
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

NÄR BARN FAR ILLA 
- BHV-sköterskors uppfattningar av 

stöd. 
 
WHEN CHILDREN ARE  
MALTREATED 

- Child health care 
nurses´perceptions of support. 

Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad 
Avancerad nivå  
15 Högskolepoäng 
Vårtermin År 2019 
 
Författare:  Moa Hillström 

 



SAMMANFATTNING 

Titel:  När barn far illa – BHV-sköterskors uppfattningar av stöd. 
 
Författare:  Hillström, Moa 
 
Institution:  Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde 
 
Program/kurs: Examensarbete i omvårdnad – distriktssköterska A1E, OM806A. 
 
Handledare:  Larsson, Margaretha 
 
Examinator: Rosendahl, Sirpa 
 
Sidor: 27 
 
Nyckelord:  Barnhälsovård, minderårig, misshandel, omsorgsbrist, 

specialistsjuksköterska 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bakgrund: Antalet barn som far illa ökar samtidigt befaras det finnas ett mörkertal av barn 
som far illa men som aldrig upptäcks eller uppmärksammas. Detta tros bero på att inte 
tillräckligt många upprättar orosanmälningar till Socialtjänsten. Att upprätta en orosanmälan 
kräver stöd och en yrkesgrupp som särskilt berörs av detta är de sköterskor som arbetar inom 
BHV.  Syfte: Att belysa BHV-sköterskors uppfattningar av stöd i arbetet med barn som far 
illa. Metod: Sju BHV-sköterskor intervjuades. Datamaterial analyserades med 
fenomenografisk ansats. Resultat: Tre beskrivningskategorier och nio underkategorier 
utformades. Resultatet visar att stöd är ett begrepp med flera innebörder. Det belyser också 
betydelsen av stöd samt vilka konsekvenser uteblivet stöd kan få. Organisatoriska faktorer 
påverkar BHV-sköterskans stöd och kan utgöra ett hinder i BHV-sköterskans arbete och 
uppfattning av stöd. Konklusion: Stöd kan vara avgörande för BHV-sköterskans arbete och 
omvårdnadsansvar. Uteblivet stöd skulle kunna få förödande konsekvenser. Utvecklad 
samverkan genom ett multiprofessionellt team ger stöd åt BHV-sköterskan och förbättrar 
samtidigt vårdkedjan för de barn som far illa. Organisatoriska faktorer påverkar BHV-
sköterskan vilket bör tas i beaktning vid utformning och utveckling av vården.    
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Background: The number of maltreated children are increasing and a great number of cases 
are estimated to never be detected or noted. This is believed to be caused by not enough 
reports to the Social Services which requires courage and support. A professional group that 
is affected by this are child health care nurses. Aim: To enlighten child health care nurses’ 
perceptions of support in working with maltreated children. Method: Seven child health care 
nurses were interviewed. The data were analysed through a phenomenographic approach. 
Results: Three description-categories and nine subcategories were formed. The results 
enlighten that support is a concept of several meanings, the meaning of support and what 
consequences lack of support can lead to. The results also show that organizational factors 
impact the support of the child health care nurse. Conclusion: Support can be a deciding 
factor in the child health care nurse’s work and responsibilities. Lack of support could have 
devastating consequences. A developed multi-professional team offers support to the child 
health care nurse and simultaneously improves the chain of care for the maltreated children. 
Organizational factors affect the child health care nurse, which should be taken into 
consideration in designing and developing health care.  
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INLEDNING 

Antalet barn som far illa i Sverige ökar. Dessutom verkar det finnas ett stort mörkertal av 
barn som far illa vilket medför att de inte får den hjälp och omsorg som de har rätt till. Enligt 
Socialstyrelsen (2014) beror detta på att det inte orosanmäls i tillräcklig utsträckning. All 
hälso- och sjukvårdspersonal är enligt kapitel 14 i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) skyldiga 
att rapportera om och orosanmäla vid misstanke eller vetskap om barn som far illa. En 
yrkesgrupp som är särskilt berörda av detta är de distriktssköterskor som arbetar inom 
Barnhälsovården (BHV). Distriktssköterskor inom BHV har ett ansvar att både upptäcka och 
stödja barn som far illa eller som riskerar att fara illa (Rikshandboken Barnhälsovård, 
2014a). Att rikta en orosanmälan om misstanke om att ett barn far illa kräver mod hos den 
enskilda distriktssköterskan. Av egen erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen 
inom BHV under hösten 2018 fick jag uppfattningen om att stödet till de distriktssköterskor 
som arbetar med barn som far illa och där orosanmälningar till Socialtjänsten är en del av 
det dagliga arbetet, var litet. Stöd från chefer och medarbetare samt god samverkan med 
Socialtjänsten är viktigt i arbetet med barn som far illa och kan vara bidragande till 
distriktssköterskans mod och vilja att upprätta en orosanmälan.  

BAKGRUND 

Barns hälsa och rättigheter 
Enligt Socialstyrelsen (2019) är hälsosituationen för barn i Sverige bland de bästa i världen. 
Sverige har låg spädbarnsdödlighet, låg andel barnolycksfall, hög amningsfrekvens, hög 
vaccinationsfrekvens och låg andel barn som far illa på ett eller annat sätt. Trots detta har 
ohälsa i olika former bland barn ökat. Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) har förhållanden 
under uppväxten visat sig spela stor roll för barns fortsatta liv, både vad gäller fysisk såväl 
som psykisk hälsa. En god hemmiljö och goda relationer mellan barn och föräldrar samt en 
god skolmiljö med goda relationer till kamrater och lärare, kan vara avgörande för barns 
hälsa. Insatser för att främja barn och ungas hälsa är nödvändigt för att bevara en god fysisk 
och psykisk hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016).  
 
År 1979 kom FN’s Barnkonvention (Unicef, 2019) vilken syftar till att stärka och främja 
barn och ungas rätt i samhället. Med barn och unga avses människor under 18 år. 
Barnkonventionen handlar bland annat om att alla barn är lika mycket värda och har samma 
rättigheter. Barnen ska alltid komma i främsta rummet och har rätt till liv, överlevnad och 
utveckling. Alla barn har rätt till förälder eller vårdnadshavare som bär huvudansvar för 
deras utveckling och uppfostran. Barn har rätt att skyddas mot fysisk eller psykisk 
misshandel eller omsorgsbrist och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, mot droger, 
tortyr och krig. Alla barn har också rätt till sjukvård, en skälig levnadsstandard med bostad, 
rena och hela kläder, mat och rent vatten (Unicef, 2019).  
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Barn som far illa 

Det saknas universell definition på vad som menas med barn som far illa, men handlingar 
som skadar barn på ett eller annat sätt bidrar till att barn far illa räknas som barnmisshandel 
(Plitz & Wachtel, 2009). Misshandeln kan vara av fysisk eller psykisk karaktär men kan 
även utgöras bristande omsorg från sina föräldrar och vårdnadshavare, även kallat vanvård 
eller neglekt (Glaser, Kemp, Lakhanpaul & Saperia, 2009; Plitz & Wachtel, 2009; 
Rikshandboken Barnhälsovård, 2014b). Att identifiera barn som far illa är inte alltid enkelt. 
Det finns flera faktorer att ha i åtanke som distriktssköterska när det gäller att identifiera 
dessa barn. Synliga fysiska skador, exempelvis blåmärken, brännmärken, sårskador, 
bitmärken, skador på tänder, skallskador eller frakturer som inte stämmer överens med 
normal aktivitet är alltid ett observandum (Glaser et al., 2009; Rikshandboken 
Barnhälsovård, 2014b). Barnets beteende kan vara en indikation på att det är något som inte 
står rätt till. Ängslan, oro, håglöshet, nedstämdhet, aggression, låg självkänsla, plötsligt 
förändrat beteende eller sexualiserat beteende kan vara tecken på att ett barn far illa (Glaser 
et al., 2009) liksom viktnedgång eller viktökning, huvudvärk eller buksmärta 
(Rikshandboken Barnhälsovård, 2014b). Bristande hygien, smutsiga eller trasiga kläder, 
kläder som inte är anpassade för årstiden kan vara tecken på bristande omsorg från förälder 
eller vårdnadshavare (Rikshandboken Barnhälsovård, 2014b). 

Fysisk misshandel 

Den fysiska misshandeln kan utgöras av tillfogad kroppsskada, sjukdom eller smärta av 
annan person. Det kan röra sig om bestraffning i uppfostringssyfte, oönskad fysisk beröring 
eller handling som skadar barnet och orsakar fysisk smärta (Glaser et al., 2009; 
Rikshandboken Barnhälsovård, 2014b). Det som är karaktäristiskt för den fysiska 
misshandeln är att skadorna oftast uppstår utan någon logisk förklaring eller att skadorna 
inte överensstämmer med vad barnet, förälder eller vårdnadshavare uppger (Glaser et al., 
2009).  Den fysiska misshandeln kan också utgöras av sexuella handlingar och övergrepp 
som går emot lagar och sociala förbud samt där barnet på grund av utvecklingsnivå eller 
ålder inte kan ge sitt samtycke. Sexuella övergrepp innefattar allt från våldtäkt till kroppslig 
kontakt, blottning eller att exponera barnet för pornografiskt innehåll (Glaser et al., 2009; 
Rikshandboken Barnhälsovård, 2014b).  

Psykisk misshandel 

Den psykiska misshandeln kan beskrivas som kränkande handlingar där barn exempelvis 
förringas, hotas, skräms eller diskrimineras av en annan person. Det kan handla om att bli 
utsatt för negativa och kränkande kommenterar om sitt utseende, språk eller begåvning. Det 
kan också innebära att kontrollera och isolera barnet från omgivningen. Att bevittna föräldrar 
eller andra människor eller husdjur i sin omgivning utsättas för fysisk eller psykisk 
misshandel är också en form av psykisk misshandel som kan medföra både fysiska och 
psykiska problem för barnet senare i livet. Risken att själv utsättas för och att utsätta andra 
för misshandel ökar om man som barn bevittnar misshandel i nära relationer (Rikshandboken 
Barnhälsovård, 2014b; Socialstyrelsen, 2014).  
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Omsorgsbrist 

Omsorgsbrist, även kallat försummelse, vanvård eller neglekt, är när barnets fysiska eller 
psykiska behov inte tillgodoses (Glaser et al., 2009; Jenkins W, Bresnen, Jenkins & Mullen, 
2018).  Det kan till exempel innebära att förälder eller vårdnadshavare inte tillgodoser 
barnets basala hygien eller att denne inte ser till att barnet får mat, kläder, sömn eller skydd 
mot olyckor. Det kan också innebära att barnet inte får någon uppmärksamhet, uppfostran, 
bekräftelse eller stimulans (Glaser et al., 2009: Rikshandboken Barnhälsovård, 2014b). 
Studier visar att det finns ett starkt samband mellan omsorgsbrist och neglekt hos barn med 
bristande mun- och tandhälsa (Glaser et al., 2009: Jenkins W et al., 2018). Karies kan ibland 
vara ett tecken på omsorgsbrist hos ett barn vilket ofta noteras hos tandvården (Jenkins W et 
al., 2018).  

