreppet barn som far illa men det innefattar alla 

former av övergrepp, försummelse och utnyttjande som leder till faktisk eller potentiell 

skada för barnets utveckling eller hälsa (Socialstyrelsen, 2014). Magnusson et al. (2016) 

delar in begreppet barn som far illa i olika kategorier vilket grundar sig på vuxna 

personers bristande omsorgssvikt eller våld som kan påverka barnets kroppsliga eller 

själsliga hälsa. De skiljer även på aktivt eller passivt våld.   

  

Fysiskt aktivt våld räknas som kroppslig bestraffning som aga, okontrollerat våld och 

misshandel där vuxnas spärrar mot fysiska övergrepp bryts igenom (Magnusson et al, 

2016).  

Fysiskt passivt våld innebär omsorgsbrist eller vanvård, där de vuxna inte sörjer för 

barnets kroppsliga hälsa, välbefinnande och utveckling. Orsakerna kan vara brist på 

näringsriktig kost, lämpliga kläder för årstiden, vila, utevistelse och åldersadekvat 

tillsyn. Det innefattar även brister i barnets miljö ex psykisk sjukdom, missbruk eller 

intellektuell nedsättning (Magnusson et al, 2016).  

Psykiskt aktiv våld är svår att avgöra och definiera, men konsekvenserna är minst lika 

allvarliga som fysisk misshandel. Kärnan består i att hela barnet blir kränkt, det är fel på 

barnet oavsett vad den säger eller gör. Attityden som den vuxne förmedlar är att barnet 

är ovälkommet och oönskat samt att barnet kan användas för att fylla den vuxnes behov 

(Magnusson et al, 2016). 

Psykiskt passivt våld innebär situationer där vuxna av olika anledningar inte lyckas leva 

upp till föräldrarollens krav. Det kan bero på psykisk sjukdom, personlighetsstörning 

eller intellektuella begränsningar. De har inte förmågan att stödja barnet, intellektuellt, 

socialt, moraliskt eller känslomässigt och de förstår inte vad barnet signalerar med sitt 

språk och beteende. Det kan konkret handla om föräldrar som inte talar om känslor, inte 
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ser till att barnet leker och umgås med kamrater, inte visar empati eller inte berättar om 

vad man får eller inte får göra (Magnusson et al, 2016). 

Sexuella övergrepp tillkommer som en egen kategori där både aktivt och passivt samt 

fysiskt och psykiskt våld framkallas. Övergreppen innebär att barnet blir utsatt för 

sexuella handlingar mot sin vilja och kan inte till fullo förstå innebörden. Barnet är 

oförmögen att ge sitt medgivande, det kan även vara att barnet tvingas se på vuxnas 

sexuella aktivitet (WHO 2006). 

I föreliggande studie kommer fortsättningsvis ovanstående indelningar användas som 

utgångspunkt för att förklara begreppet barn som far illa. Vilket innebär att när 

begreppet förekommer kan det beteckna de typer av våld som beskrivits i de fem olika 

kategorierna. 

 

1.5 Olika tecken på att barn far illa och sjuksköterskors 

anmälningsbenägenhet 
Tecknen på att ett barn far illa kan variera och vara svårt att identifiera. Barnet kan ha 

synliga skador som exempelvis arm- eller benfrakturer till följd av misshandel. Men det 

kan även vara försummat, det vill säga där inte barnets grundläggande behov har 

tillgodosetts vilket inte alltid ger lika tydliga symtom. Det kan även finnas tecken på att 

barnet blivit sexuellt utnyttjat (Hallström & Lindberg, 2009). Andra kännetecken kan 

vara utvecklingsförseningar, svåra anknytningsproblem, psykosomatiska symtom, 

sömnsvårigheter och medicinska hälsoproblem (Söderman & Jackson, 2011). 

Studien av Eisbach och Driessnack (2010) visade att sjuksköterskor ofta tvekar att 

orosanmäla då det inte syns några fysiska tecken eller symtom hos barnet som skulle 

tyda på att barnet far illa. Vid synliga tecken fanns däremot ingen tvekan om att 

orosanmäla omedelbart. Detta kunde vara blåmärken eller där föräldrarna inte gav 

någon klar eller logisk förklaring till barnets skador. Liknande resultat återfinns i flera 

studier där sjuksköterskor kände sig mer säkra på att orosanmäla fysisk och sexuell 

misshandel än känslomässiga övergrepp och vanvård. Trots medvetenhet om 

anmälningsskyldighet kände sjuksköterskorna ändå osäkerhet och tvekan på grund av 

olika skäl som diffusa symtom, vilka konsekvenserna skulle bli samt brist på 

emotionellt stöd under anmälningsprocessen (Fraser, Mathews, Walsh, Chen & Dunne, 

2010; Piltz & Wachtel, 2009). I flera studier påtalades att trots att man som 
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sjuksköterska var väl medveten om sin anmälningsplikt så fanns behov och önskan av 

stöd från andra kollegor som hjälp i bedömningen av barn som misstänks fara illa. 

Enbart vikten av ett kollegialt stöd för att bara ha någon att diskutera med då misstanke 

fanns om att ett barn far illa ansågs värdefullt. Bristen på bland annat kollegialt stöd för 

att få en ”second opinion” var en orsak till utebliven orosanmälan bland 

sjuksköterskorna (Lines, Hutton & Grant, 2016; Russell, Lazenbatt, Freeman och 

Marcenes, 2004; Tingberg, Bredlöv och Ygge, 2008). 

 

1.6 Teoretisk koppling 
Den norska sjuksköterskan Kari Martinsens omvårdnadsteori är uppbyggd kring 

begreppet omsorg som är det fundamentala i vårdarbetet och som beskrivs som en 

social relation mellan människor (Kirkevold, 2000; Martinsen, 2003). Omsorg 

innefattar enligt Martinsen tre aspekter, den första är relation mellan två människor som 

innefattar ett öppet och nära förhållande, det andra är ett moralbegrepp som förklaras 

genom att ta ansvar för de svaga, och den tredje aspekten innefattas av konkreta 

situationsbetingade handlingar som baseras på en intuitiv förförståelse för den andres 

situation och att genast förstå det viktigaste i situationen och utifrån detta avgöra vad 

som bäst gagnar den andra. Martinsen ser kommunikation som en förnimmelse för att 

möjliggöra en förståelse mellan sjuksköterska och patient och att omsorg handlar om 

ömsesidighet, gemenskap och solidaritet med andra samt innefattar en förståelse och 

kompetens för andra människor som utvecklas genom fackkunskaper, erfarenheter och 

att vara i olika situationer (Kirkevold, 2000; Martinsen, 2003). Hon menar att om 

människor ska förstå varandra så krävs det något gemensamt som till exempel 

gemensamma regler, normer, behov eller aktiviteter (Kirkevold, 2000). Det som 

utmärker det professionella omsorgsarbetet är att omsorgstagaren är beroende av andra, 

omsorgsgivaren har ett ansvar och utan att förvänta sig något i gengäld (Martinsen, 

2003).  

1.7 Problemformulering   
Barnhälsovården har ett stort ansvar att upptäcka och stödja barn som far illa. BVC 

sjuksköterskor är de som regelbundet träffar de små barnen som varken kan fly undan 

berätta eller värja sig om de far illa (Rikshandboken, 2014; Lagerberg, 2001). Dessa 

barn riskerar att i allt större utsträckning drabbas av problem under uppväxten eller i 
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vuxen ålder av exempelvis ångest, kriminalitet och depression. Personal inom bland 

annat hälso-och sjukvård och skola har enligt lag anmälningsplikt och detta gäller redan 

vid misstanke och ska omedelbart anmälas (Magnusson et al, 2016; Hanséus, 

Lagercrantz & Lindberg, 2012; Thoresen et al, 2015).  

