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Sammanfattning 
 
BVC-sjuksköterskor möter barn och familjer varje dag. Det är i detta möte som möjlighet 
finns att upptäcka om ett barn inte får den omsorg barnet behöver. Att familjen brister i 
sin omsorg om barnet kallas omsorgssvikt. BVC-sjuksköterskor är enligt lag 
förpliktigade att göra en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker omsorgssvikt. 
En problematik är att omsorgssvikt kan vara svår att upptäcka och BVC-
sjuksköterskorna får en magkänsla eller en intuition när de börjar misstänka 
omsorgssvikt. Detta leder ofta till tätare kontakt och andra åtgärder för att bekräfta eller 
avfärda sina misstankar. En annan frågeställning är varför BVC-sjuksköterskor inte gör 
orosanmälan till socialtjänsten lika ofta som andra yrkesgrupper. Syftet med studien är 
att beskriva BVC-sjuksköterskors erfarenhet av att möta familjer där det finns misstanke 
om att omsorgssvikt förekommer. Intervjuer genomfördes med åtta BVC-sjuksköterskor 
som träffat familjer där omsorgssvikt förekommer. Intervjuerna analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. Denna studie visar att BVC-sjuksköterskorna ofta känner sig 
osäkra på om det är omsorgssvikt hos familjen de upplever. De söker hjälp hos kollegor 
för stöd och råd. När BVC-sjuksköterskorna misstänker omsorgssvikt försöker de 
hantera det genom att skapa en god relation med familjen och träffa familjen oftare än 
tidigare. BVC-sjuksköterskorna värnar om att behålla kontakten med familjen och 
försöker hjälpa föräldrarna att bli bättre på att ge omsorg till barnet. Det finns en oro hos 
BVC-sjuksköterskorna att de ska förlora kontakten med familjen om de samtalar med 
familjen om oron för omsorgssvikt, eller om de gör en orosanmälan. BVC-
sjuksköterskorna väljer att göra orosanmälan när de själva känner att deras hjälp inte är 
tillräcklig. De upplever att det känns bra att göra en orosanmälan och att relationen med 
familjen bibehålls.  
 

Nyckelord: Omsorgssvikt, försummelse, BVC-sjuksköterska, Bemötande, BVC, Barn, 
Upplevelse, Barn som far illa. 
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INLEDNING 
Omsorgssvikt, är en del i paraplybegreppet "barn som far illa", kan vara svårt att se och 
upptäcka. Socialstyrelsen (2013, ss. 98-99) beskriver att två tredjedelar av alla barn som 
far illa missas eller inte anmäls av hälso- och sjukvården. Detta trots att all 
sjukvårdspersonal har anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen kap 14 § 1 (SFS 
2001:453). Det finns få, eller kanske inga, studier gjorda i Sverige som talar om varför 
BVC-sjuksköterskor anmäler i lägre grad. Studier från Australien talar dock om rädslor 
för att förlora kontakten med familjen och barnet samt en osäkerhet gentemot det som 
uppfattades.  
 
Lundén (2004 se Lundén 2010, s. 103) skriver att det kan vara svårt att ta in att ett barn 
utsätts för omsorgssvikt och det väcker känslor av olika slag. Dessa känslor kan vara 
jobbiga att hantera. För att BVC-sjuksköterskorna ska kunna se att ett barn är utsatt för 
omsorgssvikt behöver de gå utanför det perspektiv de vanligtvis arbetar genom på 
BVC: att alla föräldrar är goda vårdare. När BVC-sjuksköterskorna misstänker att ett 
barn är utsatt för omsorgssvikt måste de istället inta en position där de bedömer 
föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn.  
 
Att upptäcka omsorgssvikt kräver kunskap och engagemang av BVC-sjuksköterskorna. 
Att undersöka BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta omsorgssvikt blir en viktig 
del i att förstå hur de agerar samt varför få orosanmälningar görs till socialtjänsten från 
BVC.   
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BAKGRUND 

Barnavårdscentralens uppdrag 
År 1937 beslutade riksdagen att införa generell frivillig barn- och mödravårdscentral. 
Detta medförde att fler och fler barnavårdscentraler (BVC) upprättades i Sverige. Idag 
finns BVC över hela landet och här erbjuds föräldrastöd, hälsovägledning och 
hälsokontroller av alla anslutna barn upp till sex års ålder, då skolhälsovården tar över 
(Socialstyrelsen 2014, ss. 13, 19).  
 
På BVC arbetar flera olika professioner tillsammans. Här träffar familjerna 
specialistutbildade sjuksköterskor med distriktssköterskeexamen eller 
barnsjuksköterskeexamen (i uppsatsen kommer båda typerna av specialistutbildningar 
refereras till som BVC-sjuksköterskor). Vid bestämda åldersundersökningar och vid 
behov får familjen träffa en specialistläkare. På alla BVC finns en 
barnhälsovårdspsykolog att tillgå med uppdrag att vara ett stöd både för föräldrar 
och BVC-sjuksköterskorna (Socialstyrelsen 2014, ss. 18-19). 
 
BVC lyder under hälso- och sjukvårdslagen där det i § 12 (SFS 1982:763) framgår att 
hälso- och sjukvårdens uppdrag är att verka för en god hälsa och vård på lika villkor 
för hela befolkningen. Målet för barnhälsovården är att bidra till så god hälsa som 
möjligt för barnet. I detta ingår att stärka föräldrarna i sin roll och sin förmåga att ge 
barnet omsorg. Barnhälsovården träffar nästan alla barn upp till förskoleåldern och 
BVC-sjuksköterskor erbjuder samtal med föräldrar kring behov, utveckling och frågor 
som har anknytning till ämnet omsorg. Detta ger en unik möjlighet att upptäcka och 
hjälpa familjer där omsorgssvikt förekommer. BVC-sjuksköterskornas förmåga att 
identifiera familjer där omsorgssvikt förekommer har betydelse för om familjerna får 
hjälp och stöttning (Socialstyrelsen 2013, ss. 72-73). 
 
I FN:s barnkonvention står att läsa att barnets bästa alltid ska komma främst. Varje 
barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller 
utnyttjande (UNICEF 2014). Regeringen stöder detta i proposition 2012/13:10 
(Socialdepartementet 2013) där det står att ett barn har rätt att få omvårdnad och att få 
växa upp under trygga förhållanden. 

 
BVC-sjuksköterskornas dagliga arbete 
BVC-sjuksköterskorna bedömer barnets hälsostatus genom att barnet vägs, mäts och 
utvärderar den fysiska och mentala utvecklingen. I mötet bedöms samtidigt samspelet 
mellan föräldrarna och barnet. Det är också BVC-sjuksköterskans uppgift att 
identifiera skydds- och riskfaktorer, vilket kan leda till att familjer med behov av extra 
stöd identifieras. Utöver detta ingår det i deras uppgift att stötta föräldrarna i sin 
föräldraroll och att ge relevant information om barns behov (Socialstyrelsen 2014, ss. 
49, 74-77). 
 
I BVC-sjuksköterskornas första möte med familjen läggs grunden för den relation som 
utvecklas dem emellan. BVC-sjuksköterskorna gynnas av en jämlik relation med 
familjen där känslor såsom glädje, ilska och sorg är tillåtna. Det är viktigt att BVC-
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sjuksköterskorna låter föräldrarna och barnet engagera sig i mötet. Därför ska mötet 
föras på en nivå som alla kan förstå. Det är genom mötet med familjen som BVC-
sjuksköterskorna ges möjlighet att ge individanpassad information samt få information 
om familjens behov. Därigenom kan faktorer identifieras som gör det möjligt för 
BVC-sjuksköterskorna att stötta familjen i den omvårdnad som familjen ger barnet 
(Socialstyrelsen 2014, ss. 66-68, Wright, Watson & Bell 2002, ss. 71-73). När BVC-
sjuksköterskorna inkluderar familjemedlemmarna i mötet och dialogen och låter dem 
komma till tals, läggs grunden för att en större förståelse skall uppstå dem emellan. I 
förlängningen kan detta bidra till ökat välbefinnande för barnet och familjen (Benzein, 
Hagberg & Saveman 2012, ss. 48-50). 
 

Omsorgssvikt 
Omsorgssvikt är en del inom paraplybegreppet "Barn som far illa". Uttrycket "Barn 
som far illa" härrör från engelskans "Child maltreatment" och 
Världshälsoorganisationen (WHO) har sammanställt "Child Maltreatment" till att 
omfatta alla former av fysisk och emotionell misshandel, sexuella övergrepp, vanvård, 
omsorgssvikt och utnyttjande som leder till faktiska eller potentiella skador på barnets 
hälsa, utveckling eller värdighet (WHO 2014). 
 
Omsorgssvikt är ett brett begrepp som syftar på att barnets fysiska eller psykiska 
utveckling är i fara på grund av att föräldrarna brister i sin omsorgsförmåga. En 
omsorgssvikt är något som pågår under längre tid och inte något som händer någon 
enstaka gång (Hindberg 2006, s. 105). Omsorgssvikt kan innebära fysisk vanvård, 
psykisk misskötsel, försummelse eller känslomässig otillgänglighet (Socialstyrelsen 
2013, s. 30). I begreppet ingår också brist på grundläggande omvårdnad, brist på 
kärlek eller understimulering av barnet, vilket kan leda till otrygg anknytning. Det kan 
också innefatta brist på mat eller tak över huvudet eller att föräldrarna inte ser behovet 
av att skydda barnet från skada. Omsorgssvikt är ofta något som är oavsiktligt och 
oplanerat och ofta är det så att föräldern inte har insikt eller kunskap om vad ett barn 
behöver. Föräldern kan själv ha problem med exempelvis missbruk eller ha en 
utvecklingsstörning och ofta ses även att föräldrar som varit försummade som barn 
försummar sina egna barn (Hindberg 2006, s. 105).  
  
Socialarbetare från England (Lewin & Herron 2007, ss. 101-103) menar att viktiga 
tecken för att bedöma om barnet är utsatt för omsorgssvikt är; att barnet utesluts från 
familjen, att barnet lämnas obevakad eller att barn tar hand om varandra. Även våld i 
hemmet, barn som kritiseras mycket och bristande omtanke från föräldrarna anses vara 
viktiga tecken. Indikationer så som dålig hygien, trasiga kläder, fattigdom, 
arbetslöshet, undermåliga bostäder, smutsigt hem och högar med disk anses mindre 
viktiga i bedömningen. I studien betonas att tecknen inte går att bedöma enskilt, utan 
det är en samlad bild av tecken, symptom och riskfaktorer som bedömningarna baseras 
på. 
 