Konsekvenser av att fara illa som barn 

Barn som far illa har ökade risker för negativa effekter både på kort och lång sikt (Dahlbo, 
Jakobsson & Lundqvist, 2017; Glaser et al., 2009; Plitz & Wachtel, 2009). Barn som utsätts 
för fysisk eller psykisk misshandel eller omsorgsbrist riskerar att drabbas av såväl fysiska 
som psykiska besvär, såväl akut under barndomen eller senare i livet. Misshandeln, oavsett 
karaktär, kan till och med leda till döden för dessa barn (Glaser et al., 2009). Barn som far 
illa riskerar att drabbas av psykisk ohälsa i större utsträckning än andra barn. Riskerna ökar 
oavsett om vilken form av misshandel eller våld barnen varit utsatta för (Dahlbo et al., 2017: 
Kisely, Abajobir, Mills, Strathearn, Clavarino & Najman, 2018). De vanligaste formerna av 
psykisk ohälsa bland dessa barn är främst depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom, 
substansmissbruk och självskadebeteende (Glaser et al, 2009: Kisely et al., 2018). 
Depression och ångest är vanligare bland barn som upplevt psykisk misshandel eller 
omsorgsbrist. Posttraumatiskt stressyndrom är vanligare i vuxen ålder hos de som upplevt 
någon form av substansmissbruk (Kisely et al., 2018). Bipolär sjukdom och anorexia nervosa 
är ytterligare exempel psykiatriska diagnoser som är vanliga bland unga vuxna som farit illa 
på ett eller annat sätt under barndomen (Gander, Sevecke & Buchheim, 2018; Hosang, 
Fisher, Hodgson, Maughan & Farmer, 2018).  

Förutom ökad risk för dödsfall och psykisk ohälsa i varierande former, kan barn som far illa 
uppleva en stress som kan leda till nedsatt kognitivförmåga och försämrade skolprestationer 
vilket i sin tur kan ha stora och negativa effekter på barnets fortsatta sociala liv (Dahlbo et 
al., 2017; Glaser et al., 2009; Maguire-Jack, Negash & Steinman, 2018; Plitz & Wachtel, 
2009; World Health Organization, 2018). Oförmåga att bibehålla sunda relationer, klara av 
att arbeta eller att själv vara en god förälder senare i livet kan vara en konsekvens av att fara 
illa som barn (Glaser et al., 2009). Fetma, avvikande tillväxt och ökad risk för somatisk 
sjukdom kan också ses hos barn som farit illa på ett eller annat sätt (Maguire-Jack et al., 
2018).  

Distriktssköterskans profession och ansvar 

Distriktssköterskans profession är mångsidig präglas i första hand av omvårdnad men också 
av folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, pedagogik och ledarskap.  Grunden för 
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distriktssköterskans arbete är möten med människor i alla åldrar och med varierande 
sjukdomstillstånd ur ett livsvärldsperspektiv. En distriktssköterska är liksom en 
grundutbildad sjuksköterska ledare för omvårdnaden och har ett yrke som kräver fördjupade 
kunskaper och färdigheter i både teori och praktik. Oavsett vårdform ska distriktssköterskans 
arbete bygga på ett holistiskt och hälsofrämjande förhållningssätt samt vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Distriktssköterskans arbete ska utföras i enlighet med de lagar, 
författningar och riktlinjer som finns för yrket (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008). En 
distriktssköterska ska enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2008) arbeta i enlighet med 
ICN’s etiska koder och kunna tillämpa dessa oavsett vårdform eller patientgrupp. De etiska 
koderna innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Distriktssköterskan ska dessutom verka för att stärka 
patientens integritet, autonomi och delaktighet och ska förutom att tillämpa en 
individanpassad och personcentrerad vård, också tillämpa en familjecentrerad vård (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2008).  

Distriktssköterskans förmåga att vårda  

Vårdandet beskrivs av Eriksson (2018) som ett naturligt beteendemönster som innefattar 
hela individen och har en hälsofrämjande funktion. Vårdandet utgör essensen i flera yrken, 
däribland distriktssköterskans. Tro, hopp och kärlek, tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och 
andligt välbehag, rörelse och utveckling är exempel på termer som karaktäriserar vårdandet. 
Vårdandet ger uttryck för ömsesidighet och är en interaktiv process som utgörs mellan två 
människor, exempelvis mellan distriktssköterska och patient. Att ha ett helhetsperspektiv 
och se människan som en helhet med kropp, själ och ande samt förmåga att ansa, leka och 
lära och avgörande för om vården blir vårdande eller inte (Eriksson, 2018). 
Distriktssköterskan kan påverka vårdandet genom att stimulera eller hindra patienten från 
att vara delaktig i sin egen vård. När distriktssköterskan möter patienten ur ett 
helhetsperspektiv stimuleras patientens delaktighet. Delaktigheten hindras om 
distriktssköterskan möter patienten på ett oreflekterat sätt, ignorerar patienten eller utövar 
sin makt och tar kontroll över patienten (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011). Oavsett 
om barn far illa eller inte är det viktigt att distriktssköterskan har ett helhetsperspektiv och 
möter barnet som en individ. När distriktssköterskan möter barnet som en individ med olika 
dimensioner och tar barnets hälsa eller ohälsa och livssituation i beaktning samt gör föräldrar 
eller andra anhöriga delaktiga i vården, påverkas vården i positiv riktning och vårdrelationen 
anses vara vårdande (Baird, Rehm, Hinds, Baggott & Davies, 2016).  

Att arbeta som distriktssköterska inom BHV 

Distriktssköterskan ska verka för en familjecentrerad vård där hela familjens livsvärld tas i 
beaktande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008). Det familjecentrerade 
livsvärldsperspektivet blir särskilt framträdande i vården av barn och ungdomar. Denna 
patientgrupp möter distriktssköterskan bland annat inom Barnhälsovården (BHV). BHV´s 
arbete styrs av Barnhälsovårdens nationella program. Målet med det nationella 
barnhälsovårdsprogrammet är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa 
för alla barn och syftar till att ge alla barn vård på lika villkor, oavsett vilka förutsättningar 
som finns inom familjen eller oavsett var i Sverige man bor. Det nationella 
barnhälsovårdsprogrammet delas in i tre olika kategorier: 1) insatser som ska ges till alla, 2) 
insatser som ska ges till alla vid behov och 3) ytterligare insatser för barn och föräldrar. 
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Denna indelning finns till för att kunna täcka behovet av vård och omsorg till barn och 
föräldrar under en kortare eller längre period under sin tid inom barnhälsovården 
(Rikshandboken Barnhälsovård, 2018c).  

Inom BHV arbetar grundutbildade sjuksköterskor med vidareutbildning antingen till 
distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Barnhälsovårdens sköterskor (BHV-sköterskor) 
ansvarar för att arbeta utifrån det nationella barnhälsovårdsprogrammet vilket innefattar barn 
från det att de föds fram till elevhälsovården tar över ansvaret i samband med skolstart vid 
sex-årsålder. Arbetet innebär alltifrån hälsobesök då tillväxt och psykomotorisk- och 
somatisk utveckling kontrolleras och bedöms till att vaccinera, göra hembesök och ge råd 
och stöd till föräldrar om exempelvis amning eller matvanor. Vid besöken får BHV-
sköterskan tillfälle att bedöma hur barnet samspelar med föräldrar och omgivning, chans att 
upptäcka avvikande beteenden både hos barnet eller hos föräldrarna samt upptäcka tecken 
på fysisk eller psykisk misshandel eller omsorgssvikt hos barnet (Rikshandboken 
Barnhälsovård, 2018c).  

Faktorer som bidrar till att distriktssköterskan inte orosanmäler 

Trots att distriktssköterskor enligt lag är anmälningsskyldiga och bör ha kunskaper om både 
fysiska och psykiska tecken på att ett barn riskerar att fara illa, finns det ändå ett mörkertal 
vad gäller orosanmälningar till Socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2014). Forskning visar att det 
finns flera faktorer som gör att distriktssköterskor väljer att inte orosanmäla. 
Distriktssköterskor som arbetat mindre än 5 år tenderar att orosanmäla i mindre utsträckning 
än de som arbetat längre. Det tros bero på brist på erfarenhet och därmed en upplevd 
osäkerhet på sig själv i sin yrkesroll som distriktssköterska (Rolim, Moreira, Gondim, Paz 
& Vieira, 2016). Frånvaro av eller otydliga tecken på fysisk eller psykisk misshandel samt 
omsorgsbrist kan bidra till känsla av osäkerhet hos distriktssköterskan och därav utebliven 
orosanmälan (Dahlbo et al., 2017; Plitz, 2009).  Osäkerhet om vad konsekvenser av en 
anmälan skulle innebära för barnet samt bristande dokumentation är också faktorer som 
bidrar till att orosanmälan inte genomförs (Borimnejad & Khoshnavay Fomani, 2015; Plitz 
& Wachtel, 2009).  

Rädsla för att behöva närvara och deltaga vid en rättegång kring ett barn som far illa är för 
en del distriktssköterskor en anledning till varför de väljer att inte orosanmäla. Tanken på en 
eventuell rättegång kan för en del distriktssköterskor bidra till känsla av ångest och rädsla, 
men för andra är det snarare en känsla av frustration som gör att distriktssköterskan väljer 
att inte orosanmäla (Barrett, Denieffe, Bergin & Gooney, 2016; Borimnejad & Khoshnavay 
Fomani, 2015; Gocha, Murphy, Dolakia, Hess & Effgen, 1999). De distriktssköterskor som 
har anmält och deltagit i rättegångar har vid flertalet tillfällen bevittnat att barn, trots god 
dokumentation och upprepade orosanmälningar, ändå fått vara kvar hos den misshandlande 
föräldern eller vårdnadshavaren. Det har bidragit till att distriktssköterskor hädanefter väljer 
att inte anmäla då de upplever att det är en lönlös process (Barrett et al., 2016; Borimnejad 
& Khoshnavay Fomani, 2015). Rädsla för att bli hotad av föräldrar eller vårdnadshavare 
efter att ha gjort en anmälan eller innan rättegång, är vanligt förekommande bland 
distriktssköterskor och resulterar därmed i färre orosanmälningar (Borimnejad & 
Khoshnavay Fomani, 2015). 
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Ytterligare en orsak till varför distriktssköterskors orosanmälningar om barn som far illa 
uteblir är brist på samverkan och stöd från Socialtjänsten. Enligt Kraft och Eriksson (2015) 
upplever distriktssköterskor att samarbetet med Socialtjänsten brister på grund av avsaknad 
av återkoppling och dialog. Det leder till känslor av frustration och besvikelse för 
distriktssköterskor som då avstår från att orosanmäla. Otydlighet för vad som faktiskt händer 
när en orosanmälan blivit gjord är också en bidragande faktor till varför orosanmälningarna 
uteblir allt mer (Kraft, Rahm & Eriksson, 2017).  

