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Sammanfattning  
 
Forskning framhåller att den vanligaste formen av barnmisshandel är just omsorgssvikt, trots 
misstanke om ett stort mörkertal och bevis för långtgående konsekvenser. BVC-sköterskan har en 
unik möjlighet att förhindra och identifiera omsorgssvikt. Genom att belysa ämnet kan kunskapen 
ge de verktyg som kan förbättra barnens uppväxtmiljö enligt barnkonventionen. Studiens syfte är att 
belysa BVC-sköterskors erfarenheter i mötet med familjer där misstanke om omsorgssvikt av barnet 
föreligger. För att kunna besvara syftet valdes en kvalitativ design med induktiv ansats. Som data 
insamlingsmetod intervjuades sex BVC-sköterskor utifrån ett livsvärldsperspektiv. 

I resultatet framkom intuition som väsentlig del i att identifiera omsorgssvikt liksom vikten av att 
bygga en förtroendegivande relation där tillit och värme fick prägla mötet med familjen. Att bilda 
en helhetsbild av familjens situation hade betydelse för vilka åtgärder som vidtogs. Ett bra 
samarbete med återkoppling från socialtjänst framkom som viktig del för att underlätta fler 
anmälningar. BVC-sköterskan upplevde i de flesta fall att det inte var svårt att förmedla sin oro eller 
stödinsatser till familjen. Slutsats: Erfarenhet gynnar BVC-sköterska i att identifiera och agera vid 
omsorgssvikt. En erfaren BVC-sköterska kan vara ett stöd för nyanställda, i att våga förmedla och 
agera vid oro. Vid bristande samverkan med socialtjänsten upplevde BVC-sköterskan en förtvivlan 
och resignation att anmälan inte hjälper. Därför behövs de goda exempel belysas mer och vara som 
förebilder. Att skapa ett nära samarbete med socialtjänsten är oerhört viktigt för BVC-sköterskan. 
Återkoppling kan vara grunden för detta förtroende liksom fler samverkansmöten. Fler 
familjecentraler rekommenderas som en bra lösning på detta problem.  

 

 
Nyckelord: omsorgssvikt, försummelse, BVC-sköterska, erfarenhet, identifiera, bemötande, 
föräldraskap. 
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INLEDNING 
Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå 2014) har en ökning av barnmisshandel av små 
barn (0-6 år) skett. En anledning till denna ökning tros vara att fler anmälningar görs av 
tre viktiga grupper: föräldrar, personal på förskola och skola samt socialtjänst. Det 
anmäldes 3250 misshandelsbrott mot barn i åldern 0-6 år i Sverige under 2013, vilket 
visar att detta är ett aktuellt och angeläget problem även i Sverige och inte bara 
internationellt som tidigare har antytts i forskningsrapporter (WHO 2006).  

Walls (2006) som har sammanställt forskning från USA kring Shaken Baby Syndrom 
(SBS), som är den vanligaste formen av barnmisshandel, menar att de flesta fall av 
barnmisshandel sker innan barnet är 4 år. Detta beror på barnets olika utvecklingsfaser 
som till exempel trotsålder och barnets totala beroende av andra. Andra aspekter som 
lyfts fram är barnets oförmåga att kunna försvara sig liksom att den lilla kroppen är lätt 
att skada. Brå´s analyser (2014) visar att merparten av misshandel på barn begås av 
föräldrar och att antalet anmälningar har ett stort mörkertal då våldet mot små barn inte 
alltid polisanmäls, det är ofta en dold familjeangelägenhet. Detta pekar på vikten av att 
utforska detta ämne för att därmed kunna förbättra barnens situation så att de inte far illa 
i sina hem. Här har BVC-sköterskan en mycket viktig roll då hon möter i stort sett alla 
(nästan 100 %) familjer med barn mellan 0 - 6 år. 

Intresset för att studera BVC-sköterskans erfarenheter i mötet med barn som riskerar 
omsorgssvikt eller försummelse väcktes när författaren skrev en litteraturstudie på 
kandidatnivå (Lundell & Max 2012) samt den kliniska erfarenheten som finns. 
Litteraturstudien belyste sjuksköterskans roll att möta familjer som har omsorgssvikt om 
sina barn, men de flesta forskningsartiklar belyste barnmisshandel av fysisk karaktär 
och inte omsorgssvikt. Likväl påpekade forskarna i de flesta studierna att den vanligaste 
företeelsen av barnmisshandel är just försummelse (eng. neglect). Enligt WHO rapport 
(2006) anmäls och identifieras få barn som utsätts för omsorgssvikt trots de långtgående 
konsekvenser som idag verifierats. Detta resultat styrks av en kvantitativ studie från 
Polen (Pabís, Wro´nska, Slusarska och Cuber 2011). En mycket stor forskningsrapport 
från WHO (ISPCAN 2006) där 120 läkare från 40 länder sammanställt forskning, 
bevisar de långtgående konsekvenser som uppkommer vid omsorgssvikt i tidig ålder, då 
hjärnans utveckling sker som mest. Dessa skador blir bestående och påverkar barnet 
under resten av sitt liv om de inte kan brytas i tid. Därför är tidiga insatser livsviktiga 
för barnets hälsa, utveckling och sociala kompetens, men även för barnets rätt till 
trygghet och kärlek enligt barnkonventionen.  

Avsikten med denna studie är att belysa BVC-sköterskors erfarenheter av att möta 
familjer med omsorgssvikt som kan tydliggöra och därmed möjliggöra ny kunskap som 
kan leda till att fler barn får det bättre. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor tycker 
det är svårt att identifiera omsorgssvikt. 

 
BAKGRUND 
Barn är små individer med egna behov och önskningar. Enligt Barnkonventionen skall 
barnen skyddas och respekteras för den person de är. Alla barn har rätt till sjukvård och 
skola och barnen skall alltid komma i främsta rummet, vilket innebär att alla barn har 
rätt till liv och utveckling. Det vill säga rätten att få växa upp under trygga och goda 
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förhållanden, men de har också rätt att få uttrycka sin mening och få den respekterad. 
Likaså har alla människor, stora som små, samma rättigheter och lika värde och alla 
beslut som rör barn skall fattas för barnets bästa. Enligt föräldrabalken (1949:381; kap 
6) har vårdnadshavaren ett hälsofrämjande ansvar som skall tillgodose barnets basala 
behov som mat, sömn, kläder samt möjlighet till lek och fritid. 

Om barnet utsätts för olika påfrestningar under de första levnadsåren kan det komma att 
skada barnets hälsa och utveckling som får konsekvenser senare i livet. I 
forskningssammanhang kallas dessa faktorer för expositioner (Magnusson, Blennow, 
Hagelin & Sundelin 2009, s. 9). De expositioner som påverkar barnets hälsa och 
utveckling mest är framför allt psykologiska faktorer i barnets närmiljö som anknytning 
mellan förälder och barnet, familjerelationer, det känslomässiga klimatet på förskolan 
och skola och kamratrelationer. Barnets förmåga att klara av dessa påfrestningar, utöver 
den genetiska utrustningen, beror på antalet expositioner samt dess intensitet och 
långvarighet (Magnusson et al. 2009, ss. 9-10).  

Barnhälsovården 
Barnhälsovården (BHV) i Sverige är en unik inrättning jämfört med många andra 
länders verksamheter, där BVC-sköterskan är nyckelpersonen som möter så gott som 
alla barn, (nära 100 %) från födelsen till att barnen börjar förskoleklass (Magnusson et 
al. 2009, s. 7). Kärnuppdraget är att främja barns hälsa och utveckling samt stödja 
föräldrarollen som i sin tur leder till gynnsamma förhållanden för barnets utveckling. 
Inom ramen för barnhälsovård ingår att tidigt upptäcka och identifiera missförhållanden, 
förebygga ohälsa samt initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och 
uppväxtmiljö. I BVC-sköterskans arbete ingår även att främja och stärka föräldrarollen 
genom en process som skall leda till att familjen får ökade kunskaper och kontroll över 
både positiva och negativa hälsofaktorer. En del av det preventiva arbetet är att 
vaccinera barnen. (Magnusson et al. 2009, s. 7-8; Blennow & Silfverdal 2012, ss. 71-
75). Barnen träffar även en läkare regelbundet under första levnadsåret enligt 
basprogrammet, därefter kan extra undersökning erbjudas vid särskilda behov. Utöver 
BVC-sköterskan som har en specialistutbildning, samarbetar barnhälsovården med 
andra professioner som barnmorskan på mödravården, logoped, dietist, psykolog, 
ortoptist, hörselvårdsassistent, sjukgymnast och socionom. Primärvårdschefen ansvarar 
för det organisatoriska medan barnhälsovårdsöverläkaren ansvarar för metodik, 
kvalitetssäkring och utbildning (Blennow & Silfverdal 2012, ss. 71-75).  

Barnhälsovårdens erbjudande är frivilligt och är tänkt som en generell insats som skall 
nå alla familjer. Vid behov skall riktade förstärkta insatser erbjudas till sårbara grupper 
eller som individuellt utformad hjälp till barn som redan har hälsoproblem eller riskerar 
att drabbas av ohälsa (Magnusson et al. 2009, s. 8). En av de generella insatserna som 
BVC-sköterskan gör, vilket lanserades i slutet av 1990-talet, är att screena alla nyblivna 
mödrar för depression. Detta kan hjälpa BVC-sköterskan att lättare upptäcka mammor 
med tecken för eventuell depression och görs när barnen är omkring sex veckor gamla. 
Det har visat sig att cirka var åttonde till tionde kvinna har tecken på depression kring 
de första månaderna, men att hälften av dessa är inom kort övergående (Blennow & 
Silfverdal 2012, s. 75). Screeningen görs med ett frågeformulär som är ett enkelt utfört 
självskattningsinstrument som heter EPDS som står för Edinburgh Postnatal Depression 
Scale (Rikshandboken; Wickberg & Hwang 2003). Detta instrument är en 
evidensbaserad metod för att upptäcka depression i samband med förlossning, vilket är 
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det viktigaste symtomet som kan hindra modern att anknyta till sitt barn. EPDS 
screeningen utarbetades från början i Storbritannien av Cox m.fl. (Cox, Chapman, 
Murray & Jones 1996), en förutsättning för dess användbarhet är att screeningen 
samordnas med ett samtal med BVC-sköterskan, oavsett poäng. Vid lindrig depression 
har tätare besök med stödsamtal (poäng strax över 10) med sin BVC- sköterskan gett 
goda resultat men vid högre poäng kan konsultation med psykolog eller läkarkontakt 
erbjudas (Rikshandboken, Wickberg & Hwang 2003). EPDS finns validerad för ett 20-
tal olika språk och det är en rekommendation från socialstyrelsen att screena alla 
nyblivna mödrar för vård av depression och ångesttillstånd (Rikshandboken). 

Barn som far illa 
Sverige var det första land som förbjöd barnaga och därmed ändrade sin lagstiftning 
1979, dvs. föräldrabalken (Janson 2012, s. 629) som beaktar barnets rätt till omvårdnad, 
trygghet och god uppfostran men som även framhåller att barnet skall bemötas med 
aktning för sin person. Det utformades ett förbud mot att utsätta barnet för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling, vilket är straffbart idag (Föräldrabalken 
1949: 381, kap 6). Barn som far illa kan utsättas antingen för fysisk barnmisshandel 
som är en form av aktiv handling, utförd av en känd eller okänd person, eller för enbart 
omsorgssvikt där vanvård och försummelse ingår, som alltid utförs av barnets 
vårdnadshavare (Glaser 2002). Det finns ingen vedertagen definition av ”barn som far 
illa”, varken internationellt eller nationellt då olika lagstiftare, yrkesgrupper och 
människor i samhället representerar olika åsikter vad misshandel är för något. Det har 
dock visat sig att sjukvårdpersonal och förskolepersonal har likartade bedömningar 
vilka barn de känner oro för (Lagerberg 2009, s. 190). Flera synonymer kan nämnas för 
barn som far illa som: barn i riskzon, omsorgssvikt, utsatta barn, barnmisshandel, 
övergrepp etc. Andra aspekter är att man betonar handlingen (misshandel) eller barn 
som inte har det bra (utsatta barn), om barnet utsätts för skadliga beteenden eller 
förhållningssätt nämns omsorgssvikt. Vidare kan man skilja mellan aktivt och passivt 
våld där det sistnämnda innebär att barnet berövas eller undanhålls något som är viktigt 
för barnets hälsa och utveckling (Lagerberg 2009, ss. 189-192).  

Statens folkhälsoinstitut (2008) visar i en omfattande undersökning att 20 procent av 
alla barn i Sverige lever i hem där någon av föräldrarna missbrukar alkohol i den 
omfattning som kallas riskbruk, vilket i sin tur leder till en försämrad hälsa för barnen i 
familjen. Om andra riskfaktorer kombineras, som till exempel psykisk sjukdom med 
alkohol så förstärks de negativa konsekvenserna ytterligare för barnet. Andra 
riskgrupper som ofta nämns (Lagerberg 2009, s. 194) är ensamstående mödrar, unga 
föräldrar, stort barnantal, flera olika barnafäder, kriminalitet, arbetslöshet och 
förtidspension. Detta innebär att BVC-sköterskan bör vara medveten om att det finns 
evidens för att vissa grupper i samhället är i riskzonen för omsorgssvikt.  

Enligt WHO´s rapport (2006) visar forskning på att det går att förhindra att barn far illa, 
samtidigt som rapporten framhävdar brådskan att öka satsningarna globalt. WHO`s 
förslag till de ökade satsningarna är att erbjuda hemservice av sjuksköterskor och 
socialarbetare samt att starta fler föräldrautbildningar om barns behov och utveckling. 
Föräldrautbildningen är tänkt att kunna visa på problemlösningar och undervisa hur 
föräldrar kan lösa konflikter och fostra utan att aga. För detta beslut ligger ansvaret på 
samhällsnivå och politisk nivå för varje land (WHO 2006).  
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Barnmisshandel  
De mest kända indelningarna på barnmisshandel är fysisk misshandel, psykisk 
misshandel, försummelse eller sexuella övergrepp (Janson 2012; Glaser 2002) där fysisk 
misshandel är när en förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen skadar barnet genom 
en aktiv handling. Sexuella övergrepp är alla handlingar eller situationer som har en 
sexuell innebörd där en vuxen utnyttjat en minderårig (Jansson 2012). Psykisk 
misshandel, försummelse eller bristande omsorgsförmåga har alla gemensamt att barnet 
under lång tid har blivit utsatt för fysisk och/eller psykisk bristande omvårdnad eller 
skydd. Vårdnadshavaren brister därmed i sin föräldraroll och saknar förståelse för 
barnets känslomässiga utveckling och behov (Lagerberg 2009).  

Vid psykisk eller social misshandel liksom vid fysisk eller psykisk omsorgssvikt kan 
barnet uppvisa tecken på psykomotorisk oro, ängslighet, gråt, rädsla, sömnsvårigheter, 
undvikande ögonkontakt, kramper eller söker ständigt sin uppmärksamhet hos nya 
vuxna. Dessa symtom kan sammanfattas som depressionstecken, beteendeproblem, 
failure to thrive eller distanslöshet. De mer fysiska symtomen kan vara undernäring, 
dålig hygien, blöjdermatit eller dålig viktuppgång (Pabis´ et al. 2011; Söderman & 
Jackson 2011). Vidare kan äldre barn lida av dålig självkänsla och saknar förtroende för 
vuxenvärlden och till fasta relationer (Janson 2012, s. 631).  

Forskare från Polen rapporterar i en beskrivande kvantitativ ”cross-sectional” studie 
med 160 deltagare (Pabís et al. 2011) att fysiska skador sällan sker enskilt utan att de 
oftast är kombinerade med försummelse och/eller psykisk misshandel. Därför är 
omsorgssvikt (neglect) den vanligaste företeelsen av barnmisshandel, vilket kan yttra 
sig som hot om att bli övergiven eller kränkningar som påverkar barnet att känna sig 
värdelöst och oälskat.  

Omsorgssvikt som begrepp 
Omsorgssvikt kan ske både som en isolerad incident eller som ett mönster av 
misslyckande över tid. Ju längre tid barnet varit utsatt för omsorgssvikt desto mer 
påverkar det barnets utveckling av hälsa, känslomässiga beteenden, näringsstatus och 
barnets behov av skydd (WHO, ISPCAN 2006). Omsorgssvikt kan ske både som fysisk 
bristande omsorg och vanvård eller som psykisk försummelse där vårdnadshavarna har 
brustit i att leva upp till sin föräldraroll. Faktorer som påverkar dessa beteenden kan 
vara föräldrars psykiska hälsa, personlighetsförändringar och intellektuella 
begränsningar (WHO 2006; Lagerberg 2009, s. 192). Enligt WHO (2006) och 
föräldrabalken (1949: 381; kap 6) har föräldrar en skyldighet att säkra barnets miljö och 
trygga dess levnadsförhållanden, de skall även sörja för barnets optimala utveckling på 
alla områden - näring, husrum, hälsa, utbildning och känslomässiga utveckling. WHO 
(2006) menar också att de som utsätter barnen för omsorgssvikt och försummelse är de 
som borde skydda dem, det vill säga vårdnadshavarna, vilket kan styrkas av Brå´s 
rapport 2014. Dubowitz (2013) hävdar att omsorgssvikt är den i särklass vanligaste 
formen av barnmisshandel, vilket ger långsiktiga effekter på barns fysiska, psykiska och 
kognitiva utveckling. Barn behöver känna sig trygga i hemmet och inte känna hot och 
rädsla där. 

Rodriguez (2010) rapporterar i en kvantitativ studie från North Carolina med 363 
föräldrar som svarade på enkätfrågor, att de föräldrar som upplevde stress och inte hade 
bra coopingstrategier hade en signifikant större risk att utsatta sina barn för aga och 
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disciplinära påföljder, än de föräldrar som hade en bra coopingstrategi. En av orsakerna 
till detta var den lägre toleransnivå som föräldrarna hade vid föräldrar-barn konflikter. 
Som slutsats framhåller Rodrigues (2010) vikten av att kunna ge ett bra föräldrastöd. 
Genom att ge alternativa coopingstrategier i att uppfostra och visa på hur gränser kan 
sättas på ett bra sätt, stärks föräldrarollen för barnets bästa.  

Vikten av att belysa BVC-sköterskans erfarenheter är att ny kunskap kan framkomma 
som kan förbättra barnets situation och levnadsvillkor. Tidiga insatser och preventivt 
arbete är inte bara viktigt för barnets hälsa och sociala utveckling utan även för de 
ekonomiska effekterna som tillkommer i efterförloppet på grund av dess konsekvenser. 
Samhället får stå för kostnader som sjukhusvård, psykiatrivård och det arbete som 
behövs för att skydda barnets välgång och trygghet m.m. (WHO ISPCAC 2006; WHO 
2010). 

Tidigare forskning rörande omsorgssvikt 
Tidigare kvalitativa studier (Söderman & Jackson 2011, Land & Barclay 2008) belyser 
sjuksköterskors upplevelser av att identifiera omsorgssvikt hos barn som svårt. Crane 
Wider (2012) visar i sin litteraturstudie att vårdpersonal har svårt att lita på sin intuition 
och menar att emotionell barnmisshandel är svårt att upptäcka då det sällan sker helt 
öppet. Detta innebär att sjuksköterskorna inte vågar rapportera, vilket kan medför svåra 
konsekvenser för barnet. Forskning framhåller att denna form utgör lika stora skador, 
om inte större, än fysisk och sexuell misshandel, då det lämnar barnet med dålig 
självkänsla och ger livslånga psykologiska sår (Crane Wider 2012; WHO ISPCAN 
2006). Osäkerheten kan bli till ett hinder för en anmälan (Lagerberg 2009, s. 192; 
Söderman & Jackson 2011).  

