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Sammanfattning 
 
Sjuksköterskan på Barnhälsovården (BHV) har bland annat uppgiften att tidigt 
identifiera och påbörja åtgärder om och när hon upptäcker problem i barns hälsa, 
utveckling och/eller uppväxtmiljö. Vid minsta oro att ett barn far illa har hon skyldighet 
att anmäla detta till Socialtjänsten. Enligt aktuell forskning görs få anmälningar från 
BHV.  I föreliggande studie stod barnhälsovårdssjuksköterskans behov av stöd vid 
anmälningar om misstänkt barnmisshandel i fokus. Syftet var att beskriva det behovet 
samt undersöka om och på vilket sätt hon upplever sig ha det stöd hon behöver i sitt 
arbete när hon ska gå vidare med att göra en orosanmälan. En kvalitativ studie med 
induktiv ansats valdes. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio 
barnhälsovårdssjuksköterskor. Därefter analyserades intervjuerna med kvalitativ 
innehållsanalys. Enligt lagen skall anmälan göras vid ”minsta oro” men resultatet visar 
att barnhälsovårdssjuksköterskan upplever att det inte alltid är denna regel om ”minsta 
oro” som gäller.  Inför en anmälan upplevs den egna yrkeserfarenheten vara en 
trygghetsfaktor. Kollegor visar sig vara mycket viktiga inför en anmälan och det är ofta 
barnhälsovårdssjuksköterskorna söker stöd hos dem innan de söker Socialtjänsten för 
stöd och råd. Tvärprofessionellt arbete med Socialtjänsten visar sig vara värdefullt men 
här märks också känslor av frustration då Socialtjänsten ofta inte återkopplar efter en 
anmälan. Dålig samverkan med Socialtjänsten påverkar barnhälsovårdssjuksköterskan 
negativt i hennes arbete. Sammanfattningsvis visar resultatet att yrkeserfarenhet, stöd i 
lagen, stöd från kollegor, konsultation, stöd och återkoppling från Socialtjänsten samt 
uppföljande åtgärder av Socialtjänsten är mycket betydelsefulla faktorer för 
barnhälsovårdssjuksköterskor vid anmälningsärenden från BHV om misstänkt 
barnmisshandel.  
 
 
Nyckelord: Barnhälsovårdssjuksköterska, orosanmälan, barnmisshandel, socialtjänst. 
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INLEDNING 
I Sverige har vi en barnhälsovård som sträcker sig från det att barnet i princip är nyfött 
upp till sex års ålder. Därefter tar skolhälsovården vid. Lundén (2010, s. 7) skriver att 
barnadödligheten i Sverige är låg, att de flesta barn har ett bra hälsotillstånd och att 
nästan alla barn i åldrarna noll till sex år besöker barnhälsovården (BHV). Under 
utbildningen väcktes hos författarna till denna studie ett intresse för 
barnhälsovårdssjuksköterskans arbete och hennes skyldighet att göra en orosanmälan 
om hon kan identifiera barnmisshandel. Det görs för få anmälningar till Socialtjänsten 
från flera olika yrkesgrupper bland vilka barnhälsovårdssjuksköterskor är en grupp 
(Backlund, Wiklund & Östberg 2012, s. 17). Med denna vetskap ville författarna till 
föreliggande studie gå vidare och utforska detta mer. I föreliggande studie benämns 
barnhälsovårdssjuksköterska som BHV- sjuksköterska och för enkelhetens skull som av 
kvinnligt kön (hon), dock därmed inte sagt att det inte kan vara en man. 
 
 
BAKGRUND 

Barnhälsovårdssjuksköterskans preventiva arbete. 
 
Lundén (2010, s. 7) beskriver att de flesta barn i Sverige har ett gott hälsotillstånd och 
växer upp i miljöer som ger utrymme för en god fysisk och psykisk utveckling och även 
om det kommer rapporter om att barn upplever stress så har barn i Sverige fortfarande 
en hög levnadsstandard. Nästan alla barn i åldrarna noll till sex år besöker BHV. Fokus 
har inom BHV skiftats från att lägga tyngdpunkten på medicinska problem till att även 
uppmärksamma barnens och deras familjers psykosociala situation. Dahlberg och 
Segesten (2010, s. 13) beskriver hur vårdandet under de senaste 150 åren har blivit en 
angelägenhet för samhället och att det upprättats sjukhus, vårdcentraler och 
hemsjukvård för att kunna trygga en vård för alla utförd av professionella vårdare. För 
sjuksköterskan är omvårdnad det centrala och beskrivs av omvårdnadsteoretikern 
Virginia Henderson som att hjälpa människor med åtgärder som befrämjar hälsa eller 
åtgärder att återuppnå hälsa och/eller i vissa fall skapa möjligheter för en fridfull död 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 300). 
 
I Sverige når BHV nära 100 procent av alla barn och dess vårdnadshavare i alla sociala 
skikt i ett viktigt skede i livet, från födsel och upp till förskoleklass (Magnusson, 
Blennow, Hagelin & Sundelin 2016, s. 8). I nationell målbeskrivning för 
sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården (2015, s. 3) framgår att BHV- 
sjuksköterskan ska främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn, tidigt 
identifiera och starta åtgärder när hon ser problem med barns hälsa, utveckling eller 
uppväxtmiljö. Det framhålls också att BHV- sjuksköterskan ska stödja och aktivera 
vårdnadshavare i deras föräldraskap, erbjuda hälsoövervakning av alla barn och 
uppmärksamma förhållanden kring barnet i dess närmiljö. 
 
BHV har ett tydligt preventivt uppdrag, ett av de viktigaste målen är att förebygga en 
negativ utveckling avseende barnens hälsa. Det yttersta ansvaret för barn som far illa 
har den kommunala barnhälsovården 
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(Backlund, Wiklund & Östberg 2012, s. 12). De allra yngsta barnen går inte på förskola 
och är inte utomhus och leker så som äldre barn och syns därför inte. Den som ser och 
träffar dessa barn utanför hemmet och den privata sfären är kanske endast BHV-
sjuksköterskan (Hindberg 2010, s. 124). Backlund, Wiklund & Östberg (2012, s. 23) 
fortsätter med att beskriva att grunden i arbetet på BHV utgörs av screening av barns 
utveckling, men också information och stöd till vårdnadshavare samt vaccinationer. 
BHV- sjuksköterskorna träffar vårdnadshavare och barn vid inbokade besök. Under 
barnets första tolv månader har BHV- sjuksköterskan en tät kontakt som sedan glesas 
ut. Hembesök erbjuds till alla vårdnadshavare med nyfödda barn men det är inget krav 
och kan vid behov erbjudas senare. Verksamheten bygger på frivillighet och det är 
viktigt att skapa en förtroendefull relation till vårdnadshavarna (Backlund, Wiklund & 
Östberg 2012, s. 23). 
 
Socialstyrelsen (2014c s. 45) skriver att eftersom det kan vara svårt att identifiera de 
barn som kan få problem längre fram om de inte erbjuds insatser, är den centrala 
strategin för barnhälsovårdens arbete att erbjuda alla barn insatser. Detta görs utan att 
vårdnadshavarna har sökt hjälp för att de har problem med sitt barn och utan att andra 
har uppmärksammat att barnet har problem av något slag. På det sättet minskar risken 
för att en insats upplevs som stigmatiserande. Arbetssättet överensstämmer med den 
svenska välfärdsmodellen och det bidrar till att verksamheten är accepterad av så gott 
som alla barnfamiljer. 
 

Barnhälsovårdssjuksköterskans skyldighet enligt lagen 
 
Anmälningsplikten infördes redan i 1924 års barnavårdslag. Det bestämdes då att 
läkare, sjuksköterskor och kommunala myndigheter skulle anmäla omständigheter som 
kunde leda till att barnavårdsnämnden ingrep. Vidare bestämdes i 1966 års 
barnavårdslag att även allmänheten skulle anmäla vid missförhållanden. I 
Socialtjänstlagen från 1982 framhölls att endast misstanke om missförhållanden var nog 
för att anmälningsplikten skulle gälla. Detta gäller fortfarande. Det är socialtjänsten i 
kommunen som har ansvaret att utreda hur saker och ting egentligen förhåller sig 
(Backlund, Wiklund & Östberg 2012, s. 14). 
 
1979 infördes ett förbud mot aga och annan kränkande behandling av barn i Sverige och 
därmed var Sverige det första landet i världen med ett sådant förbud 
(Barnombudsmannens årsrapport 2004, s. 73). 
 
Enligt kap. 14,  § 1 första stycket i Socialtjänstlagen (SoL) är följande myndigheter och 
yrkesverksamma skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet 
får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 
 

• Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar. 
• Andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänst och kriminalvård. 
• Anställda hos de myndigheter som nämnts ovan. 
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• De som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som 
fullgör uppgifter som berör barn och unga, eller inom annan verksamhet inom 
hälso- och sjukvård eller Socialtjänst (Socialstyrelsen 2014a, s. 13). 