Distriktssköterskans behov av stöd i arbetet med barn som far illa 

Stöd kan enligt Thorstensson (2012) beskrivas som en interaktiv process mellan människor 
och som något som kan bidra till en persons förmåga att hantera påfrestande och stressande 
situationer. Ålder, personens egna erfarenheter av stöd och sociala konstruktioner är faktorer 
som påverkar möjligheten att erbjuda stöd. Stöd är nära kopplat till sociala aspekter och 
upplevelsen av stöd påverkas av relationen mellan den som tar emot och den som erbjuder 
stöd. Stödjande handlingar kan vara av emotionell-, uppmuntrande- eller informativ 
karaktär. Det emotionella stödet karaktäriseras av känslor så som empati, kärlek och 
förtroende och bidrar till känslan av trygghet och tillhörighet. Det emotionella stödet är ofta 
den typen av stöd som är mest avgörande för om stödet upplevs som positivt och har en 
positiv inverkan på en person. Det uppmuntrande stödet kan beskrivas som handlingar som 
bidrar till en persons förmåga till autonomi. Det informativa stödet bidrar med information 
som för en person kan hjälpa lösa en situation eller ett problem. Stöd kan också delas in i 
socialt eller professionellt stöd. Det sociala stödet utgörs av stöd som anhöriga och vänner 
kan erbjuda. Det professionella stödet utgörs av det stöd som professionella och inom 
området kunniga personer erbjuder. Det sociala stödet kräver en form av relation till 
personen som erbjudet stödet vilket skiljer sig från det professionella stödet där stödet ges 
oavsett relation (Thorstensson, 2012).  

Distriktssköterskor som arbetar med barn som far illa behöver stöd både från kollegor, chefer 
och andra professioner som är inblandade i teamet kring barnet (Barrett et al., 2016; Dahlbo 
et al., 2017; Rowse, 2009;). Det närmaste stödet finns oftast hos kollegor men stöd från 
exempelvis chef eller barnpsykolog saknas och behövs för att distriktssköterskan ska kunna 
hjälpa barnen på bästa sätt (Barrett et al., 2016; Dahlbo et al., 2017; Rowse, 2009; Söderman 
& Jackson, 2011).  Det allra svåraste för distriktssköterskor upplevs vara att bibehålla sin 
professionalism när känslor tar över och objektiviteten inför situationen försvinner vilket 
resulterar i försämrad förmåga att utföra ett bra arbete i egenskap av distriktssköterska 
(Barrett et al., 2016). När distriktssköterskan får möjlighet till stöd och därmed möjligheten 
att diskutera och ventilera en svår situation, upplever de att de lättare kan hantera sina känslor 
och lösa situationen på ett bättre sätt än när stödet är litet (Rowse, 2009). Tillgänglighet och 
förtroende är de främsta karaktäristiska dragen för vad som uppfattas vara ett positivt stöd 
för distriktssköterskorna vilket stärker dem i sin profession och sin tro om att det de gör är 
rätt (Dahlbo et al., 2017; Rowse, 2009; Söderman & Jackson, 2011).  
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PROBLEMFORMULERING  

Antalet barn som far illa ökar samtidigt som mörkertalet befaras vara stort. Barn som far illa 
riskerar att utveckla såväl fysisk som psykisk ohälsa under barndomen eller senare i livet. 
Osäkerhet vad gäller tecken på misshandel eller omsorgssvikt, rädsla för vilka konsekvenser 
en anmälan skulle få för barnet, oro och rädsla inför att behöva närvara vid en eventuell 
rättegång samt brist på samverkan och stöd från Socialtjänsten, är några är exempel på 
faktorer som hindrar distriktssköterskan från att anmäla. Distriktssköterskans uppfattning av 
stöd från chef, medarbetare och övriga i teamet kring barnet kan vara avgörande för huruvida 
distriktssköterskan väljer att orosanmäla eller inte. För att distriktssköterskan ska kunna 
tillgodose omvårdnadsbehovet hos barn som far illa och våga orosanmäla till Socialtjänsten, 
krävs fördjupad kunskap om vikten av stöd i arbetet med dessa barn.  

SYFTE 
Syftet med studien är att belysa BHV-sköterskors uppfattningar av stöd i arbetet med barn 
som far illa. 
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METOD 

Utifrån studiens syfte har kvalitativ design med fenomenografisk ansats valts som metod. 
Kvalitativ design lämpar sig väl för studier där forskaren vill undersöka och belysa 
människors upplevelser eller erfarenheter kring ett fenomen (Henricsson & Billhult, 2012). 
Fenomenografin introducerades år 1981 av Ference Marton och har sina grunder inom det 
pedagogiska forskningsområdet. En av utgångspunkterna för fenomenografiska studier är att 
alla människor erfar sin omvärld på olika sätt och att det därmed finns olika sätt att uppfatta 
ett visst fenomen. Målet med fenomenografiska studier är att undersöka och belysa 
människors olika uppfattningar om ett fenomen (Chekol, 2012). Fenomenografiska studier 
kan utgå antingen från första eller andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv 
innebär att forskaren i förväg undersöker valda delar av företeelser i verkligheten vilket sker 
på ett objektivt sätt och resulterar ofta i fakta. I den här studien är den metodologiska 
ansatsen fenomenografisk med andra ordningens perspektiv vilket innebär att fokus ligger 
på människors sätt att uppfatta ett fenomen, inte fenomenet i sig (Chekol, 2012; Larsson & 
Knutsson Holmström, 2012).  

Urval 
Vid fenomenografiska studier används ett strategiskt urval av deltagare. Med strategiskt 
urval menas att deltagare som väljs ut till studien har erfarenhet av det fenomen som ska 
studeras (Chekol, 2012; Larsson & Knutsson Holmström, 2012). Deltagarna bör också om 
möjligt vara olika, detta för att erhålla en så rik och varierad bild av fenomenet som möjligt. 
Med olika deltagare menas till exempel skillnader i ålder, kön eller utbildning (Larsson & 
Knutsson Holmström, 2012). För att bidra med variation och därmed olika uppfattningar av 
fenomenet av studien, i det här fallet BHV-sköterskors uppfattningar av stöd i arbetet med 
barn som far illa, har ett antal inklusionskriterier utformats.  Inklusionskriterierna för studien 
var att deltagarna skulle vara distriktssköterskor eller barnsjuksköterskor som arbetar inom 
BHV, minst ett års dokumenterad anställning, gärna bred variation vad gäller ålder och om 
möjligt både manliga och kvinnliga deltagare. Totalt medverkade sju BHV-sköterskor i 
studien vilka samtliga var kvinnor mellan 31 – 47 år. Fem av BHV-sköterskorna hade 
vidareutbildning till distriktssköterska och två hade vidareutbildning till barnsjuksköterska. 
Antal år som yrkesverksam inom BHV varierade från 1 – 18 år. 

Datainsamling 
Datainsamling genomfördes under vecka 6 - 9 våren 2019 med BHV-sköterskor från tre 
olika vårdcentraler i västra Sverige. Totalt genomfördes sex intervjuer varav fem av dessa 
genomfördes som individuella, semistrukturerade intervjuer med öppna frågor (bilaga 1) 
vilket är den mest använda metoden i fenomenografiska studier enligt Chekol (2012). En 
sjätte intervju ägde rum vid vilken två deltagare intervjuades samtidigt. Totalt kontaktades 
verksamhetschefer från tio olika vårdcentraler, fyra av dessa svarade varav en avböjde 
deltagande i studien. Verksamhetscheferna kontaktades via mail (bilaga 2) och de gav sitt 
samtycke till att kontakta BHV-sköterskor i sina verksamheter via mail. 
Verksamhetscheferna förmedlade kontaktuppgifter via mail till de BHV-sköterskor som 
uppfyllde studiens inklusionskriterier. Den första kontakten med BHV-sköterskorna skedde 
i nästan samtliga fall via mail där de fick skriftlig information om studien samt förfrågan om 
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deltagande i studien (bilaga 3). En av BHV-sköterskorna tog själv första kontakten via 
telefon för att få information om studien samt bestämma tid för intervju. Denna BHV-
sköterska fick utöver den muntliga informationen även skriftlig information via mail precis 
som övriga deltagare.  Innan intervjuerna påbörjades, vilka ägde rum på en tid och plats som 
deltagarna själva fått välja, gav deltagarna sitt samtycke till deltagande och genomförande 
av studien genom påskrift av samtyckesblankett (bilaga 4). Samtliga intervjuer genomfördes 
på likartat sätt och började alltid med frågan ”vad innebär stöd för dig i ditt arbete med barn 
som far illa?” följt av resterande frågor i intervjuguiden (bilaga 1). I de fall där svaren var 
slutna och ansågs vara otillräckliga förekom följdfrågor, exempelvis ”kan du utveckla 
vidare?” eller ”hur menar du nu?”. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och 
pågick under 10 - 25 minuter. Därefter transkriberades intervjuerna till text. Inga 
pilotintervjuer genomfördes.  

Analys 
 
Syftet med analysprocessen i fenomenografiska studier är att upptäcka ett mönster i 
deltagarnas tankevärld och hur de tänker kring ett visst fenomen. Analysprocessen i 
fenomenografiska studier kan göras på flera olika sätt (Chekol, 2012; Larsson & Knutsson 
Holmström, 2012). Ett sätt är enligt Chekol (2012) att följa Sjöström och Dahlgrens (2002) 
analysprocess i sju olika steg. Det första steget, familiarization, går ut på att läsa igenom 
intervjumaterialet upprepade gånger för att lära känna materialet ordentligt. Det andra steget, 
identification, går ut på att identifiera betydelsefulla utsagor i intervjuerna var för sig. Steg 
tre, condensation, innebär reducering och kondensering av de individuella utsagorna och att 
finna centrala delar i mindre meningsbärande enheter. I steg fyra, grouping, grupperas 
likartade meningsbärande enheter i preliminära grupper. Det femte steget, comparison of 
categories, innebär att göra en preliminär jämförelse av likheter och olikheter samt avgränsa 
dem från varandra genom att utforma kategorier. I steg sex, naming, namnges kategorierna 
utifrån essensen i deras innebörder. I det sjunde och sista steget, contrastive comparison of 
categories, jämförs kategoriernas beskrivningar vilket även innebär beskrivning av den 
unika karaktären i de olika kategorierna. Utifrån de sju stegen i analysprocessen formas 
beskrivningskategorier, categories of description, det vill säga det slutgiltiga resultatet av 
analysen. Beskrivningskategorierna kan rangordnas efter varandra utifrån innehåll och var 
mer eller mindre utvecklade. I resultatet kan relevanta utdrag eller citat från intervjuerna 
användas vilket stärker trovärdigheten av resultatet (Chekol, 2012).  
 