Tidigare forskning visar att trots anmälningsplikt är mörkertalet stort mellan barn som 

far illa och anmälan som görs till socialtjänsten och det finns en underrapportering från 

hälso-och sjukvårdens sida (SOU 2009:68; Jordan & Steelman, 2015; Chihak, 2009). I 

vissa situationer där det finns en misstanke om att barn far illa kan vårdpersonalen 

känna en osäkerhet och det kan vara ett svårt uppdrag som ibland kräver konsultstöd 

vilket bekräftas av tidigare forskning (Magnusson et al., 2016; Lines et al, 2016; 

Tingberg et al, 2008; Backlund et al, 2012). Det förefaller finnas få studier gjorda i 

Sverige på BVC sjuksköterskors erfarenheter och reflektioner av att arbeta med barn 

som misstänks fara illa. Författarna anser därför att ytterligare forskning är av största 

vikt för att undersöka svenska BVC sjuksköterskors erfarenheter och reflektioner för att 

få en ökad kunskap av fenomenet. Detta tros i förlängningen kunna leda till en tidigare 

upptäckt men även till en bättre omvårdnad av barn som misstänks fara illa.  

 

1.8 Syfte  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva barnavårdscentralsjuksköterskors 

erfarenheter och reflektioner av att arbeta med barn som misstänks fara illa. 
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2. Metod  
2.1 Design  
Föreliggande studie använde sig av en kvalitativ induktiv ansats med en beskrivande 

design (Polit & Beck, 2017) med innehållsanalys på såväl manifest som på latent nivå 

(Graneheim & Lundman, 2004) 

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp  
 
För att få svar på forskningsfrågan gjordes ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att 

deltagarna valdes efter inklusionskriterier (Polit & Beck, 2017). Inklusionskriterier i 

studien var att deltagarna skulle vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning 

som distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska, ha arbetat minst tre år på 

barnavdelning eller inom barnavårdscentral (BVC) verksamhet samt vara yrkesverksam 

inom BVC verksamhet idag. Nio BVC sjuksköterskor i ett län i Mellansverige 

tillfrågades, alla nio tackade ja till att delta i studien. De intervjuade BVC 

sjuksköterskorna var alla kvinnor i åldern 49 år till 64 år och medianåldern var 60 år. 

Alla BVC sjuksköterskor hade vidareutbildning där åtta var distriktssjuksköterskor och 

en barnsjuksköterska. Deltagarna hade arbetat på BVC mottagning från 6 år till 34 år 

med medianen 14 år. Två av BVC sjuksköterskorna arbetade på en familjecentral och de 

andra sju i BVC verksamhet kopplad till en hälsocentral. Alla utom två BVC 

sjuksköterskor hade yrkesmässiga erfarenheter av orosanmälningar. Författarna har valt 

att i huvudsak benämna de intervjuade BVC sjuksköterskorna ” informanter” i resten av 

föreliggande studie.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod  
Datainsamling genomfördes via individuella intervjuer och en intervjuguide utformad 

av författarna med semistrukturerade frågor användes (bilaga 1). Semistrukturerade 

intervjufrågor innebär att det finns några förutbestämda frågor för att få struktur i 

intervjun samt att svarsalternativen var öppna (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom 

öppna svarsalternativ gavs deltagarna chans att svara fritt vilket ger mer innehållsrik 

data för studiens syfte. Intervjuguiden utformades med bakgrundsfrågor och följdes 

därefter med åtta huvudfrågor (Polit & Beck, 2017). Intervjufrågorna berörde 
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bakgrundsfakta som ålder, arbetslivserfarenhet som sjuksköterska och tjänstgöringsår 

som sjuksköterska inom BVC verksamhet, detta för att beskriva urvalsgruppen. Några 

exempel på huvudfrågor frågor var ”Vad tänker du på när du hör begreppet barn som far 

illa? ” Kan du beskriva dina reflektioner med att jobba med barn som misstänks fara 

illa?”  Intervjufrågorna hade följdfrågor för att erhålla en djupare och fylligare 

beskrivning av deltagarnas berättelse (Polit & Beck, 2017). Följdfrågorna bestod av 

frågor som, ”Kan du utveckla det?” ”Kan du förtydliga det?”. En fråga ställdes till 

deltagarna i slutet av intervjun i syfte om något ville tilläggas som var relevant för 

studien eller om något förbisetts. Detta för att ingen viktig information skulle förgås. En 

pilotintervju genomfördes för att undersöka om frågorna var relevanta och förståeliga 

samt att det svarade på det syfte författarna valt (Polit & Beck, 2017.) Denna 

pilotintervju inkluderades då författarna ansåg att den gav bra och informativt material 

och inga ändringar behövde göras i intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes under 

totalt fem veckor under våren 2017. Längden på intervjuerna varade mellan 30 - 60 

minuter och spelades in med digital ljudupptagning. 

 

2.4 Tillvägagångssätt  
För att få tillstånd att intervjua distriktssjuksköterskor ansöktes anhållan om tillstånd 

från tre olika verksamhetschefer för primärvården i berörd region. Kontakt med 

verksamhetscheferna togs via telefon och ett muntligt godkännande inhämtades som 

sedan kompletterades med ett skriftligt via mail. Verksamhetscheferna gav i sin tur 

kontaktuppgifter till sina respektive vårdenhetschefer på de olika hälsocentralerna. Via 

telefon togs kontakt med fem vårdenhetschefer. Efter vårdenhetschefernas godkännande 

skickade de sedan ut informationsbrev med studiens syfte och upplägg till samtliga 

BVC sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. Författarna fick sedan namn 

av vårdenhetscheferna på de BVC sjuksköterskor som uppfyllde dessa kriterier och 

dessa kontaktades sedan av författarna via telefon om intresse att delta i studien, vilket 

resulterade i nio deltagare. BVC sjuksköterskorna fick själva bestämma tid, plats och 

datum för intervjun och samtliga valde att intervjuas på sin arbetsplats. Båda författarna 

deltog i intervjuerna, det var dock bara en som hade huvudansvaret och ledde intervjun, 

den andras uppgift var att notera eventuella stödanteckningar samt möjlighet att inflika. 

Ansvaret vid intervjuerna växlades mellan författarna från intervju till intervju. 
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2.5 Dataanalys  
Materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

enligt Graneheim och Lundman (2004). En induktiv ansats är lämplig att användas vid 

en objektiv analys av informanternas berättelse. Med kvalitativ innehållsanalys kan 

såväl manifest som latent innehåll analyseras. Det som benämns det manifesta utgör det 

tydliga och uppenbara i en text och kan kategoriseras. Det som benämns det latenta 

utgörs vad texten handlar om och tolkningen av den underliggande meningen och kan 

sammanfattas i teman (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna transkriberades i sin 

helhet ordagrant vilket innebär att allt skrivs med som pauser, suckar, harklingar, 

viskningar och skratt. Detta för att inte gå miste om icke verbal kommunikation då det 

kan påverka den underliggande meningen i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 

(2004). Materialet lästes sedan igenom ett flertal gånger av båda författarna var för sig 

för att få en helhetsbild av innehållet. Därefter bearbetades en genomgång av texterna 

gemensamt av båda författarna. Denna process gick från delar till helhet och fram och 

tillbaka för att på så vis lära känna sitt data. De meningar eller fraser som innehöll 

information som var relevant för frågeställningarna markerades. Texterna delades sedan 

upp i meningsbärande enheter det vill säga ord, meningar och text som utgör grunden 

för analysen och besvarar studiens syfte. Dessa kondenserades i syfte att korta ner 

texten och bli mer lätthanterlig men ändå behålla dess innehåll. Därefter försågs den 

kondenserade texten med koder vilket är en etikett på en meningsenhet som kortfattat 

beskriver dess innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 

Koderna jämfördes sedan med varandra och fördes därefter utifrån skillnader och 

likheter samman till subkategorier och sedan kategorier. Under analysprocessen 

framträdde sju subkategorier, tre kategorier och ett tema. Kategorierna utgjorde det 

centrala och manifesta innehållet i intervjuerna och svarade på frågan ”Vad” Utifrån 

kategorierna framträdde ett övergripande tema som beskrev det latenta innehållet i 

intervjuerna och besvarade frågan ”Hur” (Graneheim & Lundman, 2004). För att 

tydliggöra analysprocessens steg presenteras den nedan (Tabell 2).  
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Tabell 2:  Exempel ur analysprocessen 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori Tema 

“jaa… dom gånger när jag 
ser de hära..och får den här 
magkänslan som nu känns 
det inte bra nu e jag orolig 
att … ja att de finns en oro 
över att de här barnet far 
illa.. (2)” 

De gånger 
magkänslan 
kommer att det här 
känns inte bra, att 
känna en oro över 
barnet 

Obehagskänsla Känslor av 
svårigheter att 
hantera att barn 
far illa 

Oroskänslor 
som aktiveras  

 
 
 
 

Att 
upptäcka 
och möta 
barn som 
misstänks 
fara illa – 

en tung och 
svår 

balansgång 
 

“jag bollar ju ofta med 
kollegorna ..jag kan ofta 
ringa och fråga men sen kan 
jag även ta in läkaren vid nåt 
besök där jag vill att läkaren 
ska vara mer observant och 
titta lite extra på (5)” 

Jag bollar ofta med 
kollegorna och 
rådfrågar de. Jag 
kan även låta 
läkaren vara 
närvarande vid nåt 
besök för att göra 
den mer observant 
och titta lite extra. 