Kända riskfaktorer hos föräldern som ses vid omsorgssvikt kan vara 
anknytningsproblem eller känslan av besvikelse för barnets kön, utseende eller 
handikapp. Andra risker som ses är de som själva varit försummade som barn eller de 
föräldrar som har orealistiska förväntningar på barnets behov och förmågor. Detta kan 
medföra att föräldern uppfostrar barnet på olämpligt sätt som att aga, uttrycka hot eller 
ställa för höga krav på barnet. Fler riskfaktorer som belyses är förälder som själva har 
fysisk, psykisk ohälsa eller bristande kognitiv förmåga. Alkohol, drogproblem, 
kriminalitet och våld i hemmet utsätter barnet för fara och hindrar att till fullo möta och 
tillgodose barnet eller familjens behov. Ekonomiska svårigheter som tynger 
livssituationen, liksom låg ålder och brist på utbildning hos föräldern är andra 
riskfaktorer som forskningen lyfter fram (WHO, ISPCAN 2006). Förälder som utsätts 
för stress som är relaterat till barnet t.ex. barn som har kolik eller sömn- eller 
regleringssvårigheter, kronisk sjukdom, prematuritet eller flerbarnsfödsel bör beaktas 
för att kunna ge adekvat föräldrastöd som minskar den utsatta situationen för familjen 
(WHO, ISPCAN 2006).  

Crane Wider (2006) diskuterar att vårdpersonal har lättare att rapportera 
missförhållanden om föräldrarna är låginkomsttagare. Liknande tankar framkommer i 
en svensk kvalitativ studie som belyser sjuksköterskors erfarenhet om barn som far illa 
(Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008), att det var svårare att upptäcka omsorgssvikt och 
barnmisshandel om föräldern såg trevlig ut och bemötte personalen på ett trevligt sätt, 
än de som föll inom ramen för riskgrupper. Crane Wider (2012) visar på evidens för att 
hembesöksprogram reducerar incidenter att barn far illa genom sjuksköterskans 
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preventiva och tidiga stödinsatser.  

BVC-sköterskans vårdande roll 
Om BVC-sköterskan möter ett barn och dess föräldrar med värdighet, integritet och 
visar en närhet kan ett äkta möte ske. I detta möte kan en givande vårdrelation skapas 
som bygger på respekt och förtroende (Dahlberg & Segesten 2010, s 155). Där 
värdighet står för ett människovärde som medför att en person kan känna sig speciell, 
med sina specifika egenskaper och inte känna sig mindre värd eller att bli särbehandlad 
på grund av sin livssituation. En känsla av värdighet skall infinna sig oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller sexuell läggning (Sandman & Källström 2013, ss. 263, 305). I 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763; SFS 2014:822) ska god vård ges ”med 
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människas värdighet” där en 
god vård byggs på kvalitet, trygghet, kontinuitet, lättillgänglighet och med respekt för 
patientens integritet och självbestämmande.  

En bra vårdrelation bygger på tillit mellan parterna, där trygghet kan förmedlas om 
BVC-sköterskan är öppen och lyhörd för de erfarenheter och upplevelser som 
framkommer i familjens berättelse. Därmed kan familjens livsvärld visa sig i all sin 
rikedom (Dahlberg & Segesten 2010, s 155). Varje berättelse kan ses utifrån ett 
livsvärldsperspektiv där alla erfarenheter, tankar och handlingar finns. Livsvärlden är 
den verklighet som oftast tas för given i de dagliga aktiviteterna, medvetet som 
omedvetet (Dahlberg & Segesten 2010, s. 145). Livsvärlden som begrepp har sin grund 
i fenomenologin, en erfarenhetsfilosofi med utgångspunkt i den naturliga erfarenheten, 
det naturliga medvetandet eller den naturliga inställningen (Bengtsson 2001, ss. 27, 32). 
Ur ett livsvärldsteoretiskt perspektiv betraktas människan som “levd kropp”, där varje 
kropp är ett subjekt som har sin existens i världen med sina upplevelser, erfarenheter, 
känslor och minnen. Här finns även drömmar om framtid samt önskningar. Det är 
genom kroppen som världen får en mening och kan bli synlig, alltså hur livet förstås i 
förhållande till det sammanhang som levs, vårt varande - i - världen. (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss. 127-131). Den levda kroppen är på samma gång både andlig, 
existentiell, fysisk som psykisk. Våra tankar kan inte åtskiljas från kroppen eller från 
själen, vi är ett med vår ”levda kropp”. Till exempel när vi känner oro kan det kännas 
som fjärilar i magen eller att det kan spritta till av glädje i kroppen. Den existentiella 
världen behöver inte nödvändigtvis vara en medveten upplevelse eller relation, oftast 
sker allt helt omedvetet som att stiga upp ur sängen en viss tid, äta och låta dagen ha 
sina göromål och träffa människor, vilket beskriver livsvärdens dimensioner i levd 
relation och levd tid (Dahlberg 2014, s. 65). 

I en vårdrelation på BVC möter BVC-sköterskan barn och föräldrar där var och en är ett 
subjekt som erfar världen. För att kunna svara på familjens behov behöver BVC-
sköterskan få tillgång till familjens/barnets livsvärld. Ett sätt där detta kan ske är just 
genom att ställa öppna frågor, vara nyfiken och lyhörd men även att visa sig närvarande 
(Dahlbergs & Segesten 2010, s. 151). I berättelsen kan BVC-sköterskan lätt associera 
till liknande händelser, vilket kan leda till att misstolka innebördens egentliga mening. 
Därför bör en medvetenhet finnas att livsvärlden kan delas med andra, men den är alltid 
individuell med olika nyanser och den kan aldrig helt förstås av någon annan då alla har 
sin egen livsvärld att ta hänsyn till. Varje människa påverkas liksom påverkar den andre, 
allt ifrån utseende, lukter och hur språket används, till erfarenheter, utbildningar och det 
sociala sammanhanget, men även av de tankar och förväntningar som finns (Dahlberg 
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2014, ss. 29, 82, 91). 

Om ett vårdande inte stärker hälsoprocessen kan vårdlidande uppstå. Många gånger 
beror ett vårdlidande på bristande kunskap eller ett omedvetet handlande och avsaknad 
av reflektion hos vårdaren. Den människa som behöver hjälp är i underläge redan från 
början och står i beroende av vårdarens välvilja. Ansvaret för en bra vårdrelation ligger 
alltid hos BVC-sköterskan. Det kan även finnas en risk att mötet blir destruktivt om 
berättelsen refereras till vårdarens egna livserfarenheter, existentiella känslor kan då 
överföras till familjen (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 211- 216). 

I en god vårdrelation betraktas familjen som den främsta experten på sin livssituation 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 145). Vårdnadshavarna har alltid huvudansvaret för 
barnets behov, med både rättigheter och skyldigheter att bestämma över frågor som rör 
barnets vård enligt Föräldrabalken (1949:381; kap 6). Ibland upptäcks det dock brister i 
föräldrarollen, där BVC-sköterskan måste agera som barnets advokat och framhålla 
barnets rättigheter enligt barnkonventionen och socialtjänstlagen (SFS 2012:776, kap. 
14). Varje erfarenhet av lidande eller välbefinnande är unik för var och en. I varje 
vårdsituation är det viktigt att få känna sig sedd och att bli lyssnad på, dvs. vårdaren har 
nått fram till individens livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, s. 151). BVC-
sjuksköterskan har en unik möjlighet att förhindra att barn utsätts för omsorgssvikt 
genom tidig upptäckt och stödinsatser till riskfamiljer då alla barn (0-6 år) följs på BVC, 
även asylsökande och gömda barn (Magnusson et al. 2009, ss. 7- 8).  

Tidigare kvalitativa svenska forskningsresultat (Söderman & Jackson 2011; Tingberg, 
Bredlöv & Ygge 2008) belyser svårigheter i mötet mellan BVC-sköterskan med barn 
som farit illa, samt föräldrar som utsatt barnen för misshandeln. Sjuksköterskorna kände 
en ambivalens i att ena stunden stötta föräldrarna men ändå känna en avsky för vad de 
utsatt barnen för. Likväl kände sjuksköterskorna en empati för familjens livssituation 
där det fanns en önskan att hjälpa familjen på bästa sätt. Dessa forskningsresultat 
baserades dock på ett bredare begrepp av barn som far illa där både fysisk, psykisk och 
sexuell misshandel samt omsorgssvikt ingått. Denna studie har däremot för avsikt att 
belysa BVC-sjuksköterskans erfarenhet i mötet där enbart omsorgssvikt misstänkts eller 
noterats. Enligt ett australiensiskt kvalitativt forskningsresultat (Land och Barclay 2008) 
kan barnmisshandel minska om familjer får rätt stöd i tidigt skede. Men studien 
framhåller behovet av goda kunskaper och utbildning som då krävs, vilket många 
sjuksköterskor upplevde sig sakna, vilket stöds av WHO`s rapport (2006). Samma 
påståenden framförs utifrån svenska förhållanden (Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; 
Söderman & Jackson 2011). Här fanns även en önskan om att få mer träning att möta 
dessa familjer och få större möjlighet till reflektion med kollegor samt konsultation med 
professionell handledning över de känslor som uppkommer i arbetet.  

Anmälningsplikt 
Enligt svenska lagar och förordningar har BVC-sköterskan skyldigheter att följa som 
styr sjukvården och barnens rätt i samhället, bland annat socialtjänstlagen (SFS 2012: 
776, kap 14), föräldrabalken (1949:381, kap 6) och barnkonventionen.  

Enligt socialtjänstlagen (SFS 2012:776, kap 14) råder absolut anmälningsskyldighet för 
sjukvårdspersonal och personal som möter barn i sitt arbete, vid misstanke eller 
kännedom om att ett barn far illa. Anmälan kan göras skriftligen eller via telefon, där 
det senare kompletteras med ett brev. Detta upplevs ofta som svårt då BVC-sköterskan 
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känner tvivel inför sina iakttagelser och inte litar på sin intuition (Söderman & Jackson 
2011). En följd av detta kan bli att barnet fortsätter leva i en riskmiljö och att familjen 
inte får det stöd och hjälp som de är berättigade till att få. Föräldrarna behöver hjälp och 
stöd i att komma ut ur sin vanmakt eller svåra situation eller den brist på kunskap som 
leder till dåligt bemötande. Följaktligen föreligger det svårigheter då det verkar finnas 
en diskrepans mellan BVC-sköterskans verklighet och den lagstiftning som råder.  

Två kvalitativa studier dels från Australien och dels från Skottland (Land & Barclay 
2008; Crisp & Green Lister 2004) visade att sjuksköterskor hade lättare att anmäla när 
de såg tydliga tecken på fysisk misshandel än den ”gråzon” de upplevde att emotionell 
misshandel och omsorgssvikt var. Detta framgår även i en svensk studie med en 
kvalitativ ansats där sex BVC-sköterskor intervjuades (Söderman & Jackson 2011). I 
den skotska studien (Crisp & Green Lister 2004) framkom det att sjuksköterskor ser 
olika på sitt ansvar att aktivt söka tecken på barnmisshandel eller inte. Dessa 
sjuksköterskor hade en mer traditionell syn på att vara vårdande och stödjande i sin 
sjuksköterskeroll och genom sitt förebyggande arbete kunna minska risken för 
barnmisshandel. Att aktivt söka tecken på misshandel upplevde de inte ingick i deras 
arbete. Både den svenska och den Australienska studien visar att sjuksköterskan kan 
uppleva det som en konflikt i att både känna sig som en polis för att i nästa stund vara 
den som ger stöd. 

Enligt Lagerberg (2009, s. 207) behöver BVC-sköterskan handledning och reflektion 
genom kvalificerat konsultstöd och fortutbildning för att hantera dessa svåra frågor. 
Detta för kunskapsutvecklingens skull och för den psykologiska aspekten att orka se 
och hjälpa barnen som riskerar omsorgssvikt samt för att kunna hantera de ambivalenta 
känslor som upplevs gentemot föräldrarna.  

 

PROBLEMFORMULERING 
Många barn utsätts för omsorgssvikt eller riskerar att fara illa i sina hem utav den 
vårdnadshavare som skall vara deras trygghet (Brå 2014). Enligt Föräldrabalken 
(1949:381, kap 6) skall vårdnadshavarna ansvara för en säker och kärleksfull uppväxt 
med bra levnadsförhållanden som kan ge barnet god utvecklingspotential. Föräldrarna 
har därmed en skyldighet att tillgodose en trygg och säker uppväxt som skall gynna 
barnets utveckling både fysiskt, känslomässigt och socialt. Likväl är det ett välkänt 
fenomen att det finns barn som utsätts för olika former av omsorgssvikt och 
barnmisshandel. Att barnets personlighet, sociala förmåga och hälsa påverkas av 
uppväxten i den grad att det ger långtgående konsekvenser upp i vuxenlivet och orsakar 
beteendeproblem, inlärningsproblem och ohälsa (Janssson 2012; Glaser 2002, Felitti 
2009, WHO ISPCAN 2006). Denna kunskap gör att forskningen måste lägga fokus på 
tidiga interventioner redan under småbarnsåren.  

BVC-sköterskan har här en viktig roll då nästan 100 % av barnen (0-6 år) följs på BVC 
med täta och regelbundna kontroller, där föräldrarna oftast känner ett gott förtroende för 
sin BVC-sköterska. Genom att belysa hur BVC-sköterskan upplever sitt möte med 
familjer där misstanke om omsorgssvikt föreligger finns det möjlighet att få klarhet i 
vilken kunskap som behöver implementeras för att stärka BVC-sköterskan i sin roll att 
identifiera och stödja dessa familjer, så att barnet får en chans till en trygg och säker 
uppväxt som kan ge barnet en god självkänsla som förhindrar riskbeteenden och ohälsa 
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i vuxenlivet.  

Enligt Dahlberg (2014, s. 39) måste sjukvården byggas på evidens. Det vill säga att ha 
bevis och belägg för att den vård som bedrivs, är den rätta och bästa för den aktuella 
familjen. Vilket medför en kombinerad sammanflätning av vetenskaplig forskning. 

Det finns en kunskapslucka som tidigare forskning lyft fram att det finns en osäkerhet 
var gränsen går för omsorgssvikt eller inte, en upplevelse av en ”gråzon”. Likaså har det 
visat sig att det upplevs svår att upptäcka omsorgssvikt för BVC-sköterskan. Denna 
studie avser att skapa kunskap om hur BVC-sköterskan upplever sitt möte med familjer 
som misstänkts för omsorgssvikt, för att därmed möjliggöra ny kunskap som kan leda 
till att fler barn får det bättre. Omsorgssvikt verkar inte vara lika självklar för BVC-
sköterskan som misshandel.  

Finns det kunskap bland vårdpersonal att den psykiska misshandel påverkar barnet lika 
eller till och med mer än vad fysisk misshandel gör? 

Var går gränsen mellan BVC-sköterskans arbete i föräldrastöd och att göra en anmälan? 

Hur upplever BVC-sköterskan det att identifiera och förmedla omsorgssvikt till en 
familj? 

 

SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att belysa BVC-sköterskors erfarenheter i mötet med 
familjer där misstanke om omsorgssvikt av barnet föreligger. 

 
METOD 

Ansats 
För att kunna besvara syftet med studien valdes en kvalitativ induktiv ansats enligt Elo 
och Kyngäs (2007). Livsvärldsintervju med öppna frågor valdes som 
datainsamlingsmetod. För att detta skulle kunna ske måste den levda erfarenheten, dvs. 
ett livsvärldsperspektiv intas. Därmed kunde författaren få tillgång till den andres 
perspektiv av ”levd kropp”, där var och ens upplevelser och erfarenheter finns 
(Dahlberg 2014, s. 96). För att få tillgång till BVC-sköterskans berättelse måste ett 
nyfiket och öppet sinne hos intervjuaren finnas, samtidigt som att vara följsam och 
tyglad i sin hållning i mötet, för att det oförutsägbara skall kunna visa sig (Dahlberg 
2014, s. 81). 

Induktiv ansats passar bäst när det inte finns tillräcklig kunskap om ett visst fenomen 
som önskas undersökas. Enligt Elo och Kyngäs (2007) och Dahlberg (2014, s. 20) är en 
kvalitativ metod mest lämplig om syftet är att analysera en text, observation eller 
kommunicerade utsagor, dvs. i syfte att undersöka hur något upplevs av någon. Genom 
innehållsanalys kan fenomen som undersöks visas mer övergripande menar Elo och 
Kyngäs (2007), vilket kan ge en ökad kunskap och rikare förståelse av sammanhanget. 
Denna studie har som syfte att belysa BVC-sköterskors erfarenheter i mötet med 
familjer där misstanke om omsorgssvikt av barnet föreligger.  
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Urval  
I val av informanter tillämpades ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck 2012, s. 78). 
Detta betyder att valet av informanter gjorts medvetet för att få svar till studiens syfte. 
Följande inklussionskriterier gällde för studien: minst tre års erfarenhet som BVC-
sköterska samt ha mött familjer där misstanke om omsorgssvikt funnits enligt syftet 
med studien. Enligt Dahlberg (2014, ss. 22-23) beror valet av antalet deltagare till 
studien på uppsatsens syfte och den tidsram som finns att förhålla sig till. För att få 
tänkt antal deltagare till studien skickades ett mejl (se bilaga 1 och 2) till elva 
verksamhetschefer samt till aktuella arbetsplatser inom Västra Götalandsregionen med 
information om studien. Dessa elva verksamhetschefer ansvarade för tretton 
vårdcentraler som hade BVC- verksamhet. BVC-verksamheter valdes utifrån en så stor 
geografisk spridning som möjligt för att öka studiens mångfald och eventuellt öka 
variation av materialet. 

Verksamhetscheferna på respektive arbetsplats som svarade hade först förhört sig om 
intresse för deltagande i studien hos sin BVC-sköterska, som i samband med detta fick 
informationsbrevet av sin verksamhetschef (se bilaga.2). Verksamhetschefer som inte 
hört av sig inom fyra dagar ringdes upp för att efterfrågas om intresse för studien. Av de 
11 verksamhetschefer som hade kontaktas via mejl kunde sex nås via telefon. En chef 
avböjde med en gång via mejl, inga övriga verksamhetschefer än dessa sju svarade eller 
kunde nås på telefon. De åtta BVC-sköterskor som givits tillåtelse att delta i studien 
kontaktades, där ytterligare information kunde ges och svar på de frågor som dök upp. 
En av de åtta BVC-sköterskorna tackade nej till deltagandet, en BVC-sköterska nåddes 
ej på telefon trots upprepade försök och meddelanden i telefonsvararen, övriga sex 
tackade ja. Tid och plats bokades för intervjun med varje BVC-sköterska.  

BVC-sköterskorna som deltog var i åldrarna 46 – 66.5 år med en medelålder på 56,5 år. 
Samtliga som ställde upp för intervju var kvinnor och deras erfarenhet som BVC-
sköterska sträckte sig från 5 till 40 verksamma år, med ett genomsnitt av 24 år. Samtliga 
deltagare hade en vidareutbildning till distriktssköterska, vilket de var färdiga som 
mellan åren 1977 och 2009.  

Datainsamling 
Datainsamlingen bestod av livsvärldsintervjuer med sex BVC-sköterskor som arbetade 
på olika BVC-verksamheter inom Västra Götalandsregionen med representation av stad, 
mindre ort och landsbygd. Livsvärldsintervju är en variant av forskningsintervju 
utvecklad för vård och omsorgsforskning av Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008). 
En forskningsintervju innebär enligt Dahlberg (2014, ss. 91-93) ett sätt att få del utav en 
annan människas erfarenheter och upplevelser, för denna studie BVC-sköterskors levda 
erfarenheter av att möta familjer som har omsorgssvikt om sitt barn. 

Varje intervjusituation kräver ett öppet och lyhört sinne hos intervjuaren samt att visa ett 
intresse för att vilja veta mer, för att fenomenet skall få en chans att visa sig. En 
forskningsintervju har karaktär av ett samtal men har ett specifikt syfte. Här finns det en 
unik möjlighet att få reda på mer av den andres upplevelser och erfarenheter där en 
mening finns bakom. I en intervjusituation kan minnen och erfarenheter komma fram 
som glömts bort, liksom omedvetna tankar. Därför passade intervju bäst till denna 
kvalitativa undersökning där syftet var att undersöka BVC-sköterskans levda erfarenhet 
utifrån ett visst fenomen. 
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Genom att välja livsvärlden som epistemologisk grund krävs ett öppet, följsamt och 
tyglat reflekterande förhållningssätt hos intervjuaren, men även en medvetenhet om den 
egna förförståelsen. I annat fall kan det innehåll som efterfrågas inte bli tillgängligt och 
synligt menar Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 63). I varje intervjusituation 
finns det en viss relation till informanten som måste utgå från livsvärlden såsom den 
erfars för att kunna förstås, i detta sammanhang vårdarens perspektiv. För att kunna 
utforska livsvärden måste den efterfrågas och bemötas som levd kropp, där en 
medvetenhet bör finnas att intervjuaren påverkar informanten, inte bara hur frågorna 
ställs utan även med hela sin kroppsliga närvaro och uppträdande (Dahlberg 2014, ss. 
82, 91).  