Definitionen av omsorgssvikt varierar och lagarna är olika i världens länder. Eftersom 
det ser så olika ut i världen är det därför svårt att jämföra studier från olika länder. Det 
finns inget nationellt register i Sverige över orosanmälningar och därför är det svårt att 
se någon statistik över antalet anmälningar och hur många som berör omsorgssvikt. 
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Forskning har visat att ca 10-15 % av barn i förskoleåldern någon gång farit illa 
(Socialstyrelsen 2013, ss. 98-99), men hur många barn som är utsatta för omsorgssvikt 
i Sverige är svårt att veta eftersom forskning saknas eller inte är entydig 
(Socialstyrelsen 2011, s. 12). Dessutom finns ett stort mörkertal om hur många som far 
illa eller är utsatta för omsorgssvikt, eftersom allt inte kommer till socialtjänstens 
kännedom (Socialstyrelsen 2013, s. 97).  
 

Att upptäcka omsorgssvikt  
För BVC-sjuksköterskorna är barnets välmående det centrala och måste gå före en 
eventuell önskan om att behålla en god relation med föräldrarna. I BVC-
sjuksköterskornas familjeperspektiv ingår en syn på föräldrarna som goda 
vårdnadshavare, men för att upptäcka omsorgssvikt måste de vara beredd att gå utanför 
detta perspektiv menar Rikshandboken för barnhälsovård (Skarped, 2014). I en studie 
av Tingberg, Bredlöv och Ygge (2008, ss. 2720-2722) intervjuades sjuksköterskor på 
en barnakutmottagning i Sverige. De upplevde att de var tvungna att ändra hela sitt 
synsätt på familjen för att kunna göra en adekvat bedömning. De beskrev hur de var 
vana att arbeta tillsammans med föräldrar och hur de hade perspektivet att föräldrarna 
var goda vårdgivare. När de misstänkte att något inte stod rätt till i familjen fick de 
istället gå över till en roll som granskare av familjen där de såg föräldrarna som 
bristfälliga vårdare. Sjuksköterskorna upplevde att de hade ett behov av att diskutera 
situationerna efteråt. De poängterade även vikten av att få mer utbildning och träning i 
att upptäcka och hantera barn som är utsatta för omsorgssvikt och far illa. 
 
I Lundéns studie (2004 se Lundén 2010, s. 29) uppgav många BVC-sjuksköterskor att 
de upplevde det som svårt att upptäcka omsorgssvikt och att dra gränsen för vad som 
faktiskt är omsorgssvikt. Om ett barn blir utsatt för omsorgssvikt ses tecken såsom 
tillväxtstörning, försenad utveckling eller att det ofta är sjukt. Hindberg (2006, ss. 108-
109) menar att omsorgssvikt även kan orsaka fysiska skador såsom drunkning på 
grund av att föräldrar brister i tillsyn, det vill säga brister i att skydda barn från skada. 
Svårigheter som kan ses är bland annat motorisk oro, inlärningssvårigheter, 
aggressivitet och svårigheter i kontakten med andra barn. Ett barn som blir utsatt för 
omsorgssvikt riskerar att utveckla psykiska hinder av olika slag i framtiden (Lundén 
2004 se Lundén, 2010, ss. 27-28).  
 
Söderman och Jacksons studie (2011, ss. 40-41), där BVC-sjuksköterskor intervjuades 
kring situationer där de misstänkte att barn far illa, visar att BVC-sjuksköterskorna 
reagerade på om barnet betedde sig annorlunda genom att vara utåtagerande, 
hämmade, bekymrade eller frånvarande. En del familjer hade också uteblivit från 
BVC-besök. BVC-sjuksköterskorna beskrev också en speciell känsla av att misstänka 
att ett barn inte mådde bra, en magkänsla eller intuition. 
 
En studie från Polen visar att omsorgssvikt är den form inom “barn som far illa” som 
oftast identifierades av sjuksköterskor. Det var de fysiska skadorna orsakade av 
bristande omsorg som gjorde att sjuksköterskorna reagerade och skapade en misstanke. 
De kunde också identifiera tecken från föräldrarna, såsom att föräldrarna kunde vara 
överbeskyddande eller aggressiva. De kunde också se att föräldrarna inte alltid betedde 
sig adekvat i sammanhanget (Pabis, Wronska, Slusarska & Cuber 2010, ss. 387-391). 
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En studie från Australien (Francis, Chapman, Sellick, James, Miles, Jones & Grant, 
2012, ss. 61-69) beskriver hur sjuksköterskor där som har anmälningsplikt går igenom 
fyra stadier när de upptäcker eller misstänker att omsorgssvikt förekommer. I det första 
stadiet blir de uppmärksamma på att det finns eller kan finnas omsorgssvikt med i 
bilden. Det andra stadiet representeras av en avvaktande tid när sjuksköterskorna 
samlar bevis och iakttar familjens beteende. I det tredje stadiet tas beslut om 
orosanmälan skall göras eller inte. Det fjärde stadiet handlar sedan om att processa 
utfallet av deras handlingar. 
 

Orosanmälan 
BVC-sjuksköterskor har enligt Socialtjänstlagen kap 14 § 1 (SFS 2001:453) 
anmälningsplikt vilket innebär att de skall anmäla till socialtjänsten vid kännedom 
eller misstanke om att barn far illa och detta innefattar då omsorgssvikt. Om BVC-
sjuksköterskor väljer att inte anmäla begår de inte bara ett lagbrott, de undanhåller 
även barnet samhällsinsatser barnet har rätt till (Backlund, Wiklund & Östberg 2012, s. 
8).  
 
För att ytterligare trycka på vikten av att anmäla förstärktes lagen 2013 (SFS 
2012:776). Den förstärktes genom att betona att anmälan ska ske vid misstanke om 
omsorgssvikt i familjen. Misstanken behöver alltså inte bekräftas innan orosanmälan. I 
samband med lagändringen ökades möjligheterna till förbättrad samverkan mellan 
BVC, socialtjänst och familjen. Det bestämdes även att anmälningsskyldiga har rätt att 
få återkoppling från socialtjänsten i ärendet och att ett möte där socialtjänst, BVC och 
familj närvarar kan ske efter att orosanmälan är gjord. Socialstyrelsen (2013, s. 65) 
menar att när en orosanmälan görs från BVC är det bra om familjen samtidigt 
informeras. Informationen bör ges så att det blir tydligt att orosanmälan görs för att det 
finns en oro för barnets situation och att den görs av omtanke för barnet. Det är viktigt 
för familjen att BVC-sjuksköterskorna inte slutar att stötta dem när en orosanmälan 
gjorts, på grund av att de ofta har ett upparbetat förtroende hos barnet och föräldrarna. 
Detta kan i sin tur stärka samverkan med socialtjänsten på ett sätt som gör att de 
specialkompetenser som finns gemensamt kan arbeta för barnets bästa vid en 
orosanmälan (Socialstyrelsen 2013, ss. 72-73). 
 
Söderman och Jackson (2011, ss. 40-41) visar i en studie att många BVC-
sjuksköterskor i Sverige upplever att det är svårt att ta beslut om att göra en 
orosanmälan till socialtjänsten, ofta för att de inte är helt säkra på om barnet far illa. 
BVC-sjuksköterskor upplever det som viktigt att de har stöd från kollegor, 
barnpsykologen och socialtjänsten. 
  
En undersökning 2010 (Socialstyrelsen 2013, ss. 101-102) visar att cirka 140 000 
orosanmälningar inkommer varje år, vilka berör cirka 60 000 barn, somliga 
anmälningar berör samma barn. Dessa orosanmälningar rör barn som far illa. Den 
största andelen av dessa anmälningar kommer från polisen. Undersökningar har visat 
att två tredjedelar av alla barn som far illa inte anmäls av hälso- och sjukvården, utan 
en orosanmälan når socialtjänsten genom andra yrkesgrupper eller privatpersoner 
(Socialstyrelsen 2013, ss. 98-99). Som exempel kan nämnas att i Stockholm 2011 
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anmäldes 0,2 % av alla barn som var inskrivna på BVC av BVC-sjuksköterskor och i 
Skåne samma år var siffran 0,3 %. Hälften av dessa anmälningar gällde omsorgssvikt. 
Från 2004 (Lundén 2004 se Lundén 2010, ss. 73-74, 83) finns en studie som visar att 
förskolepersonal och BVC-sjuksköterskor oroade sig för 18 % av barnen de ansvarade 
för. Av dessa misstänktes att 7 % var utsatta och de var säkra på att 5 % var utsatta för 
omsorgssvikt. Lundéns studie visar att BVC-sjuksköterskorna gjorde en orosanmälan 
på 32 % av de barn där de var säkra på var utsatta för omsorgssvikt. 
 
I USA kommer mer än tre miljoner orosanmälningar in varje år om barn som far illa 
och dessa anmälningar berör mer än sex miljoner barn. Det motsvarar ungefär 4,6 % 
av alla barn i USA. Det procenttalet är ett av de högsta i världen. Av dessa 
anmälningar berör ungefär 78 % omsorgssvikt (U.S. Department of Health and Human 
Services 2013, ss. 6, 11, Childhelp 2014). 
 
I Australien har sjuksköterskor anmälningsplikt när det gäller barn som far illa eller 
vid misstanke om detta. Fraser, Mathews, Walsh, Chen & Dunne (2009, ss. 150, 152) 
finner, trots detta, att sjuksköterskor hamnade långt ner på listan över professionella 
som anmälde. Ungefär en fjärdedel av sjuksköterskorna hade inte gjort orosanmälan 
vid misstanke om, eller konstaterat, att ett barn far illa. Hälften av de sjuksköterskorna 
som någon gång gjort en orosanmälan har också, vid andra tillfällen, avstått från att 
upprätta en orosanmälan. Studien visade att sjuksköterskorna tvekade inför att anmäla 
om det inte fanns bevis eller om de var lite osäkra på om något verkligen hänt. 
Sjuksköterskor med erfarenhet och utbildning hade bättre förmåga att identifiera och 
anmäla när barn for illa. 
 
Lundén (2004 se Lundén 2010, ss. 56-57) identifierade i sin studie tre faktorer som 
påverkade huruvida en orosanmälan görs eller inte. Den första är att BVC-
sjuksköterskorna inte trodde att en orosanmälan kunde bidra till att familjen fick den 
hjälp de behövde. Den andra var att anmälningsplikten kunde uppfattas som 
rådgivande och inte som en tvingande lag. Den tredje faktorn handlade om att BVC-
sjuksköterskorna hade för lite utbildning och erfarenhet när det gällde att upptäcka och 
anmäla omsorgssvikt. 
 