Strategi för 
stöd 

Kollegialt stöd Underlättande 
stöd vid 
orosanmälan  

”det här med uppföljning 
från soc...det tycker jag är 
jättejobbigt , jag vet inte vad 
som händer och vad som 
pågår i familjen liksom, får 
dom nån hjälp….vart det 
avskrivet...man oroar sig 
ju...hur går det för dom, hur 
blir det ...jag kanske gör en 
anmälan och sen träffar jag 
dom inte på länge... (6)” 

Väldigt jobbigt 
med uppföljningen 
från socialtjänsten 
angående vad som 
hände, om något 
hände så de fick 
hjälp eller om det 
avskrevs. 

Oro vid oklar 
och dålig 
uppföljning 
från 
socialtjänsten 

Organisatoriska 
hinder 

Samarbetet 
med 
socialtjänsten  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  
För att skydda individen vid forskning finns det fyra huvudsakliga etiska krav att beakta 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet uppfylldes då 

informanterna fick muntlig information vid första kontakten samt skriftlig information 

via mail om deras deltagande i studien och studiens syfte. Samtyckeskravet uppfylldes 

då informanterna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta utan att uppge något skäl till detta. Konfidentialitetskravet innebar att all 

data behandlades konfidentiellt och att informanternas identitet inte kan kännas igen i 

studieresultatet och att författarna avidentifierade informanterna genom fingerade siffror 

som (1) (2) osv. Nyttjandekravet uppfylldes genom att materialet som samlats in under 

studiens gång inte använts på annat sätt än för avsedd forskning. Data som samlats in 

har förvarats oåtkomligt för obehöriga och endast författarna och handledaren har haft 

tillgång till materialet. All data kommer att raderas och kasseras vid avslutad studie. 

Deltagarna kommer att ges möjlighet om så önskas att ta del av den godkända studien 

(Vetenskapsrådet, 2017).   
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3. Resultat  
Fynden visade ett övergripande tema med tre underliggande kategorier. Temat som 

framkom var Att upptäcka och möta barn som misstänks fara illa – en tung och svår 

balansgång. De tre kategorierna var Oroskänslor som aktiveras, Underlättande stöd vid 

orosanmälan och Samarbetet med socialtjänsten. Under kategorierna framkom sju 

subkategorier. Subkategorierna beskrivs under varje kategori och resultatet i sin helhet 

kommer att beskrivas i löpande text. Resultatet består av citat som kommer att 

presenteras med kursiv stil. För att förtydliga vilken informant som sagt vad refereras 

varje citat med (1) (2) (3) osv. Tema kategorier och subkategorier presenteras i figur 3.  

 

 

 
                                  

Figur 3: Tema, Kategorier och Subkategorier 

 

3.1 Att upptäcka och möta barn som misstänks fara illa – en tung och svår 

balansgång  
Temat som löpte som en röd tråd genom informanternas berättelser är hur svårt och 

tungt det många gånger upplevdes att både upptäcka och möta barn som misstänks fara 

Att	upptäcka	och	möta	barn	som	misstänks	fara	illa	-
en	tung	och	svår	balansgång

Oroskänslor	som	
aktiveras	

Stor	
ansvarsmedvetenhet

Känslor	av	svårigheter	
att	hantera	att	barn	

far	illa

Hinder	för	utebliven	
orosanmälan	då	barn	
misstänks	fara	illa

Underlättande	stöd	
vid	orosanmälan	

Kollegialt	stöd

Samarbetet	med	
familjen

Samarbetet	med	
socialtjänsten	

Organisatoriska	
hinder

Avdramatisera	
anmälningsprocessen
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illa samt vilken tung balansgång det är om och hur detta ska hanteras och om 

orosanmälan ska göras eller ej.  

 

3.2 Oroskänslor som aktiveras  
Kategorin beskrev informanternas medvetenhet om det ansvar som enligt lag åvilade de 

att anmäla barn som misstänks fara illa. Detta att enbart tala om mötet med barn som 

eventuellt skulle kunna fara illa väckte många starka känslor och dessa upplevelser och 

känslor av svårigheter fanns även med i att upptäcka barn som misstänks fara illa. 

Dessutom infann sig också känslan av att som BVC sjuksköterska inte kunna påverka 

vissa saker och vidare beskrevs olika hinder till att en orosanmälan uteblir. Kategorin 

bestod av tre subkategorier: Stor ansvarsmedvetenhet, Känslor av svårigheter att 

hantera att barn far illa och Hinder för orosanmälan då barn misstänks fara illa. 

3.2.1 Stor ansvarsmedvetenhet 

Samtliga informanter var väl medvetna om sitt professionella anmälningsansvar som 

sjuksköterska och att anmäla vid misstanke då ett barn far illa och att få en känsla att 

något känns fel i mötet med barnet och familjen kunde aktivera den plikten. Att ha 

anmälningsplikten som argument kunde ibland upplevas tryggt att ha och försvara sig 

med inför föräldrarna. Det kunde även underlätta då tveksamma beslut skulle tas och ha 

den att luta sig emot. 	

 “…vid minsta misstanke så är det ju faktiskt min skyldighet och det kan man så att säga 

skylla på...att det spelar ingen roll vad du säger...men jag är skyldig att göra det här…”  

(5).  

Ansvaret att finnas där för barnet och att fokus alltid måste läggas på barnet för att 

skydda det upplevdes som en stor och viktig uppgift för samtliga informanter. Att även 

finnas där för föräldrarna för att stärka och erbjuda hjälp i föräldraskapet var en annan 

viktig aspekt av ansvarskänsla. Samtliga informanter framhöll att om de kände en oklar, 

tvivelaktig eller diffus förklaring från föräldrarna om fysisk synlig misshandel eller där 

inga tvivel fanns gjordes en direktanmälan till socialtjänsten. Detta gjordes då utan 

diskussion eller kontakt med föräldrarna före. 
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“för jag känner att nånting är fel men det är barnet jag hela tiden ska se och erbjuda 

föräldrarna hjälp och vill inte de det frivilligt då gör jag en anmälan” (3).  

 

Det framkom också med stor tydighet att BVC sjuksköterskorna var väl insatta med god 

kunskap om gällande regions rutin för när en orosanmälan skulle göras.  

3.2.2 Känslor av svårigheter att hantera att barn far illa  

Samtliga av informanterna upplevde starka känslor i mötet med barn som far illa. Orden 

oro, första känslan samt magkänsla var återkommande bland informanterna och att 

området upplevdes svårt och tufft nämndes bland flera hos informanterna.   

 “…ja de gånger jag ser det hära och får den här magkänslan...som nu känns det inte 

bra...nu är jag orolig...ja det finns en oro över att det här barnet far illa…” (2).   