Analys har genomförts enligt ovan i sju olika steg. Först lästes intervjumaterialet igenom 
upprepade gånger för att få god kännedom om innehållet. Därefter identifierades signifikanta 
utsagor i intervjuerna vilka därefter reducerades och kondenserades till mindre, centrala 
delar och meningsbärande enheter.  De meningsbärande enheterna grupperades och 
jämfördes med avseende på likheter och olikheter för att sedan formas till underkategorier. 
Kategorierna namngavs utifrån essensen i innehållet för att slutligen jämföras med varandra 
och beskrivas. Utifrån de sju olika stegen har tre beskrivningskategorier samt nio 
underkategorier utformats. Utdrag ur analysprocesstabell finns presenterad nedan i form av 
en tabell.  
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Tabell 1. Utdrag ur analysprocesstabell i enlighet med Sjöström och Dahlgren (2002).    

 
Identifierade 

signifikanta utsagor 
 

 
Kondenserad 

meningsbärande enhet 
 

Preliminär 
gruppering 

 
Underkategori Beskrivningskategori 

Det kan vara både 
kollegor, det är väl i 
första hand de man 
vänder sig till… 

Stöd erhålls främst 
från kollegor.  

Kollegor. Stöd i första hand 
från kollegor.     

Någon att samtala 
med. 

Det emotionella 
stödet, ja, det är 
jätteviktigt att 
kunna ha någon att 
prata med och bolla 
med, så är det ju och 
då är det ju mycket 
min egen kollega 
för hon är ju som 
jag, vi tänker ganska 
lika i mycket 

Emotionellt stöd 
viktigt. Någon att 
bolla med och prata 
med. Erhålls från 
kollega.  

Kollegor. Stöd i första hand 
från kollegor.     

Någon att samtala 
med. 

 

Etiska överväganden 
För att skydda individers identitet och integritet har studien genomförts i enlighet med 
Helsingforsdeklarationens fyra huvudkrav angående forskningsetiska principer. De fyra 
huvudkraven var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebar att samtliga som ingick eller på annat sätt 
berördes av studien skulle vara informerade. Samtyckeskravet innebar att alla deltagare hade 
rätt att själva bestämma om de ville medverka i studien eller inte samt att de närsomhelst 
kunde dra sig ur studien utan att motivera varför. Konfidentialitetskravet innebar att de 
uppgifter som inhämtats skulle behandlas med konfidentialitet och innefattade även att 
personuppgifter skulle förvaras säkert och inte vara tillgängliga för obehöriga. 
Nyttjandekravet innebar att de uppgifter som inhämtades endast fick användas för studiens 
syfte (Medicinska Forskningsrådet, 2000). I enlighet med de fyra huvudkraven fick 
deltagarna i studien information om studiens syfte, både muntligt och skriftligt. Deltagarna 
fick information om deras medverkan i studien samt ge samtycke till denna genom en 
samtyckesblankett. Inhämtade uppgifter hanterades med största möjliga konfidentialitet och 
användes enbart för studiens syfte.  
 
Studien berörde BHV-sköterskors uppfattningar av stöd i arbetet med utsatta barn vilket 
kunde medföra visst obehag för de som medverkade i intervjuerna. Att berätta om sina 
erfarenheter kring stöd i arbetet med barn som far illa kunde väcka jobbiga tankar, minnen 
och känslor till liv vilka kunde vara svåra att hantera och reda ut på egen hand. Som ansvarig 
för studien var det viktigt att informera deltagarna om detta och vara lyhörd för hur detta 
kunde påverka deltagarna under intervjun samt informera om att kunde vända sig till 
Företagshälsovården för vidare hjälp om behov fanns.  
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RESULTAT 

Analysen resulterade i tre beskrivningskategorier och totalt nio underkategorier. En översikt 
av resultatets beskrivnings- och underkategorier finns presenterade nedan i form av en tabell.  
 
Tabell 2. Översikt av beskrivnings- och underkategorier.  

Beskrivningskategorier Underkategorier 

Någon att samtala med 

 
- Stöd i första hand från kollegor 

 
- Stöd från andra professioner i teamet kring 

barn som far illa 
 

- Professionellt stöd via handledning med 
psykolog 
 

- Stöd från andra professioner och instanser 
 

Om och när stöd uteblir eller brister 

 
- Ensamhet, rädsla och otillräcklighet utan 

emotionellt stöd 
 

- Rädsla och oro för konsekvenser av en 
orosanmälan kunde kräva stort stöd 

 
- Känslor av otillräcklighet, frustration och 

misströstan när stödet brister 
 

Organisatoriska faktorer påverkar 
stödet 

- Tid för bearbetning och reflektion kan ge 
stöd 
 

- Förbättrat stöd genom utvecklat samarbete 
mellan olika professioner och instanser 

 

Någon att samtala med 
När BHV-sköterskorna svarade på frågan om vad stöd innebar för dem i deras arbete med 
barn som far illa, framkom att stöd var ett begrepp med flera innebörder men som i stora 
drag uppfattades och beskrevs som någon att prata med och dela tankar och känslor med. 
BHV-sköterskorna uppfattade att stöd var någon de kunde diskutera olika saker med, oavsett 
omfattning av det som behövde diskuteras. Det beskrevs som någon att reflektera med samt 
någon som kunde hjälpa dem att reda ut svårigheter och dilemman som kunde uppstå i 
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arbetet. Stöd uppfattades vara någon som kunde bekräfta BHV-sköterskorna i deras tankar 
och känslor vilket uppfattades vara till stor hjälp i deras arbete med barn som far illa. Stödet 
uppfattades av BHV-sköterskorna kunna vara av emotionell såväl som praktisk karaktär och 
erhölls i första hand från kollegor. Stöd kunde också erhållas från verksamhetschef, BHV-
läkare och BHV-psykolog vilka ingår i teamet kring barn som far illa. Stöd kunde dessutom 
erhållas via handledning med psykolog och från andra instanser som arbetar under andra 
lagrum, exempelvis Socialtjänst och Förskola. 
 
 

Stöd i första hand från kollegor 
 
BHV-sköterskorna uppfattade att de erhöll i första hand erhöll stöd från sina kollegor. Stödet 
kunde vara av både emotionell och praktisk karaktär vilka båda uppfattades var värdefulla 
och nödvändiga för dem i deras arbete med barn som far illa. När arbetet upplevdes tungt 
och uppbringade känslor som kunde vara svåra att hantera på egen hand, uppfattades det 
emotionella stödet vara avgörande för BHV-sköterskans förmåga att ta sig vidare i en svår 
situation och utföra ett bra arbete. BHV-sköterskorna erhöll i första hand stöd från kollegor 
på den egna arbetsplatsen men stöd kunde även erhållas från BHV-sköterskor från andra 
närliggande BHV-verksamheter. Det emotionella stödet uppfattades av BHV-sköterskorna 
vara någon som de kunde samtala med, reflektera tankar och känslor med samt någon som 
kunde bekräfta dem i deras tankegångar vid olika situationer.  
 

Stöd … det är någon som man kan bolla med, som man kan ta upp de här frågorna 
med och få vägledning eller bara prata av sig med någon. Det är stöd för mig. 

 
Det emotionella stödet uppfattades dessutom av BHV-sköterskorna som en hjälp för dem att 
reda ut sina tankar och känslor så att de på så sätt kunde se möjliga val i olika situationer 
som kunde uppstå i arbetet kring barn som far illa.  
 

Jag som bara har jobbat 1 år träffar på nya situationer hela tiden och då är det 
väldigt bra att ha kollegor där man kan gå in och säga ”nu står jag inför det här, 
hur skulle du ha gjort? Hur tycker du att jag ska göra?” Både praktiskt stöd och 
emotionellt stöd är jätteviktigt. 

 
BHV-sköterskorna uppfattade att det praktiska stödet också var viktigt för dem och kunde 
såväl som det emotionella stödet erhållas av främst av kollegor, men också av övriga 
professioner i teamet. Det praktiska stödet kunde innebära att ta hjälp av en kollega och be 
denna närvara i rummet vid besök med ett barn och dennes familj där något inte kändes rätt. 
Det praktiska stödet som erhölls av kollegan i sådana situationer kunde hjälpa BHV-
sköterskan att antingen bekräfta eller avvisa sina misstankar om att barnet for illa. Det 
praktiska stödet uppfattades också kunna handla om att få hjälp och avlastning från sina 
kollegor eller möjlighet att bli frikopplad från arbete resten av dagen vid tillfällen som 
påverkade BHV-sköterskorna negativt, till exempel efter svåra besked eller möten.  
 

Vi arbetar ensamma i rummet, det är ingen annan här, man rannsakar sig själv så. 
Såg jag verkligen det jag såg nu? Var det verkligen sant? Man är så rädd att fälla 
någon, det är ju barnen det handlar om. Men man är så rädd att ha fel. Ibland kan 
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man ju ta in en kollega och mäta huvudomfång, när man känner att här stämmer det 
inte riktigt. Man kan använda en liten kontroll som ett svepskäl för att kollegan också 
ska kunna komma in i rummet och se något… när det är de här jättesvåra. 
 

Stöd från andra professioner i teamet kring barn som far illa 
 
BHV-sköterskorna uppfattades att stöd även kunde erhållas från andra professioner i teamet 
kring barn som far illa, exempelvis verksamhetschefer, BHV-läkare och BHV-psykolog. 
BHV-sköterskorna uppfattade att stöd från dessa professioner kunde liknas vid det stöd som 
de erhöll från sina kollegor - det var någon att samtala med, någon att reflektera och diskutera 
tankar och idéer med samt någon som kunde bekräfta dem i deras tankegångar vid olika 
svårigheter och situationer. BHV-sköterskorna uppfattade att de erhöll stöd från 
verksamhetscheferna, dock i varierande grad. För att verksamhetscheferna skulle kunna ge 
stöd krävdes att de var närvarande och insatta i BHV-sköterskornas arbete. Stödet från 
verksamhetschefen uppfattades till största del utgöras av ett praktiskt stöd även om visst 
emotionellt stöd också uppfattades. Stöd kunde dessutom erhållas av andra professioner i 
teamet, exempelvis BHV-läkare och BHV-psykologer. BHV-läkare och BHV-psykologer 
erbjöd i första hand emotionellt stöd och var precis som kollegorna, någon för BHV-
sköterskorna att reflektera med och få vägledning av. Stödet i teamet uppfattades vara och 
beskrevs som en ömsesidig process, det handlade om att ge och ta. Att hjälpas åt och att själv 
utgöra ett gott stöd för andra var viktigt för BHV-sköterskorna.  
 

Man jobbar ju alltid för barnens bästa, det får man inte glömma. Ett gott samarbete, 
att hjälpas åt, att lyssna och vara ett stöd åt sina kollegor och övriga i teamet är 
jätteviktigt. 