Det vårdande mötet 
Mötet mellan patienter och vårdare ser olika ut beroende på var mötet tar plats samt 
vilka som ingår i mötet. Gemensamt är dock att oberoende av plats och person så ska 
målet med mötet alltid vara att stärka och stödja patientens hälsa (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 195). Eriksson (2000, s. 21) skriver att vårdandets mål är att stödja 
och utveckla för att nå god hälsa samt att verka aktivt för att bevara den goda hälsan. 
Vägen dit nås av vårdarna genom att skapa tillit och en känsla av tillfredsställelse hos 
patienten. Att lindra lidande genom att skapa en trygg atmosfär i vårdmötet är ett 
viktigt redskap för vårdpersonalen i dess arbete att säkerställa patientens hälsa 
(Eriksson 1994, ss. 93-96). 
 
I det vårdande mötet kommer en vårdande relation att uppstå och det är utifrån den 
relationen som det vårdande mötets potential avgörs (Dahlberg & Segesten 2010, s 
192). BVC-sjuksköterskorna bör sträva efter en god och fungerande vårdrelation där 
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barnet och föräldrarna får utrymme att känna, tycka och vara. Detta ger familjerna 
stora möjligheter att växa och utvecklas (Eriksson 2000, ss. 55-56). 
 
Det är viktigt att BVC-sjuksköterskorna har ett professionellt förhållningssätt där 
familjerna alltid bemöts med respekt och empati. Det är också viktigt att BVC-
sjuksköterskorna har i åtanke att deras uppgift är att vårda och stötta, inte att utreda eller 
ta ställning (Socialstyrelsen 2013, ss. 64). Det har visats att BVC-sjuksköterskors 
känslor i mötet med familjer där barn far illa är starka. De känner sig ledsna och arga 
och de känner sig otillräckliga i mötet med familjen och får en känsla av att vilja hjälpa 
barnen mer. BVC-sjuksköterskorna är tydliga mot familjen, att de arbetar för barnets 
bästa. De anser också att det är viktigt att skapa en god kontakt med familjerna för att 
kunna hjälpa och stödja dem (Söderman & Jackson 2011, ss. 40-41). 
 

Det vårdande samtalet 
Det vårdande samtalet är en viktig byggsten i den vårdande relationen. Ett vårdande 
samtal förs under vårdarens ansvar och karaktäriseras av att det strävar mot att stärka 
patientens hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 200). För att möjliggöra ett vårdande 
samtal krävs det att BVC-sjuksköterskorna öppnar upp för det goda samtalet. Detta 
görs genom att familjen tydligt visas att den är i fokus. Genom att ställa öppna frågor, 
låta familjen berätta sin historia och inte avbryta utan endast vara goda och 
uppmärksamma lyssnare kan BVC-sjuksköterskorna skapa en trygg och tillåtande 
miljö där barnet och föräldrarna vågar öppna sig och samtidigt blir mer mottagliga för 
information (Klang Söderkvist 2008, ss. 160-163). 
 
Larsson, Palm och Hasselbalch (2008, ss. 106-107) skriver att samtalet är ett av BVC-
sjuksköterskornas viktigaste arbetsredskap. Samtalet kan både ge viktig information 
till dem om patienten samtidigt som det kan förmedla kunskap och information från 
dem till patienten. För att detta ska bli verklighet krävs det att BVC-sjuksköterskorna 
visar en öppenhet och acceptans gentemot patienten som ges en känsla av trygghet. 
 
Att bemöta barn i familjer där omsorgssvikt förekommer kan vara svårt för BVC-
sjuksköterskor. Under mötet är det viktigt att låta barnet uttrycka sin åsikt och mening, 
att bli lyssnad på skapar möjligheter att berätta. BVC-sjuksköterskor som har goda 
kunskaper om olika former av omsorgssvikt kan inge förtroende och underlättar på så 
vis barnets berättelse. Trygghet, relation och förtroende är viktiga faktorer som ökar 
förutsättningarna för bra dialog mellan barn och BVC-sjuksköterskor. Om barn 
berättar något som är känsligt är det viktigt att BVC-sjuksköterskorna ställer öppna 
frågor för att få barnen att fortsätta berätta samtidigt som de tillåts tala till punkt utan 
att BVC-sjuksköterskorna lägger in egna värderingar i samtalet (Socialstyrelsen 2013, 
ss. 60, 62). 
 

Etiskt förhållningssätt 
BVC-sjuksköterskor behöver etisk kompetens för att kunna göra ett fullgott arbete, 
vilket innebär att de har en förmåga att kunna agera på ett moraliskt riktigt sätt i en 
etisk situation (Sandman & Kjellström 2013, s. 51). Situationer där BVC-
sjuksköterskors moraliska känslighet och förmåga till att tänka och handla etiskt 
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prövas kan vara när de upptäcker att en persons handlande leder till att en annan 
människa kränks, orsakas smärta eller på annat sätt utsätt för personligt lidande. När 
BVC-sjuksköterskorna har upptäckt ett moraliskt problem börjar en process där de 
väger för- och nackdelar mellan olika handlanden och beaktar båda sidors 
konsekvenser. Att kunna se konsekvenserna och trots det handla på ett sätt som BVC-
sjuksköterskorna bedömer som moraliskt riktigt utgör kärnan i deras etiska kompetens 
(Sandman & Kjellström 2013, ss. 52, 55). 
 
Som vägledare för sina moraliska beslut kan BVC-sjuksköterskorna använda sig av 
principetiken vars mål och funktion är att skydda människors okränkbarhet och lika 
värde samtidigt som den motiverar andra att göra gott och hjälpa i alla lägen, oavsett 
person eller andra etiska betänkligheter (Hallström & Lindberg 2009, s. 32, Sandman 
& Kjellström 2013, s. 368). BVC-sjuksköterskorna kan även finna stöd i vårdetiken 
som utgår från människan och baseras på att en kunskap om människan och hennes 
behov. Vårdetiken skall utgöra grunden för de handlingar som utförs av BVC-
sjuksköterskorna. En handling som för människan gör gott, skall alltså utföras även om 
den orsakar ett etiskt dilemma (Arlebrink 2013, ss. 73-74).  
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PROBLEMFORMULERING 
Många BVC-sjuksköterskor anser att det är svårt att upptäcka omsorgssvikt (Lundén 
2004 se Lundén 2010, ss. 73-74). Det upplevs svårt att se tecknen och att bedöma det 
som upplevs. Vidare ses att BVC-sjuksköterskor är osäkra på om barnen verkligen är 
utsatta för omsorgssvikt. Denna osäkerhet kan ha betydelse i beslutet om att göra en 
orosanmälan. I Lundéns studie framkommer att endast en fjärdedel av alla misstänkta 
fall anmäls och även Socialstyrelsen beskriver ett stort mörkertal där fler barn är 
utsatta för omsorgssvikt än vad som anmäls.  
  
Denna studie syftar därför till att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av 
omsorgssvikt, att upptäcka, möta och arbeta med och kring familjer där omsorgssvikt 
förekommer. 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta 
familjer där det finns misstanke om att omsorgssvikt förekommer. 
 
METOD  

Ansats 
För att beskriva BVC-sjuksköterskors erfarenhet av att möta familjer där misstanke om 
omsorgssvikt förekommer, ansågs en kvalitativ intervjustudie som den mest lämpade 
datainsamlingsmetoden. En induktiv ansats ansågs som mest lämplig då det var BVC-
sjuksköterskornas erfarenheter som eftersöktes (Elo & Kyngäs 2007, s. 112). 
Intentionen med en kvalitativ studie är att få en djupare förståelse för informanternas 
upplevelse (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 39). Intervjuerna möjliggjorde för BVC-
sjuksköterskorna att utan begränsningar delge sina erfarenheter. Intervjuerna 
genomfördes med öppna frågor (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 46-47).  
  

Urval 
Intervjuerna genomfördes med åtta legitimerade specialistsjuksköterskor som arbetar 
på BVC och som i sin profession träffat familjer där det funnits misstanke om att 
omsorgssvikt förekommer. Samtliga BVC-sjuksköterskor som intervjuades hade 
specialistutbildning som distriktssjuksköterska. Brev om förfrågan att få genomföra 
intervjuer skickades initialt via post till verksamhetschefer för vårdcentraler inom 
Västra Götalandsregionen (bilaga 1). Tio dagar senare skickades även förfrågan via e-
mail till samma verksamhetschefer samt ytterligare verksamhetschefer. Av de första 
förfrågningarna svarade en verksamhetschef. Av den andra omgångens förfrågan 
svarade fyra verksamhetschefer. Totalt deltog fem vårdcentraler med totalt åtta BVC-
sjuksköterskor. 
 
BVC-sjuksköterskorna blev informerade om studien genom ett informationsbrev som 
skickades via e-mail innan intervjun (Bilaga 2). Samtliga informanter var kvinnor i 
olika åldrar. Erfarenheten av att arbeta som BVC-sjuksköterskor sträckte sig mellan 
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två år till trettiotre år. Samtliga informanter arbetade på BVC i småstadsregion, vilka 
representerade fem orter i Västra Götalandsregionen med avstånd upp mot 20 mil 
emellan. 
  
Inklusionskriterierna var att BVC-sjuksköterskorna hade arbetat på BVC i minst två år 
samt att de någon gång hade mött eller misstänkt att ett barn varit utsatt för 
omsorgssvikt. Två års erfarenhet av arbete på BVC eftersöktes för att säkerställa 
erfarenhet och trygghet i yrkesrollen. Inget krav ställdes på vilken specialistutbildning 
BVC-sjuksköterskorna hade.  
  

Datainsamlingsmetod 
Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att samtliga informanter får samma 
frågor men att frågorna har öppna svarsmöjligheter. Det ger informanterna möjlighet 
att dela sina erfarenheter om företeelsen (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 19, 32). En 
pilotintervju genomfördes där båda författarna närvarade, varav en genomförde 
intervjun och den andra lyssnade. Pilotintervjun inkluderades i studien eftersom den 
enda ändring som behövde göras var att stryka en fråga som inte besvarade studiens 
syfte (bilaga 3). Intervjuerna har därefter skett med en intervjuare och en informant. 
Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser i enskilda rum och spelades 
in. Innan intervjuerna började fick informanterna återigen information om hur 
intervjun skulle gå till samt att de hade rätt att avbryta medverkan i studien när som 
helst och utan att uppge anledning. Detta menar Kvale och Brinkmann (2009, s. 144) 
är viktigt för att informanten skall känna sig trygg i att beskriva sina erfarenheter och 
känslor på ett utförligt sätt. Informanterna fick därefter underteckna ett informerat 
samtycke till att delta i studien (bilaga 2). Vidare diskuterades definitionen för 
omsorgssvikt ihop med informanterna för att säkerställa samsyn kring begreppet. 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 144) beskriver hur en orientering av det tänkta ämnet 
är en grundsten i samtalet med en informant innan själva intervjun inleds.  
 