 
Den som har skyldighet att anmäla till socialnämnden enligt 14 kap, § 1 SoL kan göra 
det utan att hindras av sekretess på grund av att den anmälningsskyldige bryter 
sekretessen mellan myndigheter med stöd av 10 kap, § 28 Offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL 2009:400; Socialstyrelsen 2014a, s. 17). Oavsett vilken situation 
barnet befinner sig i så är det misstanken eller kännedomen om att barnet far illa som är 
utgångspunkt för om en anmälan ska eller bör göras till socialnämnden enligt 14 kap, § 
1 första stycket och § 1 c SoL (Socialstyrelsen 2014a s. 18). 
 
Backlund, Wiklund och Östberg (2012, ss. 16-18 ) konstaterar att anmälningar om barn 
som far illa inte bara visar vad barnen utsätts för utan också ger en bild av hur 
anmälningsbenägenheten i samhället ser ut. Benägenheten att anmäla växlar över tid 
beroende på hur toleransnivån hos potentiella anmälare skiftar. Det finns alltså 
egentligen inget samband mellan antalet anmälningar och vad barn faktiskt utsätts för. 
Utifrån studier som gjorts så verkar det som benägenheten att anmäla, det vill säga i 
detta fall underrapportering är ganska utbredd inom flera yrkesprofessioner som har 
anmälningsplikt. Socialstyrelsen (2012, s. 15) skriver att flest anmälningar kommer från 
polis och skola och att få anmälningar kommer från BHV. Backlund, Wiklund och 
Östberg (2012, ss. 16-18) skriver att det finns få jämförande studier och dålig kunskap 
om vilka överväganden som görs när yrkesverksamma inom olika professioner väljer att 
inte anmäla. 
 
Det finns sparsam forskning om antalet anmälningar men Socialstyrelsen (2012, s. 14) 
konstaterar att i en studie där 100 mellanstora Svenska kommuner deltog, uppmäts att 
två procent av de barn som är mellan noll till tolv år kommer i kontakt med 
socialtjänsten på grund av anmälan eller ansökan. Detta uppmättes under ett år. Här 
påvisas också att den vanligaste anmälningsorsaken för yngre barn är brister i omsorgen 
som inte relateras till fysisk misshandel, sexuella övergrepp eller vanvård. Vidare 
skriver Socialstyrelsen (2012, s 15) att anmälningar som görs av samtliga professioner 
ökar i antal, men samtidigt minskar benägenheten att starta utredning av socialtjänsten. 
Här påvisas också att det kan skilja så mycket som mellan 15 till 71 procent på antal 
anmälningar som leder till utredning beroende på i vilken kommun och stadsdel som 
anmälan görs.  
 

Definition av barnmisshandel 
 
I Rädda Barnens dokument ”Barnmisshandel” (2013, s. 2) fastslås att ett barn som 
utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkning eller försummelse 
av en vuxen definieras som barnmisshandel. Vidare konstateras att när en vuxen orsakar 
skada på barnets kropp, orsakar sjukdom, smärta eller försätter barnet i vanmakt så är 
detta fysisk barnmisshandel. Psykisk barnmisshandel är när och om ett barn får 
förmedlat till sig av en vuxen att det är värdelöst, oälskat och oönskat. En form av 
fysisk och psykisk barnmisshandel som också innefattar olika former av sexuella 
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handlingar som barnet påtvingats av en vuxen är sexuella övergrepp. Alla de nämnda 
formerna av barnmisshandel innebär alltid en kränkning av barnet. 
 
Författarna till föreliggande studie ser att begreppet "barn som far illa" används frekvent 
i svensk litteratur. Lundén (2010, s. 39) skriver att begreppet är en översättning från 
engelskans "child maltreatment". ”Child maltreatment” kan fortsättningsvis delas upp i 
"Child abuse", vilket syftar på misshandel eller övergrepp som kan vara fysisk, sexuell 
eller känslomässig och "Child neglect", vilket är att jämställa med vanvård och 
försummelse som kan vara fysisk, känslomässig, utbildningsmässig och/eller medicinsk.  
Lundén skriver vidare att definitionen av "child maltreatment" har skiftat under åren och 
att forskare har haft svårt att enas om ett sätt att se på "barn som far illa". Till att börja 
med låg fokus på ett medicinskt perspektiv där skador som kunde dokumenteras helt 
stod i centrum men detta följdes senare av ett sociologiskt perspektiv som mer inriktade 
sig på föräldrabeteenden som socialt acceptabla eller inte. Fortsättningsvis utarbetades 
riktlinjer för vad som menas med fysisk och psykisk skada och med det följde ett lagligt 
perspektiv. Begreppet "Barn som far illa" hamnar i en gråzon och leder till vaghet. 
Enligt Lundén är det oklart om barnet farit illa eller inte och det är oklart om 
definitionen bygger på faktisk skada eller yttre riskfaktorer. Vidare skriver Lundén att 
det i barnskyddsutredningens betänkande förordades att begreppet barn som far illa eller 
riskerar att fara illa ska användas men att det här inte heller ges någon förklaring om vad 
som avses eller varför (Lundén 2010 ss. 39-41) 
 
Var gränsen går mellan en omsorg som inte är optimal men "god nog" och omsorgssvikt 
är en fråga som socialarbetare och BHV- sjuksköterskor kan ha anledning att ställa sig. 
Omsorgssviktande vårdnadshavare uppvisar vissa gemensamma drag såsom att de har 
svårt att sätta barnets behov framför sina egna, att de har för höga förväntningar på 
barnet i förhållande till dess utvecklingsnivå, att de har svårigheter med att uppskatta 
sina barns unika erfarenheter och att de har svårt att uppmuntra barnen till nya 
erfarenheter (Lundén 2010, ss. 29-30). 
 
Begreppet "omsorgssvikt" är mer specifikt än begreppet ”barn som far illa". Det 
infördes av Kari Killén (fil.dr och forskare inom uppväxt och välfärd), som med 
begreppet ”omsorgssvikt” menar att vårdnadshavare skadar barnet fysiskt och/eller 
psykiskt eller riskerar barnets hälsa eller psykiska utveckling genom allvarlig 
försummelse. Här ligger fokus på om barnets utveckling är i fara och att ingen påvisbar 
skada måste föreligga (Killén 2009 se Lundén 2010, s. 42).  
 
Hindberg (2010, ss. 19-22) menar att det är viktigt att vara tydlig med vad som menas 
för att undvika risken för missförstånd. Forskning tyder på att olika yrkesgrupper inom 
t.ex. rättsväsende, socialtjänst och hälso- och sjukvård har olika syn på vad en skadlig 
behandling av barn är. Dessutom kan olika meningar finnas inom samma profession. 
Ser vi sedan till vad barnen själva anser och vad allmänheten anser i förhållande till 
professionens uppfattning så kan det skilja sig väsentligt. 
 
Skillnaden mellan fysisk misshandel och försummelse är att försummelse är oavsiktlig 
och beror på underlåtenhet. Kortvarig försummelse kan få betydelse om barnet är litet, 
annars brukar det talas om att försummelsen ska vara varaktig eller återkommande som 
t.ex. vid psykisk sjukdom eller missbruk. Även försummelse av det ofödda barnet, som 
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t.ex. att modern använder alkohol och droger, är en riskfaktor för framtiden (Hindberg, 
2010, ss. 102, 105-106). 
 

Förekomst av barnmisshandel 
 
Ljusberg (2008, s. 171) skriver att trots att det finns faror överallt och trots att de flesta 
vårdnadshavare försöker skydda sina barn så är det i hemmet de flesta övergreppen sker 
när det gäller små barn. I Rädda Barnens faktabroschyr ”Detta borde alla veta om 
barnmisshandel” (u.å. s. 10) beskrivs det hur arbetslöshet och vårdnadshavares 
sjukskrivningar, svag familjeekonomi, bristande socialt nätverk, missbruk och 
förekomst av våld mellan de vuxna i hemmet medför en ökad risk för att barn ska 
utsättas för våld. I alla sociala grupper förekommer våld mot barn, på landsbygden såväl 
i storstäder och i såväl svenskfödda familjer som i invandrarfamiljer (Rädda barnen u.å. 
s. 10). Barnmisshandel kan vara en incident eller flera incidenter under en tidsperiod 
och konsekvenserna av misshandeln kan påverka barnet och familjen såväl i den akuta 
fasen som senare i livet. Barnmisshandel är mer än bara en händelse; det är 
utgångspunkten för en mängd problem (Caneira & Myrick, 2015, ss. 640-641) 
 
Att bilda sig en uppfattning om omfattningen av barnmisshandel och i synnerhet den 
barnmisshandel som utgörs av psykisk misshandel och försummelse är svårt. 
Yrkesutövare kan samla uppgifter från BRIS, socialtjänst, polis och så vidare men det 
speglar ändå bara delar av verkligheten.  Mörkertalet när det gäller misshandel av yngre 
barn är stort eftersom det är svårt att upptäcka misshandel i denna grupp. Benägenheten 
att anmäla brott som begås i en nära relation och inom hemmets väggar är generellt 
mycket låg. Av brottsstatistiken framgår att 94 procent av den misshandel som barn 
mellan noll till sex år utsätts för sker inomhus. Detta våld är också ofta upprepat till 
skillnad från våld som begås av en okänd förövare (Hindberg 2010, ss. 14, 39-41). 
 