 

Professionellt stöd via handledning med psykolog 
 
På de flesta arbetsplatser inom BHV, oavsett arbetsgivare, fanns möjlighet till professionellt 
stöd via handledning med psykolog vilket var mycket uppskattat av BHV-sköterskorna. 
Handledningstillfällena uppfattades bidra till BHV-sköterskornas stöd på så sätt att de fick 
möjlighet att samtala med någon och fick vägledning i svåra situationer. 
Handledningstillfällena gav BHV-sköterskorna nya infallsvinklar till olika situationer tack 
vare att ”fler ögon” såg på och reflekterade över samma situation. Handledningen förekom 
som regelbundna schemalagda tillfällen i grupp, oftast var fjärde vecka. Fler 
handledningstillfällen kunde ordnas efter behov. Dessutom fanns i varierande grad möjlighet 
att kontakta psykolog via telefon eller e-post för att få stöd om så önskades. För en del av 
BHV-sköterskorna uppfattades handledningstillfällena vara för få och förhöll sig sällan väl 
till hur verksamheten såg ut just då. Någon av BHV-sköterskorna önskade även möjlighet 
till individuell handledning någon gång per år som komplement till de ordinarie 
grupphandledningstillfällena. Individuella handledningstillfällen uppfattades vara något 
som hade kunnat vara en hjälp för de som har svårt att öppna sig och samtala om svåra saker 
inför en hel grupp.    
 

Vi har handledning en gång per månad. Det är väldigt sällan, ibland kan det ju till 
och med gå sex veckor emellan och då kan ju precis en handledning ha varit och så 
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får man ofta, oftast får man ju det bara i knät. Fredag eftermiddag kan det ju typiskt 
vara, när det passar verksamheten som minst, förstå mig rätt…  
 

Stöd från andra professioner och instanser  
 
Personal från Socialtjänsten och förskolan är exempel på professioner från andra instanser 
som ingår i teamet kring barn som far illa vilka BHV-sköterskorna uppfattade stöd från. 
BHV-sköterskorna uppfattade att de erhöll stöd från både Socialtjänst och förskola trots att 
olika lagrum skiljde de olika professionerna åt och trots att en sekretess förelåg mellan 
professionerna som ibland uppfattades utgöra ett hinder i arbetet. Stödet från Socialtjänst 
och förskola kunde vara av både emotionell och praktisk karaktär. BHV-sköterskorna 
uppfattade och beskrev stödet från Socialtjänsten och förskolan precis som de uppfattat stöd 
från övriga professioner - någon de kunde samtala och diskutera med, lyfta svåra saker med 
och få råd och vägledning av. Socialtjänsten utgjorde ett särskilt värdefullt stöd i diffusa fall 
där BHV-sköterskan inte hade något annat att gå på än sin magkänsla och intuition.  
 

I sådana lägen, där oron ändå lever kvar trots att man inte har något att gå på, det 
är sånt man får ta med Socialtjänsten. Då bollar jag.  
 

BHV-sköterskorna hade möjlighet att rådfråga Socialtjänsten anonymt vilket var uppskattat. 
Detta kunde ske dels via samverkansmöten där BHV-sköterskorna kunde presentera olika 
fall och situationer avidentifierat, dels genom rådgivningstelefon dit de kunde ringa och 
rådfråga i olika ärenden utan att behöva uppge personuppgifter vilket upplevdes vara ett gott 
stöd.  
 

Vi har ju bra kontakt med Socialtjänsthandläggarna, vi träffar ju dem en gång i 
månaden och då kommer de ju hit och så har vi ett samverkansmöte. Där kan vi då 
lyfta och bolla avidentifierat, liksom och bara lägga fram vår oro först och höra lite 
hur de tänker kring ett sådant ärende. Vi kan också ringa dem anonymt, de har en 
sådan där råd- och stödtelefon… 

 
BHV-sköterskorna kunde förutom att få emotionellt stöd även få praktiskt stöd från andra 
instanser. Det praktiska stödet kunde till exempel vara att göra hembesök tillsammans med 
personal från Socialtjänsten och på så sätt få någon annans perspektiv av situationen. 
 

Även med familjebehandlarna, om man varit på samma hembesök eller känner 
familjen eller vet vilka det är, så är det ju ett enormt stöd även från dem. 

 

Om och när stöd uteblir eller brister 
Stöd uppfattades av BHV-sköterskorna vara mycket betydelsefullt och utan stöd, framför 
allt emotionellt stöd, trodde BHV-sköterskorna att de hade känt sig ensamma och 
otillräckliga. De hade tvivlat på sig själva och varit rädda för de konsekvenser som hade 
kunnat bli av att upprätta en orosanmälan till Socialtjänsten. Uteblivet stöd uppfattades av 
BHV-sköterskorna ha kunnat påverka deras vårdande förmåga och omvårdnadsansvar på så 
sätt att de inte hade vågat se eller agera när ett barn for illa vilket kunde bidra till minskad 
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frekvens av orosanmälningar till Socialtjänsten. Upplevda bristande resurser utifrån den 
egna professionen som BHV-sköterska och från Socialtjänsten var något som BHV-
sköterskorna uppfattade kunde utgöra ett hinder för stödet och som kunde medföra känslor 
av otillräcklighet och frustration.   
 

Ensamhet, rädsla och otillräcklighet utan emotionellt stöd 
 
Utan det emotionella stödet trodde BHV-sköterskorna att det hade funnits stor risk att 
känslor så som ensamhet, rädsla och otillräcklighet hade uppstått. Det emotionella stödet 
uppfattades av BHV-sköterskorna som den form av stöd som var mest centralt och viktigt. 
BHV-sköterskorna uppfattades att det emotionella stödet bidrog till känsla av trygghet och 
att inte vara ensam i sin profession. Utan det emotionella stödet trodde BHV-sköterskorna 
att arbetet skulle bli alldeles för tungt. 
 

Jag tror inte att jag hade klarat att jobba på BVC då om jag inte hade haft det stödet 
och det har jag märkt här under mitt första år att hade jag inte haft det stödet jag 
fått från mina kollegor hade jag inte klarat av att arbeta med det här för det är så 
mycket. Man stöter ju på situationer som man inte varit i innan och man vill ju, 
kontentan hela tiden är att det ska bli så bra för barnet som möjligt, det är ju det vi 
arbetar för liksom.   

 

Rädsla och oro för konsekvenser av en orosanmälan kunde kräva stort stöd  
 
Rädsla och oro för vad konsekvenserna av en orosanmälan till Socialtjänsten kunde bli var 
något som uppfattades kräva stort stöd enligt BHV-sköterskorna. När stödet uteblev i en 
sådan situation uppfattade BHV-sköterskorna att det kunde utgöra ett hinder för dem att 
upprätta en orosanmälan. Att upprätta en orosanmälan till Socialtjänsten vid vetskap eller 
misstanke om att ett barn far illa är ett av BHV-sköterskans uppdrag och skyldighet enligt 
lag vilket var något som BHV-sköterskorna ständigt hade i åtanke i deras arbete med barn 
som far illa. En orosanmälan kunde för BHV-sköterskorna dock medföra känslor av oro och 
rädsla över att behöva stå till svars med sitt namn och inför att behöva närvara och vittna vid 
en eventuell rättegång. En orosanmälan kunde dessutom medföra påföljder för BHV-
sköterskorna i form av hot och personliga angrepp, både på arbetet och privat från upprörda 
anhöriga, vilket bidrog till känsla av rädsla och oro.  
 

Jag vet vi pratade ju också om att vi får ju alltid stå med vårat namn, man kan ju bli 
kallad till rättegång och sådana saker. Man får ju alltid vittna och stå till svars. Där 
är det ju jätteviktigt att ha ett stöd. 
 

Utebliven orosanmälan till Socialtjänsten strider mot lagen såväl som mot BHV-sköterskans 
omvårdnadsansvar och kunde medföra såväl etiska dilemman som konsekvenser för den 
enskilda BHV-sköterskan. Enligt BHV-sköterskorna kunde en utebliven orosanmälan få 
konsekvenser på flera plan, inte minst för barnet som redan far illa eller som riskerar att fara 
illa. En utebliven orosanmälan kunde innebära att det barn som far illa inte får den vård och 
omsorg som den har rätt till vilket kan få konsekvenser för barnet både på kort och lång sikt, 
fysiskt såväl som psykiskt.   
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Det är ju min skyldighet, så det är ju ett lagbrott. Att ingen ser, är det ingen som ser 
så händer ju ingenting heller. Det är ju jätteviktigt att dokumentera och skriva i 
journalen, allt, som man kan misstänka. Är det barn som far illa, då måste man ju 
agera. 

 

Känslor av otillräcklighet, frustration och misströstan när stödet brister 
 
Känslor av otillräcklighet, frustration och misströstan var vanligt förekommande för BHV-
sköterskorna i samband med möten med barn som redan for illa eller riskerade att fara illa 
vilket uppfattades kräva stöd. Känslor av otillräcklighet och frustration var främst kopplat 
till BHV-sköterskornas egna resurser som uppfattades som begränsade. Vetskapen om att 
barn som for illa inte uppmärksammades eller inte upptäcktes i tid, bidrog till känsla av 
otillräcklighet och var något som krävde stöd.   
 

Tyvärr, det är väl det man har med sig hela tiden, alla barn man inte ser. Ah, men 
man rannsakar sig själv väldigt mycket. För det är ju en stor plikt, eller en skyldighet, 
att skydda barnen fast det är svårt att göra det för det är inte mycket tid att se. Och 
vad ska man se? Det är ju olika. Man får ju bara en liten inblick i deras liv här. 

 
BHV-sköterskorna var noga med att poängtera att BHV var frivilligt vilket kunde innebära 
att det fanns föräldrar som valt bort att denna möjlighet och att det därmed fanns barn som 
for illa som riskerade att aldrig uppmärksammas. BHV-sköterskorna var medvetna om att 
familjen dessutom kunde uppvisa en fasad under det korta besöket inom BHV. Detta gav 
BHV-sköterskorna små möjligheter att skapa sig en uppfattning av situationen vilket också 
var emotionellt påfrestande för dem.  
 

Vi träffar ju dom kanske 45 minuter, alltså det, alla kan nog hålla en fasad i 45 
minuter, mot oss, att allting är bra. Alltså det är ju väldigt få gånger man ser 
blåmärken, då avbokar man, då kommer man inte hit, tror jag. 

 
Känsla av otillräcklighet var påfrestande och krävde stöd vilket BHV-sköterskorna 
uppfattade att de oftast erhöll av kollegor i sådana situationer. Känsla av frustration och 
misströstan uppfattades främst vara kopplat till begränsade resurser inom teamet, i synnerhet 
Socialtjänstens resurser. Det var inte ovanligt att BHV-sköterskorna uppfattade det uteblivna 
stödet som frustrerande och upplevde misströstan i samband med orosanmälningar till 
Socialtjänsten. Orosanmälningarna uppfattades i flera fall vara ”lönlösa” då de sällan ledde 
någonstans.  
 

Det har ju hänt att jag anmält och sen har Socialtjänsten i princip bara ringt familjen 
och sagt ”vi har fått in en anmälan här, behöver ni något stöd?” varpå familjen 
svarar att ”nej det behöver vi inte” och så kan man inte göra så himla mycket mer…  

 
Då BHV-sköterskorna stundtals uppfattade att orosanmälningarna till Socialtjänsten inte gav 
det resultat som de hade hoppats på, hände det att de i vissa fall avvaktade med att upprätta 
en orosanmälan. BHV-sköterskorna uttryckte att de ibland ville vänta och samla på sig så 
mycket bevis som möjligt innan de anmälde. Detta för att inte behöva genomgå en process 
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som ändå inte skulle leda någonstans och för att inte riskera att förstöra relationen med barnet 
och familjen i onödan.  
 