Därefter transkriberades intervjuerna av personen som utfört dem. Kvale och 
Brinkmann (2009, s 196) menar att det finns stora fördelar med att intervjuaren 
transkriberar sina egna intervjuer då denne har en särskild känsla för hur språk och 
olika uttryck har brukats under intervjun. Detta möjliggör att materialet börjar 
analyseras redan vid transkriberingen då intervjuaren har en speciell insikt om vad som 
menas i intervjun. Kvale och Brinkmann menar vidare att transkribering av egna 
intervjuer förbättrar intervjuarens intervjuteknik. 
 

Dataanalys 
Intervjuerna har bearbetats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att 
skillnader och likheter i intervjuerna identifierades (Lundman & Hällgren Graneheim 
2012, s. 189, Polit & Beck 2012, s. 556). De transkriberade intervjuerna lästes igenom 
flera gånger för att få en känsla för helheten. Därefter har den meningsfulla 
informationen markerats för att identifiera meningsbärande enheter. Detta gjordes 
genom att nyckelcitat markerades i de transkriberade intervjuerna. Dessa 
meningsbärande enheter strukturerades i teman för att få en överblick av materialet 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 190-191). 
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Analysen fortgår sedan med att de meningsbärande enheterna kondenseras och 
abstraheras i koder och kategorier. Kondensering innebär att texten kortas ner och görs 
lätthanterlig men utan att viktig fakta går förlorad, det centrala innehåller i texten 
bevaras på så sätt. Detta gjordes genom att innebörden i meningsbärande enheter 
analyserades och på så sätt kunde kortas ner. Den kondenserade texten abstraheras 
sedan genom kodning. Detta utfördes genom att på ett lättförståeligt sätt beskriva 
kärnan i den kondenserade enheten. Med kodning menas att abstraheringen får en 
etikett, texten delas alltså in i olika koder (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 
190). 
 
Tabell 1: Exempel på analysen 
Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

"Jag saknar nog att 
socialtjänsten skulle 
vara mer tillgänglig på 
något sätt. Att man kan 
ha lite mer samarbete. 
En öppenhet emellan 
oss." 

Socialtjänsten 
mer tillgänglig. 
Mer samarbete. 

Mer samarbete 
med 
socialtjänsten 

Samarbete 
med 

Socialtjänsten 

Att söka 
stöd  

"Men sen när man 
ringer och pratar med 
socialtjänsten så hjälper 
dom en jätteväl" 

Socialtjänsten 
hjälper en 
jätteväl 

Socialtjänsten 
hjälper 

"Det är jättesvårt att se 
äldre barn, då är det att 
man kontaktar 
förskolan, vad förskolan 
tycker" 

Kontaktar 
förskolan 

Stöd från 
förskolan 

Stöd från andra 
instanser "Sedan har vi mödra-

barn-hälsovårds-
psykolog som jag också 
kan få stöd ifrån, man 
behöver någon att prata 
med. 

Mödra-barn-
hälsovårds-
psykologen kan 
jag få stöd ifrån 

Stöd från 
mödra-barn-
hälsovårds-
psykologen 

"Sen jätteofta går ju jag 
och knackar på hos min 
kollega, så bollar vi 
fram och tillbaka. Det är 
väldigt skönt att man är 
två, att vi har kollegor 
med samma 
arbetsuppgifter" 

Knackar på hos 
kollega, så 
bollar vi fram 
och tillbaka 

Bolla med en 
kollega 

Stöd från 
kollegor 

"Vi har stöttning i 
varandra vi BVC-
sjuksköterskor" 

Stöttning i 
varandra 

Stöd mellan 
BVC-
sjuksköterskor 
på samma 
arbetsplats 
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Förförståelse 
Inför alla studier måste all förförståelse tas i beaktning för att möjliggöra ett öppet 
sinne under hela insamlingsprocessen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 134-
135). Förförståelsen utgör en kunskapsbas för författarna där tidigare erfarenheter, 
kunskaper och fördomar kring ämnet samlas (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 
s. 197). Denna kunskapsbas kan fungera delvis som en språngbräda för ny kunskap 
men den kan också stå i vägen för den nya kunskapen. Medvetenheten om 
förförståelsens påverkan på studiens resultat är viktig att ta i beaktning. Det är 
essentiellt att förförståelsen erkänns och att det under hela processen sker en analys 
kring den. Görs inte detta riskerar studien istället för att visa på ny kunskap, endast 
reflektera över gammal (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 135). 
 
Ingen av författarna har jobbat på BVC och den erfarenhet som finns därifrån är 
insamlad under verksamhetsförlagd utbildning. Båda författarna har tidigare erfarenhet 
av att möta barn i vården och att i professionen möta barn och familjer där 
omsorgssvikt förekommer. För att minska att den egna erfarenheten påverkar 
resultatet, diskuterade författarna sina tidigare erfarenheter med varandra innan 
intervjuerna och under analysen av materialet. Detta för att öka medvetenheten kring 
att den upplevda omsorgssvikten inte nödvändigtvis måste spegla den omsorgssvikt 
som skulle framkomma i intervjuerna.  
 

Etiska överväganden 
Studien behöver ingen prövning i etiknämnden då den sker inom högskolans riktlinjer, 
detta gäller all forskning på högskolans avancerade nivå. I Lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460) påtalas vikten av individen och 
respekt för dess värde vid forskning. Lagens syfte är att vara till skydd för den enskilda 
människan. Helsingforsdeklarationen (2013, s. 3) innebär att det vid forskning ska 
visas hänsyn till den enskilda individen så att ingen kommer till skada. Noggrann 
bedömning måste göras för att väga nyttan mot risker. Bedömningen är att nyttan av 
denna studie är större än de risker som finns för att genomföra studien.  
 
Informerat samtycke innebär att samtliga intervjuade BVC-sjuksköterskor har blivit 
informerade om syftet med studien och vilka risker eller fördelar ett deltagande i 
studien innebar. Det innebär också att informanten är medveten om hur, var och varför 
materialet kommer att användas. Det är även ett krav för att materialet skall kunna 
användas i forskningsstudien. Informanterna deltog frivilligt i studien och kunde när 
som helst dra sig ur. Informanterna har blivit informerade om att allt material kommer 
behandlas anonymt och avidentifieras. Allt material har behandlats konfidentiellt, 
vilket innebär att resultatet inte går att härleda till specifika personer eller händelser. 
All information kommer således att vara oidentifierbar (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 
87-89). Intervjumaterialet förvaras på så sätt att inga obehöriga kan ta del av det. 
Inspelade ljudfiler har raderats från inspelningsutrustning.  
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RESULTAT 
Fyra kategorier och 19 subkategorier framkom under analysprocessen.  

Tabell 2: Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Relationen med familjen 

Att få familjens tillit 
Rädsla att tappa familjens förtroende 
Bära med sig familjen i tankarna 
Att ta upp omsorgssvikt med familjen 
Efter att ha tagit upp ämnet 
Upplevelse efter orosanmälan 

Att känna sig säker i sin bedömning 

Att kunna uppfatta signaler 
Bekräfta misstankar 
Tvivla på vad som uppfattats 
Bedömning tar tid 
Yrkeserfarenhet som en tillgång 

Att söka stöd 
Stöd från kollegor 
Stöd från andra instanser 
Samarbete med socialtjänsten 

Att göra orosanmälan eller inte 

Ge råd till familjen 
Ge tid att förändras 
Rädsla att förlora kontakten 
Att handla enligt lagen 
En sista utväg 

 

Betydelsen av relationen med familjen 
Kategorin Betydelsen av relationen med familjen omfattar sex subkategorier; Att få 
familjens tillit, Rädsla att tappa familjens förtroende, Bära med sig familjen i tankarna, 
Att ta upp omsorgssvikt med familjen, Efter att ha tagit upp ämnet samt Upplevelse 
efter orosanmälan. Här delar BVC-sjuksköterskorna sina erfarenheter om vikten av ett 
bra bemötande för att kunna skapa en god relation. Här belyses även relationens 
betydelse genom hela processen, från misstanke till efter en orosanmälan är gjord. 

 
Att få familjens tillit 
BVC-sjuksköterskorna var överens om att ett bra bemötande skapar en god relation 
med familjen. Ett bra bemötande kunde leda till att BVC-sjuksköterskorna upplevde att 
familjen litade på dem och att familjen därför kunde vara öppen och ärlig.  
 
 "Allting handlar om relationer tycker jag. Vad man har för relation till 
 föräldrarna. Så att man kan prata om grejer" 
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Att skapa en god relation med familjen upplevde BVC-sjuksköterskorna som 
betydelsefullt. De ville gärna känna att de hade familjens tillit och att familjen kunde 
känna att de stod på samma sida. Upplevelsen av att känna samhörighet med familjen 
gav en känsla av att kunna lösa problem tillsammans. Det upplevdes viktigt att ha 
familjens förtroende. 
 

Rädsla att tappa familjens förtroende 
BVC-sjuksköterskorna påpekade vikten av att förvalta förtroendet. BVC-
sjuksköterskorna upplevde att om de slutade vara berömmande och trevliga så ökade 
risken för att de skulle få familjen emot sig, vilket skulle kunna resultera i en bruten 
kontakt. BVC-sjuksköterskorna uttryckte även att det är frivilligt att gå till BVC och 
familjen kunde välja att sluta gå. Rädslan var då att om familjen inte kom till BVC 
kunde de inte få hjälp till förändring.  
 
 "Dom kan säga "nej, vi kommer inte mer" och då har jag väldigt dålig 
 chans att hjälpa barnet och familjen. Så jag måste verkligen försöka att 
 ha med mig dom. Att jag är på deras sida. Att jag är där för att hjälpa 
 dom" 

 

Bära med sig familjen i tankarna 
BVC-sjuksköterskorna beskrev hur familjerna följde med dem hem i tankarna och hur 
de kunde ligga vakna på kvällarna och fundera på hur de kunde hjälpa en familj på 
bästa sätt. Familjerna fanns i bakhuvudet hela tiden.  
 