 

De uppenbara fallen där det var synligt att barnet far illa ex blåmärken och frakturer 

upplevdes enklare att upptäcka. Informanterna framhöll att trots att det finns olika 

tecken av omsorgssvikt behöver det inte leda till en orosanmälan. Det kunde röra sig om 

att barnet hade bristande hygien, där hemmet var rörigt, stökigt och smutsigt, där det 

förekom dåligt språkbruk från föräldrarna gentemot barnet och familjer med dålig 

ekonomi. Det kunde även röra sig om en oroande viktnedgång eller fetma hos barnet 

men också föräldrarnas bristande följsamhet till behandling av barnet exempelvis vid 

skabb eller hårlöss.  

 “…jag kan känna det här verbala när det inte är en snäll ton ...det är något man 

upptäcker vid första hembesöket att de har en hård jargong men sen behöver inte det 

betyda att barnet far illa…” (7).  

 

Det svåraste att upptäcka var de diffusa eller dolda fallen där det fanns en osäkerhet om 

barnet egentligen far illa. Barnets beteende gentemot sin omgivning exempelvis BVC 

sjuksköterskan, föräldrarna eller andra barn kunde ge upphov till en känsla att något inte 

stod rätt till. Någon informant uppgav att man ser mycket i väntrummet beträffande 

kontakten och umgänget med andra barn. Även i föräldragrupperna sågs mycket av 

anknytningen till föräldrarna och hur barnen interagerar med varandra. 

”…den oron man har när man ser barnen på BVC ...om barnet beter sig lite 

annorlunda...man ser ju lite ändå i kontakten med mig va…“ (6).  
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Ibland togs barnet tillbaka till BVC för säkerhets skull för att göra en extra kontroll och 

vissa av informanterna uppgav att de gjorde ett nytt hembesök eller ringde upp 

föräldrarna för att stämma av läget och förvissa sig om motsatsen vid osäkerhet. 

”…jag kanske tar hit dom en extra gång… ganska snart för att prata igen eller titta på 

barnet och göra en liten ny kontroll…” (6). 

 

En känsla av svårighet där vissa saker inte kunde påverkas av BVC sjuksköterskan 

uppgavs också. Det talades om att barnet har de föräldrar de har och varken kan välja 

eller byta och att som BVC sjuksköterska inte kunna påverka eller göra något åt det. 

Exempel på detta kunde vara när barnet har svagbegåvade föräldrar och då förmågan till 

exempelvis intellektuell eller känslomässig omsorg inte riktigt fanns där för barnet men 

där man som BVC sjuksköterska ändå bedömde att det inte innebar någon uppenbar fara 

för barnet.  

“…sen förstår man ju liksom hur de har haft de ...de har en svår situation ...sen kan de 

ju inte byta föräldrar heller…” (9).  

 

Något mer som uppleves som svårt för BVC sjuksköterskan att inte kunna påverka var 

där kvinnor föder fler och fler barn. En del av dessa kvinnor insåg sin situation och var 

beredd på att göra en förändring, men trots flera inbokade tider för sterilisering ändå 

inte dök upp. Svårigheter kändes även över föräldrar som återupprepat inte dyker upp på 

inbokade tider för tillväxtkontroller exempelvis vikt, syn eller hörsel. Det gjorde 

informanterna bekymrade och oroliga om något var fel där hemma, om något allvarligt 

hänt eller om det enbart berodde på slarv eller glömska från föräldrarnas sida. 

“…senast idag hade jag en som inte kom för jag vet inte vilken gång i ordningen och 

där mamman själv är orolig för barnet och misstänker nån form av bokstavsdiagnos 

och ändå kommer de inte ...och har missat flera tider och då jag ringde hade hon glömt 

det helt enkelt…” (1). 

 

3.2.3 Hinder för orosanmälan då barn misstänks fara illa  

Ett hinder att barn som misstänkts fara illa inte anmäldes, uppgavs bland informanterna 

vara de tidsbegränsade BVC besöken. Och ju äldre barnet blev är tiden ännu mer 
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begränsad. Det ledde till mer osäkerhet av att inte se igenom eller uppfatta den rätta 

familjebilden just i den stunden när de var på BVC. 

“…vi träffar de en gång per år…tänk er...tre fyra femårs kontroller en gång per år...de 

kan ju vara jättefina här...exemplariska…” (4).  

 

Det skapade en efterföljande undran över hur många barn som egentligen far illa och 

som man därför kunde missa. Samtidigt var man väl medveten om att som BVC 

sjuksköterska varken kunna upptäcka eller se allt. 

“…också en känsla av att det är säkert många fler barn som far illa än jag märker ...det 

kan jag bli lite frustrerad över för det förstår jag ju att det är...men jag vet ju också att 

jag inte ser allt tyvärr…” (2). 

 

Vissa av informanterna uppgav att en anledning till utebliven orosanmälan kunde vara 

att man som BVC sjuksköterska har olika uppfattningar om och vad som uppfattades 

berättigat att orosanmäla eller inte. En del uppgav “hellre fria än döma” det vill säga 

vara mer säkra på sin sak innan en orosanmälan gjordes medans vissa var av den 

uppfattningen att man hellre skulle orosanmäla en gång för mycket än en gång för lite.  

“…jaa, utebliven orosanmälan är väl...från vårat håll är det väl så där att man vill ju 

hellre fria än döma…” (8). 

 

Några informanter uppgav att ju längre erfarenhet man hade som BVC sjuksköterska 

ingavs man mera mod och minskad osäkerhet beträffande både orosanmälan och risk för 

att hamna i konflikt med föräldrarna. Detta kunde leda till att man hade en högre 

anmälningsbenägenhet än de nya BVC sjuksköterskorna. 

“det kommer nog med åldern det där att man ser mera...i början när jag jobba då var 

det lite gruvsamt att anmäla med tanke på då...vad kanske föräldrarna tycker och 

tänker...att dom ska byta BVC men dom får väl göra det då, för oron för barnet måste 

alltid gå först” (3).  

 

Informanterna diskuterade dock om vad konsekvenserna av en orosanmälan kunde leda 

till för barnet men även för familjen och detta upplevdes vara det största hindret för att 

göra en orosanmälan. En rädsla och osäkerhet för att ha fel, ställa till något elände i 

familjen, mista förtroendet till föräldrarna, att föräldrarna skulle byta BVC är några av 
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exemplen på dessa konsekvenser. Detta ledde till att man som BVC sjuksköterska 

ibland ville vara mer säker i sin bedömning och därför kanske avvaktade med en 

orosanmälan. 

 

“…det är ju fel tänkt det här men jag tror att det är många som tänker att man avvaktar 

litegrann och ser...det kanske blir bättre...det kanske ändrar sig ...jaa, det är en svår 

avvägning…” (6). 

 

3.3 Underlättande stöd vid orosanmälan  

Denna kategori beskrev informanternas erfarenhet av behov och stöd från kollegor av 

olika professioner samt vikten av att ha ett bra samarbete med familjen för att underlätta 

och möjliggöra en orosanmälan när barn misstänks fara illa. Kategorin består av två 

subkategorier: Kollegialt stöd och Samarbetet med familjen. 

 

3.3.1 Kollegialt stöd 

De flesta informanterna upplevde många gånger vara i behov av stöd och att ha någon 

att rådfråga vid osäkerhet vid misstanke om att ett barn far illa. Detta kunde dels vara 

både före under och efter ett BVC besök. Men det kunde även bara vara för att få ett råd 

på telefon. Stödet kunde komma från andra BVC sjuksköterskor, läkare, kurator, 

psykolog etc. Värdet av kollegialt stöd då “flera ögon” kunde se barnet och göra en 

bedömning tillsammans uppgavs som väldigt viktigt. 

“…jag bollar ju ofta med kollegorna ...jag kan ofta ringa och fråga men sen kan jag 

även ta in läkaren vid nåt besök där jag vill att läkaren ska vara mer observant och titta 

lite extra på …“ (5). 