Hindberg (2010, ss. 109-110) påpekar att symtom på försummelse kan vara både 
svårupptäckta och svårbedömda. Bra eller dåligt föräldraskap går längs en skala från 
tillräckligt bra till alltför dåligt och föräldraskapet rör sig fram och tillbaka längs denna 
skala. Det är svårt att säga exakt var på skalan samhället har rätt eller skyldighet att 
gripa in i familjers liv. Forskning har också visat att resultaten vid intervention från 
samhällets sida när det gäller försummelse är mindre framgångsrika än vid misshandel 
och övergrepp. Vårdnadshavare har svårigheter eller bristande vilja att engagera sig i en 
förändring men kan vara villiga att ta emot ett långsiktigt stöd från samhället enligt 
Hindberg. 
Författarna till föreliggande studie väljer att i resten av arbetet använda sig av begreppet 
barnmisshandel som ett samlingsbegrepp för samtliga ovan beskrivna definitioner. 
 

Barnhälsovårdssjuksköterskans arbete med att skapa vårdande möten 
 
Barnhälsovården i Sverige möter i stort sett alla vårdnadshavare, barn och familjer med 
olika bakgrunder och levnadsförhållanden men också med olika förutsättningar och 
förmåga att söka information. En av de viktigaste uppgifterna för BHV- sjuksköterskan 
blir att i dessa möten visa respekt för vårdnadshavarnas erfarenheter och värderingar 
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men även för deras förutsättningar samt att vägleda dem i det som är bäst för deras barn 
(Socialstyrelsen 2014c, s. 66). 
 
Den vårdande relationen och vårdande möten ser olika ut i olika sammanhang men i 
samtliga möten är avsikten att stödja och stärka hälsoprocesser. Innebörden av 
delaktighet är viktig i alla vårdsammanhang för ingen vårdare kan ta över arbetet med 
hälsoprocesserna. En vårdrelation kan vara så kort som bara några minuter men den kan 
också vara lång och sträcka sig över flera år. Oavsett omfattningen av relationen måste 
vårdmottagarens berättelse få växa fram och visa just dennes hälsosituation (Dahlberg 
& Segesten, 2010, ss. 192, 195-197). 
 
Hälsofrämjande arbete kan innebära att vårdaren med kunskap om de processer som 
leder till hälsa föreslår åtgärder för att förbättra individens egenupplevda hälsa.  En 
befrämjande åtgärd av stor betydelse är att stödja patientens egenmakt även kallat 
Patient Empowerment (PE), vilket innebär att både vårdnadshavare och barn kan känna 
att de har makt över sina liv och kan göra val som är grundade på information 
(Socialstyrelsen 2014c, s. 43). Patient Empowerment är framförallt ett förhållningssätt 
hos sjukvårdspersonal i patientmötet. Avsikten är att patienten så långt som möjligt ska 
känna sig jämställd och få en tydligare status. En viktig del i PE är att vårdpersonal 
befrämjar en avslappnad och tillåtande miljö och att patientens delaktighet och 
medbestämmande på ett naturligt sätt betonas. Med PE ses en förskjutning av 
maktbalansen från sjukvårdspersonal till patienter (Klang Söderkvist 2013, ss. 135-
137).  
 
Mot bakgrund av målsättningen att skapa dessa vårdande möten anser författarna till 
föreliggande studie att något av det svåraste i ett patientsamtal kan vara att informera 
vårdnadshavare om att en orosanmälan kommer att göras. Vinthagen (2007, s. 72) vill 
lyfta fram att samtal kan utgöra en motvikt till maktutövning. Vinthagen refererar till 
Habermas diskursetik där en idealisk samtalssituation kan utvecklas om maktproblemen 
undanröjs. Samtidigt framhålls att ett samtal utan makt inte kan uppfyllas utan att det 
ideala samtalet ska ses som ett rättesnöre för hur vi kan närma oss det som kan betraktas 
som sant. Vinthagen (2007, s. 75) menar att den ideala situationen begränsas av flera 
olika faktorer såsom samtalsdeltagarnas positioner i förhållande till varandra, det vill 
säga vem som har beslutsbefogenhet och vem som är i beroendeställning. Det finns 
också begränsningar när deltagarna försöker förstå varandra såsom exempelvis 
kulturella skillnader, kön, etnicitet, ålder och klass. Vinthagen skriver vidare att den 
ideala situationen i samtalet är jämlika deltagare, som också lyssnar på varandras 
argument, men att maktolikheter alltid är närvarande i verkligheten (Habermas J, 1984, 
1988, 1996 se Vinthagen 2007, s.75). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Att upptäcka olika former av barnmisshandel har blivit en allt viktigare del inom 
barnhälsovården. BHV- sjuksköterskan har idag ett stort ansvar för att inte bara 
genomföra de screeningar och vaccinationer som hon är ålagd att göra, utan också för 
att se i vilken kontext familjen befinner sig och identifiera om det finns behov av extra 
stöd eller åtgärder. BHV- sjuksköterskan behöver kunna skapa en god relation till de 
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vårdnadshavare hon möter och få deras förtroende. Alla BHV- sjuksköterskor vet att de 
har en skyldighet enligt lag att göra orosanmälan vid minsta misstanke om förekomst av 
misshandel. Forskning visar att få orosanmälningar från barnhälsovården görs. Tidigare 
forskning har ofta fokus på BHV- sjuksköterskors känslor och erfarenheter kring att 
göra en orosanmälan och på okunskap kring barnmisshandel. Författarna vill med 
föreliggande studie sätta fokus på BHV- sjuksköterskans behov av stöd vid anmälningar 
om misstänkt barnmisshandel och då särskilt på eventuella problem gällande om och 
hur hon upplever sig ha det stöd hon behöver i sitt arbete när hon ska gå vidare med att 
göra en orosanmälan. 
 
 
SYFTE 
Att beskriva BHV- sjuksköterskans behov av stöd när hon ska göra en orosanmälan vid 
misstanke om barnmisshandel. 
 
 
METOD 

Ansats 
Författarna valde att göra en kvalitativ studie med en induktiv ansats som 
examensarbete. Att göra en förutsättningslös analys av texter såsom exempelvis 
människors berättelser om sina upplevelser är induktiv ansats. Ett kvalitativt synsätt 
innebär att sanningen finns i betraktarens öga och att omvärlden är komplex, 
kontextberoende och subjektiv (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 188). 
 

Deltagare 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 156) är det är vanligt att antalet deltagare är för få 
eller för många i kvalitativa studier. I intervjustudier brukar antalet intervjuer ligga på 
mellan 5 till 25 stycken. Är det för många och därmed för mycket material är det svårt 
för forskaren att göra någon djupgående analys och är det för få och därmed för litet 
material är det svårt att se likheter och olikheter. Kvale och Brinkmann skriver vidare 
att tillgänglig tid och tillgängliga resurser styr antalet deltagare. Författarna valde att 
intervjua BHV- sjuksköterskor då det är de som bäst kan ge svar på studiens syfte. 
Inklusionskriterierna som förelåg var att informanterna skulle vara distriktssköterskor 
och ha arbetat i 3 år. Då det var svårigheter att finna det önskade antalet deltagare fick 
avkall göras på dessa inklusionskriterier till att omfatta både distriktssköterskor och 
barnsjuksköterskor då deras arbetsuppgifter i detta sammanhang inte skiljer sig åt.  Den 
som arbetat kortast tid hade arbetat i 2 år och detta accepterades av författarna. 
Författarna önskade åtta till tio stycken deltagare och när nio deltagare uppnåtts så 
uppfylldes det krav som förelåg. Sex distriktssköterskor och tre barnsjuksköterskor 
varav alla kvinnor med 2-32 års erfarenhet inom barnhälsovården inkluderades i 
studien. Samtliga informanter arbetade endast som BHV- sjuksköterskor och hade inte 
någon delad tjänst på vårdcentral vilket ibland kan vara fallet. Informanterna arbetade i 
vissa fall alltid ensamma som BHV-sjuksköterskor medan andra arbetade med kollegor. 
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En geografisk spridning fanns från mindre städer till landsort. Ett tänkbart bortfall kan 
finnas på grund av att det var vårdenhetscheferna som själva valde ut vilka och hur 
många BHV- sjuksköterskor som skulle intervjuas. Författarna kan alltså inte med 
säkerhet säga att ett bortfall inte finns. 
 