 ”Jag funderar ju väldigt mycket. De upptar mig väldigt mycket, just de 
 familjerna, man blir ju bekymrad" 
 
BVC-sjuksköterskorna berättade att det var svårt att släppa tankarna på familjer där de 
misstänkte omsorgssvikt. Anledningarna till att familjerna cirkulerade så mycket i 
deras tankar angavs till att omsorgssvikt var svårt att hantera och att de därför behövde 
tid att fundera ut ett bra sätt att arbeta kring det 
 

Att ta upp omsorgssvikt med familjen 
BVC-sjuksköterskorna uppgav att de funderade mycket på hur de skulle lyfta oron 
kring omsorgssvikt med familjen. De tänkte mycket innan samtalet. De beskrev framför 
allt en rädsla för att säga fel saker och kränka familjen på något sätt. 
 

"Det gäller att väga sina ord på guldvåg, varje ord är viktigt, man vill 
inte  kränka" 

 
BVC-sjuksköterskorna uttryckte en rädsla att fel ordval kunde göra så familjen inte 
lyssnade på det de ville förmedla. Detta gjorde att de kände ett behov av att förbereda 
sig noggrant innan. BVC-sjuksköterskorna beskrev hur de tänkte igenom hela scenariot 
flera gånger för att vara säkra på att deras budskap kom fram på rätt sätt.  
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Efter att ha tagit upp ämnet 
BVC-sjuksköterskorna beskrev hur de efter att de tagit upp oron för omsorgssvikt med 
familjen upplevde en positiv känsla. Trots att de upplevde det nervöst och svårt att ta 
upp ämnet så var de glada över att de gjort det. BVC-sjuksköterskorna talade om hur de 
ibland kunde tolka det som att familjen blev lättad av att någon tog upp ämnet med dem 
och visade sig villig att hjälpa.  
 
 ”Kände det var positiva känslor. Det kändes väldigt skönt att de kunde 
 berätta om hur de hade de” 
 
Efter att BVC-sjuksköterskorna tagit upp ämnet upplevdes att familjen lättare kunde 
prata om sina problem. 
 

Upplevelse efter en orosanmälan 
Även efter en orosanmälan var gjord var känslan övervägande positiv. Många av 
BVC-sjuksköterskorna upplevde en bra relation efter en orosanmälan. 
 
 ”Det har nästan blivit bättre kontakt efter anmälan kan jag uppleva” 
 
BVC-sjuksköterskorna uttryckte även att de får mycket tillbaka från familjerna efteråt. 
De upplevde att de nästan fått en bättre kontakt med familjen och att de ofta fick en bra 
relation. De hade en känsla av att det känns gott när de hjälpt familjen och att det fanns 
en öppenhet mellan familjerna och BVC-sjuksköterskorna. En BVC-sjuksköterska 
upplevde att kontakten med familjen gick förlorad och att familjerna valde att byta 
BVC efter en orosanmälan. 
 

Att känna sig säker i sin bedömning  
Under kategorin Att känna sig säker i sin bedömning återfinns subkategorierna; Att 
kunna uppfatta signaler, Bekräfta misstankar, Tvivla på vad som uppfattats, 
Bedömning tar tid samt Yrkeserfarenhet som en tillgång. Här beskrivs BVC-
sjuksköterskornas osäkerhet i bedömningen, eftersom omsorgssvikt inte alltid syns på 
ytan. Genom att träffa familjen oftare och genom att observera familjen en längre tid, 
upplevde BVC-sjuksköterskorna att de kunde göra en säkrare bedömning av familjens 
behov. 
 

Att kunna uppfatta signaler 
BVC-sjuksköterskorna beskrev hur de i mötet med en familj kunde få en magkänsla, 
en förnimmelse eller en känsla av att allt inte stod rätt till. Ofta hade de svårt att 
benämna den här känslan och de fann den svår att beskriva, den var bara där och talade 
om för dem att något inte stod rätt till i familjen. 
  
 “Ibland kan det vara svårt att ta på, alltså det blir en magkänsla som 
 man inte riktigt kan sätta ord på. Man känner bara att 'här är det' ” 
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BVC-sjuksköterskorna beskrev vidare hur magkänslan kunde vara en 
bekymmerskänsla som instinktivt talade om för dem att de behövde vara mer 
uppmärksamma i mötet med familjen. 
 

Bekräfta misstankar 
När BVC-sjuksköterskorna fått en känsla av att något inte stod rätt till fokuserade de 
på att skaffa sig en helhetsbild av familjen och barnet. BVC-sjuksköterskorna beskrev 
hur de ofta tog till hembesöket som arbetsredskap. De upplevde att hembesök gav dem 
mer information om familjen än de vanliga BVC-mötena. De kunde därför göra flera 
hembesök för att snabbare få en helhetsbild av familjen. 
 
 "Vi hade lite tätare besök här, där familjen kunde komma. Vi gjorde även 
 hembesök" 
 
När BVC-sjuksköterskorna misstänkte att omsorgssvikt förekom i en familj försökte 
de etablera en tätare kontakt med familjen. De kunde på så vis ha extra kolla på 
familjen och dessutom få en bättre uppfattning om vad som sviktade hos familjen.  
 

Tvivla på vad som uppfattats 
När det gällde själva bedömningen av omsorgssvikt och komma fram till att det var det 
som sågs, uttryckte BVC-sjuksköterskorna en osäkerhet. De beskrev hur omsorgssvikt 
ofta var något subtilt som inte syns på ytan och hur de kunde uppfatta familjen som 
fungerande när det egentligen var precis tvärtom.  
  

 “Det är ju svårare ju subtilare det är. Alltså det är ju svårt. Det är ju inte 
 alltid vi ser nånting fast det kan vara katastrof ändå” 
 
Omsorgssviktens ofta subtila uttryck gjorde att de kunde tvivla på bedömningen. De 
kunde också känna sig osäkra på om det var omsorgssvikt de såg, eller om det var 
något annat som t.ex. en funktionsnedsättning hos barnet eller kris i familjen.  
 

Bedömning tar tid 
När BVC-sjuksköterskorna fattat misstanke om att ett barn var utsatt för omsorgssvikt 
valde de att observera familjen ett tag innan de agerade. De beskrev hur de brukade 
låta en tid passera för att se hur det utvecklade sig. Det fanns en önskan om att, även 
om problemet var identifierat, det skulle lösa sig av sig självt. Att ge familjen tid till att 
förändras och tid till att lära känna familjen sågs som en del av lösningen av 
situationen. Insikten om att detta tog tid och att risken att inget skulle förändras fanns 
men det sågs som något som var tvunget för att familjen skulle få en chans. 
 

 "Men samtidigt så då går ju dagar, veckor och månader förstås. Men det 
 är kanske så det måste vara, framförallt när man då pratar om 
 omsorgssvikt" 
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När BVC-sjuksköterskorna bildat sig en uppfattning och gjort bedömningen att det var 
omsorgssvikt i familjen så valde de att hantera situationen genom att komma med 
förslag till förändring för familjen. De gav råd till familjen så att de skulle ha möjlighet 
att genomföra en förändring själva.  
 

Yrkeserfarenhet som en tillgång 
BVC-sjuksköterskorna uttryckte att de kände stöd och trygghet i sin erfarenhet. De 
menade att i början kände de sig otrygga i situationer med omsorgssviktande familjer, 
men ju fler familjer med omsorgssvikt de mötte, desto tryggare kände de sig.   
 

 "Framförallt tror jag att det är åren på BVC som gör att man kan bli 
 trygg. Man behöver träffa några familjer med omsorgssvikt för att bli 
 varm i kläderna" 

 

BVC-sjuksköterskorna beskrev hur de för varje familj de mötte byggde upp en slags 
kunskapsbank som de kunde använda nästa gång de mötte en omsorgssviktande familj. 
Dessutom upplevde de att erfarenheterna gjorde det lättare att identifiera familjer där 
omsorgsvikt förekom. BVC-sjuksköterskorna uttryckte att erfarenheterna, åren på 
BVC, gjorde att de kände sig trygga i mötet med familjer där omsorgen sviktar. De 
kände sig trygga i bemötandet och hur de skulle samtala med familjen. 

 

Att söka stöd 
Kategorin Att söka stöd omfattar tre underkategorier; Stöd från kollegor, Stöd i andra 
instanser och Samarbete med Socialtjänsten. Här beskriver BVC-sjuksköterskorna hur 
de söker stöd både för att vara säkra på sin bedömning samt för att få bekräftelse om att 
deras beslut är riktiga. 

 
Stöd från kollegor 
BVC-sjuksköterskorna lyfte behovet av att ha någon att prata med och kunna diskutera 
sina tankar med. De beskrev hur de vände sig till sina kollegor för att söka stöd och råd 
efter att ha träffat en familj där de fattat misstanke om omsorgssvikt. Vissa BVC-
sjuksköterskor bad även en kollega att träffa familjen för att få ytterligare en 
bedömning.  
 
 "Jag diskuterar ju. Vi är ju två kollegor... och vi... Man kan prata med 
 varandra och det är väldigt skönt" 
 
BVC-sjuksköterskorna uttryckte att de söker hjälp hos kollegor för att ventilera sina 
misstankar om att ett barn är utsatt för omsorgssvikt. De menade kollegornas stöd var 
viktigt. Det gjorde att de inte kände sig ensamma i beslutet om hur de skulle agera. De 
ansåg att de kunde dra nytta av varandras åsikter, erfarenheter, kunskaper och 
bedömningar. 
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Stöd från andra instanser 
Samarbete med andra instanser var något som ofta nämndes. BVC-sjuksköterskorna 
sökte gärna information och stöd i förskolan. De påtalade att förskolan träffar de äldre 
barnen mer än vad de gör och deras åsikter var betydelsefulla. BVC-sjuksköterskorna 
uttryckte att de tog kontakt med förskolan när de misstänkte att ett barn var utsatt för 
omsorgssvikt och förskolan ansågs vara en viktig hjälp i bedömningen.  
 
 "Det är ju liksom en totalupplevelse, hur dom reagerar tillsammans och 
 en väldigt viktig hjälp hur dagis och förskola tycker" 
 
Förutom förskolan, så kunde BVC-sjuksköterskorna kontakta skolsjuksköterskorna om 
barnet hade äldre syskon i skolåldern.  
 
BVC-sjuksköterskorna sökte även stöd i barn-hälsovårdsteamet. Ofta nämndes mödra-
barnhälsovårdspsykologen som de kunde konsultera och få stöd och handledning ifrån 
när de upplevde behov av att prata om situationen. Förutom mödra-
barnhälsovårdspsykologen ingår en läkare i teamet och även dennes stöd nämndes. 
 