 

En viktig del av det kollegiala stödet återfanns även i de återkommande 

nätverksträffarna med förskolechefer och socialtjänst samt BVC sjukskötersketräffar 

några gånger per år. Där diskuterades och lyftes problem fram som upplevdes tunga och 

svåra att själv kunna avgöra och då stöd kunde behövas för vidare handläggning i 

ärendet. Vidare framhölls det värdefulla och viktiga samarbetet med förskolan vilket 

samtliga informanter tyckte fungerade bra. De hade ett utbyte av varandra och hjälpen 
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därifrån var mycket uppskattad. Dessutom var föräldrarna oftast positiv och gav sin 

tillåtelse till BVC sjuksköterskan att kontakta förskolans personal om något behövde 

diskuteras runt barnet. 

Några av informanterna arbetade på en familjecentral där en fältsekreterare från 

socialtjänsten fanns på plats några dagar i veckan. Detta upplevdes som en tillgång och 

trygghet att kunna “slinka” in till den om behov uppstod. 

“ …nu har vi ju också vår fältsekreterare här ...man vänder sig till den och den kan 

vara med och liksom själv se….och det är ju bra, nära till hands…”  (1).  

 

Att arbeta flera BVC sjuksköterskor på samma arbetsplats upplevdes positivt då stöd 

och “bollande” med varandra blev enklare i och med lättillgängligheten och närheten till 

varandra. Några av informanterna arbetade ensam som BVC sjuksköterska vilket många 

gånger upplevdes som svårt. Det kunde gälla situationer där man enbart skulle behövt få 

ett råd från kollegor eller socialtjänst istället för att göra en orosanmälan. 

“ …sen kan jag ha lite orosanmälningar också... och det är bara ha lite hjälp, ibland 

kan man bara ringa och prata med de och få en diskussion bara, fast de vill ofta att man 

ska göra en anmälan när man ringer... det kan jag tycka vara jobbigt för ibland vill 

man bara prata med någon som jobbar med just den biten…” (6). 

3.3.2 Samarbetet med familjen  

Samtliga informanter uppgav värdet av att ha en bra kontakt och relation med 

föräldrarna och att det underlättade omvårdnaden om både barnet och familjen. Detta 

kunde förenkla samarbetet med föräldrarna för att gemensamt diskutera fram en lösning 

om det förelåg något problem. Ärlig och tydlig information gentemot föräldrarna ansågs 

vara mycket viktigt för att bygga upp samt behålla förtroendet till föräldrarna. Ibland 

behövdes endast BVC sjuksköterskans vägledning och stöd ges till föräldrarna. I annat 

fall hänvisade BVC sjuksköterskan familjen till andra instanser exempelvis barn och 

familjehälsan vilket kunde få föräldrarna till insikt att själv söka hjälp. Det kunde även 

leda till att föräldrarna själva gjorde en anmälan till socialtjänsten vilket bland 

informanterna alltid ansågs vara det absolut bästa. 

“...nu ser jag och hör utifrån vad du berättar...känns som att det är kaos hemma hos er 

nu…stämmer det här eller har jag fått nåt på bakfoten...jag kan vara ganska öppen, 
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direkt och ärlig och då kan man ta en diskussion med föräldrarna om vad som 

hänt...hur kan vi lösa det här…” (2).  

 

3.4 Samarbetet med socialtjänsten  

Kategorin beskrev informanternas erfarenheter och reflektioner av samarbetet med 

socialtjänsten då barn misstänks fara illa. Framförallt framhölls organisatoriska hinder. 

Men det gavs även förslag som kunde underlätta för ett bättre samarbete som på så vis 

kunde avdramatisera anmälningsprocessen. Kategorin består av två subkategorier: 

Organisatoriska hinder och Avdramatisera anmälningsprocessen. 

  

3.4.1 Organisatoriska hinder 

Samtliga informanter påpekade dilemmat med dålig och/eller ingen återkoppling från 

socialtjänsten efter att en orosanmälan gjorts. Framförallt gällde detta barn från två till 

fem år och där kontakten med BVC är ungefär en gång per år. Det skapade både 

frustration och irritation då man efter en orosanmälan inte fick någon vetskap alls om 

vad som hänt med barnet eller familjen. Om det ledde till någon åtgärd eller om ärendet 

avskrevs. Avsaknaden av återkoppling skapade i sin tur en oro av att inte kunna släppa 

tankarna över barnet. Speciellt i de fall där familjen av någon anledning inte återvände 

till BVC, exempelvis vid byte av BVC eller omplacering till familjehem. Där skulle en 

återkoppling betytt en bekräftelse på att BVC sjuksköterskan känt och gjort rätt.  

”…det här med uppföljning från soc…det tycker jag är jättejobbigt, jag vet inte vad som 

händer och vad som pågår i familjen liksom, får dom nån hjälp…vart det 

avskrivet...man oroar sig ju ...hur går det för dom, hur blir det ...jag kanske gör en 

anmälan och sen träffar jag dom inte på länge…” (6).  

 

Många informanter uppgav att på grund av ovisshet om eventuell åtgärd efter den första 

orosanmälan, gjordes en ny orosanmälan igen och detta kunde leda till flera 

orosanmälningar gång på gång i samma ärende. Ändå fanns det en förståelse bland 

informanterna för att socialtjänsten har sekretess och därför inte kan återkoppla och att 

detta styrs av lagar och regler. Sekretessen kunde kringgås om ett godkännande av 

föräldrarna gavs till socialtjänsten så en återkoppling till BVC sjuksköterskan kunde 

ges.  
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“ … jag tror säkert att de från soc skulle få prata med mig om de frågar föräldrarna att 

dom får ta kontakt med BVC…” (6). 

 

Ett annat organisatoriskt problem som de flesta informanterna upplevde besvärligt var 

socialtjänstens ständiga personalomsättning vilket kunde leda till att innan en utredning 

var klar kunde en ny person överta utredningen. Det skapade många gånger en stor 

frustration bland informanterna då det var önskvärt att endast ha en och samma 

kontaktperson för att underlätta samarbetet. Som situationen var idag visste de aldrig 

vilken de fick prata med.  

 “…men vad jag upplevt med soc är att de slutar och så blir det nån ny och så är dom 

inte insatt i fallet... liksom och så ska dom ha mer information av oss och vi är skyldiga 

att lämna …ny personal innan de är klart…” (5). 

3.4.2 Avdramatisera anmälningsprocessen  

För de flesta av informanterna klingade ordet “anmälan” negativt och kunde upplevas 

som hårt och anklagande gentemot föräldrarna och detta ansågs som en viktig aspekt i 

anmälningsprocessen. Flera av informanterna föreslog ett namnbyte som inte lät så 

hotfullt och tyckte det skulle heta exempelvis ”ansökan” istället då socialtjänsten ofta av 

föräldrarna förknippades med en maktutövare som enbart ”tar barnen från sin familj”. 

Ett namnbyte trodde informanterna skulle gjort föräldrarna mer positivt inställda och 

kanske underlättat för att själv söka hjälp hos socialtjänsten.  

”…vi har pratat mycket om det här att det borde heta ansökan till socialtjänsten istället 

för anmälan…det sitter så djupt rotat i folk att det är en anmälan… “ (7). 

Värdet av att få till ett sådant “teamarbete” ansågs oerhört viktigt för informanterna för 

att öppna upp och få till ett bättre arbetsklimat mellan föräldrar, socialtjänst och BVC 

sjuksköterska. Informanterna ansåg att om alla inblandade tillsammans strävade och 

samverkade åt samma håll och mål kunde det avsevärt underlätta för barnets och 

familjens bästa. 
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4. Diskussion  
 
4.1 Huvudresultat  
Syftet med studien var att beskriva barnavårdscentralsjuksköterskors erfarenheter och 

reflektioner av att arbeta med barn som misstänks fara illa. 

Temat som analysen resulterade i beskriver BVC sjuksköterskornas erfarenheter samt 

reflektioner i att upptäcka men även möta barn som misstänks fara illa som en tung och 

svår balansgång. Detta uttrycktes i form av oroskänslor som aktiverades så som 

ansvarskänsla, olika svårigheter att hantera barn som far illa men även hinder för en 

orosanmälan. Ett behov av kollegialt stöd samt vikten av att ha en bra kontakt med 

familjen ansågs som underlättande vid och för en orosanmälan. Organisatoriska hinder 

och en önskan om bättre samarbete med socialtjänsten för att kunna avdramatisera 

anmälnings processen beskrevs också.  