Ibland är det nog faktiskt så att man samlar på sig lite oro, för man vill ha så pass 
med kött på benen för att göra en bra anmälan om man nu ska säga så…  

 
Förutom att BHV-sköterskornas känsla av stöd påverkades av brister i resurser och 
befogenheter från Socialtjänsten, fanns dessutom risk att relationen mellan BHV-sköterskan 
och familjen kunde skadas genom en orosanmälan vilket i sin tur kunde få negativa 
konsekvenser för barnet på lång sikt.  
 

… då står jag där, och kanske har sabbat relationen. Alltså, det gör väl inget att jag 
förstör den relationen så för det finns andra BVC-sköterskor, men då börjar dem om 
någon annanstans och det blir aldrig någon kontinuitet för barnet. Det blir aldrig 
någon som ser det. Ibland är det nog faktiskt så att man samlar på sig lite oro, för 
man vill ha så pass med kött på benen för att göra en bra anmälan om man nu ska 
säga så.  
 

Organisatoriska faktorer påverkar stödet 
Även om BHV-sköterskorna uppfattade att stödet från kollegor och övriga professioner i 
teamet kring barn som far illa var bra, fanns det dock ett antal organisatoriska faktorer som 
hindrade BHV-sköterskorna från att uppfatta stödet som optimalt. Tid för bearbetning och 
reflektion efter att ha mottagit svåra besked är ett exempel på något som saknades i arbetet. 
Återkoppling mellan olika instanser, struktur och tydligare rutiner samt förbättrat teamarbete 
är ytterligare exempel på organisatoriska faktorer som BHV-sköterskan efterfrågade för att 
känna ökat stöd i arbetet med barn som far illa.  
 

Tid för bearbetning och reflektion kan ge stöd 
 
Tid för bearbetning och reflektion efter svåra beslut och tunga besked uppfattades av BHV-
sköterskorna vara otillräckligt. BHV-sköterskorna beskrev hur de kunde få ta del av ett tungt 
besked, exempelvis dödsfall, för att sedan direkt vara beredda på att ta emot nästa barn och 
familj som satt i väntrummet och väntade. BHV-sköterskorna beskrev att de förväntades 
kunna ställa om och förbise sådant som påverkade dem negativt ur en emotionell synvinkel 
och ändå kunna ge bra vård till nästa barn vilket uppfattades vara mycket svårt. Tid för 
bearbetning och reflektion, med andra ord tid för att få vara i stunden och tid efteråt, saknades 
och efterfrågades av BHV-sköterskorna liksom möjligheten att få bli frikopplad från arbete 
resten av dagen eller möjlighet till mer avlastning av kollegor.  
 

… det kan jag ha saknat i de fallen de har varit så, är att man till exempel, att du 
kanske får, att ett barn far illa, och du måste agera i det. Sen två minuter senare sitter 
ditt besök här ute i väntrummet och väntar på dig. Det här med att ladda om, där 
skulle man vilja ha, ah men nu är du frikopplad från detta, gör detta fullt ut. Att det 
liksom är, man har patienter hela tiden, man hinner aldrig liksom stanna och landa 
i det.  
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Förbättrat stöd genom utvecklat samarbete mellan olika instanser och professioner 
 
Förbättrat stöd genom utvecklat samarbete mellan olika instanser och professioner var något 
som BHV-sköterskorna efterfrågade. Trots bra emotionellt och praktiskt stöd från 
exempelvis personal på Socialtjänsten, fanns det uppfattningar bland BHV-sköterskorna att 
stödet kunde förbättras genom ett mer utvecklat samarbete. En förbättringspunkt som var 
särskilt framträdande och som BHV-sköterskans arbete påverkades av, var bristen på 
återkoppling från Socialtjänsten efter att en orosanmälan gjorts.  När en orosanmälan gjordes 
upplevde BHV-sköterskorna att återkoppling kring vad som hände eller när ärendet var 
avslutat saknades. Dessa uppgifter uppfattades av BHV-sköterskorna vara av stort värde i 
deras eget arbete med barnet och familjen. Även om Socialtjänsten inte längre var inkopplad 
så betydde det inte att barnet och familjen inte behövde fortsatt stöd. BHV-sköterskan 
önskade få återkoppling kring detta för att själv då kunna bidra med stöd till barnet och 
familjen istället för att arbeta på som vanligt i tron om att Socialtjänsten sköter detta när 
ärendet i själva verket var avslutat från deras sida.   
 

... att nu är Socialtjänsten inte inkopplad längre eller familjen har tackat nej. Att de 
inte är inblandade, för att vet jag det, kanske jag kan ta tillbaka dem en gång extra 
eller hålla lite mer, vara lite mer vaksam över vad som händer och hur de mår, 
istället för att gå runt och tro att Socialtjänsten är inkopplade fast det kanske inte 
längre är det egentligen.  

 
Förutom bättre återkoppling önskade BHV-sköterskorna också att Socialtjänsten skulle vara 
lite mer delaktiga i arbetet kring barn som far illa, exempelvis genom att åka på fler 
gemensamma hembesök. Att göra hembesök och öka delaktigheten i teamet var inte bara 
önskvärt från Socialtjänsten, det gällde även övriga professioner såsom BHV-läkare och de 
egna kollegorna. Genom att göra Socialtjänsten, BHV-läkaren eller kollegorna mer delaktiga 
genom gemensamma hembesök eller vid besöken på BVC, får fler personer med andra 
perspektiv chans att se och bedöma situationer som annars kunde uppfattas som svåra och 
diffusa av BHV-sköterskorna.  
 

Använda kollegorna lite mer vid diffusa fall. Eventuellt göra hembesök tillsammans 
med dem och kanske även närvara mer i rummet när familjen är på besök på BVC. 
Möjligheten har vi väl, men det är ju tiden som inte finns…  

 
Ytterligare en organisatorisk faktor som skulle kunna bidra till ökat stöd för BHV-
sköterskorna var möjligheten till tydligare struktur och rutiner kring olika ärenden och 
situationer. Tydligare struktur och en rutin för olika scenarion skulle kunna bidra till trygghet 
för BHV-sköterskorna som då inte skulle behöva fundera på hur handläggning av ärendet 
borde ske utan det finns redan en tydlig plan att följa.   
 

... och då kanske det hade varit bra att man redan hade en plan från början för olika 
scenarion. Om det är det här så gör vi så här, om det gäller det här så avbokar vi, 
då får vi fånga upp det…  
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Resultatsammanfattning 

Resultatet av studien visar att BHV-sköterskorna uppfattade stöd som någon att dela tankar 
och idéer med, någon att diskutera och reflektera med samt någon att få vägledning och 
bekräftelse av. BHV-sköterskorna uppfattade att de erhöll både emotionellt och praktiskt 
stöd, i första hand från kollegor men även av andra professioner i teamet kring barn som far 
illa. BHV-sköterskorna uppfattade och beskrev det emotionella stödet som någon de kunde 
diskutera idéer och tankar med och någon som de kunde få råd och vägledning av. Det 
praktiska stödet kunde utgöras av gemensamma hembesök tillsammans med personal från 
Socialtjänsten eller att vid diffusa fall ta hjälp av en kollega vid besöken på BVC. Om stöd 
hade uteblivet eller brustit, uppfattade BHV-sköterskorna att känslor så som ensamhet, 
rädsla och otillräcklighet troligtvis hade uppstått vilket hade kunnat påverkat BHV-
sköterskornas arbete och vårdande förmåga. Uteblivet stöd hade kunnat resultera i utebliven 
orosanmälan till Socialtjänsten och därmed få konsekvenser för barnet på både lång och kort 
sikt. Brister i stödet kunde bero på organisatoriska faktorer. BHV-sköterskorna uppfattade 
att de saknade tid för bearbetning och reflektion och önskade ökat samarbete i teamet samt 
tydligare rutiner och struktur för deras arbete.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte valdes kvalitativ design med fenomenografisk ansats som 
metod. Metoden ansågs vara den mest lämpliga metoden för studien av två olika anledningar. 
Den kvalitativa metoden lämpar sig väl när författaren vill undersöka människors 
erfarenheter eller upplevelser av ett fenomen (Henricsson & Billhult, 2012) och till skillnad 
från fenomenologi som undersöker själva fenomenet i sig (Rosberg, 2012), undersöker 
fenomenografi människors uppfattning av fenomenet (Henricsson & Billhult, 2012).   
 
Kvalitativa studiers trovärdighet diskuteras utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet, och 
överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att kunna bedöma hur trovärdigt 
ett resultat är behöver studiens giltighet, det vill säga hur sanna resultaten är, diskuteras. 
Giltigheten kan till exempel påverkas av strategier för val av deltagare. Inom 
fenomenografiska studier används ett strategiskt urval av deltagare (Chekol, 2012; Larsson 
& Knutsson Holmström, 2012). För att svara an mot det strategiska urvalet och för att få en 
bred variation av deltagare och därmed bidra till giltighet och trovärdighet utformades ett 
antal inklusionskriterier. Samtliga inklusionskriterier gick att tillgodose förutom ett. I 
studien ingick inga manliga deltagare och en trolig förklaring till detta är att vården är ett 
kvinnodominerat yrke (Socialstyrelsen, 2019) och att arbetet inom BHV särskilt domineras 
av kvinnor. En eller flera manliga intervjudeltagare hade kunnat bidra med ett annat 
perspektiv vilket hade kunnat påverka resultatet i annorlunda riktning. För att bidra till 
studiens tillförlitlighet är en noggrant formulerad metod och analys viktig (Chekol, 2012). 
Val av metod, beskrivning av urval, datainsamling, analys och intervjuguide finns noggrant 
beskriven i denna studie vilket anses bidra till studiens tillförlitlighet. Den semistrukturerade 
intervjuguiden finns med som bilaga och ett utdrag ur analysprocesstabellen finns 
presenterad i studien för att den som läser ska kunna få en uppfattning om författarens 
tankegångar vilket bidrar till både trovärdighet och tillförlitlighet. En noggrant beskriven 
metod och intervjuguide ger andra forskare möjligheten att upprepa samma studie eller 
genomföra nya studier kring samma fenomen.   
 