Innan intervjun påbörjades bekantades deltagaren och intervjuaren med varandra för att 
skapa en bekväm situation. Ytterligare information delgavs varför studien önskades 
göras och att intervjun spelades in för att sedan kunna transkriberas ord för ord. 
Deltagarna fick åter bekräftelse på deras anonymitet och tid gavs för eventuella frågor. 
Därefter undertecknades ett skriftligt samtycke till att medverka i studien (bilaga 2).  

Intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplatser under ordinarie arbetstid (5st) eller i 
deras hem på egen fritid (1st) efter det val som deltagarna själva valt som kändes mest 
bekvämt för var och en. Intervjuerna skedde under tre veckors tid under oktober – 
november 2014. Intervjuerna varade mellan 41 - 84 minuter där samtalet spelades in 
med diktafon så att intervjuerna sedan kunde transkriberas ord för ord, för att därefter 
kunna bearbetas och analyseras. Två av de sex BVC-sköterskorna arbetade på 
familjecentral eller i mycket nära samarbete med familjecentralsliknande verksamhet, 
med gemensamma samverkansmöten och föräldragrupper och vars verksamhet låg i 
samma hus. De andra fyra BVC-sköterskorna arbetade på ordinarie BVC-mottagning på 
en vårdcentral där två av dessa fyra BVC-sköterskor delade sin tid på vårdcentralen med 
ordinärt distriktssköterskearbete. Författaren hade ingen personlig relation till någon av 
deltagarna. 

Genom att ställa öppna frågor kunde deltagarna själva tolka frågorna fritt med 
intentionen att intervjuarens egen förförståelse inte skulle styra innehållet, utan istället 
bereda en möjlighet för att viktiga dimensioner skulle kunna träda fram som belyser 
deltagarnas egna tankar och erfarenheter av studiens fenomen (Dahlberg 2014, ss. 82, 
91). Intervjuerna hade några korta inledningsfrågor som medförde att deltagarna kände 
sig mer bekväma i situationen. Dessa innehöll frågor om utbildning, hur länge de varit 
BVC-sköterskor, ålder, m.m. därefter följde en öppen ingångsfråga som var lika för alla 
informanter (se bilaga 3) vilken löd: ”Kan du berätta om ett fall där du anat eller 
noterat omsorgssvikt på ett barn?”. För att kunna rikta intervjun än mer mot studiens 
fenomen ställdes därefter följande fråga: ”Kan du berätta hur du upplevde mötet med 
familjen där du misstänkte omsorgssvikt?” Följdfrågor ställdes därefter som kunde 
berika svaren på ett djupare plan vilka kunde lyda som: Kan du berätta mer; Vad mer? 
Hur kände du då? Vad tänkte du då? När du säger .... kan du beskriva med andra ord etc. 
I slutet på intervjun ställdes frågor som var avsedda att bredda förståelsen av BVC-
sköterskans erfarenhet som handlade om dokumentation, tid för reflektion och 
samarbete, stöd av kollegor och chef m.m. (se intervjuguiden bil. 3).  

En öppen och tyglad attityd eftersträvades för att hindra att förförståelsen skulle komma 
i vägen för att förstå studiens fenomen på ett nytt sätt. Genom att aktivt lyssna och ställa 
följdfrågor relaterade till informantens egna utsagor minimerades risken att samtalet 
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kunde styras upp till förväntade svar. Härmed ökades möjligheterna att informantens 
livsvärld kunde delas utan förutfattade meningar. Öppenheten kan dock aldrig vara total 
då förförståelsen inte kan utestängas helt menar Dahlberg (2014, s.113), vilket kan vara 
till både en hjälp som ett hinder för studiens resultat. För att orka hålla fokus och hålla 
koncentrationen uppe valdes att bara göra en intervju per dag för att därmed inte splittra 
tankarna med tankar från en tidigare intervju enligt råd från Dahlberg (2014, s. 82). Att 
inta en tyglad hållning är att stanna upp och reflektera men också hela tiden vara aktivt 
lyssnande. Att inte skynda fram utan våga stanna upp och tänka efter och låta 
informanten tänka efter. En tyglad hållning innebär även att ställa mer öppna frågor. Tid 
gör så att det oviktiga försvinner och tillåter gömda meningar att framträda med större 
klarhet (Dahlberg 2014, s. 91-92, 96).  

Alla intervjuer transkriberades ord för ord i nära anslutning till intervjudagen, där även 
ickeverbala ord som skratt, tårar i ögonen, hummande eller andra uttryck som knäpp 
med fingrar skrevs ner, liksom avbrott. Pauser markerades med ….. och varje nytt 
uttalande börjades med ny rad om det inte bara var ett hummande. Varje intervju 
avkodades där den första intervjun som var en pilotintervju blev benämnd som IP1 
(intervjuperson 1), därefter följde de andra intervjuerna med koder IP2 - IP6 allt 
eftersom de blev transkriberade, samt intervjuaren med enbart I. Pilotintervjun togs med 
till studien då den blev godkänd av handledaren. Således avkodades samtliga intervjuer 
dessutom uppgifter om namn och arbetsplatser, andra uppgifter som kunde härledas till 
särskilda personer eller platser eliminerades i samband med utskriften. En yttermarginal 
lämnades på utskriften där anteckningar kunde göras under analysens gång enligt råd av 
Elo och Kyngäs (2007) samt av Dahlberg (2014, ss.107-108). Så fort som intervjuerna 
transkriberats klart överfördes ljudfilerna till en säker plats för förvarning där ingen 
obehörig kan komma åt. 

Dataanalys  
För att bearbeta det insamlade materialet från intervjuerna valdes en kvalitativ 
innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2007). Denna metod är en väl etablerad metod i 
omvårdnadsforskning där det ges möjlighet att systematiskt och objektivt beskriva olika 
fenomen som tillåter forskaren att testa dessa utifrån ett teoretiskt perspektiv för att höja 
förståelsen av materialet.  

Med en induktiv strategi kan datas innehåll flyttas från de specifika fallen till en mer 
generell nivå där de olika fragmenten från varje intervju (öppen kodning) klassificeras 
och sammanförs under olika kategorier. Därefter följer en abstraktionsfas som i sin tur 
lyfte kategorierna till en högre abstraktionsnivå, för att därmed ge ett mer allmänt 
uttalande som breddar kunskapen och betydelsen än mer (Elo & Kyngäs 2007). 

Innehållsanalysen har tre faser som måste bearbetas, en förberedande fas som följs av en 
organisatorisk fas, sista fasen kallas för den rapporterande fasen (Elo och Kyngäs 2007). 
I den förberedande fasen lästes det transkriberade materialet i sin helhet flera gånger 
tills det kändes helt familjärt. Detta gjordes för att systematiskt kunna analysera 
materialet till att förstås utifrån sin helhet och för att inte missa en underliggande 
mening. Aspekter på innehållet skrevs ner i yttermarginalen under läsningens gång. I 
nästa fas, organisationsfasen, bröts texten ner till delar som antingen var en 
meningsbärande fras eller ett karakteristiskt ord. Dessa markerades ute i marginalen 
vilket kallas för öppen kodning enligt Elo och Kyngäs (2007). Därefter lästes materialet 
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i sin helhet ännu en gång för att vara textnära. Härmed kunde meningsbärande enheter 
identifieras i relation till syftet. Den öppna kodningen skrevs ner på stora pappersark, ett 
för varje intervju, vilket underlättade arbetet med att kunna identifiera och klassificera 
enheterna till gemensamma underkategorier och kategorier som belyste dess innehåll. 
Därefter lästes materialet ytterligare en gång i sin helhet för att undvika att kodningen 
fått en annan betydelse än vad som verkligen fanns.  

Alla meningsbärande enheter som hade samma tillhörighet eller liknade betydelse 
hamnade under samma kategori vars rubrik var ett karaktäristiskt ord eller kort fras som 
sammanlänkade innehållet enligt Elo och Kyngäs (2007). Ibland sågs enheten som att 
den kunde passa in under olika kategorier men då fick författaren återgå till 
ursprungstexten för se det i sin helhet igen. När detta var klart så fick analysen vila 
några dagar för att då och då överblicka arbetet, vilket hjälpte att bibehålla en öppen och 
tyglad hållning inför studiens fenomen. När första delen av analysen kändes klar skrevs 
kategorierna som framkommit ner. Därefter abstraherades subkategorierna till en 
huvudkategori vilket skedde via en tolkning av dess innehåll. På så vis framkom 
olikheter som likheter tydligare. Att abstrahera kategorierna till en högre nivå möjliggör 
att få en mer generell kunskap som kan öka validiteten och generaliserbarheten mer än 
utsagorna var för sig. Dessa diskuterades sedan med handledaren för få en objektiv syn 
på analysen utifrån en annan synvinkel, vilket ledde till vissa förändringar. Någon 
huvudkategori blev en underkategori istället och några subkategorier kunde föras 
samman till en och samma subkategori som redan fanns. En subkategori togs bort helt 
då den inte svarade mot syftet. Innehållet av huvudkategorierna beskrivs med hjälp av 
subkategorierna enligt Elo och Kyngäs (2007). 

I analysarbetet var författaren medveten om sin förförståelse och strävade efter att 
ifrågasätta de innebörder som hade framkommit, för att vara säker på att det var just 
dessa innebörder och inget annat. Som hjälp lyftes detta fram under handledning. 
Analysarbetet skedde med stort fokus på dess innehåll och med en nyfikenhet mot 
fenomenet som skulle studeras för att kunna lyfta innehållet utan att minska dess 
betydelse. Författaren försökte under hela processen låta sig vara öppen, följsam och 
hålla sig tyglad för att inte skapa kategorier och dess underkategorier för snabbt. 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 85) menar att tiden gör så att det oviktiga 
försvinner vilket kan möjliggöra att gömda meningar kan framträda med större klarhet. 

Förförståelse  
Enligt Dahlberg (2014, 69) och Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 143) är 
förförståelse det som alla människor bär på som formats via alla olika erfarenheter från 
livet. Dessa erfarenheter är värdefulla för vår förståelse av världen men de kan också 
hindra nya intryck och ifrågasättande i forskningssammanhang. All förförståelse har 
därför dubbla egenskaper men det gäller att tygla och vara öppen för den, liksom att 
vara följsam för de nya intryck som kommer. Därför gavs mycket tid för eftertanke och 
reflektion av innebörden med förförståelsen. Den förförståelse som människor bär på 
har gestaltats från tidigare erfarenheter, utbildningar, socialt sammanhang, tankar och 
önskningar, dvs. livsvärlden. Detta är viktigt att bemöta och bli medveten om inför 
mötet med informanten, där den skall sammanflätas med den andres livsvärld. I mötet 
påverkas människor av varandra, både omedvetet och medvetet i form av kroppsspråk, 
känslor och tankar som utbyts.  
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Förförståelsen som är baserad från tidigare kunskap, tycken eller intressen får inte 
hindra forskaren att undersöka ett fenomen där faktiskt något nytt kan framkomma: 
däremot skall en medvetenhet finnas för att inte döma ut något på förhand som senare 
skulle visa sig vara det som fenomenet ville visa på (Dahlberg 2014, s. 74). 

Genom att rikta uppmärksamheten mot något i världen kommer en direkt önskan att 
vilja förstå vad det är på grund av att alla människor har en inre ambition att vilja 
”förstå” vad det betyder och vad ”det” innebär menar Dahlberg (2014, s. 70). 
Författaren kan dock aldrig bortse från sin påverkan av studiens resultat då den 
omedvetet ”färgats” av förförståelsen. Däremot har författaren till denna studie försökt 
vara medveten om sin förförståelse så gott det går och försökt hålla sig nyfiken på vad 
innehållet kan visa, att med det vara så förutsättningslös som möjligt. Detta har 
inneburit ett försök att vara så öppen och följsam som möjligt i varje intervjusituation 
och vid tolkning av materialet. Innan intervjuerna gjordes skrevs förförståelse ner och 
diskuterades sedan med handledaren.  

Etiska överväganden  
De etiska överväganden som gjordes för studien följer Helsingforsdeklarationens 
(World Medical Association, (WMA) 2008, ss. 1-4) föreskrifter. Studier inom 
magisternivå kräver i regel ingen ansökan i Etikprövningsnämnden utan studenten 
tillsammans med lärosätet tar ansvar för att studien blir etiskt rätt utförd. Däremot följde 
studien gängse grundläggande etiska forskningsprinciper som är autonomiprincipen, 
frivillighetsprincipen, icke göra skada principen och nyttjande kravet. Detta kunde 
efterföljas genom att ge tillräcklig information, skriftlig samtycke om frivillighet om 
deltagandet till studien samt att kravet om konfidentialitet följs genom att deltagarna 
förblir anonyma.  

Ett informationsbrev om studiens syfte och förfrågan om tillstånd för intervju skickades 
till vårdcentralens verksamhetschef för ett godkännande. Vid intervjutillfället fick BVC-
sköterskorna ytterligare information om studiens syfte och upplägg. Deltagarna 
upplystes både muntligt som skriftligt om studiens syfte och metod, samt att studien 
bygger på frivillighet och att deltagarna kunde närhelst de önskade avbryta sitt 
deltagande utan att behöva ange orsak. De fick även information om att allt material 
kommer hanteras konfidentiellt. Därefter inhämtades ett skriftligt intyg till att delta i 
studien. Intervjuutskrifterna bevarades under studiens gång avidentifierade på en privat 
dator. Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA 2008, s. 1) skall all forskning som 
involverar människor, sätta deltagarnas rättigheter och intressen i främsta rummet och 
under hela processen skall det kontinuerligt utvärderas vad gäller dess säkerhet, 
ändamålsenlighet, effektivitet, tillgänglighet samt kvalitet. Deltagarna skall bemötas 
med integritet, respektfullhet och värdighet samt rätten till konfidentialitet respekteras 
även om dessa lämnat samtycke. Dessa kriterier anser författaren ha kunnat leva upp till 
då informanternas namn och arbetsplats har avidentifierats. Före och under intervjun 
försökte en bekväm situation och värme skapas för underlätta informanten att öppna 
upp sin livsvärld genom ett inledande samtal och ställa öppna frågor. 
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RESULTAT 
I analysen framkom tre kategorier med fyra till fem underkategorier som belyser BVC-
sköterskans erfarenheter av att möta familjer med omsorgssvikt, samt ett övergripande 
tema (Tabell 1). 
 
Tabell 1: Presentation av tema, kategorier och underkategorier 

TEMA = Att vara empatisk med en bred kompetens 

Underkategorier Kategorier 

Ett signalljus som tänds 

Känsla av tvivel 

Samspelets betydelse 

Se helheten 

Dokumentation 

Bedömning 

Skapa trygghet  

Barnet i fokus  

Spindel i nätet 

Utsatthet 

Tillit 

Handledning 

Stöd  

Strategi för anmälan 

Återkoppling 

Resurser och samverkan 

Att vara empatisk med bred kompetens 
Resultatet speglar aspekter som belyser BVC-sköterskans erfarenheter av att möta en 
familj med omsorgssvikt vilket kan sammanfattas med att ha en bred kompetens och att 
vara empatisk. I BVC-sköterskans kompetens ligger kunskapen om barns utveckling 
och olika behov som trygghet, kärlek och hälsa för att utvecklas till en individ med god 
självkänsla. För att kunna identifiera, bemöta och vidta adekvata åtgärder när så inte är 
fallet krävs kunskap om lagar och förordningar och vad som åligger BVC-sköterskan i 



16 
 

sitt arbete vilket även verkar främjas av rik erfarenhet. BVC-sköterskan har en önskan 
att vilja hjälpa och bemöta varje familj med sina individuella förutsättningar och behov, 
där varje möte skiljer sig från det andra. Genom BVC-sköterskans empatiska förmåga 
kan respekt, ödmjukhet och viljan att hjälpa och ge stöd förmedlas till familjen. 
Omsorgen och omtanken väcker familjens vilja att dela med sig av sin berättelse. 

Bedömning 
För att identifiera om ett barn utsätts för omsorgssvikt är det en förutsättning att först 
göra en adekvat bedömning av barnets och familjens situation och vilka förutsättningar 
som finns för en god och kärleksfull uppväxt. I sin bedömning tar BVC-sköterskan i 
beaktande om det föreligger risker såsom missbruk, ungt föräldraskap eller om en 
förälder har psykisk ohälsa. Genom BVC-sköterskans kunskap och erfarenhet kan 
många missförhållanden identifieras. För att kunna erbjuda stödinsatser som kan stärka 
föräldrarollen och få familjen att växa i sitt föräldraskap måste BVC-sköterskan sätta sig 
in i familjens situation och fråga efter familjens behov och resurser, se helheten. För 
detta behövs ett nyfiket och öppet sinne för varje familjs livsvärld. En medveten 
förälder som själv är hjälpsökande är en aspekt som underlättar att identifiera 
omsorgssvikt. Andra aspekter som påverkar bedömningen av omsorgssvikt är BVC-
sköterskans observation av samspelet mellan förälder och barn, eller att det finns en 
intuitiv känsla av att något är fel. De verktyg som bland annat finns till förfogande för 
BVC-sköterskan för att upptäcka bristande anknytning, bristande samspel eller en 
förlossningsdepression är EPDS screening, hembesök och samtalet. Känslor som chock, 
tvivel och förtvivlan kan infinna sig när omsorgssvikt misstänks. Bedömningar 
dokumenteras enligt patientjournallagen. 

Ett signalljus som tänds  
Att lita på sin magkänsla är viktigt för bedömningen om ett barn utsätts för 
omsorgssvikt. BVC-sköterskan beskriver en känsla av kroppsligt obehag när de 
misstänker att något inte står rätt till med barnet, en intuitiv känsla som inte släpper 
BVC-sköterskan i första taget. Oroskänslan sitter kvar i kroppen även när familjen har 
lämnat rummet, denna känsla av oro kan till och med BVC-sköterskan ta med sig hem. 
Oron beskrivs som en magkänsla eller som en allmän oroskänsla, den kan även 
beskrivas som en tomhetskänsla i kroppen. Om oro föreligger försöker BVC-sköterskan 
erbjuda och uppmuntra familjen att komma på extrakontroll som möjliggör för BVC-
sköterskan att skapa sig en bättre helhetsbild och få klarhet om känslan bara kom från 
en egen dålig dag eller om känslan faktiskt berodde på omsorgssvikt. ”jag måste själv 
känna en inre övertygelse”(IP1). Dessa extrabesök kan erbjudas som att antingen 
komma till mottagningen eller som ett hembesök.  

Andra situationer som väcker BVC-sköterskans känsla av oro är hur barnets omgivning 
och miljö ser ut. Om mamman visar ointresse för barnet och hellre fokuserar på sig själv 
och sina egna behov än att se barnets behov väcker detta starka känslor hos BVC-
sköterskan. Atmosfären upplevs då som kall och ingen anknytning kan ses. I dessa fall 
där oron så klart bekräftas med BVC-sköterskans egna ögon, finns det ingen tvekan om 
att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Ibland kan dock BVC-sköterskan notera ett 
fattigt hem med få tillhörigheter, disk som står framme, dörrar som hänger halvt på sned 
eller att barnen inte är kliniskt rena, men där BVC-sköterskan känner värme och kärlek 
och noterar en fin anknytning till barnet. Här går BVC-sköterskan hellre in med 
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varsamma händer och i stället backar lite, avvaktar en orosanmälan för att istället bygga 
upp ett förtroende där familjens hela situation och behov kan utforskas. Däremot 
erbjuder BVC-sköterskan tätare besök. BVC-sköterskan framhåller att kärleken är långt 
mycket viktigare än miljön och väljer då hellre att bygga upp en relation som kan främja 
familjens sköra levnadsförhållande genom sina stödinsatser inom BVC:s verksamhet. 
Om det framkommer att behoven mest handlar om dålig ekonomi uppmuntrar BVC-
sköterskan att familjen kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten, vilket kan 
underlätta familjens situation. Denna uppmuntran kan oftast vara lättare att acceptera för 
familjen menar BVC-sköterskan, istället för skrämma bort familjen med en 
orosanmälan redan vid det första mötet.  