Datainsamling 
 
Författarna till föreliggande studie valde att samla in data genom kvalitativa 
forskningsintervjuer. Den kanske vanligaste formen av datainsamling i kvalitativa 
studier är insamling av berättelser via intervjuer och att det sedan med hjälp av dessa 
berättelser skapas ett sammanhang som ger ett underlag för förståelse (Jonsson, 
Heuchemer & Josephsson 2012, s. 223). 
 
Författarna handlade enligt riktlinjer från högskolan i Borås och som ett första steg 
skickades därför en förfrågan om deltagande samt ett samtyckesbrev ut till 
verksamhetschefer på tio barnavårdscentraler inom BHV i Västra Götalandsregionen. 
Efter endast ett svar med positiv inställning till deltagande skickades ett påminnelse 
mail om deltagande ut till de verksamhetschefer som inte hade svarat och kort tid 
därefter ringdes de verksamhetschefer upp som fortfarande inte hade svarat. Därefter 
mailades ytterligare 15 verksamhetschefer. Då endast två verksamheters chefer hade 
svarat positivt på deltagande breddades det geografiska området och ytterligare 24 
verksamhetschefer kontaktades via mail med förfrågan om deltagande samt 
samtyckesbrev. Ytterligare fem verksamhetschefer visade sig då positiva till deltagande. 
Det tog mycket tid och energi att kontakta verksamhetschefer på olika 
barnavårdscentraler inom BHV och eftersom många av dem inte heller svarade på 
författarnas mail var det ett tag oklart om författarna skulle få tillräckligt antal 
informanter för att kunna genomföra undersökningen. Totalt 49 verksamhetschefer 
tillfrågades om deltagande i studien och till sist deltog sju barnavårdscentraler inom 
BHV. 
 
De BHV- sjuksköterskor som var positiva till att bli intervjuade kontaktades och tid och 
plats bokades. Vid mötet gavs skriftlig och muntlig information om studien och om att 
deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta deltagandet om de ville. BHV- 
sjuksköterskorna fick också information om att intervjuerna skulle spelas in men 
behandlas konfidentiellt. BHV- sjuksköterskorna fick skriva på ett samtycke om att 
delta i studien enligt riktlinjerna vid Högskolan i Borås och att dessa samtycken 
förvaras hemma hos en av författarna. Författarna hade målsättningen att göra alla 
intervjuerna tillsammans men på grund av yttre omständigheter kunde detta inte 
genomföras. Först senare i studien kunde författarna tillsammans genomföra tre 
intervjuer på en och samma vårdcentral.  För att hantera maktbalansen så bra som 
möjligt under dessa intervjuer höll en författare i intervjun och den andre var mer av en 
betraktare.  Författarna anser att en svaghet med studien kan vara att samtliga intervjuer 
inte genomfördes av författarna tillsammans, vilket kan ha påverkat resultatet. 
Författarna gör dock bedömningen att en grundlig diskussion om hur intervjuerna skulle 
genomföras hade förts innan och menar därför att det inte är troligt att resultatet 
påverkats i negativ riktning av detta. 
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Författarna till föreliggande studie valde formen av semistrukturerad intervju, vilket 
innebär att intervjuaren vet vad de vill fråga om men inte kan förutse vad svaret 
kommer att bli. En intervjuguide förbereds med en eller ett par öppna frågor. 
Intervjuarens förhållningssätt är att uppmuntra informanten att tala fritt kring ämnet och 
ge beskrivningar med egna ord (Polit & Beck 2016, s. 510).  Författarna valde att ställa 
den öppna frågan ” Vilket stöd upplever du att du behöver när du gör en orosanmälan?” 
och därefter ställa så kallade följdfrågor såsom ” hur tänker du då?”, ”hur kände du då?” 
Denna form av intervju underlättar å ena sidan för intervjuaren att erhålla den önskade 
informationen medan informanterna å andra sidan kan prata fritt och förklara och 
berätta som de vill. Frågor som ger ett eller två ord som svar, till exempel ja eller nej, 
ska undvikas i denna intervjuform (Polit & Beck 2016, s. 510).  
 

Dataanalys 
 
Författarna transkriberade ordagrant intervjuerna som var mellan 20 och 40 minuter 
långa. Därefter läste författarna var för sig igenom materialet varefter de var helt 
bekanta med allt material. 
 
Dataanalysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys i tre steg enligt Elö och 
Kyngäs (2008, ss. 107-115). Denna metod för innehållsanalys används för att analysera 
skrivet eller verbalt material och genomförs i tre steg. 
 
Först görs en öppen kodning (Preparation phase), vilket innebär att identifiera de 
meningsbärande enheterna. Författarna identifierade de meningsbärande enheter som 
kunde anses motsvara syftet i samtliga intervjuer. Dessa enheter färgkodades och sedan 
skapades koder som skrevs ut i marginalen på respektive intervju. Därefter läste 
författarna flera gånger varandras intervjuer med koderna i marginalen. 
 
Nästa steg (Organising phase) innebar att författarna lyfte över de olika koderna till ett 
word dokument. Författarna höll sig då textnära genom att fortfarande ha kvar 
färgkodningarna från respektive intervju så att dessa lätt kunde spåras tillbaka för att 
kunna se vilken kod som hörde till vilken intervju. Författarna läste intervjuerna om och 
om igen, och sedan när jämförelser gjordes av koderna kunde författarna se likheter och 
skillnader. 
 
I tredje steget skapas subkategorier och kategorier vilket leder fram till ett resultat 
(Reporting phase). Genom innehållsanalys är det möjligt att destillera ord till färre 
innehållsrelaterade kategorier, där författarna antar att de ord som klassificeras lika och 
hamnar i samma kategori också beskriver samma sak. Den induktiva formen används 
när man går från det specifika till det generella så att små enheter granskas och sätts in i 
en större helhet (Elö & Kyngäs 2008, ss. 107-109).  I föreliggande studie mynnade 
denna process ut i tre kategorier med vardera två eller tre subkategorier, totalt sju 
subkategorier. För att tydligöra indelningen av våra subkategorier och kategorier 
redovisas de i nedanstående tabell 1. I resultatdiskussionen framför vi sedan 
resonemang kring resultatets olika delar. 
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Tabell 1. Subkategorier och Kategorier. 
Subkategorier  Kategori 

• BHV-sjuksköterskan 
finner stöd i lagen 

• Stöd i riktlinjer och 
utbildning 

 

 
Stöd utifrån lag och utbildning. 
 

• Erfarenhet 
• Relationen till kollegor 
• Relationen till 

vårdnadshavare 
 

 
Viktiga faktorer för att känna 
trygghet 

• Betydelsen av att förstå 
varandra och skapa 
förutsättningar. 

• Utebliven återkoppling på 
grund av sekretess skapar 
frustration. 

 

 
Samverkan med Socialtjänst är 
avgörande. 

 
Etiska överväganden 
 
Samtliga av informanterna som ingick i studien var BHV- sjuksköterskor och 
författarna har behandlat deltagarnas uppgifter och arbetsplatser konfidentiellt. Vid de 
tillfällen då någon av författarna i tidigare arbetssammanhang träffat någon av 
informanterna såg författarna till att den andre tog hand om intervjun, för att situationen 
inte skulle upplevas obekväm eller för att intervjun inte skulle glida in på ett mer 
personligt plan. Det inspelade och utskrivna materialet sparades och förvaras hemma 
hos en av författarna på ett sådant sätt att ingen kan komma åt det. Föreliggande studie 
följer Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudprinciper när det gäller att skydda den 
enskilda individen i forskningssammanhang. Dessa principer inbegriper krav på 
information, konfidentialitet, samtycke och nyttjande. Författarna till föreliggande 
studie följde Borås högskolas riktlinjer enligt lagen om etikprövning (SFS 2003:460), 
vilket innebar att etisk prövning i nämnden inte behövdes för denna studie på 
magisternivå.  
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RESULTAT 

Stöd utifrån lag och utbildning 
BHV- sjuksköterskans arbete utgår från barnperspektivet och det inkluderar att ha fokus 
på lagen. Att ha nationella riktlinjer ger BHV- sjuksköterskan ett bra stöd i samtal med 
vårdnadshavare. 
 

BHV- sjuksköterskan finner stöd i lagen 
 
Lagen är tydlig och lätt att tolka. Här påpekar informanterna att det är en oro som 
anmäls och att BHV- sjuksköterskan har skyldighet att anmäla vid minsta oro. BHV- 
sjuksköterskorna menar att de känner ett stöd i lagen. Samtidigt lyfter de fram att om en 
orosanmälan ska göras på nytt på samma barn så upplever de att något nytt måste 
framkomma i den nya orosanmälan för att den eventuellt ska leda till åtgärder från 
socialtjänsten. Det här påverkar BHV- sjuksköterskorna negativt så till vida att de vet 
vad lagen säger men samtidigt upplever de att lagen i dessa fall inte ger tillräckligt stöd. 
 