Samarbete med socialtjänsten 
Socialtjänsten nämndes ofta av BVC-sjuksköterskorna. Socialtjänsten upplevdes som 
ett bra stöd när misstanke fanns om omsorgssvikt i familjen. BVC-sjuksköterskorna 
upplevde även, innan en orosanmälan var gjord, att de fick ett bra bemötande, bra hjälp 
och information från socialtjänsten när de bad om det. Det uttrycktes dock även en 
önskan från BVC-sjuksköterskorna om ett öppnare klimat mellan BVC och socialtjänst. 
 
 "Jag saknar nog att socialtjänsten skulle vara mer tillgänglig på något 
 sätt. Att man kan ha lite mer samarbete. En öppenhet emellan oss" 
 
BVC-sjuksköterskorna uttryckte också en önskan om bättre samarbete kring familjen 
när socialtjänsten var inkopplad. De upplevde ofta att de saknade information från 
socialtjänsten om vad som hände med familjen efter att de gjort en orosanmälan.  
 

Orosanmälan eller inte 
Kategorin Orosanmälan eller inte omfattar fem subkategorier, dessa är; Ge råd till 
familjen, Ge tid att förändras, Rädsla att förlora kontakten, Att handla enligt lagen samt 
En sista utväg. Här beskrivs hur BVC-sjuksköterskorna innan de överväger att göra 
orosanmälan försöker hjälpa familjerna att komma till rätta med den misstänkta 
omsorgssvikten. Vidare framkommer att orosanmälan är deras plikt samtidigt som det 
upplevs som laddat och en sista utväg när deras egna insatser inte räcker till. 
 

Ge råd till familjen  
I samband med att BVC-sjuksköterskorna beskrev problemet för familjen gav de även 
tips till familjen hur de skulle kunna förbättra deras och barnets situation. Att ge 
familjen råd, tips och stöd inom det sviktande området uppgavs som det första steget 
de tog. 
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 "Men innan man anmäler så känner man ändå att man vill försöka att 
 hjälpa dom på traven på något sätt. Jag har möjlighet att påverka dom." 
 
BVC-sjuksköterskorna valde att själva försöka hjälpa familjen med situationen, innan 
de gjorde en orosanmälan. De upplevde att familjerna ofta tog till sig råden. BVC-
sjuksköterskorna såg ofta att det blev små förändringar till det bättre hos familjerna 
och de uttryckte glädje när något förändrades till det positiva.  
 
Ge tid att förändras 
Efter att BVC-sjuksköterskorna gett råd till familjen hur de kunde göra sin situation 
bättre, så gav de familjen tid att genomföra förändringar. 
 
 "Jag tycker nog ändå att det är ju så, att när det gäller omsorgssvikt så 
 ska ju föräldrarna också ha en chans att kunna göra och förbättra för 
 barnet utifrån de råd och tips och de samtal vi har. Och då måste man få 
 lov att ha en tid på sig" 
 
Att ge familjen tid innebar också att de kunde ge nya råd vid nästa möte. Det sågs som 
viktigt att inte sätta för stor press på familjen. BVC-sjuksköterskornas önskan var att 
familjen med tiden kunde förbättra det sviktande området. 
 

Rädsla att förlora kontakten 
Det fanns en rädsla hos BVC-sjuksköterskorna att en orosanmälan kunde göra att de 
tappade kontakten med familjen. Därför valde de att först bygga upp en bra relation, så 
att relationen skulle hålla trots en anmälan. 
 

 "Därför känner jag att anmäler jag direkt, då har jag tappat familjen 
 innan jag kanske kan göra någonting annat än att bara anmäla" 

 
BVC-sjuksköterskorna är rädda att familjerna ska uppfatta en orosanmälan som att de 
blir dömda och därmed inte vilja ha kontakt med BVC-sjuksköterskan mer. 
 

Att handla enligt lagen 
BVC-sjuksköterskorna uttryckte en känsla av plikt att anmäla om de såg en brist i 
omsorgen av barnet. De förmedlade att de var medvetna om sin skyldighet att göra en 
orosanmälan.  
 
 "Jag har gjort det som professionen råder mig att göra. Det känns bra så" 
 
BVC-sjuksköterskorna uttryckte att det kändes bra att göra det som var korrekt enligt 
lagen. Det upplevdes dock svårt innan beslutet att göra en orosanmälan togs. När väl 
beslutet var taget så kändes det dock bra. BVC-sjuksköterskorna beskrev även hur det 
blir lättare för varje gång det görs. Många uttryckte att det var laddat att göra en 
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orosanmälan till socialtjänsten och att det kändes konstigt. Dock poängterades att en 
orosanmälan inte är något farligt och inget att vara rädd för. 
 

En sista utväg 
Att anmäla upplevs som sista halmstråt, det sista de blir tvungna att göra. Att göra en 
orosanmälan uttrycktes som alternativet när BVC-sjuksköterskornas egna insatser inte 
räckte till längre, när de upplever att de inte kommer någonstans längre. 
 
 "Det är ingenting man vill göra. Utan det är det sista halmstråt som man 
 liksom tar till. Det allra allra sista, när man försökt så länge och så 
 många gånger" 
 
Även om BVC-sjuksköterskorna visste att det var för familjens bästa så fanns det 
många känslor hos dem runt att göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten 
uttrycktes också som ett steg i att hjälpa familjen, men inte det första steget, utan bland 
de sista stegen i processen. De uttryckte att det var viktigt att framlägga till föräldrarna 
att det var för att hjälpa dem och att det fanns hjälp att få från socialtjänsten.  
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DISKUSSION 
Diskussionen delas in i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 
 

Metoddiskussion 
Att göra en kvalitativ intervjustudie var en bra metod eftersom syftet var att ta del av 
BVC-sjuksköterskors erfarenheter. Intervju som insamlingsmetod kan enligt Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 15) leda till ny kunskap om informantens erfarenheter och 
upplevelser. Under intervjuerna användes en intervjuguide med halvstrukturerade 
frågor (bilaga 3). Intervjuguiden bestod av öppna frågor vilket gav informanterna 
möjlighet att uttrycka sina egna upplevelser och erfarenheter på ett personligt sätt. Alla 
intervjuer inleddes med att BVC-sjuksköterskorna fick svara på tre frågor om sin 
yrkeserfarenhet.  Därefter ställdes första huvudfrågan där informanterna ombads berätta 
om en situation de varit med om då de reagerat eller misstänkt att ett barn är utsatt för 
omsorgssvikt. Valet att fråga om en specifik situation gjordes för att intervjuerna skulle 
svara mot studiens syfte, vilken var att undersöka erfarenheter. Följdfrågorna är alla 
ställda för att ge mer tyngd åt situationen, förhoppningen var att om specifika frågor 
ställdes kring den händelse informanterna först talat om så skulle de fördjupa sina 
beskrivningar kring ämnet. Dahlberg och Segesten (2010, s. 184) skriver att det är 
viktigt att vara följsam under en intervju och rikta flera följdfrågor mot det 
informanterna just berättat för att visa dem att deras berättelse är av intresse för studien. 
Den sista huvudfrågan som ställdes var en mycket öppen fråga där informanterna fick 
tänka fritt kring sina erfarenheter av omsorgssvikt, detta för att säkerställa att ingen 
viktig information missats tidigare under intervjun. För att ytterligare säkerställa att 
informanterna inte kände sig styrda ställdes under intervjuerna en rad stödfrågor som 
alla var öppna men samtidigt uppmanade till vidare beskrivning. Det upplevs som att 
alla intervjuer gav information som svarade bra mot syftet och att de huvudfrågor som 
ställdes förde intervjun framåt i en logisk riktning utan att styra informanterna allt för 
mycket. 
 
Polit och Beck (2012, s. 515) skriver att det är viktigt att informanten har upplevt det 
fenomen som studien ämnar undersöka. För att säkerställa detta, framgick det tydligt i 
brevet både till verksamhetschef och till informant att erfarenhet av att ha mött familjer 
där omsorgssvikt förekommit var ett krav för att kunna delta i studien. Alla informanter 
hade minst ett tydligt exempel på där de stött på fenomenet. Inklusionskriterierna angav 
även att BVC-sjuksköterskorna behövde ha arbetat på BVC i två år eller mer. Två år 
valdes som en gräns för då antogs att informanterna kände sig trygga i sin yrkesroll. 
Frågorna BVC-sjuksköterskorna fick berörde både upplevda känslor och handlingar. 
Om BVC-sjuksköterskorna arbetat för kort tid fanns risk för att osäkerheten i 
yrkesrollen skulle spela större roll än känslan inför att möta omsorgssvikt. 
Inklusionskriterierna innebar att alla informanter hade de erfarenheter som eftersöktes 
för studien och kunde bidra med erfarenheter som var relevanta för studien. En annan 
anledning till att två år och inte fler valdes som inklusionskriterium var att studien 
eftersträvade att spegla verkligheten och de som arbetar på BVC så nära som möjligt. 
Om fler års yrkeserfarenhet eftersökts befarades att resultatet istället för att beskriva 
BVC-sjuksköterskor som grupp skulle ha beskrivit BVC-sjuksköterskor med lång 
yrkeserfarenhet och deras erfarenheter. I urvalet fanns sedermera en BVC-sjuksköterska 
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som arbetat två år och en som arbetat trettiotre år, de övriga föll ut jämnt däremellan. 
Det är en styrka i studien att informanterna har olika lång erfarenhet av arbetet på BVC 
då de representerar både BVC-sjuksköterskor som arbetat en kortare tid såväl som en 
längre. 
 
Intervjuerna skedde på olika platser i Västra Götalandsregionen med avstånd upp mot 
20 mil mellan sig vilket ger en geografisk variation. Två distriktssköterskor som deltog 
jobbade på en BVC som ingick i en familjecentral. På en familjecentral jobbar olika 
professioner tillsammans, såsom förskolelärare, BVC-sjuksköterskor och anställda 
inom socialtjänsten. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, ss. 129-130) är information 
från olika typer av organisation positivt då det ger mer bredd åt en studie. Det fanns 
inga krav på att ett visst antal BVC-sjuksköterskor som intervjuades skulle ha 
erfarenhet av att arbeta på familjecentral. Det visade sig dock bli en styrka i studien då 
de BVC-sjuksköterskor som hade erfarenheter från att arbeta på familjecentral hade 
andra erfarenheter av samarbetet med socialtjänsten vilket gav ytterligare en dimension 
i resultatet. 
 