”då får man ju...på ett väldigt bra sätt prata om det... för säger man et 
nå´t dumt, så kanske dom aldrig kommer tillbaka.... det kanske inte är så 
viktigt, det kanske är så mycket andra saker som är så mycket viktigare” 
(IP3). 

Känsla av tvivel 
En känsla av tvivel kan väckas när magkänslan gör sig påmind utan att det finns något 
riktigt att ta på. BVC-sköterskan reflekterar över om känslan är obefogad eller ligger det 
något där bakom som hon missar. Alla föräldrar kan hålla uppe en fasad under BVC-
besöket eller byta dag om föräldern har en dålig dag. BVC-sköterskan uttrycker en oro 
när det sker upprepade uteblivna besök, där ingen av föräldrarna ringt återbud till tiden, 
eller när familjen nekar ett hembesök. Samtidigt framhåller BVC-sköterskan att 
uteblivna besök inte behöver betyda att det är omsorgssvikt som ligger bakom, men en 
oro kan ändå infinna sig och en undran, om det är något som familjen önskar dölja? 
BVC-sköterskan berättar att hembesöken har en viktig funktion för att upptäcka 
omsorgssvikt, men att de ändå är frivilliga. En del BVC-sköterskor erbjuder hembesöket 
som en självklarhet och inte som ett val att göra för familjen. Vid uteblivna besök 
erbjuds ny tid via brev eller att telefonkontakt tas med föräldrarna, som ofta har en 
ursäkt varför de glömt tiden. BVC-sköterskan tycker det är viktigt att i dessa situationer 
dokumentera de uteblivna besöken, vilket finns som en åtgärdskod i BVC-journalen. 
Men framhåller även vikten av att dokumentera vilken orsak som lämnats eller att 
familjen har försökts att nås men ingen svarat. Dessa noteringar kan även vara viktigt 
för socialtjänstens bedömning om det skulle bli aktuellt för en orosanmälan och 
utredning om det senare visade sig vara omsorgssvikt som låg bakom.  

”Alla antenner får hållas uppe och försöka få den här dialogen med den 
här föräldern att att skydda barnet” (IP1). 

BVC-sköterskan beskriver känslan av tvivel som kan uppstå när oron ligger i en känsla 
utan att den kan verifieras på ett konkret sätt. Då infinner sig tankar att det kan likaväl 
bero på en egen dålig dag som en faktisk sanning som ligger bakom oron. Som strategi 
att döva denna osäkerhetskänsla försöker BVC-sköterskan att ha is i magen och istället 
utforska känslan vidare genom extra besök för att se vad som låg bakom oron eller be 
BVC-läkaren titta lite närmare på detta barn vid nästa kontroll, detta under förutsättning 
att det inte är ett akut ärende. Skuldkänsla och tvivel kan uppkomma när beslutet 
gjordes att inte göra en socialtjänstanmälan utan valet blev att lita på föräldrarnas egna 
resurser. Likväl kan tankar uppkomma som väcker skuld och tvivel, var beslutet rätt 
eller fanns det något där som BVC-sköterskan inte såg eller förstod. 
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”man blir lite på sin vakt, eller man … funderar innan och undrar hur 
det har gått med det och det och det får jag inte glömma och så...man 
mobiliserar sig” (IP4). 

Samspelets betydelse 
En aspekt som har stor betydelse för BVC-sköterskans bedömning av omsorgssvikt är 
samspelet mellan förälder och barn och om det finns en anknytning till barnet. 
Samspelet mellan förälder och barn påverkar BVC-sköterskans bedömning av hur 
barnet har det. En gott samspel präglas av närhet och kärlek till barnet, där barnet 
respekteras som en individ och där föräldern visar förmåga att tolka barnets signaler och 
behov. Denna närhet återspeglas som en bra kommunikation där föräldern ses leka med 
sitt barn utifrån barnets ålder, kanske ammar sitt barn och att barnet är välskött. BVC-
sköterskan beskriver att det finns en känsla i rummet av ett kärleksfullt möte där det 
goda samspelet visar sig när det fungerar bra. ”man återkommer till sin mamma eller 
pappa och en hämtar liksom trygghet så” (IP4). BVC-sköterskan beskriver en känsla av 
värme i atmosfären, där ingen irritation eller hårda ord finns även om ett större barn 
klänger och busar. Föräldrarna upplevs avslappnade vid hembesöket när ett bra samspel 
upplevs. Andra tecken som beskrivs på bra samspel är när föräldern ställer relevanta 
frågor kring sitt barn och att det finns en känsla av förtroende mellan BVC-sköterskan 
och föräldern. Bristande sampel ses när föräldrarna inte orkar leva upp till barnets 
behov, utan utestänger barnet från sin gemenskap och värme eller kränker barnet och 
inte tillgodoser mat, hygien, kläder och trygga regler. Exempelvis framhöll en BVC-
sköterska en situation som ledde till ett akut agerande där en förälder höll sitt spädbarn 
långt ute på knät, ifrån mammans kropp som var ett tecken på bristande anknytning. I 
dessa fall betonar BVC-sköterskan att det inte går att vänta i veckor utan att hjälp måste 
erbjudas omgående.  

”det kändes lite konstigt... eh och det kändes ju inte bra// en förvånad 
känsla// kanske mer som en liten chock , ett uppvaknade att sån´t här 
förekommer också” (IP2). 

Bristande anknytning visar att varken mamma eller barn mår bra. En 
förlossningsdepression förhindrar den viktiga anknytningen, vilket kan leda till svår 
omsorgssvikt. Som verktyg att upptäcka känslor av nedstämdhet eller depression hos 
mamman använder sig BVC-sköterskan av EPDS- screening som då visar på höga 
EPDS poäng. Andra tecken som BVC-sköterskan noterar när anknytningen inte 
fungerar är när barnet visar på dålig viktuppgång och visar att det inte trivs i tillvaron, 
barnet ser ledset ut och ger ingen god kontakt. Detta kallas för failure to thrive. BVC-
sköterskan påpekar också att ett större barn som reagerar med utåtriktade beteenden som 
att slåss, skrika eller slänga saker obefogat omkring sig kan vara tecken på att barnet 
inte mår bra. Att det finns någonting barnet saknar, vilket ofta upplevs som bristen på 
förälderns uppmärksamhet eller dåligt kränkande ord av föräldern. Detta kan även ses 
när barnet får syskon, vilket då inte är omsorgssvikt utan en naturlig reaktion på en 
livsförändring. Andra tecken som väcker BVC-sköterskans oro är när barnet visar en 
skrämd blick, viker undan när föräldern höjer rösten eller att barnet visar en otrygg 
anknytning genom att inte våga lämna sin förälder, barnet upplevs som väldigt klängigt. 
Känslor hos BVC-sköterskan som kan uppkomma vid bristande samspel är chock, 
förvåning, obehaglig känsla eller förtvivlan. BVC-sköterskan beskriver att i dessa 
situationer är det svårt att sätta ord på sin oro.  
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”hennes föräldraroll kändes inte så positiv ... och då kände jag liksom... 
man känner sig ledsen i kroppen att inte barnen har det bättre” (IP5).  

BVC- sköterskan betonar betydelsen av föräldrainsikt, en medvetenhet om sina egna 
brister. Härmed har föräldern lättare att förstå BVC-sköterskans oro vilket underlättar 
bedömningen när denna kan bekräftas. Om en god relation till BVC-sköterskan finns 
underlättar det för föräldern att kunna be om hjälp. Men brister detta samarbete och den 
gemensamma strategin som familjen och BVC-sköterskan kommit överens om då anser 
BVC-sköterskan sig nödgad att gå vidare med att göra en anmälan mot familjens vilja. 

 ”Jag faktiskt fått flera föräldrar där, där dom kommit så, serverat att nu 
får du hjälpa mig och där man inte kan hjälpa med annat än en anmälan 
och då känner man ju att man har föräldern med sig” (IP4). 

Se helheten 
BVC-sköterskan reflekterar över sina observationer i relation till en större helhetsbild. 
Att inta ett helhetsperspektiv av familjens situation anser BVC-sköterskan som viktigt 
för att upptäcka omsorgssvikt. En oro behöver inte betyda omsorgssvikt utan kan ha 
sina grunder i något helt annat, till och med en egen dålig dag som beskrevs av en BVC-
sköterska. Andra exempel som nämns är när orena kläder och dålig lukt noteras viket 
kan bero på att tvättmaskinen gått sönder och ekonomin inte tillåtit köpa en ny på 
direkten, eller att barnets beteende är relaterat till en livsförändring i familjens liv. BVC-
sköterskan beskriver att ibland kan viss omsorgssvikt accepteras för att inte skrämma 
iväg familjen från BVC om familjen uppvisar kärlek till barnet, under förutsättning att 
barnet inte är i fara. Detta kan medföra en vinst för BVC-sköterskans långsiktiga arbete 
att vara ett föräldrastöd och därmed stärka föräldrarollen, vilket BVC-sköterskan hävdar 
är deras uppdrag. Genom en anmälan mot familjens förståelse och vilja bryts det viktiga 
förtroende som BVC-sköterskan eftersträvar i sitt arbete. 

”Ibland kan man ju se barna kanske inte är helt klinisk rena// det kanske 
inte är så viktigt, det kanske är så mycket andra saker som är så mycket 
viktigare // att dom bryr sig om barna och att dom liksom är till för 
barna, att dom sätter barna i första hand // älskar sina barn och att dom 
bryr sig om sina barn” (IP3). 

Således framhåller BVC-sköterskan vikten av att utgå från ett helhetsperspektiv där 
familjens egna resurser och behov kartläggs. Detta kan innebära att utforska de styrkor 
och förmågor som finns hos familjen. En styrka som kan vara ett bra stöd för familjen är 
det nätverk som finns kring familjen, vilket kan vara en släkting eller vän som kan vara 
den resurs som krävs för att bära familjen. Familjens psykiska ohälsa är en risksituation 
som kan framkomma när BVC-sköterskan efterfrågar lite mer på djupet hur familjen 
mår och har det. Det kan även framkomma hur stressat familjen har det på grund av sin 
ekonomiskt pressade situation. Andra faror kan finnas i barnets miljö. Orostecken som 
BVC-sköterskan får när allt inte står rätt till kan vara upprepade uteblivna besök eller att 
föräldrarna beter sig avvisande. För att kunna göra en helhetsbedömning behöver BVC-
sköterskan skapa ett gott förtroende som inger den trygghet som familjen behöver för att 
kunna berätta om sin situation och upplevelse. Något som underlättar en bedömning är 
den kännedom BVC-sköterskan har om familjen och deras situation då barnet och dess 
eventuella syskon följs över tid.  

”det blev lättare för mig på ett sätt då, att göra… en anmälan, för att jag 
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visste... vem hon var// hon var väldigt skör// att hon hade en väldigt 
pressad situation” (IP3). 

Dokumentation 
Mötet mellan BVC-sköterskan och familjen syftar alltid till att göra en bedömning om 
misstanke om omsorgssvikt föreligger eller inte. Denna bedömning måste alltid 
dokumenteras. Enligt BVC-sköterskorna skall det som dokumenteras gynna barnets 
hälsa och utveckling men BVC-sköterskan måste också alltid kunna stå för sitt ord. 
Vårdnadshavarna har alltid tillgång till sitt barns journal. Samtidigt måste det kunna 
verifieras när missförhållanden upptäcks. Dokumentationen är ett stöd för 
socialtjänstens bedömning men anses också som viktig för skolans kännedom om 
barnets situation, eller när en kollega skall ta över ärendet vid semester, sjukdom eller 
pension. Bra dokumentation underlättar förståelsen av att här behöver fler frågor ställas 
för att kunna utforska hur barnet egentligen har det. BVC-sköterskan berättar att en 
strategi kan vara att välja sina ord och formuleringar så att en kollega förstår mellan 
raderna. Det är en självklarhet enligt BVC-sköterskorna att alla anmälningar 
dokumenteras. Föräldrarnas situation och hälsa skall inte dokumenteras i barnets 
journal, undantag är om psykosociala situationer finns som faktiskt påverkar barnets 
situation som kommit till BVC-sköterskans kännedom, detta dokumenteras under 
rubriken ”psykosocial situation” för barnets säkerhet. BVC-sköterskans egna känslor 
eller magkänslor dokumenteras aldrig, bara det som kan bekräftas konkret och det som 
tagits upp med föräldrarna. Det som utgår från föräldrarnas perspektiv som de själva har 
berättat om kan dokumenteras. BVC-sköterskorna tycks framhålla samma aspekter om 
vad som bör dokumenteras. Att sätta ord på sin oro eller en viss situation kan upplevas 
svårt, då båda föräldrarna har tillgång till journalen och de är inte alltid överens och 
närvarande vid besöken där den ena parten vill veta vad den andra sagt, vilket inte är 
ovanligt när föräldrarna är skilda och har delad vårdnad. 

 
” jag tycker det är svårt att sätta ord på det// och sen har man haft 
föräldrar som kommer in, som har separerat //vill ha ut eh BVC, 
barnhälsovårdskopior stup i kvarten, för vad skrevs vid förra besöket? 
Jag känner att jag vaktar mina ord// att skriva ner magkänslor är väldigt 
svårt i barnets journal” (IP5).  

Tillit 
Lycka och en upprymd känsla upplevs när BVC-sköterskan får en familjs förtroende i 
en situation som präglas av misstänksamhet och kaos. Genom BVC-sköterskans 
ödmjuka bemötande, samt att vara lyhörd och visa familjen respekt kan ett möte ske 
som främjar grunden för en god relation. BVC-sköterskan är som en spindel i nätet i sitt 
arbete genom tillgången att kunna förmedla de olika stödinsatser som kan erbjudas 
barnet för en bättre hälsa och utveckling och ett föräldrastöd. Dessa resurser kan vara 
allt ifrån logoped, läkare, psykolog och/eller socialtjänst. Genom att visa familjen en 
öppen och varm känsla kan ett förtroende vinnas som underlättar för familjen att öppna 
upp sin berättelse. Dock försöker BVC-sköterskan alltid sätta barnets trygghet och 
säkerhet i främsta rummet i alla beslut.  

Skapa trygghet  
Viljan att hjälpa och stödja familjen till att kunna växa i sin föräldraroll är en väsentlig 
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uppgift för BVC-sköterskan. Genom att visa omsorg och omtanke kan familjen förstå 
att BVC-sköterskan har ett genuint intresse av att vilja dem väl. Detta kan ses som ett 
samspel med föräldrarna och BVC-sköterskan. Förtroende är den nyckel som kan öppna 
upp för den relation som behövs för att råd och stöd skall kunna tas emot. Genom att 
vara lyhörd och nyfiken kan familjens situation tydliggöras. Redan vid det första 
hembesöket börjar detta förtroende att bildas, men det tar tid innan en trygg relation kan 
infinna sig. BVC-sköterskan berättar att det är viktigt att skapa en trygg relation redan 
från början. En bra förutsättning för detta är att vid det första mötet berätta lite om sig 
själv och ge information om BVC:s arbete samt hur barnet kommer att följas på BVC de 
kommande sex åren. Familjen måste kunna känna att de kan lita på och känna trygghet i 
att BVC-sköterskan lyssnar och försöker förstå dem och deras specifika behov, känslan 
av att BVC-sköterskan finns där just för dem. BVC-sköterskan upplever att där det finns 
en trygg relation där finns det en öppen dialog där det mesta går att prata om utan att det 
känns för svårt att ta upp, även om vissa områden kan ta lite tid med flera besök.  

”vi vill hjälpa människor// det är en grundläggande fenomen hos oss// 
speciellt när det är nå´n som är.. så värnlös som ett barn// det går igång 
liksom och man känner det här: att nu måste jag hitta en utväg” (IP4). 

Genom att vinna familjens förtroende kan BVC-sköterskan få tillgång till familjens 
berättelse, vilket underlättar både för förståelsen och för den bedömning som skall göras 
om familjens situation. Att visa sin omsorg kan vara en så enkel sak som att ringa och 
påminna om tiden, istället för att tro att deras uteblivna besök är för att dölja något. 
BVC-sköterskan framhåller att ett sätt att fånga familjens behov och vad de kan bli 
hjälpta utav, är att visa tilltro till föräldrarnas egna resurser. Även i de fall som 
föräldrarna uppvisar en sparsam förmåga, så finns ändå vissa resurser att utgå ifrån 
framhåller BVC-sköterskan. Därifrån kan BVC-sköterskan sedan göra sin bedömning 
av vad som behövs fyllas på mer, för att barnet skall få de levnadsvillkor som barnet har 
rätt till. Om föräldrarna mår bra så mår barnen bra är ett motto som flera BVC-
sköterskor uttryckte. BVC-sköterskan framhåller vikten av att vara ärlig, rak och 
konkret för att en relation kan byggas vidare. BVC-sköterskan upplever en styrka i att 
kunna följa familjen över så lång tid. Kanske följa flera barn som familjen har, vilket 
ger en bättre kännedom om familjens bakgrund och nätverk som kan antingen vara 
gynnande eller väcka en större insikt att en anmälan bör ske. Denna långvariga kontakt 
som BVC-sköterskan har, möjliggör även att få se en familj att växa i sin föräldraroll. 
Att skapa tillit upplevs ta mycket energi från BVC-sköterskan.  

” en nära relation är...inte att vi blir hej och du och bästis, absolut inte... 
jag vill hellre vara ...mormorsrollen som dom kan vända sig till och fråga 
om råd …. och känna trygghet att // hon vet ju, hon svara alltid, hon ger 
ett bra råd... Den personen vill jag vara .... och framförallt att dom vågar 
ringa.// att dom känner att jag månar om om dom på bästa sätt” (IP5). 

Aspekter som kan gynna BVC-sköterskans möjlighet att skapa ett förtroende är att visa 
hänsyn, respekt och att bemöta familjen med varsamhet, framförallt att inte lägga skuld. 
Att bemöta varje familj som unik och fråga efter vilka behov de själva upplever sig ha 
framhåller de flesta BVC-sköterskorna som viktigt. Ibland måste en oro till och med 
härbärgeras för att inte förstöra en början till en trygg relation, men då krävs det mycket 
eftertanke och reflektion vad detta kan innebära för det lilla barnet. BVC-sköterskorna 
uttrycker en glädje för sitt arbete i mötet med så många olika familjer och deras unika 



22 
 

situation. Att få ett förtroende från en annan människa och tillgång till deras 
livsberättelse ger en inre glädje som måste bemötas med vördnad och respekt. 
Förtroendet väcker en ödmjukhet och vilja att hjälpa och stärka föräldrarollen där det 
sviktar. Arbetet ger en stor tillfredsställelse med både utmaningar och förnyelse, inget 
möte är det andra likt och varje dag ger nya lärdomar. De BVC-sköterskor som arbetar 
på familjecentral upplever att de har stor glädje och nytta av de resurser som finns där 
som kan erbjudas till familjen, vilket kan hjälpa familjen att få ett större nätverk med 
andra familjer och gemenskap med andra professioner som kan vara till deras hjälp. 

”kan göra skillnad att möta dom, kanske följa med dom, göra lite fler 
hembesök, kanske säga vi går tillsammans till öppna förskolan … eller 
boka dem och säga ” nu skall jag gå in och fika vill du följa med och 
bara se hur det ser ut?(IP1). 

I känslan av tillit kan en stödinsats uppmuntras med en värme som kan medföra att 
familjen till slut känner en trygghet att våga tacka ja, även om de tidigare varit 
tveksamma till förslaget. Familjens tidigare erfarenheter av socialtjänst påverkar deras 
inställning till att acceptera hjälpen eller visa misstro till den. Likaså upplevs glädje när 
en familj som tackat nej till BVC ångrar sig och önskar komma till BVC efter några 
vänliga ord och gott bemötande, ”att jag ändå får finnas som stöd i familjen” (IP5). 
BVC-sköterskan betonar att det finns inga mallar eller checklistor att bocka av för att 
med säkerhet kunna identifiera en familj med omsorgssvikt om barnet utan det verkar 
vara BVC-sköterskans erfarenhet och vilja att vara lyhörd och nyfiken på familjens 
berättelse som kan bringa klarhet om familjens situation och få bekräftelse att 
magkänslan stämde. I alla möten måste familjen bemötas med stor varsamhet och 
respekt för det som finns med i bagaget.  