För att kunna belysa BHV-sköterskornas uppfattningar av stöd i arbetet med barn som far 
illa ansågs intervjuer vara den mest lämpliga datainsamlingsmetoden. Detta för att få fram 
så stor variation som möjligt och upptäcka olika tankemönster kring samma fenomen vilket 
är målet med fenomenografiska studier enligt Chekol (2012). Datainsamlingen skedde till 
största del som individuella, semistrukturerade intervjuer med öppna frågor vilket är den 
vanligaste metoden för fenomenografiska studier (Chekol, 2012). Anledningen till att 
individuella intervjuer är att föredra framför fokusgruppintervjuer är att människors 
interaktioner inte är i fokus vid individuella intervjuer och att det i en gruppdiskussion kan 
vara svårt att fånga tydliga beskrivningar och uppfattningar av fenomenet (Chekol, 2012). 
En av intervjuerna genomfördes med två BHV-sköterskor samtidigt. Farhågan inför den 
intervjun var att intervjun skulle utvecklas mot en fokusgruppintervju där deltagarna själva 
styrde diskussionen och där beskrivningar och uppfattningar av fenomenet skulle vara svåra 
att fånga och därmed påverkat resultatet, men så blev det inte. Deltagarna var noga med att 
svara en i taget utifrån de frågor som ställdes i intervjuguiden.  
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Enligt Chekol (2012) ökar också studiens tillförlitlighet och trovärdighet om resultatet stärks 
med relevanta utdrag eller citat från intervjuerna. Resultatet, som i den här studien 
presenteras i beskrivnings- och underkategorier, förstärks genom relevanta citat ur 
intervjuerna vilket bidrar till studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Citaten presenteras 
utan hänvisning till källan, detta med hänvisning till studiens etiska överväganden och 
konfidentialitetskrav som innebär att uppgifter som inhämtats till den här studien behandlas 
med konfidentialitet där intervjudeltagarnas identiteter inte får avslöjas. Enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012) kan studiens tillförlitlighet även påverkas beroende på om 
studien genomförts med en eller två författare. En svaghet med studien skulle kunna vara att 
studien endast har en författare och risken med en författare är att materialet endast tolkas 
på ett sätt. Risken är också att författarens förförståelse påverkar analysarbetet och därmed 
resultatet. Förförståelse beskrivs av Dahlberg (2014) som tidigare kunskaper och 
erfarenheter som kan få betydelse i hur en människa uppfattar något. Dahlberg (2014) menar 
vidare att förförståelsen antingen kan bidra till en människas utveckling eller hämma den 
genom att låta tidigare erfarenheter och kunskaper utgöra ett hinder i att lära nya saker och 
kan också göra att människan dömer ut något på förhand. Den egna förförståelsen i detta 
fallet är av att BHV-sköterskor inte erhåller det stöd som krävs för att kunna arbeta med barn 
som far illa. Denna förförståelse grundar sig i upplevelser från verksamhetsförlagd 
utbildning inom BHV hösten 2018 där stödet till BHV-sköterskorna vid svåra fall och 
situationer upplevdes vara litet. Författaren har dock varit noga med att få synpunkter och 
vägledning från handledare under studiens gång för att inte låta den egna förförståelsen 
påverka studiens resultat.  
 
Begreppet överförbarhet används för att kunna bedöma studiens trovärdighet och handlar 
om huruvida studiens resultat är överförbart eller användbart på andra grupper eller 
situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Huruvida studiens resultat är 
överförbart till andra grupper eller situationer lämnas till läsaren att bedöma. Även om 
resultatet lyfter fram viktiga aspekter i hur stöd uppfattas av BHV-sköterskorna, vilket kan 
vara av värde även för grundutbildade sjuksköterskor och distriktssköterskor i andra 
verksamheter, skulle en ny studie med större deltagarantal vara att rekommendera för att 
kunna säga att resultatet är överförbart.  

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa BHV-sköterskors uppfattningar av stöd i deras arbete med 
barn som far illa. Resultatet visade att arbetet med barn som for illa var komplext samtidigt 
som det belyste att stöd var ett begrepp med flera dimensioner. Stöd uppfattades av BHV-
sköterskorna som någon att diskutera tankar, känslor och idéer med, någon som bekräftar 
dem samt någon att få vägledning av i svåra situationer. Stödet, som i likhet med hur 
Thorstensson (2012) beskriver stöd, uppfattades vara av emotionell och praktisk karaktär 
vilka båda var viktiga för BHV-sköterskorna. Det emotionella stödet beskrivs av 
Thorstensson (2012) som det stöd som är mest avgörande för en positiv inverkan på en 
person och karaktäriseras av känslor som empati, kärlek och förtroende. Det bidrar också till 
trygghet och tillhörighet. Thorstenssons (2012) beskrivning av det emotionella stödet 
stämmer väl överens med hur BHV-sköterskorna i den här studien uppfattade och beskrev 
sitt emotionella stöd. Det emotionella stödet uppfattades av BHV-sköterskorna som någon 
att samtala och diskutera med samt någon att få vägledning av vilket bidrog till att de kände 
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sig trygga och fick känslan av att inte vara ensamma i sin profession och i arbetet med barn 
som far illa. Det praktiska stödet uppfattades kunna utgöras av exempelvis hembesök 
tillsammans med personal från Socialtjänsten eller en kollega. Det kunde också innebära att 
få avlastning av kollegor och få möjlighet att avboka besök.  
 
Resultatet av denna studie visar att arbetet med barn som far illa var psykiskt påfrestande 
och uppfattades kräva stort stöd enligt BHV-sköterskorna. I likhet med tidigare forskning 
(Barrett et al., 2016; Dahlbo et al., 2017; Lima, Goncales & Pinto, 2017; Rowse, 2009;) 
erhöll BHV-sköterskorna stöd främst av sina kollegor men också från övriga i teamet, 
exempelvis verksamhetschef och psykolog. Det som skiljer denna studie mot tidigare 
forskning är att BHV-sköterskorna erhöll stöd från verksamhetschefer och även 
professionellt stöd via handledning med psykolog. Stöd från verksamhetscheferna var dock 
beroende av hur insatta de var i BHV-sköterskornas arbete. Den tidigare forskningen visar 
att stöd från just verksamhetschefer eller psykologer är något som saknats och efterfrågats 
och som ansetts vara avgörande för BHV-sköterskans vårdande förmåga (Barrett et al., 2016; 
Dahlbo et al., 2017; Rowse, 2009; Söderman & Jackson, 2011).  
 
I denna studie framkom att stöd kunde vara avgörande för att BHV-sköterskorna skulle orka 
att arbeta inom BHV och att uteblivet stöd hade kunnat få konsekvenser. När BHV-
sköterskorna uppfattade arbetet som tungt och de inte fick det stöd de var i behov av, 
riskerade orosanmälan till Socialtjänsten att utebli och barnet riskerade då att fara illa. 
Tidigare forskning visar att barn som far illa riskerar att drabbas av negativa konsekvenser 
både på lång och kort sikt, såväl fysiskt som psykiskt (Dahlbo, Jakobsson & Lundqvist, 
2017; Glaser et al., 2009; Plitz & Wachtel, 2009), vilket var något som BHV-sköterskorna i 
den här studien påpekade och var medvetna om. I den här studien framkom dessutom att 
uteblivet stöd hade kunnat bidra till oro och rädsla hos BHV-sköterskorna över att behöva 
stå till svars med sitt namn, över att behöva närvara vid en rättegång och att behöva utstå hot 
från upprörda anhöriga till barnet. Det var något som också kunde hindra dem från att 
upprätta en orosanmälan. Att ha mod och ork att genomföra en orosanmälan trots eventuella 
konsekvenser uppfattades kräva stort stöd för BHV-sköterskorna. Tidigare forskning visar 
just att rädsla och oro inför eventuella konsekvenser av en orosanmälan till Socialtjänsten är 
vanligt och en orsak till varför BHV-sköterskor ibland väljer att inte göra en orosanmälan 
(Barrett et al., 2016; Borimnejad & Khoshnavay Fomani, 2015). Ytterligare en orsak till 
varför BHV-sköterskorna i den här studien ibland valde att avvakta med att göra en 
orosanmälan var att det ändå inte skulle leda någonstans och hela processen uppfattades i 
många fall vara ”lönlös” vilket överensstämmer med tidigare forskning (Barrett et al., 2016; 
Borimnejad & Khoshnavay Fomani, 2015). En reflektion kring detta är att det är angeläget 
att BHV-sköterskan erhåller stöd för att orka och ha mod att utöva sitt omvårdnadsansvar 
vid misstanke eller vetskap om barn som far illa. Stöd är inte bara viktigt för BHV-
sköterskans förutsättningar att kunna utöva sitt omvårdnadsansvar, utan i allra högsta grad 
avgörande för huruvida de barn som far illa verkligen får den vård och omsorg som de 
behöver och har rätt till vilket de tenderar att inte få när stöd uteblir och BHV-sköterskan 
inte vågar eller orka orosanmäla.  Utökat stöd genom utvecklat samarbete mellan de olika 
professionerna och instanserna som ingår i teamet kan vara avgörande för att få en bättre 
vårdkedja kring barn som far illa.  
 
Resultatet av denna studie belyser hur BHV-sköterskorna uppfattar stöd och hur det påverkar 
dem i deras arbetet. Det framkom även att stödet uppfattades som otillräckligt. Resultatet 
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visar att det fanns organisatoriska faktorer som kunde utgöra ett hinder för BHV-
sköterskornas uppfattningar av stöd. BHV-sköterskorna i denna studie uppfattade och 
beskrev bristande återkoppling och samverkan med Socialtjänsten vilket bidrog till känslor 
av frustration, misströstan och brist på stöd. BHV-sköterskorna uppgav att de ibland drog 
sig för att upprätta en orosanmälan oh upplevde att de behövde samla på sig oro och bevis 
på att barn for illa för att få hjälp och stöd av Socialtjänsten. Resultatet av denna studie har 
stora likheter med tidigare forskning av Kraft och Eriksson (2015) som visar att brister i 
samverkan och återkoppling med Socialtjänsten påverkar känslan av stöd och även 
frekvensen av orosanmälningar. En reflektion kring detta är att utan stöd och vid bristande 
återkoppling riskerar orosanmälan att utebli vilket får konsekvenser för de barn som far illa. 
Detta gör att det är angeläget att stärka samarbetet mellan olika instanser så att BHV-
sköterskorna lättare kan få stöd vid misstanke om barn som far illa. 
 
Resultatet av denna studie visar att BHV-sköterskorna hade önskemål om ett mer utvecklat 
samarbete i teamet. Detta kunde exempelvis ske genom att göra gemensamma hembesök 
tillsammans med personal från Socialtjänsten eller be en kollega eller BHV-läkaren närvara 
vid besöken på BVC. BHV-sköterskorna uppgav att möjligheten egentligen redan fanns men 
på grund av tidsbrist så var detta svårt att genomföra. Genom att göra gemensamma besök 
kunde fler se på samma situation och utbyta tankar kring denna vilket kunde utgjort ett stöd 
för BHV-sköterskorna. Enligt Bracewell (2018) och Leslie Herbert och Bromfield (2019) 
kan ett multiprofessionellt teamarbete gynna såväl enskilda teammedlemmar som barn som 
far illa. Ett utökat teamarbete med en bra gruppdynamik där tillit till varandra är centralt kan 
få positiva konsekvenser.  Ur ett juridiskt perspektiv påtalar Bracewell (2018) och Leslie 
Herbert och Bromfield (2019) att ärende angående barn som far illa väger tyngre i rätten om 
ärendet har hanterats av ett multiprofessionellt team där exempelvis sjuksköterskor, läkare, 
psykologer och socionomer ingår. Dessutom framkommer att den misshandlande föräldern 
eller vårdnadshavaren döms i större utsträckning än om ärendet enbart hade hanterats av en 
enskild individ, exempelvis BHV-sköterskan. Det visar hur viktigt stöd genom ett 
välutvecklat samarbete mellan de olika professionerna är och vilken betydelse teamarbete 
har för arbetet med barn som far illa vilket är något för hela teamet inom alla verksamheter 
för BHV att ta i beaktning. Även om teamarbetet är viktigt för den enskilda BHV-
sköterskans känsla av stöd och känsla av att inte vara ensam i svåra situationer, har det även 
stor betydelse ur ett juridiskt perspektiv vilket får positiva effekter för det barn som far illa 
vilket har större chans att få en förändrad livssituation.  
 