Stöd i riktlinjer och utbildning 
 
Fortlöpande utbildning och att ha riktlinjer som ska följas lyfts fram. Detta är då ett stöd 
i det dagliga arbetet och en hjälp att ta upp svåra ämnen. Här nämns till exempel 
riktlinjer för att tala om våld i nära relationer och ”shaking baby syndrom” som ett stöd 
för att initiera ett samtal om dessa företeelser utan att vårdnadshavarna känner sig 
anklagade. BHV- sjuksköterskorna menar att det är lätt att avstå eller vänta med dessa 
samtal om det inte finns riktlinjer att hålla sig till. Den fortlöpande utbildningen kan till 
exempel vara utbildning i samtalsteknik eller Patient Empowerment. Här nämns också 
att när man har arbetat ett antal år så är det viktigt att få tid att hålla sig uppdaterad på 
området.  
 
 

Viktiga faktorer för att känna trygghet 
 
Stöd från kollegor, chef, läkare och barnpsykolog är viktigt för BHV- sjuksköterskan då 
hon ska göra en orosanmälan. Med mer erfarenhet följer en ökad trygghet i rollen. Det 
är viktigt att ha en god relation till vårdnadshavarna för att BHV- sjuksköterskan ska 
kunna ha tillgång till barnet. En försämrad relation kan leda till konsekvenser för barnet. 
 

Erfarenhet 
 

”Jag tror att det skiljer sig ganska mycket. Jag upplevde första gången att 
jag började ifrågasätta -är det tillräckligt mycket oro för att göra en 
orosanmälan, och så, jag ifrågasatte nog mer mig själv än vad jag gör nu, för 
nu känner jag mig säker på att det är tillräckligt för att göra det.” Intervju 2. 
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Erfarenhet medför en större tilltro till de egna känslorna och med det följer en ökad 
trygghet för BHV- sjuksköterskan. Vikten av öppenhet och självrannsakan och att våga 
ställa de svåra frågorna till sig själv lyfts fram. Erfarenhet tolkas av BHV- 
sjuksköterskorna dels som antal arbetade år, men erfarenhet tolkas också i relation till 
att ha gjort ett antal anmälningar. Detta är således deras individuella tolkning av 
innebörden av erfarenhet. 
 

Relationen till kollegor 
 
Det är av stor vikt att ha kollegor, även de som arbetar ensamma som BHV- 
sjuksköterskor uttrycker en önskan om att ha en kollega att rådgöra med. De pratar i 
första hand med sina kollegor innan Socialtjänst kontaktas. Att kunna dela tankar med 
en kollega som har befunnit sig i samma situation är ett stöd. 
 

”Det är mina kollegor,... är ju först, är ju jätteviktiga....man bollar med dem, 
för ni vet vi är rätt ensamma i...i situationen, för ibland är det bara jag som 
har sett det.” Intervju 4. 

 
Läkare och barnpsykolog är viktiga professionella personer att tillgå och få stöd från. 
BHV- sjuksköterskorna önskar dock mer tid med läkare, gärna patientfri tid för att bara 
kunna prata. BHV- sjuksköterskorna finner läkaren som ett gott stöd i kontakten med 
familjen under läkarbesök då de ofta har kontaktat läkaren innan och berättat om sin oro 
för barnet. 
 
Chefen ses som ett stöd vid anmälan och då framför allt stöd i form av att vara den som 
skriver under anmälan. Här kan författarna se att skillnaden var väldigt stor, alltifrån att 
vissa BHV- sjuksköterskor känner att de absolut måste ha sin chefs underskrift på 
anmälan, till de som inte lägger någon vikt vid om chefen skriver under eller inte. 
Endast en vetskap om att chefen finns i bakgrunden och att de inte är ensamma upplevs 
som ett stöd, om anmälan skulle leda till oförutsedda konsekvenser. 
 

Relationen till vårdnadshavare 
 
En oro finns för att familjen väljer att lämna BHV för att flytta till en annan kommuns 
BHV efter att en anmälan har gjorts. BHV- sjuksköterskorna känner att de tappar 
kontakten och uppsynen över barnet. De beskriver att de istället för att anmäla i ett 
första skede, istället bokar tätare besök med familjen. Upplevelsen finns också att 
genom tätare besök uppnås ett bredare underlag för en eventuell anmälan. Ibland blir det 
så att i stället för att anmäla så gör BHV- sjuksköterskorna egna åtgärder med täta 
kontroller och frivilligt föräldrastöd. Detta innebär att de gör avsteg från vad lagen 
säger, som tidigare nämnts. 
 

”För så tänker jag, och jag tror de flesta tänker så, man är så himla rädd att 
tappa familjens kontakt, för man tänker - den kontakten har jag ju ändå. Så 
länge de kommer till BHV så känns det ju som man har lite koll” Intervju 7. 
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Det finns en fundersamhet kring att vårdnadshavare kan bli väldigt arga och att BHV- 
sjuksköterskan måste ha en beredskap för detta. BHV- sjuksköterskorna uppger att de 
aldrig hade varit utsatta för allvarliga hot eller våld, men tankarna av det finns ändå där. 
Trots tankarna av rädsla om hot från vårdnadshavare avstår de inte från anmälan på 
grund av det. Här menar BHV- sjuksköterskorna att det är viktigt att komma ihåg att det 
är en oro för barnet de anmäler och inte föräldrarna.  
 

”Vi är ju de enda som egentligen står för barnen, då måste vi ju verkligen 
hjälpa barnen i detta om vi kan” Intervju 6    

 
En del familjer uttrycker tacksamhet för den hjälp och det stöd de har fått som resultat 
av anmälan. Här lyfts också fram att det i samtalet med vårdnadshavare är viktigt att 
betona det positiva i hjälpen de kan få från Socialtjänsten. Socialtjänsten har mycket att 
erbjuda till vårdnadshavare och barn i form av olika insatser eller åtgärder. Resultat av 
en anmälan kan bli att få tillgång till dessa tjänster.  
 
 

Samverkan med Socialtjänst är avgörande 
 
En tvärprofessionell samverkan kan innebära regelbundna konsultationer med socionom 
och förståelse för varandras verksamheter vilket gör att det är lättare att arbeta mot 
samma mål. BHV- sjuksköterskorna ger uttryck för försvårat samarbete på grund av 
sekretess och dålig återkoppling från Socialtjänsten lämnar BHV- sjuksköterskorna med 
en känsla av frustration. De upplever att den stora arbetsinsats det innebär att göra en 
orosanmälan och som sedan inte leder till utredning blir som ett hån, eller som en 
kränkning.   

 
Betydelsen av att förstå varandra och skapa förutsättningar 
 
Somliga BHV- sjuksköterskor har möjlighet att arbeta tvärprofessionellt. De som inte 
har möjlighet att regelbundet konsultera socionom uttrycker en stark önskan om detta då 
de lättare kan skapa en relation och ökad känsla av samarbete. I intervjuerna med BHV- 
sjuksköterskorna framkommer en stark känsla av att vilja lära känna en person på 
Socialtjänsten, så att de lättare kan prata om både små och stora saker. De lyfter också 
fram att om Socialtjänsten drabbas av hög personalomsättning drabbas också BHV:s 
verksamhet då de plötsligt tappar en viktig relation.  
 

”Då hade jag inget annat att jämföra med så jag kan inte riktigt säga att jag 
tyckte det var dåligt,...men nu...när jag har socionom så nära...så jag kan 
bara gå och knacka på dörren.” Intervju 1. 
 

Genom tvärprofessionellt arbete mellan BHV och Socialtjänst, utvecklas en förståelse 
för varandras verksamheter och vilka dokument som reglerar respektive verksamhet. 
Här ges uttryck för en vilja att lära sig mer om hur Socialtjänsten arbetar och hur BHV- 
sjuksköterskorna ska arbeta bäst på lång sikt.  
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Ett stöd finns i att de alltid kan ringa till Socialtjänsten och rådgöra och få bekräftelse på 
om det finns fog för anmälan. BHV- sjuksköterskorna påtalar att de vid denna kontakt 
måste förhålla sig till sekretessen och att samtalet därför måste vara av en generell och 
rådgivande karaktär. 
 

Utebliven återkoppling på grund av sekretess skapar frustration 
 
Ett stort missnöje upplevs gällande återkoppling från Socialtjänsten. BHV- 
sjuksköterskorna uppger att även om de anger på orosanmälan att de vill ha 
återkoppling så sker detta i stort sett aldrig. De får själva ta kontakt och tjata sig till 
besked om utredning har startats. BHV- sjuksköterskorna uttrycker att de känner att de 
lämnar över en oro och att de har gjort en stor arbetsinsats innan orosanmälan, sedan får 
de ingen bekräftelse vilket innebär att det är en oro som ingen tar hand om. BHV- 
sjuksköterskorna uttrycker också att de känner sig kränkta när de inte får någon som 
helst återkoppling, ”Det blir tyst och det händer ingenting” (Intervju 1). Om då familjen 
bytt barnavårdscentral så lämnas BHV- sjuksköterskorna med obesvarade frågor vilket 
leder till frustration.  
 