”fundera på ... eh vad man skall använda för ord... eh det är ju oftast 
väldigt känsliga människor som haft med.... ibland har dom ju haft med 
många myndighetspersoner att göra// man får inte bara klampa in … 
även om man måste vara ganska rak...så får man inte bara klampa in och 
skuldbelägga”(IP4). 

Barnet i fokus 
BVC-sköterskan beskriver flera situationer som väcker känslor av sorg och frustration 
för hur en del barn har det hemma. Dessa känslor inger en säkerhet för att en anmälan är 
den enda utvägen. Under dessa omständigheter har sällan föräldrarna en insikt i hur 
deras föräldraroll fungerar eller förstår barnet situation. Anmälan sker då mot familjens 
vilja, vilket också visar på att familjen inte fått en tillit till BVC-sköterskan. BVC-
sköterskan har ett brinnande engagemang för familjer där barnets perspektiv intagits om 
situationen. Detta hjälper BVC-sköterskan att kunna sätta ord på konkreta förslag och 
råd till föräldrarna utan att behöva ta den ena eller andra förälderns parti. Alla råd och 
hänvisningar till olika instanser skall gagna barnet med reflektion över hur barnet 
egentligen har det. 

 ”visst det är väldigt tråkigt, men att det är ju barnet går ju först då. Nu 
var det ju så att hon.... det var ju omsorgssvikten alltså, hon klarade inte, 
hon tog, han fick ju inte det han skulle ha...” (IP3). 

BVC-sköterskan beskriver känslan av empati och blir berörd över barnens 
förutsättningar i dagens samhälle som kan upplevas som orättvisa då det påverkar 
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familjens små möjligheter att kunna ändra sin livssituation. Det kan handla om en 
ekonomisk utsatthet där kronofogden jagat familjen, vilket hindrat familj att flytta till ett 
annat område eller till en större lägenhet. En familj som kämpar och kämpar med 
tillvaron, en strävan som väcker BVC-sköterskans empati och blir berörd av barnets 
situation.  

”det jag tänker idag är nog utsattheten är större// att hamna i kylan är 
nog... lättare tillhands och svårare att komma tillbaka... för ekonomin 
snurras åt precis överallt// titta bara på ah dumt exempel men igår... en 
smörgås 69 kr, 125 kr på ett annat sälle, men det är jättemycket pengar, 
jättemycket pengar för den som inga har... hmmm och då är det underbart 
att man nå´nstans här// 5 kr för en korv och bröd eller en kopp kaffe och 
kanelbulle … eller på nästa butik där. Alla kan få ta en fika. Tänk vad 
härligt det måste kännas så, alla barna får en bulle” (IP1). 

Spindeln i nätet 
Genom att förmedla en oro med värme kan en känsla av tillit spridas till familjen så att 
de förstår att viljan att hjälpa och stödja dem finns där. Att familjen kan förstå att det är 
av omtanke insatsen önskas. En genomgående inställning som BVC-sköterskorna har är 
att ”genom att hjälpa föräldrarna hjälper vi barnen”. BVC-sköterskan upplever det inte 
svårt att be om föräldrarnas tillåtelse att få konsultera andra professioner och instanser 
som psykolog, BVC-läkare, förskola eller logoped då det är så vanligt förekommande i 
arbetet. Flera av BVC-sköterskorna beskriver även att det känns naturligt att begära stöd 
från en familjebehandlare på socialtjänsten. Ansökan om ekonomiskt bistånd hos 
socialtjänsten kan vara ett stöd som BVC-sköterskan kan hjälpa till med. Däremot måste 
oron liksom stödinsatser förmedlas till föräldern på rätt sätt, med värme. Det är också av 
betydelse att familjen får ärlig och konkret information av BVC-sköterskan om varför 
oron föreligger.  
Om en förälder mår psykiskt dåligt under den tid som barnet går på BVC kan BVC-
sköterskan erbjuda samtal hos BVC-psykologen. Allra vanligast är det i samband med 
EPDS-screeningen, där förlossningsdepressioner ofta upptäcks som kan påverka mor – 
barnanknytning. Detta kan i sin tur leda till att barnets behov av närhet inte blir 
tillgodosett. BVC-sköterskan berättar att numer skall de själva ha många av dessa 
samtal, om det inte rör sig om svårare depressioner. BVC-sköterskan kan även hänvisa 
föräldrar till familjerätten eller till socionom på familjecentral som stöd för familjens 
relationer. När oro föreligger för barnet så försöker BVC-sköterskan bjuda in 
socialtjänsten med föräldrarnas medgivande, men går inte detta måste BVC-sköterskan 
göra en orosanmälan för barnets bästa. En vanlig stödinsats som kan ansökas i 
kommunen är att barnet får utökad tid på förskolan där någon kan se hur barnet mår 
varje dag samtidigt som föräldern får avlastning. Samarbete med förskolan upplever 
BVC-sköterskan som mycket viktigt. Ibland uppstår hinder som omöjliggör för BVC-
sköterskan att kunna förmedla sin oro så att familjen förstår varför oron finns och varför 
en insats rekommenderas. Dessa hinder kan vara att föräldrarna inte har insikt utifrån 
barnets situation och behov eller den fara de kan utsätta sina barn för. I dessa fall kan 
olika dilemman uppstå som kan kännas som hinder om en anmälan skall till ändå eller 
om man skall lita på familjens ord. En sådan situation kan vara när en förälder har 
epileptiska anfall så gott som varje dag och därmed kan tappa sitt lilla barn eller utsättas 
barnet för fallrisk från skötbordet när anfallet kommer. Andra situationer som BVC-
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sköterskan beskriver som hinder är när föräldrarna känner ett motstånd till BVC, där 
ingen bra relation har bildats och där BVC-sköterskan upplever att föräldern förnekar de 
konkreta situationer som BVC-sköterskan iakttagit och istället fabulerar sin version. 

” då kände jag att hon... hon inte är ärlig mot mig.... nä....// Men det är, 
jag tänkte det är hennes version och hon får berätta den och jag tar till 
mig den... eh... sen vet jag... också det... att det, det stämmer inte, jag tar 
inte till mig det” (IP6).  

BVC-sköterskan berättar att det kan upplevas som svårt att förmedla sin oro när 
föräldrarna blir arga. Ibland är det då bättre att gå lite långsammare fram för att inte 
kränka familjens värdighet. I många fall fick BVC-sköterskan tillgång till föräldrarnas 
egna barndomsupplevelser som gav BVC-sköterskan större insikt och förståelse för de 
reaktioner som föräldrarna uppvisade. I alla situationer måste BVC-sköterskan förhålla 
sig rak och ärlig och förklara barnets rättigheter, att det är BVC-sköterskans 
skyldigheter enligt lag att anmäla om missförhållanden. BVC- sköterskan betonar vikten 
av att vara väl förberedd inför nästa möte med familjen efter att en anmälan har gjorts. 
Det är bra att ha läst igenom det senaste i BVC-journalen för att inte förmedla en 
osäkerhetskänsla till familjen. I detta möte, trots familjens tidigare aggressioner och 
ovilja, upplevs det ändå bra att fråga familjen hur de har det nu och hur de upplevt mötet 
med socialtjänsten och vad som har hänt sedan sist, även om det kan kännas lite nervöst 
och obekvämt. Genom att stärka föräldrarollen kan barnet få växa upp under bra och 
kärleksfulla förhållanden.  

”jag kunde lyssna på bakåt men jag kunde bara går framåt och bygga på 
det som vi har precis här och nu”(IP1). 

Utsatthet  
BVC-sköterskan berättar om situationer där en känsla av att känna sig utsatt kan infinna 
sig, vilket uppstår när familjens tillit har brustit eller aldrig har funnits där. Dessa utsatta 
situationer kan uppstå när BVC-sköterskan känner sig hotad av en förälder eller anhörig 
som är missnöjd med den anmälan som är utförd. Att känna sig utsatt väcker olika 
känslor som rädsla, skuld och ensamhet vilket kan påverka hur BVC-sköterskan 
hanterar sin situation. Att bära med sig en oro hur det gick för ett barn som bytte BVC 
på grund av att BVC-sköterskan tangerade något känsligt som inte föräldrarna kunde 
acceptera, kan väcka både rädsla som skuld hos BVC-sköterskan för att inte ha gjort 
tillräckligt för barnet. Dessa känslor kan bli ett långvarig lidande om inga svar kan fås. 
 

”Vad har hänt?// det här har satt sig i min mage//jag grubblar 
fortfarande än idag// alla dom här sakerna pusslade jag ihop att ......... 
nå´nstans..är det en kuvad kvinna...där pappan har använt hotet: om du 
inte skärper dig tar jag barnen ifrån dig// nå´nstans där var jag .. och 
tangerade nåra, nå´t revir...som... jag inte hade rätt till enligt dom...// det 
här bär jag med mig som en ett litet sår i hjärtat faktiskt, att jag ...har 
missat nånting och jag undrar: Hur har barnen det med denna mamman 
och pappan?”(IP5).  

En av BVC-sköterskorna beskriver hur deras vårdcentral löst hotfulla situationer med 
att ha en gemensam strategi att kunna ringa och be om handräckning av polis. Detta har 
skapat en större trygghet i de skarpa lägen som kan uppkomma då vårdcentralen ligger i 
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ett utsatt område. En känsla av självkritik kan yttra sig som förtvivlan och frustration 
när BVC-sköterskan inte kan förmedla sitt budskap så att familjen kan förstå att insatsen 
skall hjälpa dem, och inte för att frånta deras barn. Stödinsatsen var tänkt att stödja 
familjen så att de kunde klara av sitt föräldraskap såsom det åligger dem. När hjälpen 
ses som ett hot och familjen inte är mottaglig, tar BVC-sköterskan det istället som kritik 
mot sig själv, tilliten har brustit. BVC- sköterskan reflekterar över sin självkännedom: 
”vad är det jag förmedlar egentligen” (IP6). En kritik mot sig själv uppstår även när 
BVC-sköterskan ger den information som efterfrågas men som inte kan förstås av 
familjen. Trots upprepade försök att förmedla en bra förklaring ställs frågorna om och 
om igen utan att föräldern känner sig trygg med de svar som ges. BVC-sköterskorna 
förmedlar att varje möte är unikt och det finns inga ”quickfix lösningar” eller checklista 
att kunna bocka av. 

Resurser och samverkan 
BVC-sköterskan upplever att handledning är ett viktigt stöd i att möta familjer med 
omsorgssvikt. I en handledning kan BVC-sköterskan få råd och stöd samt reflektera 
över de känslor som uppstår i svåra möten. Ett annat stöd som värderas högt är stödet 
från kollegor och från sin chef. Vid bristande stöd känner sig BVC-sköterskan ensam 
och sårbar. De BVC-sköterskor som arbetar på en familjecentral eller i nära samarbete 
med en familjecentral upplever ett stort stöd i den samverkan som finns med de olika 
professioner som arbetar där. Samverkan med socialtjänst är dock det viktigaste 
redskapet för att det skall bli så bra för familjen som möjligt och det enda som BVC-
sköterskan har att tillgå när extra stödinsatser behövs.  

Handledning 
BVC-sköterskan ser handledning som ett stort stöd och anser det som mycket värdefullt 
för att kunna reflektera, ventilera och analysera sitt arbete med familjer som väckt oro. 
Att möta en familj som känns hotfull eller som blivit mycket arg eller ledsen på BVC-
sköterskans agerande eller bemötande kan upplevas som mycket svårt. BVC-sköterskan 
beskriver att möjligheten att kunna få bolla dessa känslor gör att upplevelsen inte känns 
lika tung att bära. I handledning ges möjlighet till att få råd i hur man kan tänka och 
agera i de olika situationer som tas upp. Dock kan BVC-sköterskans tid vara ett hinder 
när BVC-arbetet upplevs för stressigt för att ta sig tid för reflektion och eftertanke, detta 
kan leda till en viss resignation. 

”Jag är övertygad att alla BVC-sköterskor behöver handledning 
regelbundet//med det är jättesvårt att hinna med// när det är ett högt 
arbetstemp så hinner man inte till eftertanke// att man hinner fundera 
på..... vad man har gjort och ..varför man gjorde det ...och hur man skulle 
kunna göra det bättre nästa gång till exempel” (IP4 ).  

Den vanligaste handledningen för BVC-sköterskan sker med BVC-psykologen. 
Handledningen med BVC-psykologen upplevs av BVC-sköterskan som både tryggt och 
bra. Några BVC-sköterskor har tillgång till extern handledare vilket uppskattas än mer 
då BVC-psykologen möter många av familjerna i sitt eget arbete, även om 
handledningen sker avidentifierat. Handledning av ett ärende kan även ske med 
föräldrars samtycke antingen med BVC-psykologen eller med den socionom som är 
knuten till en familjecentral, då kan BVC-sköterskan få konsultation av mer specifik art. 
Att be om samtycke upplevs inte som svårt för BVC-sköterskan och föräldrarna kan 
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sedan få en bra återkoppling om råden som är givna.  

Stöd 
BVC-sköterskor som har kollegor upplever en större trygghet i sitt arbete än den BVC-
sköterska som arbetar ensam. Kollegorna upplevs ge ett gott stöd vid svåra och tunga 
ärenden där råd och tips kan ges till varandra. BVC-sköterskan betonar vikten av den 
reflektion som kan göras ihop med sina kollegor, som förstår och utför samma arbete. 
Flera BVC-sköterskor uttrycker att de aldrig skulle orka arbeta ensam som BVC-
sköterska, vilka några beskriver att de måste trots att det inte är optimalt. I samband 
med semestrar och andra ledigheter möter kollega samma familjer, vilket skapar en viss 
kännedom om varandras familjer som är ett gott stöd då någon annan också kan se hur 
familjen har det. Likaså upplevs en chef som lyssnar och förstår, som har dörren öppen, 
som en trygghet och ett bra stöd. Det kan uppkomma ärenden där chefen erbjudit sin 
närvaro för att reducera en hotfull situation vilket ingett en trygghet och hindrat känslor 
som utsatthet och att känna sig utlämnad. BVC-läkaren anses också vara ett bra stöd för 
BVC-sköterskan då läkaren möter samma familjer under barnets första levnadsår. Vid 
oro kan BVC-läkaren göra som en BVC-sköterska beskrev ”ett djupare besök”, där 
någon mer kan ställa frågor om hur familjen mår och hur familjens levnadsvillkor är. 

” så har vi en en jättebra chef, Hon är ju väldigt intresserad av det här 
med och glad i familjecentral och vi kan erbjuda familjerna mycket mera 
och att vi kan, eh att vi kan göra skillnad för familjerna i vårt 
socioekonomiska område så att säga” (IP1).  

Strategi för anmälan 
Samverkan med socialtjänsten är det viktigaste redskapet och stödet som 
barnhälsovården har för att hjälpa familjer med omsorgssvikt. Därför väcks känslor som 
frustration och förtvivlan hos BVC-sköterskan när familjen inte får det stöd som 
efterfrågas. Det tycks förekomma en koppling mellan ett bra samarbete med socialtjänst 
och tunga socioekonomiska områden och mindre bra samarbete i områden som anses 
som mer välbärgade med välfungerande familjer. De BVC-sköterskor som upplever ett 
gott samarbete har lätt att ringa till socialtjänsten och få råd och upplever det heller inte 
svårt att göra anmälningar eller att förmedla en orosanmälan för en familj. 

”Känns eh fantastiskt bra, när man pratar med kollegor på andra... eh 
orter att... det man hör att det inte fungerar så känner man ...Oh, vad bra 
vi har det, vad skönt vi har det// så det fungera jättebra”(IP6). 

För BVC-sköterskan kommer familjen och barnet i främsta rummet där deras rättigheter 
och trygghet skall värnas över allt. Därför ges alltid information till föräldrar att en 
orosanmälan kommer göras. Genom att förmedla orosanmälan på ett så konkret sätt som 
det är möjligt, redogörs på vilka grunder anmälan är gjord på. Detta för att skapa en 
förståelse för familjen där de inte skall känna sig utlämnade, i den mån det går att 
undvika det. Härmed krävs ett öppet och ärligt möte där familjen inte skall behöva 
lämna rummet med obesvarade frågor utan känna en trygghet varför oron finns. Detta 
eftersträvas även om inte familjen håller med eller till och med blir arg för att någon 
lägger sig i deras göromål. BVC-sköterskan är dock där som barnets advokat och inte 
för att skydda föräldrarnas åsikt, även om de skall lyssnas på. Barnen är de som skall 
skyddas och värnas om, likaså att tillgodose deras rätt till kärlek, trygghet och en god 
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uppväxt enligt BVC-sköterskorna. När misstanke finns att ett barn utsätts för 
omsorgssvikt är det viktigt att tidigt förespråka och tala väl om socialtjänsten och andra 
resurser som kan vara till godo för familjen. Detta sker genom att tala väl om varandras 
arbete och vilka uppgifter var och en har, vilket kan öka familjens trygghet i deras 
utsatta läge. Samarbetet med socialtjänsten upplevs som oerhört viktigt.  

”jag ser ju att vi måste hjälpa...dig, för att du skall klara av..situationen// 
jag fick med mig mamman, hon hon förstod// Nästa steg blev att jag 
föreslog en kontakt med våran familjebehandlare på socialtjänsten// dom 
fick gå hem och fundera på det och ...eh jag ringde upp dom efter några 
da´r...... eh ja dom gick med på det”(IP6). 

BVC-sköterskan får ibland till sig familjer där socialtjänsten redan är inkopplad från 
tiden den blivande modern gick hos barnmorskemottagningen (BMM alt. MVC). På 
MVC utfrågas alla blivande mödrar via en individuell hälsoplanering om sin sociala 
situation, ekonomiska förutsättningar och eventuella samtalskontakter som finns. Här 
kan omständigheter framkomma som väcker barnmorskans oro som kräver insatser från 
socialtjänsten. Samarbetet som då skapats och etablerats med socialtjänsten gynnar även 
BVC-sköterskan som då kan fortsätta samarbetet som redan påbörjats, vilket upplevs 
som den bästa av världar.  

Återkoppling 
Socialtjänstens återkoppling till anmälan som är utförd upplevs som mycket viktig för 
BVC-sköterskan. Genom denna återkoppling infinner sig en trygghet och vetskap om 
att familjen fått hjälp och att någon annan sett dem och gjort en adekvat bedömning av 
familjens situation. En vetskap om att orosanmälan tagits på allvar. Ett välfungerande 
samarbete ses i de områden där socialtjänsten redan har ett mer aktivt psykosocialt 
arbete medan i tryggare BVC-områden ses bristande återkoppling mer. En bra 
återkoppling främjar även samarbetet från BVC-sköterskan sida, vilket ger känslan av 
att socialtjänsten är lättillgänglig.  

”Vi har ett väldigt nära och bra samarbete med socialtjänsten här: jag 
kan ringa, känner sort trygghet i... jag kan ringa och fråga ... 
avidentifierat, du, det här, hjälp mig nu, eh kan du vá mitt bollplank? Hur 
skall jag tänka... i det här... eh ofta ... mynnar det ju ut i... att man gör en 
orosanmälan... på grund av barnets... eh sociala situation”(IP6).  

Bristande återkoppling leder till både förtvivlan och besvikelse som i sin tur kan leda till 
en ovilja att anmäla en familj som har bristande omsorg om sitt barn. Detta kan ske när 
BVC-sköterskan tappat förtroendet för socialtjänsten. I dessa fall bär BVC-sköterskan 
en upplevelse av att åtgärder ändå inte sätts in för att hjälpa familjen som kan förbättra 
barnets levnadsvillkor, så till vilken nytta ger då en anmälan mer än att familjens 
förtroende till BVC-sköterskan har brustit.  

” jag gör en anmälan// den här återkopplingen är och det här resultatet 
blir det så och så och är det inte... oftast lämnar man ..åt sitt öde// alltså 
man gör en anmälan och så hör man aldrig någonting mer …... och det 
är inte bra //jag vet inte om anmälan är det bästa.... då kan jag bli lite 
tveksam” (IP4).  