  

4.2 Resultatdiskussion   
 
Den röda tråden som löper genom resultatet i föreliggande studie är att BVC 

sjuksköterskan upplever det som en tung och svår balansgång med att upptäcka och 

möta barn som misstänks fara illa. Detta skapade och aktiverade hos informanterna 

starka känslor i form av svårigheter och osäkerhet, inte minst i omvårdnaden av dessa 

barn och hur det skulle hanteras. Vilket kan jämföras med en med en finsk studie där ett 

möte med barn som misstänks fara illa väcker starka känslor och som kan vara svår för 

sjuksköterskan att klara av (Paavilainen, Åstedt-Kurki, Paunonen-Ilmonen & Laippala, 

2002). Att tidigt kunna identifiera dessa barn upplevdes som svårt då inga synliga 

tecken förelåg och då även osäkerheten om barnet verkligen far illa infann sig bland 

informanterna. Istället fick de gå på en känsla att något inte stämmer, en sorts 

magkänsla och att något känns fel. Detta i linje med Rowse (2009), Kraft och Eriksson 

(2015) och Schols, de Ruiter och Öry (2013) studier där sjuksköterskor även uttrycker 

olika känslor som “svårt” och en “magkänsla” som uppkommer i mötet med barn som 

misstänks fara illa. I föreliggande studie kunde denna magkänsla enligt informanterna 

uppstå i exempelvis mötet med familjen och barnet och deras beteende. Vilket styrks i 

studien av Backlund et al. (2012) som påtalar att symtom som visar sig i barnets 

beteende och i relationen mellan barnet och föräldrarna uppfattades som mer diffusa och 
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därför förknippades med osäkerhet. Studien av Paavilainen och Tarkka (2003) påtalar 

att sjuksköterskor använder sig av olika ”verktyg” för att identifiera barn som far illa. 

Det kan vara genom intuition eller förvärvade kunskaper som sedan används för att 

upptäcka barn som far illa utifrån barnets och familjens beteende. Detta är i linje med 

Kari Martinsens tankar om att våra sinnen är betydelsefulla för varseblivning och att 

sjuksköterskan med hjälp av sin tidigare erfarenhet i liknande situationer både kan förstå 

samt känna igen patientens behov. Men det krävs även fackkunskap och praktiska 

färdigheter för att hjälpa och lindra (Kirkevold, 2000). 

Eisbach et al. (2010) studie visar att känslor som ovisshet att orosanmäla uppkom hos 

sjuksköterskor då inge synliga tecken fanns hos barnen. I en studie av Paavilainen, 

Helminen, Flinck och Lehtomäki (2014) där syftet var att beskriva 

distriktssjuksköterskors arbete med att identifiera och ingripa vid barnmisshandel 

framkom att det finns flera olika former av barnmisshandel och att detta identifieras vid 

olika stadier. Tecken på fysisk misshandel är ofta klarare och tydligare än tecken på 

känslomässig misshandel och omsorgssvikt.  

Ett exempel som nämns i föreliggande studie för att öka säkerheten i sin bedömning 

kunde vara att ta tillbaka barnet till BVC för ett extra besök eller göra ett nytt 

hembesök. Detta är i enlighet med studien av Eisbach et al. (2010) och Backlund et al. 

(2012) där sjuksköterskan för att bli mer säker i sin bedömning gjorde uppföljning 

genom tätare kontroller eller hembesök. Informanterna i föreliggande studie uppgav att 

man ser mycket i anknytningen mellan förälder och barn men även hur barnen i sitt 

beteende interagerar med andra människor exempelvis föräldrar, andra barn etc. 

Tidigare forskning stödjer detta och visar att barn som far illa visar detta i sitt beteende 

både psykiskt och fysiskt genom bland annat aggressivitet, utåtagerande, passivitet, 

sömnstörningar, gråt och rädsla. Det kan även förekomma andra kännetecken som 

utvecklingsförseningar och svåra anknytningsproblem (Socialstyrelsen, 2014; Pábis et 

al., 2011; Söderman & Jackson, 2011; Hornor, 2014). I föreliggande studie framkom en 

känsla av att som BVC sjuksköterska inte kunna påverka vissa situationer. Exempelvis 

kunde det vara genom avbokade eller uteblivna BVC besök där familjen aldrig dök upp. 

Detta i enlighet med Backlund et al (2012) som framhåller dilemmat med gles och 

osammanhängande kontakt på grund av exempelvis föräldrar som inte dyker upp med 

barnen på inbokade BVC kontroller. 
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Alla informanter i föreliggande studie var medvetna om sin anmälningsskyldighet och 

att alltid ha barnet i fokus sågs som en viktig aspekt. Tydlighet och ärlighet till 

föräldrarna framhölls som en viktig del i anmälningsprocessen. Att ha 

anmälningsplikten att luta sig emot kunde underlätta tveksamma beslut samt ha som 

argument inför föräldrarna vid en orosanmälan. Detta framkom även i Hanséus et al. 

(2012) och Backlund et al. (2012) studier som betonar vikten av att informera och 

hänvisa till skyldigheten man som hälso- och sjukvårdspersonal har att orosanmäla 

övergrepp även om det bara rör sig om misstankar. Studierna påtalar även värdet av att 

vara tydlig och försöka få föräldrarna att förstå och inse att det finns en oro för barnets 

situation och att syftet är att hjälpa och stödja barnet och familjen samt att det handlar 

om ett yrkesmässigt ansvar och ingen personlig avoghet.  

 

Det reflekterades mycket bland informanterna i föreliggande studie över olika hinder för 

en orosanmälan och här nämndes bland annat osäkerheten att inte kunna se igenom 

familjebilden eftersom BVC besökstiden är begränsad och på så vis kan barn missas 

vilket överensstämmer med studien av Backlund et al. (2012). Ett annat hinder som 

nämndes var att ha olika uppfattningar som BVC sjuksköterska beträffande att kunna 

avgöra vad som ansågs vara befogat att orosanmäla eller inte. Ett skäl till en högre 

anmälningsbenägenhet bland BVC sjuksköterskorna bedömdes vara att lång 

yrkeserfarenhet ingav mer mod och mindre osäkerhet. Paralleller kan dras till Rowses 

(2009) studie där sjuksköterskorna rapporterade att erfarenhet leder till mera 

självförtroende och säkerhet vid orosanmälan av barn som far illa.  

Det största hindret som framkom i föreliggande studie var konsekvenserna av vad en 

orosanmälan kan leda till. En rädsla för att ha fel, ställa till något ytterligare problem för 

både barnet och familjen, att mista kontakten och förtroendet med familjen samt att 

familjen valde att byta BVC uppgavs av informanterna vara de vanligaste orsakerna till 

utebliven orosanmälan. Vilket styrks och är i enlighet med flera studier som visar att de 

vanligaste orsakerna att inte orosanmäla är rädslan att ha fel samt mista kontakten och 

förtroendet med föräldrarna (Schols et al, 2013; Russell et al, 2004; Jones et al, 2008; 

Louwers et al, 2012; Lazenbatt & Freeman, 2006). 

 

Behovet av stöd från kollegors olika professioner visade sig ha en betydande roll för 

informanterna i föreliggande studie angående beslut gällande handläggningen av barn 
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som misstänks fara illa. Att få medhåll från kollegor om att något inte står rätt till kan 

styrka tron på att ens intuition stämmer. Det här kan jämföras med flera studier som 

visar värdet av ett kollegialt stöd vid ovisshet om misstanke att ett barn far illa (Lines et 

al, 2016; Tingberg et al, 2008; Pábis et al, 2010, Schols et al, 2013). Wallby, Fabian och 

Sarkadi (2013) påtalar fördelarna med att organisera BVC som en del i en familjecentral 

för att ge bättre förutsättningar till föräldrastöd, preventivt arbete och samverkan. Detta 

stödjer informanternas tankar i föreliggande studie om familjecentralers fördelar där 

närheten och tillgången till andra professioner i samma hus ansågs värdefullt och 

positivt. Samarbetet och utbytet med förskolan och dess personal framhölls som 

uppskattat och värdefullt och fungerade enligt alla informanter utmärkt vilket även 

överensstämmer i studien av Backlund et al. (2012).  