I studien deltog endast kvinnor. På de BVC:er intervjuerna gjordes arbetade endast 
kvinnor och det var därför inte möjligt att intervjua en manlig BVC-sjuksköterska. Då 
studien ej syftade till att undersöka könsspecifika erfarenheter kopplade till yrkesroll 
finns dock ingen misstanke om att detta skall ha påverkat studiens resultat. 
 
Inklusionskriterierna innefattade BVC-sjuksköterskor där specialistutbildning inom 
barn- och ungdom eller distrikt inkluderades. I informationsbrevet som skickades ut till 
verksamhetscheferna eftersöktes dock distriktssköterskors erfarenheter. Anledningen 
till att endast distriktssjuksköterskor eftersöktes i breven var ett fokus på den egna 
utbildningen. Detta är en möjlig orsak till att det endast är distriktssköterskor som tackat 
ja till att delta. Alla BVC-sjuksköterskor som arbetar på BVC utför emellertid samma 
arbetsuppgifter oberoende av utbildning, varför det kan antas att erfarenheterna är 
desamma både för distrikts- och barnsjuksköterskor. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visade att BVC-sjuksköterskorna upplevde att arbetet med 
omsorgssvikt måste få ta tid. Dels måste de få tid på sig att göra sin bedömning och 
dels måste föräldrarna få en chans att arbeta själva med bristerna. Omsorgssvikt sågs 
som något subtilt som krävde flera besök och täta kontroller för att upptäcka och för att 
BVC-sjuksköterskorna skulle kunna säkerställa sin egen upplevelse. BVC-
sjuksköterskorna använde sig under tiden av olika stödpersoner i sin närhet såsom 
kollegor, mödra-barnhälsovårdspsykolog samt BVC-läkare för att bekräfta att de var 
på rätt kurs. Flera BVC-sjuksköterskor uttryckte att de fått ett bra bemötande från 
socialtjänsten och att de fått hjälp och stöd när de bett om det, men att samarbetet med 
socialtjänsten kring de omsorgssviktande familjerna upplevdes bristfällig. Relationen 
med familjen sågs som viktig och BVC-sjuksköterskorna upplevde att det var ytterst 
viktigt att familjerna kände en tillit till dem för att de på bästa sätt skulle kunna hjälpa 
familjerna. När BVC-sjuksköterskorna kände att deras resurser var uttömda eller att 
situationen i familjen var helt ohållbar, först då gjordes en orosanmälan till 
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socialtjänsten. Efter orosanmälan upplevdes att familjen fick bra hjälp och BVC-
sjuksköterskorna kände att de agerat rätt.  
 
Relationen mellan BVC-sjuksköterskorna och familjerna poängteras som betydelsefull 
från BVC-sjuksköterskornas perspektiv. BVC-sjuksköterskornas erfarenhet är att en 
god relation är grunden till att kunna närma sig och samtala om svåra ämnen. När 
BVC-sjuksköterskorna upplevde att familjen hade förtroende och tillit för dem, så 
kände de sig mer trygga i att samtala om deras oro att barnet inte får den omsorg som 
ett barn behöver. Eriksson (2000, s. 21) skriver att vårdandets mål är att uppnå och 
bibehålla en god hälsa hos patienten och vägen dit nås via tillit. Erikssons tankar ger 
här stöd åt BVC-sjuksköterskornas erfarenheter som säger att en god relation och tillit 
är viktigt i det vårdande mötet för att ges möjlighet att stärka patientens hälsa. Studien 
visar även att BVC-sjuksköterskorna är rädda att förlora relationen med familjen som 
de byggt upp, vilket ytterligare stärker tanken om att BVC-sjuksköterskornas mål med 
relationen är att kunna stärka familjen och dess hälsa. Dahlberg och Segesten (2010, s. 
192) skriver att relationen mellan vårdaren och patienten är avgörande för potentialen i 
det vårdande mötet vilket ytterligare visar på styrkan i BVC-sjuksköterskornas 
uppfattning om att relationen är oerhört viktigt och inget de vill äventyra i första taget. 
 
Behovet av att få stöd i komplexa vårdsituationer var något som framgick tydligt hos 
alla de intervjuade BVC-sjuksköterskorna. De beskrev hur de vände sig till både 
kollegor, barnhälsovårdspsykologer och andra yrkeskategorier runt barnet. Söderman 
och Jacksons studie (2011, ss. 40-41) visar samma sak och de beskriver hur BVC-
sjuksköterskor upplevde det som viktigt att de hade kollegornas stöttning i de beslut 
som togs. BVC-sjuksköterskornas uttryck för att de behövde stöd i dessa situationer 
signalerar ytterligare att omsorgssvikt är något svårhanterligt som de därför känner att 
de behöver hjälp med. 
 
Omsorgssvikt upplevdes av BVC-sjuksköterskorna som något dolt under ytan. Det var 
svårt att ta på och ofta var deras enda ledtrådar en magkänsla eller en känsla av oro. 
Hindberg (2006, s. 60) styrker detta genom att tala om att omsorgssvikt ofta är svår att 
upptäcka och att tecknen är subtila. Att BVC-sjuksköterskorna beskriver omsorgssvikt 
som något som är svårt att se kan lätt få konsekvenser där familjer och barn kommer i 
kläm. Lundén (2004 se Lundén 2010, ss. 56-57) beskriver hur omsorgssvikt inte 
upptäcks i tid och pekar på faktorer såsom för lite erfarenhet eller bristfällig utbildning.  
 
Alla BVC-sjuksköterskor i studien uttryckte en vilja att oftare träffa de familjer där 
misstanke om omsorgssvikt uppkom. Ett behov att få sina misstankar om omsorgssvikt 
bekräftade både av sig själva och av kollegor i omgivningen synliggjordes och det 
gavs uttryck för en osäkerhet i bedömningen. Denna osäkerhet visar tydligt på att det 
är oerhört svårt att både upptäcka omsorgssvikt och att få grepp om misstankarna 
varför de krav som ställs på BVC-sjuksköterskorna om att upptäcka och anmäla 
omsorgssvikt är höga. BVC-sjuksköterskorna talade om hur omsorgssvikt först kunde 
ses när de hade en helhetsbild av familjen och barnets situation. Resultatet påtalar även 
helhetsbilden som ett verktyg för att kunna göra en orosanmälan. BVC-
sjuksköterskorna berättade hur de trots att de kände oro och hade starka misstankar om 
omsorgssvikt inte ville agera förrän de skaffat sig en tydlig bild av familjens situation. 
Detta var enligt dem möjligt genom att över tid skapa en relation till familjen.  
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Att BVC-sjuksköterskorna är måna om en god relation med föräldrarna kan vara en av 
anledningarna till att så få anmälningar görs. BVC-sjuksköterskorna funderar mycket 
och ägnar mycket tankeverksamhet kring hur de ska kunna ta upp ämnet med familjen. 
De planerar hur det ska ske utan att kränka familjen och ändå stärka föräldrarna i deras 
föräldraskap. Nackdelen med att vara stödjande och positiv mot familjen kan vara att 
BVC-sjuksköterskorna då inte uppmärksammar brister i föräldrarnas omsorg 
(Hindberg 2001, s. 147). BVC-sjuksköterskorna i studien nämner strategier hur 
föräldrarna kan bli hjälpta med omsorgen om barnet genom råd till familjen. Detta 
speglar vikten av ett vårdande samtal (Dahlberg& Segesten 2010, s. 200) som 
karaktäriseras av en strävan att stärka familjerna. BVC-sjuksköterskorna öppnar upp 
för en känsla av trygghet i samtalet och föräldrarna ges möjlighet att bli mer 
mottagliga för den kunskap de behöver för att ha en omsorg om barnet som inte sviktar 
(Klang Söderkvist 2008, ss. 160-163, Larsson, Palm och Hasselbalch 2008, ss. 106-
107). 
 
BVC-sjuksköterskorna uttryckte att det är först när de känner att familjerna inte reder 
ut situationen trots stöttning och råd eller när de känner att det inte finns mer tid att ge, 
då väljer de att anmäla. BVC-sjuksköterskorna menar att familjerna behöver ges tid för 
att försöka förändra situationen själva med hjälp av den stöttning de får från BVC. 
Dessa tankar stöds av Hindberg (2001, s. 145) som skriver att BVC-sjuksköterskorna 
upplever att de egna insatserna är tillräckliga eller att problemet bara är tillfälligt och 
säkert kommer att lösas av sig självt. 
 
I kontrast till BVC-sjuksköterskornas beskrivningar om att omsorgssvikt är något som 
behöver få ta tid att upptäckas och kartlägga står lagen om anmälningsplikt (SFS 
2012:776). Där uttrycks att anmälan skall göras vid misstanke om att ett barn far illa. 
Frågan är huruvida lagen tar hänsyn till den situation som BVC-sjuksköterskorna ställs 
inför när de möter omsorgssviktande familjer. Resultatet visar att omsorgssvikt är ett 
komplext fenomen som ställer många olika krav på BVC-sjuksköterskorna. Initialt ska 
de uppfatta signaler och tolka vad som ses, för att kunna göra detta krävs tid och 
skapandet av en helhetsbild. För att BVC-sjuksköterskorna sedan ska kunna närma sig 
problemet och ta upp det med familjen krävs en relation där tillit är en viktig 
ingrediens. När BVC-sjuksköterskorna etablerat en sådan relation är erfarenheten att 
många familjer reder ut problemen själva med stöd från BVC vilket får ses som 
positivt då familjerna får hjälp från någon de litar på. BVC-sjuksköterskorna beskriver 
hur de är rädda för att direkt konfrontation kan skrämma bort familjer i behov av hjälp. 
Att bygga upp relationen över tid istället hade då istället kunnat stärka familjen och ge 
dem de redskap som krävs för att ta hand om sitt barn. BVC-sjuksköterskorna ger 
alltså i många fall familjerna den stöttning de behöver. Detta kan ses som några av 
anledningarna till att en orosanmälan inte görs direkt. Ur ett perspektiv för hållbar 
utveckling skulle detta arbetssätt spara samhällsresurser i form av färre anmälningar 
som kräver utredningar. Det skulle även få till följd att färre familjer behöver gå 
igenom processen av att bli utredda av socialtjänsten då de istället med stöd från BVC 
kan lära sig ge sina barn den omvårdnad de behöver. 
 