Bristande återkoppling är inte förenlig med den nya socialtjänstlagen där återkoppling 
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skall ske för att främja samarbetet kring familjen. I den nya lagen finns det förslag om 
att socialtjänsten skall bjuda in BVC-sköterskan för ett samtal ihop med föräldrarna, 
vilket upplevs som positivt. Ett samverkansmöte med socialtjänsten kan ses som en 
form av återkoppling då BVC-sköterskan får bekräftelse att anmälan har tagits på allvar 
och att socialtjänsten startat sin utredning. Att erbjuda sin närvaro i familjens första 
möte med socialtjänsten upplevs ofta som ett bra stöd för familjen, som då inte upplever 
det lika skrämmande eftersom deras BVC-sköterska är med dem i mötet. BVC-
sköterskan beskriver att samverkansmöte är gynnsamt både för familjen och för BVC-
sköterskan, då alla kan prata öppet om varför oron finns och hur familjen själva ser på 
sin situation. I samverkansmötet kan det framkomma vilka resurser och behov som 
finns kring familjen samt att gemensamt kunna lägga upp en strategi och plan som 
gynnar barnets trygghet och stärker föräldrarollen. Alla ser och hör samma sak. Efter ett 
samverkansmöte kan familjen få en förståelse att alla inblandade vill hjälpa dem. Detta 
kan leda till att familjen öppnar upp sig än mer där nya uppgifter kan framkomma som 
förvånar BVC-sköterskan, trots den långvariga kännedom som funnits med familjen. Ett 
samverkansmöte kan också leda till att familjen får en annan bild av socialtjänsten än 
vad de tidigare haft. Aggressioner kan då vändas till tacksamhet, vilket ger BVC-
sköterskan en inre glädje och tillfredsställelse.  

BVC-sköterskan påpekar ofta vikten av att vara ärlig och öppen i mötet och att visa 
familjen stor respekt för familjens integritet och värdighet. I samband med 
samverkansmöten bör alltid frågan ställas vad som är okej att ta upp och låta familjen 
berätta först så de själva kan avgöra vad som känns okej att lämna ut av sin 
livsberättelse. Samverkansmöten upplevs mycket positivt och tryggt, en hjälp för BVC-
sköterskan i sitt fortsatta arbete att stötta familjen och se att barnet har det bra. Bristen 
på samverkan med socialtjänsten kan väcka en frustration och en känsla av uppgivenhet 
då BVC-sköterskan inte vet vad mer som kan göras för att hjälpa familjen när inte ens 
socialtjänsten förstår oron och inte sätter in några stödinsatser. BVC-sköterskan 
beskriver en känsla av irritation när ett ärende måste läggas i någon annans händer när 
inte resursen finns inom BVC:s verksamhet för att hjälpa familjen, vilket kan ge BVC-
sköterskan ett stresspåslag om det inte tagits på allvar av socialtjänsten.  

”då kontaktade jag socialtjänsten och..asså dom eh..ja dom tog det inte 
riktigt på allvar...dom suckade och sa: jaja vi vet...och då känner jag att 
..det är svårt det här att ha oron i magen och känna att : vad kan jag mer 
hitta på för att barnen skall ha det bra”(IP5). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats enligt Elo och Kyngäs (2007) valdes 
för att besvara studiens syfte. Eftersom uppsatsen vilar på en livsvärldsteoretisk grund 
enligt Dahlberg (2014, s. 74) valdes djupintervjuer som datainsamlingsmetod. Intervju 
anses vara den bästa datainsamlingsmetoden när syftet inte är att fråga efter en allmän 
åsikt utan en önskan fanns att ta del av just dessa sex BVC-sköterskors existentiella 
erfarenheter av omsorgssvikt (Dahlberg 2014, s. 96). Enligt Dahlberg (2014, s. 20) och 
Polit och Beck (2012, s. 79, 82) bör en kvalitativ metod väljas när studien avser att 
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undersöka, utforska, belysa eller beskriva ett fenomen utifrån någons levda erfarenhet, 
livsvärlden. En av inklussionskriterierna till studien var att BVC-sköterskan skulle ha 
mött familj med misstanke om omsorgssvikt. Lindahl och Juhl (2014, s. 33) menar att 
en kvalitativ studie kan mynna ut i rekommendationer som kan förbättra kvaliteten på 
vården vilket denna studie hoppades på att kunna göra. Elo och Kyngäs (2007) anser att 
genom att välja en innehållsanalys med induktiv ansats ges möjlighet att förtydliga 
förståelsen av data genom att belysa innehållet på ett enkelt sätt med innehållsrelaterade 
kategorier som delar samma mening och innebörder.  

Elo och Kyngäs (2007) anser att en innehållsanalys är passande för att studera känsliga 
fenomen som karaktäriseras för omvårdnad. En lyckad innehållsanalys kräver dock att 
författaren kan analysera och förenkla data, för att därefter bilda kategorier som speglar 
syftet på ett sanningsenligt sätt. Författaren har försökt att göra detta utifrån bästa 
förmåga genom att bibehålla en öppen och tyglad hållning. Samtidigt föreligger alltid en 
risk att fenomenet inte belysts på grund av bristande erfarenhet av att både intervjua 
som att analysera och abstrahera. Genom att bryta ner texten till delar och lyfta upp 
meningsbärande enheter kunde en öppen kodning ske som tydliggör på ett enkelt sätt de 
gemensamma kategorier som sedan via tolkning kan komma fram. Härmed kunde 
underkategorier och huvudkategorier abstraheras fram. Genom tabell 1 visas resultatet 
på ett mer överskådligt sätt. För att göra texten mer trovärdig valde författaren att 
förtydliga texten med autentiska citat, vilket kan visa läsaren från var och vilken sorts 
data resultatet vilar på. Varje kategori har en mening i att förse läsaren med en ökad 
förståelse och kunskap som belyser fenomenet enligt studiens syfte (Elo & Kyngäs 
2007). En kvalitativ beskrivande studie kan berika en novis att förstå och upptäcka det 
som går utöver egen kunskap och berika den praktiska erfarenheten, studien kan också 
leda till att utveckla en mer evidensbaserad vård (Thomas och Magilvy 2011). 

Att söka informanter till studien upplevdes som svårt. Elva brev skickades ut via mejl 
till verksamhetschefer som ansvarade för 13 vårdcentraler. Valet att efterfråga intresse 
hos fler än tänkt antal deltagare gjordes utefter författarens förutfattade mening om ett 
naturligt bortfall. Geografiska spridningen hade ett avstånd på ca 7 mil från författarens 
vistelseort. Detta medförde att två olika län kunde representeras i datamaterialet vilket 
författaren anser ger styrka åt studien, då olika län kan innebära olika arbetsrutiner för 
att barnhälsovårdsöverläkarna i vartdera länet ansvarar för sin BVC-verksamhet. 
Författaren var även nöjd med att en geografisk variation kunde uppnås då studien 
representeras utav stad, mindre ort och landsbygd. Enligt Thomas och Magilvy (2011) 
stärks studiens trovärdighet och överförbarhet om studien har presenterat urvalet och 
dess demografiska och geografiska gränser. På så sätt ger det studien en stringens (eng. 
rigor) som kan jämföras med kvantitativa forskningens reliabilitet och validitet, vilket 
tillåter läsarna att känna igen erfarenheter.  

Tre verksamhetschefer svarade omgående, varav en tackade nej. Verksamhetscheferna 
var svåra att nå på telefon för att kunna påskynda svaren, hälften av breven gav aldrig 
ett svar, varken positivt eller negativt. Detta upplevdes som en svaghet för studien, då 
mångfalden därmed minskades av både sjuksköterskornas eget val att vilja delta, som 
att studien inte fick tillgång till BVC-sköterskor med variation av erfarenhetsår. Dessa 
aspekter kan ha påverkat studiens resultat. De första sex deltagarna som tackade ja 
antogs till studien, inga fler hörde av sig spontant vilket medförde att inga behövde 
nekas för att få delta. Enligt Dahlberg (2014, s. 81) är antalet deltagare beroende av 
fenomenets komplexitet, ju mer komplex fenomenet är desto fler antal deltagare krävs. 
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Samtidigt som uppsatsens omfattning får anpassas till den tidsram som finns liksom 
valet av metod bör beaktas (Dahlberg 2014, s. 23). Dahlberg, Dahlberg och Nyström 
(2008, s. 175) anser att fem intervjuer kan vara lagom för en kvalitativ studie på 
magisternivå, viktigare för studien är variationerna än antalet intervjuer. Till denna 
studie som är en magisteruppsats valdes sex intervjuer som ett lämpligt antal med stöd i 
att uppsatsen också bara har en författare. Fem BVC-sköterskor som deltog valde själva 
att bli intervjuade på sin arbetsplats medan en BVC-sköterska valde hemmet. Att valet 
blev hemmet berodde på att intervjun var tvungen att ske efter arbetstid på grund av 
tidsbrist på arbetsplatsen, men önskan fanns ändå att vilja delta i studien. Att göra 
intervju i hemmet upplevde författaren som ett mer bekvämt och lugnare sätt som ingav 
trygghet för både informanten som intervjuaren. Hemmet upplevdes ha mindre 
störningsmoment.  

Intervjuerna inleddes med en öppen ingångsfråga som följdes med öppna följdfrågor 
som kunde ge en djupare förståelse av fenomenet. Ingen av informanterna hade fått ta 
del av några intervjufrågor före intervjun vilket författaren såg som en fördel. BVC-
sköterskorna kunde då istället samtala öppet och låta spontana och oförutsedda tankar 
komma fram. Den information som delgetts informanterna före intervjun (se bilaga 2) 
var att studien skulle handla om deras upplevelse av att möta familjer där misstanke om 
omsorgssvikt funnits. I den muntliga informationen fick informanterna reda på att syftet 
inte var att belysa deras möte med klara misshandelsfall, då fenomenet som önskades 
belysas var mötet med familjer som har/haft omsorgssvikt. I forskningsrapporter är det 
inte ovanligt att dessa bakas ihop och beskrivs som enbart misshandel. Författaren 
önskade få en klarhet i var gränsen går vad gäller omsorgssvikt mellan en anmälan eller 
inte anmäla till socialtjänsten. Denna önskan visste däremot inte deltagarna om. 
Författarens kandidatuppsats (Lundell & Max 2012) visade att omsorgssvikt är mer 
vanligt förekommande än misshandel men har ändå förblivit outforskat.  
Författarens strävan har varit att vara öppen, tyglad och följsam genom hela intervjun, 
vilket skedde genom att vara aktivt lyssnande och nyfiken. Genom att vara aktivt 
närvarande under intervjun kunde följdfrågor ställas som Kan du berätta mer? Vad 
betyder...för dig? Vad menar du? Hur kände du ...? När du säger... kan du säga det med 
andra ord, etc. (se bilaga 3). Detta för att fenomenet skulle få en större chans att visa sig 
(Dahlberg 2014, ss. 89, 96). Det som upplevdes som svårast med att göra intervjuer, var 
att väcka den andres vilja att berätta om erfarenheter av mötet i form av egna känslor. 
Det kan inte uteslutas att detta berodde på att intervjuaren var ovan vid situationen. Det 
verkade vara lättare för informanten att beskriva ett händelseförlopp än att berätta hur 
mötet erfors och vilka känslor som uppkom i mötet med familjen. Härmed kan fenomen 
ha missats som annars kunde ha berikat studien ytterligare.  

Det var även svårt att hålla sig tyglad under intervjun och låta samtalet bli ”tyst”, där 
informanten skulle få tid för eftertanke, även om det var avsikten och en medvetenhet 
om dess fördelar fanns. Tystnaden som transkriberades upplevdes mycket kortare än 
under intervjutillfället. Enligt Dahlberg (2014, s. 93) och Dahlberg, Dahlberg och 
Nyström (2008, s. 185) kan tystnaden vara ”förvånansvärt kreativ” då en intervju kan 
leda till att informanten kommer närmare sin egen erfarenhet och blir medveten på ett 
nytt sätt om fenomenet som undersöks. En intervju är inte bara två personer som sitter 
och samtalar utan här finns en mening bakom där minnen och erfarenheter som glömts 
bort kan komma fram. Detta fick författaren erfara när en BVC-sköterskas utsaga var: 
”jag tycker att dina frågor gör att jag får igång en massa tankar i mitt huvud... som jag 
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reflekterar i kring, faktiskt, både nära och väldigt långt bort så, och det tycker jag känns 
gott så” (IP1).  
Genom en tyglad hållning kunde författaren hålla tillbaka sina egna föreställningar, 
förväntningar och sin egen kunskap om studiens företeelser så gott det gick. Att inte låta 
förförståelsen påverka innehållet är i stort sett omöjligt men det viktigaste är att vara 
medveten om förförståelsen (Dahlberg 2014, s. 73-74). Författaren har varit intresserad 
av ämnet under lång tid genom sitt eget arbete som BVC-sköterska men också haft en 
önskan att få fördjupade kunskaper av andra BVC-sköterskors erfarenheter och 
upplevelser. Genom att låta den tysta kunskapen verbaliseras kan det leda till en 
kunskapsutveckling inom professioner som blir evidensbaserad menar Dahlberg och 
Segesten (2010, s. 46). Varje individs livsvärld kan likna någon annans livsvärld då 
vissa egenskaper påminner om varandra när till exempel människor delar samma 
erfarenhet i en viss gemenskap. Likväl är varje livsvärld unik med sina individuella 
nyanser vilket är viktigt att göra sig medveten om för att kunna vara lyhörd och följsam. 
Författaren försökte så gott det gick att följa Dahlbergs råd (2014, ss. 69-74, 92) att inta 
en livsvärldsinriktad hållning som innebär just att kunna lyssna in och vara följsam och 
inte låta förförståelse störa intervjun eller senare i analysarbetet. Att vara öppen och ha 
en önskan att få bli förvånad.  

Vid transkribering och kritisk granskning av intervjuerna insåg författaren att 
vederbörande hade hamnat i fallgropar som att inte ha ställt en följdfråga till det som 
berättades. Ibland förlorades fokus att hålla sig till fenomenet som var erfarenhet och 
upplevelsen av mötet och inte enbart en händelsebeskrivning. Dessa kunde dock vara så 
intressanta att det var lätt att göra följdfrågor på dem istället för att efterfråga om BVC-
sköterskans egen upplevelse av mötet. Detta berodde givetvis på en ovan intervjuare. 
Dahlberg (2014, s. 92) menar att det också kan bero på att informanten kan vara ovan i 
att uttrycka sina erfarenheter och känslor i ord. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, 
s.142) framhåller att svaret alltid är skapat av frågans innehåll och mening. En inkorrekt 
fråga ger därmed ett inkorrekt svar. Tänkvärda ord som sägs är “man måste veta det 
man inte vet” (ibid., s.142). Här kunde intressanta innehåll belysts än mer om rätt frågor 
hade ställt som följdfrågor anser författaren.  

Intervjuerna avslutades med några väl utvalda riktade frågor för att belysa fenomenet 
ytterligare, om inte informanten självmant hade berättat om dem. Citat från intervjuerna 
användes för att bidra till att stödja resultatets innehåll och berika texten ytterligare som 
kan väcka en större nyfikenhet hos läsaren (Lindahl & Juhl 2014, s.106). Om författaren 
har brustit i detta beror det på ren oerfarenhet samt att författaren varit ensam i att 
analysera och abstrahera innehållet. Att skriva uppsats ensam har både sina fördelar som 
nackdelar. Fördel som upplevts var att författaren själv kunde styra över sin tid och dess 
innehåll, men nackdelarna upplevdes som större. Att inte ha en medförfattare att 
diskutera med och tillsammans genomföra abstraktion har upplevts som svårt, likaså att 
kunna begränsa innehåll och vara öppen mot vad fenomenet ville visa. Härmed kan 
författaren förlorat innehåll som annars skulle kunna haft större betydelse än det som 
redovisats.  

Överförbarheten av studien anser författaren ha sina begränsningar då urvalet är litet 
och de som deltog i studien har lång yrkeserfarenhet som kan ha påverkat resultatets 
utgång. Dock kan resultatet påvisa likheter som verifierats av tidigare forskning som 
stärker dess validitet och reliabilitet. Dahlberg (2014, s.120) menar dock att studiens 
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validitet och generaliserbarheten minskas när studien inte abstraherats till en 
innebördsanalys. Data får härmed inte det djup som krävs för att kunna säkra 
överförbarheten. Emellertid finns det andra forskare som motsätter sig detta resonemang 
(Morse 1998; Elo och Kyngäs 2007) som menar att kvalitativ innehållsanalys validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet beror mer på om analysen följer den noggrannhet som 
hela forskningsprocessen avser. Genom en tolkande beskrivning svarar resultatet för en 
sammanfattning av alla deltagarnas erfarenheter, vilket inte kan ersättas av en deltagares 
individuella beskrivning. Därför kritiserar Morse (1998) detta resonemang och gör även 
ett avståndstagande till de forskare som tror sig behöva be om ”välsignelse” för sitt 
resultat av deltagarna som ingått i studien för att öka studiens stringens och validitet. 
Snarare är innehållet verifierat genom dem steg för steg som sker under hela 
forskningsprocessen.  

Önskvärt hade också varit att inte bara ha en större spridning av antal yrkesverksamma 
år, utan även en spridning utifrån genusperspektivet. Att en manlig BVC-sköterska 
kunnat delta. En annan aspekt som författaren reflekterar över är orsaken till att dessa 
informanter tackade ja till studien och varför så många inte svarade alls på förfrågan att 
delta. Har detta med sämre erfarenheter att göra eller att informanterna som deltog hade 
en positiv erfarenhet som ingav dem större trygghet i ämnet som studerades? Denna 
fråga förblir obesvarad. En av informanterna berättade dock självmant att det kändes 
självklart att delta då det fanns egen erfarenhet att det var svårt att få deltagare att vilja 
ställa upp till en magisteruppsats vilket motsätter sig författarens antagande. En 
reflektion är ändå att frivilligheten kan ha påverkat resultatet då flera informanter 
påpekade att erfarenhet underlättar att identifiera och veta var gränsen går när anmälan 
skall göras eller inte. Detta stärker författarens antagande att erfarenheten har betydelse 
för studiens resultat som i viss mån motsäger tidigare forskning. Detta anser dock 
författaren inte enbart vara till en nackdel utan även en bekräftelse för att författaren i 
viss mån har lyckats hålla sig öppen och följsam mot fenomenet trots sin förförståelse i 
ämnet.  

Genom handledning och diskussion med kollegor samt att läsa relevant litteratur och 
artiklar om ämnet fick författaren bekräftelse på att studien var intressant att belysa, ett 
råd som styrker ämnets validitet enligt Polit och Beck (2012, s. 76). En viktig aspekt i 
forskning är att ha ett etiskt förhållningssätt där ärlighet och öppenhet får prägla hela 
processen. Genom att ha en god struktur och ordning på arbetet utan att röja 
informanternas integritet kunde hela arbetet präglas av god kvalitet där all källdata har 
hanterats med stor omsorg enligt den etiska koden (WMA 2008). Författaren försökte 
aldrig försköna resultatet eller förvränga citat för att gynna sin egen förförståelse eller 
antaganden. Till hjälp diskuterades och reflekterades ämnet med handledare som hjälpte 
till att hålla blicken högt med kritiska ögon för att inte missa en gömd företeelse som 
önskade bli synlig. En öppenhet och vilja fanns att kunna bli överraskad av 
undersökningens resultat (Dahlberg 2014, s. 79). Förhoppningsvis kan denna studie leda 
till att väcka tankar och medvetandegöra BVC-sköterskor och andra vårdares handlingar 
och bemötande för att hjälpa och stötta familjer som råkat hamna i omsorgssvikt om 
barnen.  
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Resultatdiskussion 
Resultatet för denna studie visar på tre kategorier som beskriver BVC-sköterskans 
erfarenheter av att möta familjer som har omsorgssvikt om sina barn. Dels beskriver 
resultatet den bedömning som först måste göras om det föreligger en omsorgssvikt eller 
inte, och vad var det som väckte denna misstanke. Via denna bedömning försöker BVC-
sköterskan skapa sig en helhetsbild av familjen och barnets situation. För att kunna göra 
detta måste BVC-sköterskan först bygga upp en bra relation som får familjen att känna 
tillit till sin BVC-sköterska. Genom att visa respekt och omtanke kan den trygghet 
skapas som familjen behöver för att vilja dela med sig av sin livsberättelse. I sista 
kategorin lyfts BVC-sköterskans upplevelser av de resurser och samverkan som finns 
till förfogande. Här framkommer de resurser som kan erbjudas till familjen men även de 
som BVC-sköterskan behöver för egen del i sitt arbete, för att kunna hantera de känslor 
och frågor som uppstår i mötet där misstanke om omsorgssvikt finns. Alla möten med 
familjen dokumenteras, däremot dokumenteras inga misstankar utan bara klara 
observationer och det som tagits upp med familjen. I resultatet framkommer vikten av 
att vara rak och ärlig i alla möten. Ett övergripande tema kunde identifieras nämligen att 
BVC-sköterskans empatiska förmåga med en bred kompetens för det komplexa arbete 
som sker i mötet med familjer där misstanke om omsorgssvikt finns.  