Något som lyftes och ansågs vara en viktig aspekt i föreliggande studie var värdet av att 

ha en god kontakt och ett bra samarbete med familjen. Inte minst för att lättare kunna 

hjälpa, vägleda och/eller ge stöd vid tänkbara problem, att vid behov kunna hänvisa till 

andra instanser som exempelvis barn/familjehälsan eller socialtjänsten men det ansågs 

även underlätta processen för en eventuell orosanmälan. Liknande ses i studien av 

Jackson, Kissoon och Greene (2015) som hävdar att sjukvårdspersonal har en unik 

position att upptäcka misstänkt barnmisshandel och kunna ingripa för att hantera 

konsekvenserna av detta samt att främja barns säkerhet och välbefinnande genom att 

erbjuda hjälp och stöd men också hänvisa till andra instanser för barnskydd.  

Lepistö, Ellonen, Helminen och Paavilainen (2016) och Caneira et al. (2015) framhåller 

att den primära preventionen för att tidigt identifiera och upptäcka problem samt erbjuda 

resurser är av största vikt. Det är också avgörande att tillsammans med familjen 

diskutera för att få vetskap om deras egentliga behov av stöd och på så sätt förebygga 

och förhindra att barn far illa. I en nyligen gjord studie av Nimoiya, Hashimoto, Tani 

och Mori (2017) påtalas att en tidig upptäckt kan leda till förhindrande att barn far illa 

och därför bör en prevention påbörjas såväl under graviditeten som efter förlossningen 

genom regelbundna hembesök av sjuksköterskor för att tidigt finna eventuella problem 

samt ge stöd till dessa familjer. Detta lyfts även fram av Köhler och Lucas (2014) där 

det framkom att arbetet för barns rättigheter behöver stärkas genom exempelvis 

universella interventioner och insatser i form av tidigt föräldrastöd inom mödra-och 

barnhälsovården. Resultatet i föreliggande studie visar att det bästa ansågs vara om 

föräldrarna själv insåg behovet av hjälp och tog kontakt med exempelvis barn och 
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familjehälsan eller socialtjänsten. Kari Martinsens tankar är i likhet med detta då hon 

anser att betydelsen av all omvårdnad måste baseras på en personlig relation mellan 

människor vilket innebär ett öppet, nära förhållande och en god kommunikation som 

förmedlar trygghet och därmed bekräftar patienten och inbjuds till ett deltagande. Detta 

är en nödvändig utgångspunkt för en god omvårdnad och bestäms utifrån mottagares 

situation och kräver en insikt i människors livssituation för att avgöra möjligheter och 

begränsningar i olika situationer. Det är därför nödvändigt att ha en förståelse för att 

klara balansgången mellan förmynderi och respekten för människors självbestämmande 

(Kirkevold, 2000; Martinsen, 2003). 

 

I föreliggande studie påtalades informanternas erfarenheter av organisatoriska hinder i 

samarbetet med socialtjänsten. Framförallt gällde detta avsaknaden av återkoppling från 

socialtjänsten efter en orosanmälan vilket resulterade i att informanterna inte fick den 

bekräftelse som de gärna behövt för att se om de haft rätt i sin intuition och bedömning. 

Detta ledde i sin tur till att inte kunna släppa oron om barnet och vad som hände med 

och efter en orosanmälan vilket kan jämföras med resultaten i studierna av Tingberg et 

al. (2008) och Jones et al. (2008). Detta bekräftas och styrks även i studierna av Lines et 

al (2016), Backlund et al. (2012) och Kraft och Eriksson (2015) där liknande brist på 

återkoppling från socialtjänsten gav sjuksköterskan en känsla av ovisshet och oro om 

vad som egentligen hände samt om det ledde någonstans och hur det blev för barnet och 

familjen. Hos informanterna i föreliggande studie fanns en förståelse att socialtjänsten 

styrs av sekretess men att detta kunde kringgås om föräldrarna gav sitt medgivande till 

socialtjänsten för att ge en återkoppling till BVC sjuksköterskan. Enligt Socialstyrelsen 

(2014) hävs sekretessen mellan socialtjänsten och hälso-och sjukvården genom 

samtycke av vårdnadshavarna i det enskilda fallet och detta möjliggör därmed 

samverkan och kvalitetsarbete i enskilda ärenden.  

Det framkom även att den ofta höga personalomsättningen hos socialtjänsten upplevdes 

som ett stort problem bland informanterna i föreliggande studie. Det kunde innebära att 

samma ärende/utredning behandlades av olika handläggare innan det var avslutat samt 

att informanterna var tvungen att på nytt delge samma eller kompletterande information. 

Detta i linje med studien av Backlund et al. (2012) och Piltz och Wachtel (2009) där det 

framkom att en ansträngd arbetssituation och en hög personalomsättning inom 
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socialtjänsten upplevs vara ett stort problem som drabbar kontinuiteten i relationen, 

både för personal och för föräldrar/barn samt försvårar samarbetet. 

 

Det som bland informanterna i föreliggande studie framhölls som önskvärt och ansågs 

kunde vara en förutsättning till ett bättre samarbete mellan föräldrar, BVC sjuksköterska 

och socialtjänst var behovet att försöka avdramatisera anmälningsprocessen. 

Vårdguiden (2015) menar att man som förälder kan vara rädd att socialtjänsten ska 

omhänderta barnet och därför bör socialtjänsten först och främst utreda vilken hjälp och 

vilket stöd som behövs för att klara av sitt föräldraskap och erbjuda det. 

Begreppet “anmälan” upplevdes av informanterna som ett laddat och negativt ord med 

en ton av anklagande gentemot föräldrarna och som därför kunde uppfattas som ett hot 

av föräldrarna. På grund av detta upplevde informanterna att det därför kunde vara svårt 

att delge till föräldrarna. Detta är i linje med Kari Martinsens tänkesätt om att makt 

ingår i alla beroenderelationer och i en vårdrelation är patienten den svagare och moral 

är en förutsättning så inte detta missbrukas samt håller makten i balans. Sättet att vara 

mot varandra och förhållandet människor emellan bygger på det etiska krav och 

engagemang som finns hos människan (Kirkevold, 2000). 

Ett förslag som kom från informanterna och som uttrycktes som mindre 

avdramatiserande och mindre hotfull är istället uttrycket “ansökan”. Detta kan jämföras 

med Backlund et al. (2012) där det även lyfts att man som vårdpersonal bör undvika 

ordet “anmälan” till försök att avdramatisera anmälningsprocessen och där förslag som 

“skyldighet att kontakta socialtjänsten” kunde användas istället. Detta sågs även i 

Naydas (2005) studie där förslag och önskan om en mer öppen kommunikation och ett 

bättre samarbete med socialtjänsten kan leda till en avdramatisering av 

anmälningsprocessen samt öka anmälningsbenägenheten bland sjuksköterskor.  

 

4.3 Metoddiskussion  
Syftet med föreliggande studie var att beskriva BVC sjuksköterskors erfarenheter och 

reflektioner av att arbeta med barn som misstänks fara illa. För att besvara studies syfte 

valdes en induktiv kvalitativ ansats med en beskrivande design (Polit & Beck, 2017). 

Denna metod är lämplig då syftet är att beskriva deltagarnas erfarenheter och att inte ha 

en förutfattad mening eller teori om ämnet (Polit & Beck, 2017; Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarna till föreliggande studie har valt att diskutera metoden 



 

 27 

enligt begrepp som Graneheim och Lundman (2004) beskriver för att diskutera 

trovärdigheten i kvalitativa studier som består av giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet.  