En medvetenhet finns om den höga sekretessen men de anser samtidigt att om BHV och 
Socialtjänst hade kunnat samverka mer så hade det blivit ett bättre resultat för 
familjerna. De uttrycker på olika sätt att sekretessen ibland stjälper istället för att hjälpa. 
Det berättas om en besvikelse över att utredningar inte har påbörjats men också att 
insatser uteblivit fast de känner att behov verkligen har funnits. I intervjuerna 
framkommer att BHV- sjuksköterskorna blir påverkade i sin benägenhet att anmäla då 
insatser uteblivit upprepade gånger. 
 

”Jag har ju blivit besviken många gånger, att Socialtjänsten inte har 
möjlighet att göra någonting för detta barn som jag känner så stor oro för ” 
Intervju 5. 
 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Författarna till föreliggande studie valde att använda en kvalitativ forskningsmetod med 
inspiration av fenomenologin, för att svara på studiens syfte vilket var att undersöka 
BHV- sjuksköterskans behov av stöd när hon ska göra en orosanmälan om 
barnmisshandel. Fenomenologi i kvalitativa studier innebär ett intresse av att förstå 
sociala fenomen utifrån deltagarnas perspektiv och hur de erfar verkligheten (Kvale & 
Brinkman 2014, s. 44). 
Samtliga deltagare i studien hade erfarenhet av att göra orosanmälan. Ingen deltagare 
valde att avbryta sin medverkan i studien vilket innebär att antalet intervjuer i studien 
faller inom ramen för vad som är rekommenderat för kvalitativa studier (Kvale & 
Brinkman 2014, ss. 156-157). Författarna anser att urvalet är representativt då BHV- 
sjuksköterskorna arbetade under olika förutsättningar, en del som ensamma BHV- 
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sjuksköterskor i sin verksamhet på barnavårdscentralen och andra arbetade med så 
många som fem kollegor. Författarna anser att resultatet kan vara representativt 
geografiskt sett då deltagarna arbetade såväl i staden som på landsbygden. Författarna 
tog ingen hänsyn till socioekonomiska eller sociokulturella förhållanden vid förfrågan 
om deltagande i studien, vilket kan ses som en svaghet då resultatet inte kan anses vara 
direkt överförbart till alla andra barnavårdscentraler. Polit och Beck (2016, s. 560) 
skriver att det också är upp till läsaren av studien att bedöma om resultatet är 
överförbart. Författarna kan endast tillhandahålla en grundlig beskrivning av fenomenet. 
 
Av de 49 verksamhetschefer som kontaktades var det många som inte svarade 
författarna alls. Det var också många som angav en hög arbetsbelastning som skäl till att 
inte delta i studien. Författarna upplevde, men kan inte veta säkert, att förfrågan om 
deltagande stannade hos verksamhetscheferna. Författarna anser att det hade varit 
intressant att se vad urvalet hade blivit om de hade fått lov att kontakta BHV- 
sjuksköterskorna initialt. 
 
Enligt Polit och Beck kan datamättnad uppnås på olika sätt, till exempel genom långa 
och intensiva intervjuer som ger ett fylligt material men det kan också vara så att 
informanterna besitter stor förmåga till reflektion och kan kommunicera ut detta på ett 
bra sätt till intervjuaren (Polit & Beck 2016, s. 497). Våra intervjuer var medellånga och 
informanterna hade inga svårigheter att berätta och förklara sina erfarenheter för 
intervjuarna.  Författarna var noviser på att genomföra semistrukturerade intervjuer 
vilket kan ha inverkat negativt på datainsamlingen. Författarna hade innan intervjuerna 
genomfördes gjort en litteraturgenomgång på ämnet vilket innebar att de var insatta i 
ämnet, detta gav då möjlighet att ställa andrafrågor och att följa upp intervjupersonens 
svar (Kvale & Brinkman 2014, s 85). 
 
I Elö och Kyngäs (2008, s. 109) lyfts frågan om latent och manifest innehåll och att 
forskaren bör bestämma sig för hur texten ska tolkas i förhållande till det.  Polit och 
Beck (2016, s. 538) ger en bra beskrivning av vad som menas med manifest respektive 
latent innehåll. Manifest är det som texten säger, rakt upp och ner. Latent innehåll är det 
texten beskriver, men där det då också finns utrymme för tolkning. Författarna till 
föreliggande studie har troligtvis gjort en viss tolkning och innehållet borde således vara 
att betrakta som latent. Vidare har vi i vår studie valt att använda citat i resultatet då 
detta ger läsaren möjlighet att bedöma giltigheten (Lundman & Hällgren Graneheim 
2008, s. 170) och författarna anser att citat även ger en förstärkning av resultatet och att 
informantens egna ord ger läsaren en tydligare bild av upplevelsen.  
 

Resultatdiskussion 
 
I resultatet är det mest framträdande att en dålig samverkan med Socialtjänsten påverkar 
BHV- sjuksköterskorna i deras arbete och att ett bättre samarbete skulle upplevas som 
ett stort stöd. BHV- sjuksköterskorna uttrycker att det är en stor hjälp att kunna ringa till 
Socialtjänsten och rådgöra innan anmälan men här framkommer att en känsla av 
anonymitet uppstår då BHV- sjuksköterskorna oftast inte har en personkännedom om 
den som svarar och att det då inte är en helt bekväm situation. Vissa BHV- 
sjuksköterskor har möjlighet att arbeta tvärprofessionellt, antingen genom att det är en 
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familjecentral där BHV- sjuksköterskan mycket enkelt kan rådgöra med socionom eller 
att BHV- sjuksköterskan och socionom har regelbundna konsultationstider för 
handledning och diskussion. De BHV- sjuksköterskorna uttrycker en stor belåtenhet 
med sin situation gällande att de kan rådgöra med socionom och betydelsen av att ha en 
personkännedom. De BHV- sjuksköterskor som inte alls har en möjlighet till att möta 
en socionom i sitt dagliga arbete för att bland annat kunna diskutera olika frågor 
uttrycker mer missnöje än de BHV- sjuksköterskor som har denna möjlighet i sitt 
dagliga arbete. 
 
I en studie från Storbritannien framgick bland annat att det fanns en stor variation i hur 
de enheter som erbjöd motsvarande barnhälsovård såg ut och var uppbyggda. De 
primärvårdsenheter i studien som arbetade mer tvärprofessionellt visade bättre resultat 
gällande samarbete kring orosanmälningar. I samma studie visade resultatet att 
informanterna hade en bristande kunskap om andra yrkesgrupper och vilken roll de 
spelar samt att det fanns en "hög tröskel" till att göra en anmälan till Socialtjänsten 
(Appleton 2011 ss. 67-68).   I en studie av Lister och Crisp (2005, s. 68) kunde 
författarna läsa att handledning för sjuksköterskor som arbetar med utsatta barn är 
viktig. Med utgångspunkt i svenska förhållanden anser författarna att handledning i 
ovan nämnda studie motsvarar konsultationstillfällen med socionom. 
 
I en studie från Australien kunde författarna se att sköterskorna som skulle rapportera 
misstänkta fall av barnmisshandel påverkas av ett flertal faktorer som t.ex. att de inte 
litar på Socialtjänsten, att det finns organisatoriska hinder att rapportera och att 
sköterskan inte tror att en anmälan skulle vara till nytta för varken barnet eller familjen. 
Här ses också ett komplext mönster när det gäller attityder till anmälan och individuella 
skillnader hos sköterskorna (Fraser, Mathews, Walsh, Chen & Dunne 2010 s. 153). 
Socialstyrelsen (2014b, s. 108) menar att BHV- sjuksköterskan upplever en misstro mot 
Socialtjänstens förmåga att kunna förbättra situationen för barnet samt har en okunskap 
om vad anmälan leder till. Likt studien från Australien kan författarna till föreliggande 
studie i sitt resultat se att BHV- sjuksköterskorna har en upplevelse av att gjorda 
anmälningar inte leder fram till insatser från Socialtjänsten. Detta kan då leda till att 
BHV- sjuksköterskorna väljer att inte anmäla utan istället genomför egna åtgärder som 
till exempel att ta in barnet på tätare kontroller. Ur ett hållbarhetsperspektiv funderar 
författarna på om barnets rätt säkerställs då BHV- sjuksköterskorna väljer att frångå vad 
lagen säger på grund av dåliga erfarenheter av Socialtjänsten. 
 