BVC-sköterskans erfarenhet av bedömning och anmälan 
I resultatet framkom att det ofta är en diffus obehaglig känsla i kroppen som väcker 
BVC-sköterskans undran och misstanke om att omsorgssvikt föreligger. Andra aspekter 
av betydelse som framkom var BVC-sköterskans observationer av miljö och 
samspelssituationer som påverkade BVC-sköterskans misstanke likaså.. Detta 
överensstämmer med en forskningsrapport som belyser socialarbetarnas arbete med 
hembesök, där det framkommer att det känns något i atmosfären i hemmet där det finns 
omsorgssvikt (Fergusson 2009). Samtidigt kan viss omsorgssvikt observeras av andra, 
då människor i barnets omgivning som grannar, förskolepersonal och BVC-sköterskor 
kan uppmärksamma genom att se och höra kränkning av barnet, men även se vanvård 
och näringsbrist. Likväl är det svårt att bevisa och sätta ord på det som iakttas och 
misstänks. Ling and Luker (2000) visade i sin etnografiska studie från England på att 
många fall av omsorgssvikt och barnmisshandel upptäcktes just genom sjuksköterskans 
intuition och magkänsla, vilket denna studie också har kommit fram till. Likväl finns det 
vårdpersonal som menar på att intuition eller magkänsla inte är tillräckligt vetenskapligt 
för att kunna dokumentera dessa i journal, medan andra menar på att det var just 
magkänslan som tände signalljuset som belyste omsorgssvikten, vilket sedan ledde till 
anmälan som gav skydd för barnet (Ling & Luker 2000). Även denna studie fick fram 
att magkänslan verkar vara den starkaste indikatorn för att väcka BVC-sköterskan 
reflektion till att allt inte kanske står rätt till med barnets situation. Lagerberg (2009, s. 
197) bekräftar i sin handledning för personal inom barnhälsovård att professionella bör 
lita på sin vaga intuition av oro, då det visat sig i många fall att farhågorna besannats 
som ledde till anmälan som gav skydd för barnet.  

Flera forskningssammanställningar exempelvis (Söderman & Jackson 2011; Land & 
Barclay 2008; Crisp & Green Lister 2004) framhåller att sjuksköterskans upplevelser av 
att det är svårt att identifiera och anmäla omsorgssvikt då den uppfattas som en 
”gråzon”. En förklaring till detta var upplevelsen att det saknades klara riktlinjer var 
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gränsen går när det är omsorgssvikt eller inte. Detta framhåller även Dubowtitz (2013) 
som menar att ”gråzonen” försvårar beslutet vid vilken punkt det är inadekvat 
emotionellt stöd, som är skadlig för barnet. En orsak till att omsorgssvikt upplevs som 
en ”gråzon” är att det inte finns någon klar definition. Horner (2014) från Columbus, 
USA framlägger WHO`s definition från 1999 att omsorgssvikt (eng: child neglect) är: 
”child neglect as the failure to provide för development of the child in all spheres: 
health, education, emotional development, nutrition, shelter, and safe living conditions” 
vilket är en ganska diffus och bred definition anser författaren. Dubowitz (2013) menar 
att anmäla är inte bara en svår uppgift utan är den försäkran som finns för barnets 
överlevnad i svåra situationer, där barnets trygghet och säkerhet måste komma först.  

Enligt svensk lag (SFS 2012:776) räcker det att det kommit till BVC-sköterskans 
kännedom eller vid minsta misstanke att ett barn far illa, så skall en anmälan ske. Likväl 
får BVC kritik för att det inkommer få anmälningar. Denna studie visar dock på att 
dessa BVC-sköterskor kände sig säkra när en anmälan erfordrades och de beskrev att i 
de flesta fall upplevdes det inte heller svårt att förmedla sin oro till familjen. Detta 
resultat skiljer sig därför från tidigare forskning vilket förvånade författaren. Likväl 
beskrivs gränsen som ”en känsla man har” eller ”erfarenheten sätter den gränsen”. Detta 
tolkar författaren ändå som att subjektiva värderingar får styra beslutet. En fråga väcks 
om det är så det skall fungera? eller är det så att mer klara riktlinjer ska finnas för att 
stärka BVC-sköterskans beslut? En studie från Australien (Land & Barclay 2008) visar 
att det var lättare att anmäla när synliga tecken på misshandel ses, än bara vaga 
misstankar om omsorgssvikt. En önskan som dessa sjuksköterskor hade, var mer klara 
riktlinjer för var gränsen skall gå för deras eget arbete och när en anmälan måste till. 
Vad anser de BVC-sköterskor som inte har lång erfarenhet? skall verkligen anmälan 
ligga på subjektiva bedömningar vilket även den australiensiska studien kritiserar. BVC-
arbetet skall vara att främja barnets hälsa och utveckling men en viktig del av arbetet är 
även att stärka föräldrarollen (Blennow & Silfverdal 2012, ss. 71-75).  

En medvetenhet skall dock finnas menar Horner (2012) att omsorgssvikt är en ofta 
försummad form av barnmisshandel. Författarens reflektion över detta resultat är att 
lång erfarenhet inom yrket verkar skapa en trygghet och kunskap som inger den 
säkerhet som behövs för att våga framlägga sina misstankar till familjen på ett ärligt och 
rakt sätt. En kritik mot detta kan väckas om att erfarenhet istället försvagar BVC-
sköterskans finkänslighet och rädsla för att kränka familjens integritet och därför 
upplevs det mindre svårt att förmedla sin oro? Resultatet visade även på vikten av att 
familjen inte skulle behöva lämna rummet med en undran varför oron fanns. BVC-
sköterskan gav dem också tid för reflektion hemma i lugn och ro, för att kunna ge 
familjen egen insikt varför BVC-sköterskan hade en oro och önskan om hjälp från 
socialtjänsten. Detta under förutsättning att barnet inte var i direkt fara. Denna studie 
representeras av BVC-sköterskor med lång erfarenhet, genomsnitt 24 år.  

Sjuksköterskor och läkare som är i nära kontakt med barnfamiljer verkar utveckla en 
intuitiv känsla för familjers behov av stöd och vilka stressfaktorer som påverkar 
familjen mest. Enligt Magnusson et al. (2009, s. 15) krävs det därför inga checklistor för 
att bedöma utsatthet utan vikten ligger i att värdera skydd - och riskfaktorer av familjens 
situation för att identifiera ett barn som riskerar att fara illa. En utsatt situation behöver 
inte vara ett permanent tillstånd, utan kan vara ett uttryck för en specifik kris eller 
livssituation. Däremot finns det vårdpersonal som efterfrågar screeninginstrument eller 
checklistor som kan förutspå utsatta familjer som kan vara i risk för omsorgssvikt eller 
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barnmisshandel för att tidigt kunna sätta in stödresurser för dem. Professorerna i 
familjers hälsa och barns vård och skydd från Storbritannien (Taylor, Baldwin & 
Spencer 2007) diskuterar etiken kring för och emot dessa checklistor. Det finns 
nämligen en stor risk att checklistor kan producera många ”falska positiva” barn som 
tros vara utsatta men aldrig kommer vara det, samtidigt som det finns risk att missa de 
barn som om inte kommit med på listan, det vill säga de ”falska negativa”. Deras 
forskning visade att det var större risk med checklistor att missa ett barn som senare 
utsattes för omsorgssvikt än tvärtom. Medan barnsjuksköterskorna i Colombus (Horner 
2014) anser det som ett bra stöd att använda sig av en kvalitativ graderingsskala med 5 
poäng (GCP= Graded Care Profile). Denna skala baseras på vårdnadshavarna ansvar för 
att kunna tillgodose barnets behov utifrån barnens olika åldrar och domäner som 
fysiska, säkerhet, kärlek och emotionella behov. Skalan kan även vara till hjälp för att 
kunna synliggöra för familjen var bristerna ligger och varför oron finns. Dahlberg och 
Segesten (2010, s. 210-211) anser att det personliga i mötet och att visa sig engagerad 
för familjens situation ger det bästa resultatet för att skapa en behaglig och bra 
vårdrelation för familjen, därför behövs inga checklistor. Detta antagande får också stöd 
i denna studie som visat att dessa BVC-sköterskan strävat efter samma mål. Dahlberg 
och Segesten (2010, s. 211) påpekar att där engagemanget inte finns, där uppstår ett 
vårdlidande. 

Samspelets betydelse 
Resultatet visar på hur betydelsefullt det är med en bra relation som bygger på tillit, 
respekt och ödmjukhet mellan BVC-sköterskan och familjen för att BVC-sköterskan 
skall kunna närma sig familjen och kunna samtala om svåra ämnen. Detta motsäger den 
kritik som tidigare ställdes om att erfarenhet skulle kunna vara den omständighet som 
försvagade BVC-sköterskans finkänslighet och rädsla att kränka familjens integritet, 
vilket skulle underlätta att göra en anmälan. Analysen bevisar istället det motsatta, varje 
berättelse präglades av BVC-sköterskan värme och vilja att visa respekt för familjen 
men att erfarenheten gav en säkerhet och känsla av trygghet när oro och anmälan måste 
förmedlas. Vid behov kunde detta leda till en orosanmälan mot familjens vilja. BVC-
sköterskan var väl medveten och sina skyldigheter att anmäla till socialtjänsten vid oro. 
Däremot framkom det att BVC-sköterskan ibland väljer att aktivt härbärgera sin oro för 
att inte mista den relation som håller på att byggas upp med familjen och för att ta reda 
på vad oron står för. En kvalitativ studie med BVC-sköterskor (Johansson, Landahl & 
Adolfsson 2011) bekräftar att BVC-sköterskor tycker att det är svårt att sätta ord på 
magkänslan, vad är det som ses och känns, som inte är bra. Samma studie framhåller 
samtidigt vikten av att stärka föräldrarollen och den anknytning som är grundläggande i 
starten av familjelivet. Detta genom att skapa tillit till familjen och skapa en atmosfär av 
förståelse genom att ställa öppna frågor med följdfrågor och vara närvarande, vilket 
överensstämmer med detta resultat. Johansson, Landahl och Adolfsson (2011) fick fram 
samma resultat som denna studie att BVC-sköterskan anser att extra besök kan ge en 
bättre bild för BVC-sköterskan vad som händer mellan mor och barn när något väckt 
oro från början.  

För att ett äkta vårdande möte skall kunna ske måste BVC-sköterskan få tillgång till 
familjens berättelser, där känslor och upplevelse av situationen finns. Enligt Dahlberg 
och Segesten (2010, ss. 259-260) är det ett etiskt krav att vårdaren måste utgå från 
familjens livsvärld för att ett vårdande möte skall kunna ske, där det friska, sunda och 
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starka kan stödjas men också för att kunna utforska svagheter som behöver stärkas. 
Livsvärlden måste alltid efterfrågas med en ökad känslighet framhåller Dahlberg och 
Segesten (2010, s. 151). Studiens resultat visar just på vikten av att BVC-sköterskan 
möter varje familj med omtanke och respekt som visas med hela kroppen, en värme som 
utstrålas av vänlighet, där familjen kan få en insikt i att BVC-sköterskan bryr sig om 
familjen där en önskan finns att föräldrarna skall klara av sitt föräldraskap så att barnen 
får växa upp i kärlek och trygghet. Studien visar också på att i många fall kunde 
familjens nätverk av mor- och farföräldrar vara det stöd som behövdes för att 
föräldrarna skulle klara av sitt föräldraskap, vilket BVC-sköterskan uttryckte som en 
trygghet, när hon fått lära känna dem och hade förtröstan på deras förmåga.  

Genom att vara lyssnande och söka ögonkontakt kan ett samtal skapas som ger energi 
och entusiasm vilket gör att familjen kan känna sig sedd (Dahlberg & Segesten 2010, s. 
202). Tillit till BVC-sköterskan kan uppstå som kan frambringa styrkor och svagheter i 
familjens omständigheter genom att BVC-sköterskan visar sig vara lyhörd och nyfiken 
på familjen individuella förutsättningar och behov. Men barnet måste alltid stå i centrum 
för alla beslut som fattas visar studien. En gemenskap kan kännas med BVC-sköterskan 
som ett professionellt engagemang. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 212) har 
alltid vårdaren ansvar att svara på den vädjan som finns i familjens berättelse. Dahlberg 
och Segesten (2010, s. 185) betonar vikten av att inta en nyfiken och öppen hållning för 
att kunna få del av (i detta fall) familjens perspektiv på sin tillvaro. Annars finns risken 
att minska möjligheterna för att bli överraskad eller kunna fånga det oförutsägbara i 
familjens erfarenhet. BVC-sköterskan hamnar då istället i sin egen förförståelse som 
hindrar den rätta omvårdnaden. Tidigare forskning (Dubowitz 2013) menar på att de 
flesta föräldrar inte har för avsikt att försumma sina barn utan snarare beror det på deras 
oförmåga att ta hand om sina barn på ett adekvat sätt. BVC-sköterskan berättar att det är 
viktigt att stärka föräldrarna i sin roll där det finns brister och tillkortakommanden, men 
även att stärka de resurser som redan finns hos familjen och i deras nätverk. Till 
exempel påpekar Dubowitz (2013) att enstaka uteblivna besök inte bör alltid misstänkas 
som en försummelse, däremot är det rimligt att uppmuntra att familjen bör infinna sig i 
tid.  

Att identifiera omsorgssvikt och agera adekvat är ett komplext och svårhanterligt 
område, då BVC-sköterskan önskar bibehålla en bra relation som med tiden får familjen 
att växa i sin föräldraroll. Likväl visar forskning på så många konsekvenser för barnet 
som följer med dem livet ut som ett livslidande om de varit utsatta för omsorgssvikt. 
Alla möten kännetecknas av ett etiskt patientperspektiv som vilar på en värdegrund där 
integritet och värdighet visas. Detta skulle kunna överföras till BVC-sköterskans 
familjecentrerade arbete där varje familj skall bemötas med respekt och ödmjukhet och 
visa på att jag vill den andre väl, vilket är ett av vårdarnas grundmotiv (Dahlberg och 
Segesten 2010, ss. 192-195). Idag finns det kunskap om att barnets erfarenheter under 
tidig barndom ligger till grund för uttryck av intelligens, känslomässighet och 
personlighet (WHO, ISPCAN 2006). Därmed får forskningen bekräftelse av tidigare 
forskningsrön som bland annat Felitti 2009 samt Dube, Felitti, Dong, Giles och Anda 
(2003) belyst, att barn som utsätts för omsorgssvikt påvisar beteendeproblem, socialt 
utanförskap, depression och inlärningssvårigheter under uppväxten som följer med dem 
genom livet. Detta framkommer även i ACE-studien (2009) från USA där 17000 
deltagare deltagit mellan 1995-1997 samt i Springer, Sheridan, Kuo och Carnes (2007) 
longitudinella studie med intervjuer av 2000 deltagare som också kunnat påvisa dessa 
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långtgående konsekvenser från barndomens upplevelse av psykisk eller fysisk 
misshandel. Tidiga insatser är därför viktiga för att främja anknytning som kan 
förhindra barnmisshandel (Söderberg & Jackson 2011; Johansson, Landahl & Adolfsson 
2011). Om önskan finns se bildspel om barns påverkan i olika samspelssituationer med 
Dr. Edward Tronick.1 

Samverkan med socialtjänst 
Resultatet visade att de BVC-sköterskor som upplevde en bra samverkan med 
socialtjänst verkade känna sig mer trygga i att både kunna be om råd och stöd men även 
ha lättare att göra orosanmälan, vilket gynnade hela familjen. Till och med berättades 
det om tillfällen där aggression kunde vändes till tacksamhet när familjen förstod att 
socialtjänsten var till hjälp för dem och inte för att ta deras barn ifrån dem. Samtidigt 
framkom det i BVC-sköterskans berättelse att ibland måste omsorgssvikt få ta lite tid 
för att identifieras. Vad är det som ligger bakom oron som kändes? Detta står dock i 
kontrast med svensk lagstiftning (SFS 2012: 776, kap 14). Det är rimligt att anta att det 
kan föreligga ett etiskt dilemma som BVC-sköterskan ställs inför när de själva vill 
hjälpa och stötta familjerna, samtidigt som lagen säger att en anmälan skall ske när 
minsta misstanke av oro föreligger. En försenad anmälan kan leda till ett förlängt 
lidande för barnet. Sandman och Kjellström (2013, ss. 54-55) beskriver detta etiska 
dilemma som blir mellan att fatta rätt beslut i förhållande till den empatiska viljan som 
är en del av BVC-sköterskans moral. Empatin kräver en förmåga att sätta sig in i en 
annan persons perspektiv som däremot inte är detsamma som att känna sympati, där de 
egna känslorna får styra. Detta kan orsaka en inre stress som enligt Sandman och 
Kjellström (2013, s. 83) menar att dessa känslor av otillräcklighet ger en etisk stress 
som påverkar sjuksköterskan negativt. Genom reflektion på arbetsplatsen kan många 
stressfaktorer minskas framkom i BVC-sköterskornas berättelse.  

I de fall där osäkerheten ändå kvarstod, bar BVC-sköterskan med sig som en oro i 
kroppen, där oron fanns i tankarna även på ledig tid. En känsla av skuld kunde infinna 
sig. Detta ser författaren som ett problem som måste lyftas fram och bli föremål för 
framtida forskning. Ibland kan familjens upplevelse vara att BVC-sköterskans arbete 
skrämmer familjerna mindre än socialarbetarnas arbete, då familjen har med sig en bild 
av att socialtjänsten kan frånta dem deras barn (Crisp & Green Lister 2008). Backlund, 
Wiklund och Östberg (2012) studie via Rädda Barnens regi har studerat BVC-
sköterskornas och förskolepersonalens syn på samarbetet med socialtjänsten. Dessa 
författare påvisade samma resultat som denna studie, att BVC-sköterskan ibland väljer 
att härbärgera sin oro för att inte skada familjens förtroende, utan istället erbjuder extra 
besök för att följa upp barnets situation och stärka föräldraskapet. Studien visar också på 
den besvikelse som uppstår vid bristande återkoppling eller när socialtjänsten aldrig 
startade en utredning efter den anmälan som gjorts. Följden av detta som framkom var 
en förstörd relation mellan familj och BVC-sköterskan och/eller förskolan som 
medförde att familjen flyttade eller avbröt verksamheten. Detta stärker denna studies 
validitet och överförbarhet.  

I en stor ”cross-sectional studie från Australien med 930 sjuksköterskor (Fraser, 
Mathews, Walsh, Chen och Dunne 2009) framkom det att mer utbildning behövs för att 
förbättra sjuksköterskornas attityd i sin roll och ansvar att rapportera omsorgssvikt, 

                                                 
1 Tillgänglig: www.youtube.com/results?search_query=still+face+experiment.[141202] 

http://www.youtube.com/results?search_query=still+face+experiment.%5b141202
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medan kunskapen om barnmisshandel var god. Få sjuksköterskor kände till de allvarliga 
konsekvenser av omsorgssvikt som påverkade barnet. De sjuksköterskor som bar på en 
misstro till om anmälan skulle gynna barnet, hade en mindre vilja att anmäla vid oro, 
vilket framkom även i detta resultat. Hemmet skall vara en plats som skall vara trygg 
och kärleksfull. Att belysa ämnet och forska på hur sjuksköterskorna arbetar inom BVC 
kan vara ett sätt att bidra till en ökad kunskap där även politiker kan påverkas i sina 
beslut. skall fler BVC-sköterskor tillsättas för hinna bemöta familjer som är i behov av 
mer stöd eller skall vi titta på andra arbetssätt som finns ute i världen likt 
hembesökservice av sjuksköterskor enligt ”Nurse-homevisiting program” (Olds 2006). 
Detta väcker frågan om utökade hembesök kan gagna familjerna bättre än traditionell 
BVC-mottagning? Är socialtjänstanmälan det enda förfaringssättet att ge familjerna 
stöd eller kan BVC stärka föräldraskapet innan anmälan behöver ske? I den 
Australiensiska studien (Land & Barclay 2008) framkom att sjuksköterskorna i 
öppenvården ansåg sig vara kapabla att skydda barnen genom sitt föräldrastöd. Dessa 
sjuksköterskor ansåg att genom deras tålamod och ständigt jagande att få träffa 
familjerna och inte ge upp vid minsta motstånd såg de till att barnen hade det bra. 