Det måste dock påpekas att BVC-sjuksköterskorna finner att lagen är ett stöd när de 
upplever att de resurser de själva har inte räcker till för att hjälpa familjen. Den talar då 
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om för dem vad de ska göra och BVC-sjuksköterskorna uttryckte att det kändes bra 
efter att de gjort en orosanmälan. Det berodde dels på att de kände att de gjort det som 
lagen ålägger dem att göra. Dels att utfallet oftast blev bra till slut för familjerna. 
Dessutom upplevde de flesta BVC-sjuksköterskorna att de fått behålla en god relation 
med familjen eller till och med att relationen har förbättrats. En BVC-sjuksköterska 
uttryckte dock att relationen brustit men där ses den största orsaken vara att familjen 
flyttat vilket hon inte har kunnat påverka. Alla BVC-sjuksköterskorna uttrycker att de 
vill att familjerna ska få det bra. Detta står även i Socialstyrelsens (2013, ss. 72-73) 
föreskrifter om barnavårdscentralernas uppdrag där det framgår att BVC-
sjuksköterskorna ska arbeta för barnets bästa och däribland ingår att stärka föräldrarna 
i deras roll. BVC-sjuksköterskorna uttryckte att en orosanmälan till socialtjänsten är 
något laddat och något som kan orsaka förlorad kontakt med en familj i behov av stöd. 
Ett närmre samarbete mellan socialtjänst och BVC där det finns möjligheter till stöd 
och utbildning för familjer utan att en orosanmälan upprättas skulle kanske göra att det 
kan kännas mindre laddat för BVC-sjuksköterskorna att samtala kring socialtjänsten 
och den hjälp de kan erbjuda. 
 
BVC-sjuksköterskorna ställs inför ett etiskt dilemma i samband med anmälan. De vill 
själva bära och hjälpa familjerna samtidigt som de enligt lag måste anmäla och 
därigenom riskera att orsaka lidande för familjerna. Sandman & Kjellström (2013, ss. 
51-55) skriver om det etiska dilemmat där viljan att göra gott ställs mot risken att 
orsaka lidande eller känslan av att de kränker familjen. Dilemmat processas genom att 
väga nackdelar mot fördelar i olika handlanden. Att göra en orosanmälan, dess 
farhågor och dess förhoppningar ställs mot varandra. I denna studie upplevs att BVC-
sjuksköterskorna behöver tid på sig att väga dessa faktorer mot varandra och att det 
länge är farhågorna att förlora relationen med familjen och att såra och kränka familjen 
som väger tyngst. Samtidigt har BVC-sjuksköterskorna vårdetiken (Arlebrink 2013, ss. 
73-74) som utgör grunden för handlingarna, vilket innebär att en handling som utförs 
ska leda till något bra för familjen och måste göras även om det orsakar ett etiskt 
dilemma hos BVC-sjuksköterskorna. Ulrich, Taylor, Socken, O'Donnell, Farrar, Danis 
och Grady (2010, s. 2516) menar i sin studie att etiska dilemman är något 
sjuksköterskor inom många olika områden ställs inför. Detta skapar en stress hos 
sjuksköterskorna. Ulrich, et. al. fann att en av de främsta orsakerna till stress vid vård i 
livets slutskede är viljan att göra allt för patienten hamnar i konflikt med att det inte 
finns mer att göra. Samma konflikt och samma stress upplevs BVC-sjuksköterskorna 
vara utsatta för i denna studie. Viljan att göra gott för familjen kan stå i konflikt med 
den laddade situation som ett beslut om orosanmälan medför. Detta blir en stress för 
BVC-sjuksköterskorna då de ägnar tid utanför arbetet åt att fundera över hur och vad 
de ska säga eller agera.  
 

Slutsatser 
BVC-sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att identifiera omsorgssvikt. De 
upplevde att de behövde tid på sig för att skapa en helhetsbild av barnets situation och 
för att känna sig trygga i bedömningen. Relationen med familjen sågs som central för 
att kunna hjälpa dem på ett korrekt sätt. BVC-sjuksköterskorna söker stöd i kollegor 
och andra yrkeskategorier när de möter familjer som väcker en oro hos dem. BVC-
sjuksköterskorna känner ett stöd i socialtjänsten men skulle önska ett bättre samarbete. 
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BVC-sjuksköterskorna beskrev att en orosanmälan gjordes när deras egna råd och stöd 
inte räckte till. Upplevelsen av att anmäla var positiv och informanterna uttryckte att 
relationerna med familjerna blev bättre efteråt. 
 

Kliniska Implikationer 

• Resultatet visar att BVC-sjuksköterskorna upplever det som svårt att se och 
bedöma omsorgssvikt. Mer kunskap i ämnet skulle kunna göra att BVC-
sjuksköterskorna känner sig säkrare i sina bedömningar. Detta skulle kunna ske 
genom utbildning som fokuserade på omsorgssvikt. 

• Då BVC-sjuksköterskorna uttryckte en önskan om ett närmre samarbete med 
socialtjänsten runt familjer där misstanke om omsorgssvikt finns hade det varit 
fördelaktigt om samarbetet mellan de båda instanserna ökades.  

•  Det uttrycktes ett behov av tydligare riktlinjer kring hur BVC-sjuksköterskor 
kan arbeta med brister i omsorgen. Tydligare riktlinjer skulle kunna skapa 
trygghet hos BVC-sjuksköterskorna. 

 
Förslag på vidare forskning 
Denna studie undersöker BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta omsorgssvikt 
men visar inte hur utgången blivit för familjerna. Hur har de har upplevt sin tid på 
BVC? En studie som undersöker upplevelser hos föräldrar som fått hjälp skulle vara 
intressant. Det skulle kunna hjälpa BVC-sjuksköterskornas hantering av situationer där 
de misstänker omsorgssvikt. Det skulle även kunna styrka dem i yrkesrollen om de 
visste vilka råd som uppskattades och upplevdes relevanta. Vidare skulle en studie om 
socialtjänstens upplevelse av samarbetet med BVC-sjuksköterskorna kring 
omsorgssvikt varit önskvärd för att belysa socialtjänstens tankar kring situationen. Det 
skulle även kunna bidra till ökat samarbete mellan instanserna då forskning kring båda 
yrkeskategoriers erfarenheter av samarbetet skulle kunna ligga som grund för 
utformandet av ett närmre arbetssätt. 
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Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor, Camilla Jiderhamn och Anna Brunnhede, 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 på BVC har av att möta föräldrar, där barn misstänks 
vara utsatta för omsorgssvikt eller försummelse. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta 
intresserade specialistsjuksköterskor till vår studie. Förhoppningen är att hitta åtta 
distriktssköterskor totalt sett.  

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor 
som jobbar på BVC har av kontakten med föräldrar där barn misstänks vara, eller är, 
utsatta för omsorgssvikt eller försummelse. Vi är intresserade av BVC-
sjuksköterskornas upplevelse av att kommunicera och möta dessa föräldrar. Det kan 
vara familjer som har en kontakt med socialtjänst eller familjer där BVC-
sjuksköterskorna upplever omsorgssvikt. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer 
med distriktssköterskor inom primärvård. Vi vänder oss till distriktssköterskor som 
arbetat minst 2 år på sin nuvarande arbetsplats. Intervjuerna kommer att ske hösten 
2014, under v. 37-39 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. 
Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Det är frivilligt att medverka i 
studien och intervjun kan när som helst avbrytas av BVC-sjuksköterskan utan vidare 
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. 38. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress 
så snart som möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Hälsningar 
Camilla Jiderhamn   Anna Brunnhede    
email: xxx    email: xxx 
070x-xxxxxx    073x-xxxxxx 

 



Bilaga 1 

 32 

Handledare: 

Kristina Nässén, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
033-xxx xxxx 
 

 
Godkännande 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Camilla Jiderhamn och Anna 
Brunnhede genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
 
 
Ort:________________________________     Datum:       /          2014 
 
 
______________________________________________________________________ 
Namn 
 
 
______________________________________________________________________ 
Titel/Verksamhet 
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Informationsbrev till deltagande BVC-sjuksköterskor 

 
Vi är två sjuksköterskor, Camilla Jiderhamn och Anna Brunnhede, 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 på BVC har av att möta familjer där barn utsätts för 
försummelse eller omsorgssvikt. Förhoppningen är att hitta åtta distriktssköterskor totalt 
sett till vår studie.  

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor på 
BVC i Sverige har av att uppmärksamma och möta barn som utsätts för försummelse 
eller omsorgssvikt. Vi är intresserade av dina erfarenheter, som distriktssköterska på 
BVC, av mötet med dessa barn och deras föräldrar samt kommunikationen mellan 
BVC-sjuksköterskan och familjen. Familjen/familjerna kan ha eller ha haft kontakt med 
socialtjänsten med anledning av försummelse, men det kan också vara familjer där du 
upplevt att försummelse eller omsorgssvikt förekommit. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer. 
Intervjuerna kommer att ske sommaren/hösten 2014, under v 35-37 och kan gärna ske 
på din arbetsplats eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 
och 60 minuter. Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta 
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 
Camilla Jiderhamn   Anna Brunnhede    
email: xxx    email: xxx 
070x-xxxxxx    073x-xxxxxx 
 
Handledare: 
Kristina Nässén, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
033-xx xxxx 
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Informerat samtycke till att delta i studien 
 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien. 
 
Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst och 
utan förklaring kan avbryta mitt deltagande 
 
 
 
 
Ort:___________________________________       Datum: ______ /______ 2014 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Namn, Titel, Verksamhet och Ort
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Frågor: 
 
Inledande frågor: 
- Hur länge har du varit sjuksköterska? 
 
- Hur länge har du varit specialistsjuksköterska? 
 
- Hur länge har du arbetat på BVC? 
 
Huvudfrågor: 
- Berätta om en situation där du reagerat och misstänkt att ett barn är utsatt för 
omsorgssvikt 
 
- Hur identifierade du familjen? 
 
- Vilka tecken såg du? 
 
- Vad gjorde du då? Vad sa du till familjen? 
 
- Hade du kunnat göra något annorlunda och i så fall vad? 
 
- Vilka känslor uppkom hos dig? 
 
- Hade du något stöd eller resurser att tillgå i situationen?  
 
- Är det något du upplever att du saknade? 
 
- Vad hände efter din insats/hjälp/stöd? 
 
- Kan du berätta lite mer allmänt om hur du upplever att möta dessa familjer? 
 
Stödfrågor: 
- Kan du berätta mer... 
 
- Kan du utveckla... 
 
- Berätta vidare om... 
 
- Kan du beskriva... 
 
- Ge exempel på… 
 
- Hur kände du då? 
 
- Hur menar du då... 
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