Det som händer efter anmälan, att BHV- sjuksköterskorna upplever ett saknat stöd som 
bottnar i en tystnad ges uttryck för på olika sätt. Denna känsla är samstämmig och lyftes 
upp av nästintill alla BHV- sjuksköterskor i föreliggande studie. Flertalet av BHV- 
sjuksköterskorna som ingår i studien är mycket kritiska till Socialtjänsten och använder 
starka ord för att beskriva sin känsla. Detta kan till exempel vara en känsla av att känna 
sig kränkt och att det blir som ett hån när inga insatser görs från Socialtjänsten, trots att 
BHV- sjuksköterskorna upplever en så stor oro. Här beskriver BHV- sjuksköterskorna 
också en känsla av ojämlikhet när de gång på gång gör en anmälan utan att få någon 
återkoppling. I Söderman och Jacksons studie (2011, s. 47) uttrycker informanterna en 
liknande frustration gällande sekretess och dålig återkoppling, vilket överensstämmer 
med det som framkom i vår studie. 
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Socialtjänsten har rätt att lämna ut uppgiften att en utredning har startats men inget mer. 
Socialtjänsten kan dock be om samtycke från vårdnadshavarna för att lämna ut uppgifter 
till BHV- sjuksköterskan och kan då lämna mer information om utredningen. Detta 
enligt bestämmelser som i korthet innebär att åtgärder inte ska genomföras mot en 
persons vilja. Om Socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samverka krävs då ett 
samtycke från den enskilde personen alltså i detta fall vårdnadshavaren. Om barnet inte 
är fött så kan Socialtjänsten utan att inhämta samtycke från den gravida kvinnan lämna 
ut uppgifter för att nödvändig hjälp ska kunna ges till skydd för det väntade barnet, är 
barnet fött finns inte denna möjlighet (Socialstyrelsen 2012, s. 31). Författarna upplever 
att flera av informanterna till föreliggande studie är genuint intresserade av att få en 
ökad förståelse kring hur Socialtjänstens förutsättningar ser ut. Det är inte alltid lätt att 
förstå hur de ramar och lagar som reglerar olika verksamheter fungerar och det verkar 
som om BHV- sjuksköterskorna tolkar in ett ointresse från Socialtjänsten om 
kommunikationen inte är god mellan verksamheterna. 
 
Vidare framkom i studien att BHV- sjuksköterskorna känner ett stort behov av att ha 
kollegor att samråda med. De som arbetar ensamma som BHV- sjuksköterska uttrycker 
i de flesta fall att de gärna skulle ha en kollega att samråda med. De BHV- 
sjuksköterskor som har kollegor på samma arbetsplats beskriver att detta är mycket 
viktigt för dem, att de först av allt går till en kollega och pratar igenom det som oroar 
och de kan resonera kring om anmälan känns befogad. Någon av de BHV- 
sjuksköterskor som arbetar ensam brukar ibland samråda med övriga sjuksköterskor på 
vårdcentralen. En känsla av att inte vara ensam framstår som viktig. Här har också andra 
professioner en viktig roll som till exempel barnläkare och psykolog. Det uttrycks 
snarare att tiden med dessa två professioner är för kort. BHV- sjuksköterskorna önskar 
mer tid för att bara kunna sitta och prata med sin läkare på patientfri tid. 
  
I en studie gjord på Göteborgs universitet undersöks sociala relationer på arbetsplatser 
och dess betydelse för de anställda. Här framgår att kollektiv arbetsgemenskap är viktig 
för hälsa och utveckling men också att individualiserade ”gränslösa” arbeten utgör en 
risk för överbelastning och psykisk ohälsa om det inte finns bra stöd från chefer och 
arbetskamrater. Här framgår också att den goda organisationen har personal som i större 
utsträckning upplever stöd i arbetet. (Berntson & Härenstam 2010, s. 13). BHV- 
sjuksköterskan arbetar i stor utsträckning ensam och tar fortlöpande egna beslut och gör 
egna bedömningar samt har ansvar för föräldraundervisning. I denna situation är den 
anställde mer sårbar och har behov av stöd både ur ett mellanmänskligt perspektiv, men 
också rent professionellt. Det är också det som har uttryckts i föreliggande studies 
intervjuer, att kunna bolla med kollegor i stort och smått, men också att lätt inom 
organisationen kunna tillgå andra professioner som till exempel läkare och psykolog är 
betydelsefullt för BHV- sjuksköterskans känsla av sammanhang. I en artikel från 
Storbritannien uppmärksammas i resultatet att sköterskor inte bör arbeta ensamma utan 
har rätt att arbeta tillsammans med andra för att säkerställa barnets rätt (Condliffe 2008 
ss. 18, 20). 
 
Relationen till vårdnadshavare är i föreliggande studies intervjuer en central del i BHV- 
sjuksköterskans arbete. Hon får inte tillgång till barnet utan att ha en någorlunda god 
relation till barnets vårdnadshavare. En stor rädsla som BHV- sjuksköterskorna 
uttrycker är att förlora relationen till familjen och att barnet då ska försvinna från deras 
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mottagning och med det försvinner BHV-sjuksköterskans möjlighet att ha fortsatt 
kontroll på barnet. Det är också med utgångspunkt i det som flera BHV- sjuksköterskor 
uttrycker att de ibland väljer att inte anmäla utan skapar egna lösningar som till exempel 
tätare kontroller. Backlund, Wiklund och Östberg skriver (2012, s. 8) att om barnet blir 
utan stöd trots anmälan och det finns en konflikt mellan personal och vårdnadshavare 
kan detta få negativa konsekvenser för barnet i form av att vårdnadshavarna väljer att 
byta och få stöd på andra barnavårdscentraler, eller slutar att besöka barnhälsovården. 
Därmed försvåras eller försvinner möjligheterna till insyn i barnets och familjens vardag 
och möjligheten att ge barnet och/ eller familjen stöd försvinner (Backlund, Wiklund 
och Östberg 2012, s. 8) 
 
BHV- sjuksköterskorna berättar också om en olustkänsla i vissa fall då de känner en 
rädsla för att vårdnadshavare ska uppträda aggressivt eller hotfullt. De uppger ändå att 
de aldrig avstått att göra en anmälan på grund av sådana omständigheter. Någon av 
BHV- sjuksköterskorna kan berätta om ett otrevligt telefonsamtal som kunde hanteras, 
men flertalet av de intervjuade berör ändå detta som en påtaglig känsla av olust och som 
också behöver hanteras och bearbetas. BHV- sjuksköterskorna uttrycker också att de vill 
ha chefen med sig om anmälan skulle leda till konsekvenser. Detta tar också författarna 
till en studie från USA upp och trots att rättstvister inte har utfallit till sköterskans 
nackdel så visar det sig att det är svårt att utsättas för den processen (Sanders & Hatfield 
2015, s. 111). 
 
Socialstyrelsen (2014b, s. 108) har kommit fram till att underlåtenhet att anmäla kan 
bero på ett flertal faktorer såsom okunskap, rädsla eller att vårdaren identifierar sig med 
vårdnadshavarna. Det kan också finnas en oro för att barnet ska ta skada av en anmälan 
och att en god relation till familjen ska omintetgöras. Condliffe (2008, s. 20) tar också 
upp problemet med att sköterskan ibland har svårt att separera barnets och 
vårdnadshavarnas behov och att denna bedömning kan påverkas av bland annat 
arbetsbördan. 
 
BHV- sjuksköterskorna beskriver att de finner lagen tydlig, om att de vid minsta oro ska 
göra en orosanmälan och att de arbetar med utgångspunkt från barnet. Detta innebär att 
förutom att ha en god kunskap om vad lagen säger också ha en god kunskap om barnet 
och att arbeta utifrån ett barnperspektiv, att en vuxen försöker se till barnets bästa och så 
långt som möjligt försöker sätta sig in i barnets situation. Att arbeta utifrån ett 
barnperspektiv innebär att barnet ska respekteras och att barnet utifrån dess ålder ska 
lyssnas till. Barnperspektivet uttrycker en skyldighet att genom lämpliga åtgärder ge 
förutsättningar för att barnets rättigheter säkerställs (Socialstyrelsen, 2014³, s. 26). 
Här kan reflektionen göras med utgångspunkt i ovanstående att BHV- sjuksköterskan i 
de fall då hon inte följer lagen och anmäler vid minsta oro utan istället tar tillbaka barnet 
för tätare kontroller eller försöker hitta andra lösningar på situationen kan spegla att hon 
handlar ur ett barnperspektiv eftersom hon har skyldighet att vidta lämpliga åtgärder och 
se till barnets bästa. Det är en tolkningsfråga. 
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Hållbarhetsperspektiv och författarnas reflektioner 
 
Författarna till föreliggande studie menar att innebörden av begreppet hållbar utveckling 
är kontextuell. Författarna ska här försöka att återge vad hållbar utveckling kan innebära 
inom barnhälsovården och dess uppdrag. 
 
Begreppet hållbar utveckling (Sustainable Development) lanserades i 
Brundtlandrapporten 1987 och definierades som en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov (Elvingson 2016). 
Begreppet återkommer i många olika sammanhang och det förutsätter långsiktighet och 
helhetssyn utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Många olika tolkningar 
förekommer gällande avvägningen mellan dessa tre enheter och hållbar utveckling kan 
därmed mer ses som en process snarare än ett svar på en fråga (Elvingson 2016). 
 