WHO: s rapport visar att tidiga interventioner som hembesök är något av det som ses 
som mycket lovande i att minska barnmisshandel. Barth (2009) framhåller att ju tidigare 
ett föräldrastöd kan erbjudas ju bättre för barnet, men det är aldrig för sent. Det är både 
förvånansvärt och skrämmande att vissa sjuksköterskor inte upplevde att det hör till 
deras arbetsuppgift att aktivt söka för att finna barn som utsatts för misshandel, vilket 
framkom i Crisp och Green Lister (2008) studie. Alla som arbetar med barn har detta 
ansvar enligt lag i de flesta länder.  

Tillgång till familjecentraler kan underlätta en bra samverkansform för att kunna ge ett 
bättre stöd till de familjer som har behovet. Lagerberg (2009, s. 192) samt Söderman 
och Jackson (2011) menar att osäkerhet kan vara ett hinder för en anmälan som kan 
påverka barnet och försena stödinsatser som kan förbättra barnets liv. Denna studie 
framhåller även vikten av stöttning av chef och kollegor i svåra bedömningar då 
omsorgssvikt trots allt är svårt att identifiera då det många gånger bara rör sig om 
intuitioner. Horner (2014) visar i sin litteraturgenomgång att USA har utarbetat en skala 
som ett verktyg som kan vara till hjälp för vårdpersonal i sina bedömningar om det är 
omsorgssvikt eller inte (GCP scoring scale). Denna kunde även föräldrarna använda sig 
utav för att själva göra en bedömning av sitt föräldraskap. Horner (2014) påpekar också 
att barnsjuksköterskor (PNP) har en speciell relation till familjerna som ger en unik 
position för att identifiera omsorgssvikt, vilket kan överföras till svenska förhållanden.  

Författaren sammankopplar rädslan av att förlora familjens förtroende med de 
erfarenheter som BVC-sköterskan har med sig, när en anmälan inte lett till några 
åtgärder utan omedelbart blivit nedlagd av socialtjänsten. Det enda som anmälan gjorde 
var att skapa en brusten relation som gav sig i uttryck av ilska och besviken på BVC-
sköterskan, vilket framkom i flera berättelser. I en tidigare kvalitativ studie från England 
(Rowse 2009) belyser liknande problem att brist på positiv respons av socialtjänsten 
påverkar sjuksköterskors önskan att rapportera om oro i framtiden, vilket kunde ge sig i 
uttryck av ilska och känslan av att ha blivit förrådd genom att ingen tog deras anmälan 
på allvar. Därför är det oerhört viktigt med ett nära samarbete med socialtjänst med 
samverkansmöten och återkoppling som detta resultat visar på. Det är numer enligt lag 
en rättighet som BVC-sköterskan har att bli återkopplad i att ärendet pågår eller har 
slutförts (SFS 2012:776, kap 14, 1b). I media rapporterades det i slutet av november 
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2014 brister i socialtjänstärenden som aldrig startas eller följts upp. Detta menar 
författaren stärker de BVC-sköterskor som bär på en besvikelse och uppgiven känsla: 
vad kan jag mer hitta på för att barnen skall ha det bra?” (IP5). Detta när anmälan inte 
ledde till något agerande eller togs på allvar, ej heller fick BVC-sköterskan någon 
återkoppling. Detta påstående hindrar dock inte alla de goda exempel på bra samarbete 
som också lyfts fram, vilka alla borde få del utav och lära sig utefter.  

Etiska reflektioner 
Under processens gång reflekterade författaren över BVC-sköterskans etiska 
värderingar. Bland annat framhåller Sandman och Kjellström (2013, ss. 263-266) vikten 
av att möta människor med värdighet och att alla människor skall bemötas med lika 
värde och rätten till god vård. Resultatet som framkommit i denna studie visar på att 
BVC-sköterskan verkar kunna leva upp till dessa värderingar. Sjuksköterskornas etiska 
kod är i grunden baserad på ansvaret för människan de möter, men även för att främja 
hälsa och minska människans lidande (Sandman & Kjellström 2013, s. 248). Genom att 
värna om familjens (patientens) självbestämmande, integritet och delaktighet främjas 
individens värdighet. Genom att ge en god vård med god kvalitet, trygghet och visa på 
ett gott bemötande främjas individens välbefinnande enligt Sandman och Källström 
(2013, ss. 77-78), därmed kan familjen (patienten) uppleva tillit, hopp och mening.  

Alla människor har rätt att få känna sig delaktiga i vården och rätten till sin integritet, att 
få vara självbestämmande. Detta kan belysas från två perspektiv, dels BVC-sköterskans 
eget val att vilja ställa upp för denna studie, men det kan även ses utifrån de möten som 
BVC-sköterskan gör. Här kan författaren se ett dilemma som BVC-sköterskorna ställs 
inför varje gång en anmälan måste ske mot familjens vilja. Anmälan kommer då att 
strida mot familjens integritet och värdighet men även rätten till att få vara 
självbestämmande som förälder. BVC-sköterskan agerar utifrån sitt ansvar och 
skyldighet att tillgodose barnets bästa när föräldrarna har brustit i sin föräldraroll enligt 
föräldrabalken (1949:381; kap 6). Däremot visar resultatet att BVC-sköterskan i varje 
möte visar en äkta känsla och vilja att möta varje familj med omtanke och respekt, även 
där föräldrarollen har brister. Sandman och Kjellström (2013, s. 153) beskriver detta 
som närhetsetik som utgår från att människans situation är sårbar och är i beroende av 
andra människor. Vårdaren måste alltid vara medveten om det maktförhållande som kan 
upplevas av (i detta fall) familjen gentemot BVC-sköterskan och myndigheten.  

BVC-sköterskan kan även uppleva en konflikt i att känna sig som en polis som måste 
anmäla så fort en misstanke finns om missförhållanden enligt socialtjänstlagen (SFS 
2012:776, kap 14), vilket strider mot den grundläggande vårdande och stödjande rollen 
som alla sjuksköterskor utbildat sig till (Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). Ett annat 
etiskt dilemma som setts är i de situationer som BVC-sköterskan måste brottas med sina 
tankar varje gång ett beslut skall fattas om en anmälan skall göras eller inte. Var går 
gränsen mellan BVC-sköterskans föräldrastöd, som är tänkt att stärka föräldrarna till att 
klara av sin föräldraroll mot en anmälan som kanske leder till en brusten 
förtroendeingivande relation till BVC-sköterskan? Denna fråga har ej kunnat besvaras 
med denna studie.  
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Slutsatser 
Ålder och erfarenhet är aspekter som anses ge trygghet och en säkerhet som krävs för 
att veta när en anmälan ska göras eller när BVC-sköterskans intuitiva oro kan 
härbärgeras. Detta för att kunna utforska lite mer kring familjen resurser och behov och 
vad oron står för. Som strategi använder sig BVC-sköterskan av att erbjuda extra besök 
och skapa en varm atmosfär där familjen känner omtanke som gör att deras 
livsberättelse kan komma fram. Den erfarne BVC-sköterskans upplever det sällan som 
svårt att förmedla en oro eller en stödinsats via socialtjänsten, vilket skiljer sig från 
tidigare forskning. Detta är något som kan utnyttjas vid nyanställningar och 
nyexaminerade BVC-sköterskor som ett kollegialt stöd. För att kunna se en hållbar 
utveckling som gynnar samhällsutvecklingen både på det individuella planet som det 
kollektiva bör barnhälsovården ihop med socialtjänsten utveckla och stärka samarbetet 
än mer. Detta med tanke på de långtgående konsekvenser som ses vid misshandel och 
omsorgssvikt. Som förslag till förbättrad samverkan mellan BVC och socialtjänst är att 
familjebehandlare från socialtjänsten blir en del i BVC-arbetet, där alla familjer får lära 
känna denna person fysiskt, vilket kan minska rädslan för socialtjänstens arbete. Detta 
skulle kunna ske via familjecentralsarbete. Härmed skulle fler familjer få hjälp och stöd 
så som lagen kräver. Någonstans finns det en diskrepans mellan BVC-sköterskans 
anmälningsplikt och antal barn som behöver hjälp, även om denna studie inte kunde 
påvisa detta. Via lagtext skulle det framkomma mer specifikt under vilka 
omständigheter familjen kan komma på tätare besök till BVC där BVC-sköterskan kan 
stärka föräldrarollen medan i andra situationer måste en anmälan ske. Hibbard, Barlow 
och MacMillan (2012) framhåller att om vården inte tidigt kan bryta en negativ spiral 
med rätt föräldrastöd kommer problemen att fortsätta till nästa generation. Förutom de 
vinster som blir för barnet vid tidiga preventiva åtgärder ses även samhällsekonomiska 
vinster.  

Kliniska implikationer 
• Skapa regelbundna handledningsgrupper med socialtjänsten vilket skulle främja 

samarbetet som i sin tur kan leda till bättre stöd för familjen vilket främjar 
barnets välfärd. Även fler samverkansmöten där familjen som är berörd finns 
med. 

• Införa familjecentral på varje BVC-mottagning.  

• En folder om information till familjen vad som kommer hända efter att en 
orosanmälan är gjord.  

• Skapa klara riktlinjer och en obligatorisk utbildning som fokuserar på 
omsorgssvikt. Ett material som gemensamt utarbetas av BHV- överläkarna och 
socialstyrelsen - Var går gränsen ”när ett barn far illa” och den omvårdnad som 
kan ges på BVC? 

• Att arbeta med mentorskap där BVC-sköterskor kan utbyta erfarenheter och ge 
varandra råd och tips för situationer som upplevs svåra. Detta skulle kunna leda 
till större trygghet och kunskap för nyanställda att kunna identifiera och agera i 
svåra och osäkra situationer då studien påvisar att många fall identifieras av 
”magkänslan”. Detta mentorskap främjar även den BVC-sköterska som arbetar 
ensam på sin mottagning och därmed inte har en kollega att bolla sin oro med.  
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Förslag till vidare forskning 
Denna studie har försökt att fånga BVC-sköterskans erfarenheter av att möta familjer 
med omsorgssvikt. Men hur upplevde familjerna det när deras BVC-sköterska 
förmedlade sin oro och önskade sätta in stödinsatser via socialtjänsten? Trots BVC-
sköterskans goda intentioner av att frambära sin oro med ödmjukhet och värme är det 
kanske inte hela sanningen.2 För att BVC-sköterskan skall kunna få en mer rättvis bild 
av sitt arbete och därmed kunna utvecklas i sitt omvårdnadsarbete, skulle det vara 
intressant om forskningen utgick från familjens synvinkel. Från de som faktiskt har 
erfarenhet av att få besked om att en orosanmälan kommer att göras.  

Vidare skulle en studie önskas som belyser socialtjänstens tankar om sitt samarbete med 
BVC-sköterskor kring omsorgssvikt. Denna studie skulle kunna bidra till en ökad 
förståelse av varandras arbete som kan leda till förbättringar där det brister. Därmed kan 
det på chefsnivå utarbetas gemensamma strategier för hur samarbetet bäst kan utformas 
för att bli en vinst i att identifiera omsorgssvikt och bli en bättre hjälp till de berörda 
familjerna.  

                                                 
2 Jämför Hörbergs (2008) kvalitativa livsvärldsforskning där hon intervjuat de intagnas 
upplevelse av vårdarnas bemötande och vård och jämfört den med de anställdas syn på 
sin vård som gavs, vilket skiljde sig markant. Är det så även för BVC-sköterskan? 
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                                                                                                                                Bilaga 1 
Till Verksamhetschef, en förfrågan om deltagande i studie 
 
Hej,  
Jag är studerande vid Högskolan i Borås på kursen Examensarbete inom vårdvetenskap 
på magisternivå, 15 hp. Inom ramen för kursen skrivs ett examensarbete, syftet med 
examensarbetet i detta fall är att få fördjupade kunskaper om BVC-sköterskans 
arbetsområde.  
 
Tidigare forskning visar att det föreligger svårigheter att identifiera barn som far illa då 
det ofta är svårt att bevisa och få bekräftelse av sina iakttagelser, om det inte påvisats 
fysiska skador. Litteraturen lyfter fram att det behövs kunskap som kan underlätta och 
stärka BVC-sköterskan i sitt fortsatta arbete med att tidigt identifiera, agera och ge stöd 
i föräldrarollen. Att möta familjer med respekt och stärka föräldraskapet hör till BVC-
sköterskan dagliga arbete, liksom att identifiera försummelse och omsorgssvikt, likväl 
upplevs det som svårt.  
 
Syftet med examensarbetet är att belysa BVC- sjuksköterskans upplevelser och 
erfarenheter i mötet med familjer där denne haft misstanke om omsorgssvikt eller 
försummelse av ett barn.  
 
Datainsamlingen kommer bestå av intervjuer med BVC-sköterskor där de kommer få 
beskriva sina erfarenheter, och materialet kommer att analyseras med hjälp av kvalitativ 
beskrivande metod. Plats för intervjun får deltagaren själv bestämma, exempelvis på sin 
arbetsplats eller i hemmet. Intervjun tar ca 30 - 60 minuter och kommer att spelas in på 
band. Deltagarna kommer få en muntlig och skriftlig information om studiens syfte och 
genomförande. Studien bygger helt på frivillighet och deltagaren kan när som helst 
avbryta utan närmare förklaring. Alla intervjuer kommer att avidentifieras och inga 
identiteter eller arbetsplatser kommer på något sätt att röjas, deltagarna är garanterade 
konfidentialitet. Intervjumaterialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer åt 
dem. Resultaten kommer att redovisar i en magisteruppsats vid Högskolan i Borås.  
 
Med detta som bakgrund ber jag om din hjälp att tillfråga en eller två specialistutbildade 
BVC-sköterskor som har arbetat minst 3 år med BVC-arbete om deltagande till studien. 
Jag bifogar informationsbrev som lämnas ut till vederbörande. Jag kommer inom kort 
kontakta dig för att diskutera detta. 
 
Med vänliga hälsningar 
Lotta Max, distriktssköterska/barnsjuksköterska 
Telefon xxxx-xxxxxx 
mail : lotta.max@telia.com 
  
Handledare för arbetet är : Sepideh, Olausson, filosofie doktor vid akademin för vård, 
arbetsliv och  välfärd.  
Mail: sepideh.olausson@hb.se 
Mobil: xxxx-xxxxxx 

mailto:lotta.max@telia.com
mailto:sepideh.olausson@hb.se


  

 
 
 
Godkännande: 
  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Lotta Max genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits 
S. Björke, 2014 
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Namn 
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Titel/verksamhet/Ort 
 



  

                               
                                                 
                                                                                                                                
                                                                                                                    Bilaga 2 
 
Förfrågan och information om deltagande i intervjustudie 
 
Hej! 
Jag är studerande vid Högskolan i Borås på kursen Examensarbete inom vårdvetenskap 
på magisternivå. Inom ramen för kursen skrivs ett examensarbete under hösten 2014. 
Syftet med uppsatsen är att belysa BVC-sköterskans erfarenheter i mötet med familjer 
där misstanke om omsorgssvikt eller försummelse av barnet finns. Att möta familjer 
med respekt och stärka föräldraskapet hör till BVC-sköterskan dagliga arbete, liksom att 
identifiera försummelse och omsorgssvikt. 
 
Jag är intresserad av dina erfarenheter av mötet med familj där misstanke om 
omsorgssvikt eller försummelse av barnet har funnits eller finns, vilket kan innebära att 
föräldrarna inte lyckats leva upp till föräldrarollen i att t.ex. stödja barnet känslomässigt, 
använder kränkande ord, inte sörjer för barnets kroppsliga hälsa som näringsriktig mat, 
hygien eller ändamålsenliga kläder, ej söka sjukvård om så behövts. Genom att 
synliggöra BVC-sköterskans erfarenhet kan examensarbetet bidra till kunskap som kan 
stärka BVC-sköterskan i sin roll att tidigt identifiera, agera och stärka föräldrarollen 
samt belysa de svårigheter som finns. 
Forskning visar att det är viktigt att belysa frågan om familjens omsorgssvikt då det har 
långtgående konsekvenser för det utsatt barnet.  
 
Studien kommer att bygga på intervjuer. Plats för intervjun avgör du själv men räkna 
med att intervjun tar mellan 30-60 minuter och kommer att spelas in på band. Alla 
intervjuer kommer att avidentifieras och inga identiteter eller arbetsplatser kommer på 
något sätt att röjas. Deltagarna är garanterade konfidentialitet, vilket innebär att din 
integritet är skyddat enligt Helsingforsdeklarationen. Intervjumaterialet kommer att 
förvaras så att ingen obehörig kommer åt dem. Resultaten kommer att redovisar i en 
magisteruppsats vid Högskolan i Borås.  
Deltagandet i studien är helt frivillig och du kan när som helst dra dig ur utan att behöva 
uppge orsak.  
 
Tack på förhand!  
Med vänliga hälsning  
Lotta Max  
 
Vid frågor och funderingar kontakta mig på: 
Mail: lotta.max@telia.com 
Mobil xxxx-xxxxxx 
 
Handledare för arbetet är : Sepideh, Olausson, filosofie doktor vid akademin för vård, 
arbetsliv och välfärd.  
 Mail: sepideh.olausson@hb.se 
 Mobil: xxxx-xxxxxx 
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 Skriftligt samtycke 
 
Jag har fått muntlig och skriftlig information om studiens syfte att belysa BVC-
sköterskans erfarenheter i mötet med familjer där BVC-sköterskan haft misstanke om 
omsorgssvikt eller försummelse av barnet. Genom att belysa de svårigheter som finns 
kan nya rön eventuellt framkomma som kan underlätta det fortsatta arbetet med att 
tidigt identifiera, agera och stärka föräldrarollen med en evidensbaserad 
familjecentrerad vård. 
 
Jag har fått möjlighet att ställa frågor och har fått dessa besvarade. Jag är medveten om 
att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 
deltagande utan att ange orsak. Genom min underskrift samtycker jag till 
Att delta i studienAtt studiens resultat kan användas för en vetenskaplig publikation 
 
 
 
 
 ................................................... ......................................................... 
 Ort datum                                 Namn 
 
 
 
 …...................................................... 
 Namnförtydligande 
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Hur länge har du varit specialistsjuksköterska? 
Vilken specialistutbildning har du? 
Hur länge har du arbetat som BVC-sköterska? 
Ålder? 
Arbetar du på ordinarie BVC eller på en familjecentral? 
 
Huvudfrågor: 
 

− Kan du berätta om ett fall där du anat eller noterat omsorgssvikt på ett 
barn. 

− Kan du berätta hur du upplevde mötet med familjen där du misstänkte 
omsorgssvikt. 

 
Följdfrågor:  
Vilka tankar fick du då? 
Hur kände du då? 
Varför kände du så? 
Vad mer? 
Kan du utveckla det lite mer... 
Kan du beskriva det lite mer detaljerat.... 
När du säger.... Kan du beskriva med andra ord? 
  
Jag förstår inte riktigt hur de menar, kan du beskriva med andra ord eller ge exempel på 
en situation 
Berätta mer… 
Hur menar du? 
Kan du ge något mer exempel... 
Kan du ge exempel när det inte blev så bra? 
Varför tror du att det blev så? 
Vad betyder det här för dig? 
Hur tänker du då? 
 
Vad gjorde du då?  
Hur blev det /Vilka följer fick det? 
Hur kändes det? 
Vad fick dig att agera? Alt:  
Varför beslöt du för att inte agera? 
 

− Får du något stöd på din arbetsplats? Från vem och hur? 
− Finns möjlighet till reflektion och debriefing med kollegor? 
− Har du något mer som du vill berätta om? 

 
Till sist dokumenterar du dina iakttagelser?  
Om Ja Hur känns det att sätta ord på det du upplevt med dina sinnen i en journal? 
Om nej varför gjordes inte detta? 
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