4.3.1 Giltighet   

Giltigheten i en studie står för hur pålitligt resultatet är. För att öka studiens trovärdighet 

är det viktigt att välja rätt metod för datainsamling, författarna till föreliggande studie 

valde intervjuer som datainsamlingsmetod (Graneheim & Lundman, 2004). Genom 

intervjuer kan den intervjuade beskriva erfarenheter, känslor och arbetssituation (Kvale 

& Brinkman, 2014). Att uppmuntra deltagarna att prata fritt om ämnet och med egna 

ord berätta historier säkerställer trovärdigheten (Polit & Beck, 2017). Deltagarna har en 

viktig roll för giltigheten i studien då det är deras erfarenheter och reflektioner som är 

avsedd att studeras samt att belysa ämnet från olika håll beträffande erfarenheter och 

reflektioner för att på så vis fånga in det studerade området på ett bra sätt (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarna till föreliggande studie använde sig av ett ändamålsurval 

för att få svar på forskningsfrågan. Detta innebär att deltagare valdes utifrån kriterier 

som förutbestämdes för att uppfylla studiens syfte vilket förstärker studiens giltighet 

(Polit & Beck, 2017). Samtliga BVC sjuksköterskor i föreliggande studie var kvinnor 

och hade en medianålder på 60 år, vilket kan ses som en svaghet i studien eftersom en 

stor spridning i kön och ålder bland de deltagande ökar en studies trovärdighet (Polit & 

Beck, 2017). Samtidigt tror författarna till föreliggande studie att i det här fallet speglas 

det hur verkligheten ser ut. Då syftet var att beskriva erfarenheter ansågs år av 

erfarenheter som BVC sjuksköterska vara essentiell. Samtliga deltagare hade olika lång 

arbetserfarenhet inom BVC verksamhet vilket stärker studiens giltighet då det ger en 

större variationsbredd (Graneheim & Lundman, 2004). Samtliga intervjuer gjordes inom 

samma region men på olika hälsocentraler både på landsbygd och i stad vilket ger en 

större bredd på variation och som ytterligare styrker studiens giltighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

4.3.2 Tillförlitlighet 

Enligt Polit och Beck (2017) innebär en studies tillförlitlighet om studien skulle kunna 

få ett likvärdigt resultat om studien skulle upprepas i ett liknande sammanhang samt 

med liknande deltagare. Tillförligheten förstärks enligt Graneheim och Lundman (2004) 
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om analysarbetet är väl beskrivet. Båda författarna genomförde och deltog vid varje 

enskild intervju och materialet transkriberades och analyserades noggrant vilket 

förstärker föreliggande studies tillförlitlighet vilket bidrog till att båda författarna fick 

en bra översikt över materialet vilket ytterligare förstärker tillförligheten (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

  

I resultatdelen presenteras citat från deltagarna och samtliga deltagare finns 

representerade i resultatet vilket styrker tillförlitligheten. Trovärdighet är en fråga om 

hur man bedömer skillnader och likheter mellan kategorier, ett sätt är att visa 

representativa citat från den transkriberade texten (Graneheim & Lundman, 2004). En 

intervjuguide med semistrukturerade frågor användes för att täcka att samma 

information efterfrågades (Polit & Beck, 2017). Författarna till föreliggande studie 

saknar erfarenhet i intervjuteknik och använde därför en semistrukturerad intervjuguide 

med förutbestämda frågor som stöd vilket styrker studiens tillförlighet i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004). Att använda semistrukturerad intervju kan dock anses 

som en svaghet då de intervjuade deltagarna kan ha känt sig styrda av det författarna 

frågade om (Kvale & Brinkman, 2014) vilket kan ha påverkat resultatet i föreliggande 

studie. Samma öppna frågor har ställts i alla intervjuer till samtliga informanter men 

följdfrågorna har improviserats utifrån vad informanterna berättat. Författarna har 

utvecklat sin intervjuförmåga under studiens gång. De intervjuer som gjordes i början 

uppmuntrade informanterna till lite mindre följdfrågor vilket kan ha haft påverkan och i 

förlängningen lett till att någon information uteblivit. Intervjuerna har dock resulterat i 

ett rikt material. En styrka i föreliggande studie kan vara då deltagarna själv valde plats 

och tid för intervjun vilket skapar en trygghet i intervjusituationen (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

4.3.3 Överförbarhet  

Överförbarhet i en studie avser om hur resultatet i den kvalitativa studien kan överföras 

till en annan grupp eller ett annat sammanhang (Polit & Beck, 2017). 

Genom att författaren ger en klar och tydlig beskrivning av urval, deltagarnas bakgrund, 

datainsamlingsmetod och analysprocess underlättas överförbarheten. Lämpliga citat och 

en rik och stark presentation av resultatet ökar överförbarheten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Föreliggande studies metodavsnitt är tydligt beskrivet utifrån urval, 
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deltagare, datainsamling och dataanalys vilket i sin tur underlättar bedömningen av 

överförbarheten. Det är läsarens uppgift att avgöra om resultatet i föreliggande studie 

kan överföras till andra grupper (Polit & Beck, 2017; Graneheim & Lundman, 2004). 

Det som kan försvaga föreliggande studies överförbarhet till liknande grupper är att de 

intervjuade var enbart kvinnor och då det enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

önskvärt med variation.  

 

4.4 Klinisk implikation för omvårdnad  
Föreliggande studie visar att det i BVC sjuksköterskans möte med barn som misstänks 

fara illa finns olika slags svårigheter, osäkerhet och hinder. Men det finns även 

förutsättningar som kan förändras till det bättre för att underlätta omvårdnaden runt 

dessa barn. Författarna till föreliggande studie fann att BVC sjuksköterskan trots ett 

visst missnöje i samarbetet med socialtjänsten är positivt inställda för att få till en 

förbättring. Även om det enligt lag finns en sekretess så kan andra möjligheter till 

kommunikation finnas. Ett förslag kan vara att som BVC sjuksköterska delge 

föräldrarna information om den sekretess som finns hos socialtjänsten gentemot BVC 

sjuksköterskan och att de på grund av detta inte tillåts någon inblick i utredningen och 

att endast ett medgivande från föräldrarna kan häva den sekretessen. Även socialtjänsten 

behöver upplysas om vad värdet av en orosanmälan kan innebära för BVC 

sjuksköterskan. Kunskapen som föreliggande studie ger har betydelse för alla som 

arbetar med barn och kan i bästa fall leda till att fler barn som misstänks fara illa i större 

utsträckning upptäcks tidigare. Det kan även minska svårigheterna och osäkerheten för 

BVC sjuksköterskorna kring att orosanmäla barn som misstänks fara illa. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 
BVC sjuksköterskans roll är att främja alla barns utveckling, hälsa, förebygga ohälsa, 

tidigt identifiera och införa åtgärder. Författarna till föreliggande studie har tolkat 

informanternas erfarenheter och reflektioner i möten med barn som misstänks fara illa 

som ett svårt, känslosamt och tungt uppdrag. Inte minst med avvägningen att se och 

agera och att vara skyldig att agera samt känslan av svårighet, oro och osäkerhet vid 

misstanke om att barn far illa. Författarna till föreliggande studie anser att vidare 

forskning i ämnet behövs och är nödvändig för att kunskap ger ökad trygghet och 
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säkerhet och ett förslag om en kommande studie kan därför vara att undersöka BVC 

sjuksköterskors specifika behov av åtgärder för att underlätta detta.  

 

4.6 Slutsats 
Det är ett svårt och tungt uppdrag för BVC sjuksköterskor att möta barn som misstänks 

fara illa. Trots att BVC sjuksköterskan är väl medveten om sin anmälningsplikt är det 

långt ifrån självklart att orosanmäla alla gånger vilket kan bero på olika hinder och hur 

begreppet barn som far illa uppfattas och tolkas. Dessutom uttrycks ett behov av 

kollegialt stöd från olika professioner samt att ha en bra relation till familjen. Det 

önskas även ett förbättrat samarbete mellan socialtjänsten, BVC sjuksköterska och 

barnfamiljerna. Denna kunskap kan öka förutsättningarna för en tidigare upptäckt men 

även förbättra omvårdnaden av barn som misstänks fara illa och i bästa fall stärka 

beslutsprocessen vid orosanmälan. 
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