Liljenfeldt och Keskitalo (2011, s. 2) beskriver att det finns en stor variation i hur 
litteraturen beskriver hållbarhetsindikatorer och att definitioner gällande vad hållbarhet 
och utveckling står för och hur det ska mätas är kontextberoende.  Vidare skriver de att 
den enklaste beskrivningen av en indikator är att det är ett mått som är värdeladdat och 
socialt konstruerat. Eftersom indikatorn är kontextuell syftar den bara till att mäta det 
specifika problemet som efterfrågas. Indikatorn kan på grund av sin karaktär bidra till 
att definiera vad som skall undersökas och därigenom även definiera problemet, och att 
utveckla en policy för hållbar utveckling. Detta kan med andra ord utgöra en 
maktfaktor.  
 
Författarna till föreliggande studie kan uppfatta flera områden inom barnhälsovården 
där indikatorer gällande hållbarhet kan implementeras som ett led i ett 
förbättringsarbete. Författarna har i resultatet beskrivit BHV- sjuksköterskors 
ansträngningar att arbeta ur ett barnperspektiv och att det ibland kan ske en kollision 
mellan deras skyldighet att anmäla till Socialtjänsten när de känner en oro för ett barn 
och också anser att det finns underlag för en orosanmälan, och deras upplevda 
erfarenhet av hur utgången av orosanmälan kan bli, till exempel att ingen utredning 
startas av Socialtjänsten. Detta kan då i vissa fall leda till att BHV- sjuksköterskan 
avstår att göra en orosanmälan. Författarna kan här se att arbetet inte sker utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Författarna anser att om lagen inte följs på grund av BHV- 
sjuksköterskors egna tolkningar och upplevelser trots att det finns underlag för en 
orosanmälan, så kan situationen bli att barnet blir rättslöst. BHV- sjuksköterskans arbete 
i förhållande till lagen bör aldrig ges utrymme för en egen tolkning eller egna åtgärder.  
 
Författarna till denna studie anser att lämpliga hållbarhetsindikatorer på 
organisationsnivå bör upprättas mellan barnhälsovården och Socialtjänsten. En indikator 
kan till exempel utformas som en enkät där BHV- sjuksköterskor får svara på givna 
frågor om sina upplevelser av att göra orosanmälan och det tvärprofessionella 
samarbetet med socialtjänsten. Svaren bör sedan behandlas på olika chefsnivåer och 
kommuniceras vidare till berörd Socialtjänst. Kvalitativa indikatorer skulle kunna vara 
organiserade möten mellan dessa två organisationer och då lämpligtvis med 
handledning för att på så sätt kunna kommunicera mellan organisationerna hur arbetet 
kring orosanmälan kan behandlas, ur ett för barnet hållbart perspektiv. Liljenfeldt och 
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Keskitalo (2011, s. 4) skriver också om hållbarhet och resultat utifrån en förändring i 
organisationen, där det är viktigt att projektmålen passar organisationen och att ett 
tillräckligt ledarskap och personalresurser finns att tillgå. Vidare skriver de att på 
organisatorisk nivå kan organisationen, i detta fall barnhälsovården arbeta utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv genom att använda indikatorer som mäter specifika problem i 
organisationen. Dessa delas i fyra kategorier a) Indikatorer som hjälper till att fastställa 
en policy mot hållbar utveckling b) Indikatorer som mäter utveckling mot hållbar 
utveckling c) Indikatorer som hjälper till att kommunicera ut policyn och uppmana till 
deltagande d) den sista funktionen för indikatorer handlar om jämförelse mellan olika 
organisationer (Liljenfeldt & Keskitalo, 2011, s. 6) 
 
Författarna har i sitt resultat kunnat se att BHV- sjuksköterskor har en arbetssituation 
där de är utsatta utifrån flera perspektiv. De arbetar ensamma, ibland helt utan kollegor 
att tillgå. De har ibland tillgång till socionom att rådfråga men lika ofta har de inte det. 
Antalet barn som en BHV- sjuksköterska har på sin mottagning beräknas utifrån en 
standardisering av hur många barn en BHV- sjuksköterska kan ta emot och ingen 
hänsyn tas till exempelvis socioekonomisk tyngd. Detta framkom som ett bekymmer i 
ett par av intervjuerna där BHV- sjuksköterskan upplevde att belastningen var för hög. 
Det är också upp till den enskilda BHV- sjuksköterskan att skapa goda förutsättningar i 
mötet med vårdnadshavarna för att få tillgång till barnet. Ur ett hållbarhetsperspektiv 
skapar detta stora krav på BHV- sjuksköterskan. Här kan organisationen använda sig av 
indikatorerna enligt Liljenfeldt & Keskitalo för att tydliggöra problemet och för att 
skapa en hållbar utveckling för BHV- sjuksköterskan och med det undvika 
arbetsrelaterad ohälsa som kan leda till sjukskrivning.  Indikatorerna kan också 
användas inom barnhälsovården som ett instrument för att skapa hållbarhet för de 
familjer som barnhälsovården möter. 
 
Författarna till föreliggande studie presenterar tidigare i arbetet att antalet utredningar 
som startas av Socialtjänsten tenderar att minska i antal och att det också kan variera 
stort mellan kommuner men också mellan stadsdelar. Författarna menar här, att den 
politiska viljan att skapa jämlikhet och ett tryggt samhälle för alla är viktigt ur 
hållbarhetssynpunkt. Hållbarhet ur ett socialt perspektiv utgår i princip alltid från 
politiska interventioner som ofta hänger samman med en kommuns eller stadsdels 
ekonomiska situation. Här menar författarna att det är väsentligt att använda sig av 
hållbarhetsindikatorer inom barnhälsovården för att kunna kommunicera upp till våra 
förtroendevalda politiker hur verkligheten ser ut. 
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SLUTSATS 

 
• Enligt den lag som BHV- sjuksköterskan ska förhålla sig till är hon skyldig att 

anmäla vid minsta oro. Det visar sig dock i resultatet att BHV- sjuksköterskorna 
väljer att frångå denna skyldighet då de upplever att insatser från Socialtjänsten 
uteblir helt eller inte uppfyller deras förväntan. 

• Kollegor att rådgöra med är betydelsefullt för BHV- sjuksköterskan. 
• Relationen till vårdnadshavarna är för BHV- sjuksköterskan grundläggande för 

att få tillgång till barnet. När BHV- sjuksköterskan känner en oro för barnet och 
ska gå vidare med att göra en orosanmälan finns samtidigt en rädsla för att 
denna relation ska omintetgöras och att hon därmed förlorar uppsikten över 
barnet. 

• Bättre samverkan med Socialtjänst, även om sekretesslagen kan vara ett hinder, 
är av stor betydelse för BHV- sjuksköterskan både före, under och efter att 
orosanmälan är gjord. 

 
Det författarna till föreliggande studie kan se som det mest framträdande är att en 
tvärprofessionell samverkan mellan Barnhälsovården och Socialtjänsten är nödvändig 
för att säkerställa en rättssäkerhet för barnet. Vidare visar resultatet att samtal med 
kollegor är en viktig tillgång för BVH- sjuksköterskan då hon arbetar i en utsatt position 
samt att tydliga riktlinjer är en god hjälp i det dagliga arbetet med information och 
undervisning till vårdnadshavare. 
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Bilaga 1                                                                                                                                                                                             

 
 
Till verksamhetschef för godkännande datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor, Karin Therning och Petra Åslund, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter distriktssköterskor inom barnhälsovården har av att göra anmälningar vid 
misstanke om att ett barn far illa. Vi skulle uppskatta din hjälp att inkludera 8-10 
intresserade distriktssköterskor/ BVC-sköterskor i studien.  

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med 
distriktssköterskor inom barnhälsovården.  Intervjuerna kommer att ske hösten 2016, 
under v 35–40 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. 
Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Att medverka i studien är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 
konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande senast v 34. Bifogat formulär om godkännande skickas/ mailas till angiven 
adress så snart som möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Hälsningar 
Karin Therning  Petra Åslund 
karin@therning.org  hapeli3@telia.com 
   
070-3673174   070-6887406 

Handledare 

Laura Darcy, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
 

mailto:karin@therning.org
mailto:hapeli3@telia.comk
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Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Petra Åslund och Karin Therning 
genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
datum / 2016 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
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Bilaga 2 
 

 
 
 
Till den DSK/BVC sköterska som ska delta i vår intervju 
 
Vi är två sjuksköterskor, Karin Therning och Petra Åslund, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 
Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter distriktssköterskor inom barnhälsovården har av att göra anmälningar vid 
misstanke om att ett barn far illa.  

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med 
distriktssköterskor inom barnhälsovården.  Intervjuerna kommer att ske hösten 2016, 
under v 35–40 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. 
Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Att medverka i studien är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 
konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Hälsningar 
Karin Therning  Petra Åslund 
karin@therning.org  hapeli3@telia.com 
   
070-3673174   070-6887406 

Handledare 

Laura Darcy, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
 
 

mailto:karin@therning.org
mailto:hapeli3@telia.comk
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Godkännande 
Undertecknad Dsk/BVC sköterska godkänner härmed att Petra Åslund och Karin 
Therning genomför 
intervju inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
datum / 2016 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
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