I denna studie framkom att BHV-sköterskorna saknade var möjligheten till tid för 
bearbetning och reflektion efter att ha varit med om ett jobbigt möte eller ett tungt besked. 
Möjligheterna för detta uppfattades vara små och var något som efterfrågades av BHV-
sköterskorna för ökat stöd. Tidigare forskning visar att distriktssköterskor som arbetar med 
barn som far illa ofta upplever att de är ensamma i situationen kring barnet och inte har det 
stöd som de önskar (Barrett et al., 2016; Rowse, 2009).  Möjligheten att få reflektera över 
svåra situationer, både de som har varit och de som stundar, upplevs små vilket påverkar 
distriktssköterskornas vilja och mod att göra en orosanmälan (Rowse, 2009). Att arbeta med 
barn som far illa är krävande, framför allt ur ett känslomässigt perspektiv (Lima et al., 2017; 
Rowse, 2009). Distriktssköterskor utsätts ofta för traumatiska händelser kring barn och deras 
familjer. Plötslig spädbarnsdöd är ett exempel på vad som upplevs som särskilt svårt att 
hantera och som faktiskt orsakar emotionellt lidande för distriktssköterskor. Behov av stöd i 
liknande situationer är viktigt för distriktssköterskans fortsatta förmåga att vårda och ge 
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omsorg till barn och deras familjer (Lima et al., 2017). En reflektion kring detta är att det är 
av största vikt att arbetet kan organiseras så att det finns tid för bearbetning och reflektion 
för att stärka BHV-sköterskans vårdande förmåga och förmåga till att ansvara för det 
omvårdnadsansvar som följer med professionen. Enligt Eriksson (2018) utgörs vårdandet av 
ett helhetsperspektiv där distriktssköterskan tar hela människan i beaktning. Utan tid för 
reflektion kan det finnas risk för att BHV-sköterskan förlorar förmågan att ha ett 
helhetsperspektiv i mötet med barn som far illa. Det kan leda till att de inte vågar se och 
upprätta en orosanmälan till Socialtjänsten och barnet får inte sitt omvårdnadsbehov 
tillgodosett. När BHV-sköterskan får stöd av verksamhetschefen genom att få tid att vara i 
en svår situation och även tid efteråt, ges kraft och möjlighet att utföra ett bra arbete och att 
faktiskt kunna ge de barn och familjer som kommer till BVC bästa möjliga vård. När tid för 
reflektion och bearbetning inte finns minskar frekvensen av orosanmälningar till 
Socialtjänsten vilket är ett stort problem som kan få förödande konsekvenser för barn som 
far illa. BHV-sköterskans stöd är i allra högsta grad beroende av verksamhetschefen är vilket 
är något som bör tas i beaktning ute i vårdverksamheterna.  
 
 

Konklusion 
Resultatet av studien visar att BHV-sköterskan har en central roll i arbetet med barn som far 
illa där stöd är mycket betydelsefullt för BHV-sköterskans arbete, vårdande förmåga och 
omvårdnadsansvar. Uteblivet stöd skulle kunna medföra uteblivna orosanmälningar till 
Socialtjänsten och vilket kan få konsekvenser för såväl BHV-sköterskan som de barn som 
far illa. Stöd från samtliga professioner i teamet är viktigt, inte minst från 
verksamhetscheferna som behöver bli mer insatta i BHV-sköterskornas arbete för att kunna 
ge det stöd som efterfrågas. Stöd från ett multiprofessionellt team gynnar inte bara den 
enskilda BHV-sköterskan utan har visat sig ha stora positiva effekter ur ett juridiskt 
perspektiv för barn som far illa eller riskerar att fara illa.  
 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
Det mest centrala som har framträtt ur resultatet av denna studie är de organisatoriska 
faktorerna som påverkar BHV-sköterskornas uppfattningar av stöd. En fördjupad kunskap 
om BHV-sköterskornas uppfattning av stöd skulle kunna bidra till ökad handlingsberedskap 
i mötet med barn som far illa. Resultatet skulle kunna användas som kunskapsunderlag för 
organisatoriska förändringar och rutiner inom vårdorganisationen och mellan Hälso- och 
sjukvården, Socialtjänst och förskola. Delar av resultatet skulle dessutom kunna användas i 
all vårdkontext där sjuksköterskor möter barn som misstänks far illa. Fortsatta studier inom 
området är önskvärda. Eftersom samtliga intervjudeltagare i studien utgörs av kvinnor skulle 
det vara av värde att även få det manliga perspektivet av uppfattning av stöd.
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide 
 
 
Frågor som kommer att ställas till samtliga deltagare  
 
1. Vad innebär stöd för dig i ditt arbete med barn som far illa? 
 
2. Vilket stöd skulle du vilja ha i arbetet med barn som far illa? 
 
3. Vad tror du att uteblivet stöd skulle få för konsekvenser för dig i ditt arbete med barn som 
far illa? 
 
 
 
Demografiska frågor som kommer att ställas till samtliga deltagare 
 
1. Hur gammal är du? 
 
2. Har du vidareutbildning till distriktssköterska eller till barnsjuksköterska? 
 
3. Hur länge har du arbetat inom BHV? 
 
 
 
  



 
 

Bilaga 2 
 
Informationsbrev till verksamhetschefer 
 
Information om genomförande av studie kring BHV-sköterskors uppfattningar av stöd 
i arbetet med barn som far illa.   
 
 
Antalet barn som far illa ökar i Sverige samtidigt som det finns ett stort mörkertal av barn 
som far illa och som inte får den hjälp och omsorg som de behöver. Barn som far illa riskerar 
att utveckla såväl fysisk som psykisk ohälsa senare i livet. Att möta barn som far illa och 
deras föräldrar är känslomässigt påfrestande för distriktssköterskan. Forskning visar att 
distriktssköterskans stöd från chef och medarbetare i arbetet med barn som far illa kan vara 
avgörande för distriktsköterskans vilja och mod att upprätta en orosanmälan. Studien är ett 
examensarbete på avancerad nivå inom omvårdnad och en del i specialistutbildningen till 
distriktssköterska vid Högskolan i Skövde.  
 
Med detta brev tillfrågas du om samtycke till att distriktssköterskor inom din verksamhet för 
BHV tillfrågas att delta i en intervju. Studien kommer att beröra distriktssköterskornas 
uppfattningar av stöd i arbetet kring barn som far illa och beräknas ta 30 - 45 minuter. 
Intervjuerna sker vid ett tillfälle och kommer att spelas in med mobiltelefon för att sedan 
transkriberas till text.  
 
Medverkan i studien är högst frivilligt och deltagarna kan närsomhelst under studiens gång 
avbryta sin medverkan utan vidare motivering. Samtliga uppgifter som distriktssköterskorna 
lämnar till mig kommer att behandlas med konfidentialitet och inte göras åtkomligt för 
obehöriga. När arbetet är färdigt kommer det att finnas tillgängligt i DiVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet) vid Högskolan i Skövde. Därefter kommer intervjumaterialet att 
förstöras. Alla som deltagit i studien kommer få möjlighet att få en kopia av examensarbetet 
om så önskas.  
 
Syftet med studien är att belysa BHV-sjuksköterskors uppfattningar av stöd i arbetet med 
barn som far illa.  Resultatet av studien kommer förhoppningsvis att kunna användas och 
vara till nytta för distriktssköterskestudenter såväl som verksamma distriktssköterskor. 
 
Ansvarig för studien är Moa Hillström och Margareta Larsson. Har du frågor om studien är 
du välkommen att höra av dig till någon av oss.  
 
Moa Hillström   Margaretha Larsson 
Distriktssköterskestudent   Lektor i omvårdnad 
Högskolan i Skövde   Högskolan i Skövde 
a18moahi@student.his.se     margaretha.larsson@his.se 
XXX-XX XX XX   0500-448479 
 
 
 
 
Ditt samtycke för studien skickas via e-post till a18moahi@student.his.se



 
 

Bilaga 3 

 
Informationsbrev till deltagare 
 
Information om deltagande i en studie avseende BHV-sköterskors uppfattningar av 
stöd i arbetet med barn som far illa.  
 
Du tillfrågas i detta brev om deltagande i en studie vars syfte är att belysa BHV-sköterskors 
uppfattningar av stöd i arbetet med barn som far illa.  Resultatet av studien kommer 
förhoppningsvis att kunna användas och vara till nytta för distriktssköterskestudenter såväl 
som verksamma distriktssköterskor och barnsjuksköterskor inom BHV.   
 
Antalet barn som far illa ökar i Sverige samtidigt som det finns ett stort mörkertal av barn 
som far illa och som inte får den hjälp och omsorg som de behöver. Barn som far illa riskerar 
att utveckla såväl fysisk som psykisk ohälsa senare i livet. Att möta barn som far illa och 
deras föräldrar är känslomässigt påfrestande för distriktssköterskan. Forskning visar att 
distriktssköterskans stöd från chef och medarbetare i arbetet med barn som far illa kan vara 
avgörande för distriktsköterskans vilja och mod att upprätta en orosanmälan. Studien är ett 
examensarbete på avancerad nivå inom omvårdnad och en del i specialistutbildningen till 
distriktssköterska vid Högskolan i Skövde.  
 
Intervjun kommer att beröra din uppfattning av stöd i arbetet kring barn som far illa och 
beräknas ta 30 - 45 minuter. Det är viktigt att intervjun sker i en ostörd miljö på en tid och 
plats som Du som deltagare väljer.  Intervjuerna sker vid ett tillfälle och kommer att spelas 
in med mobiltelefon för att sedan transkriberas till text. Alla uppgifter kring dig som 
deltagare i studien kommer att behandlas med största konfidentialitet. Detta innebär att 
varken namn eller övriga personuppgifter samt dina upplevelser kring det studerade ämnet 
kommer att göras åtkomligt för obehöriga. Dina svar på intervjufrågorna kommer att 
avidentifieras och användas i text i examensarbetet och kommer att diskuteras muntligt med 
kurskamrater och handledare. När arbetet är färdigt kommer det att finnas tillgängligt i DiVA 
(Digitala Vetenskapliga Arkivet) vid Högskolan i Skövde. Därefter kommer 
intervjumaterialet att förstöras. Alla som deltagit i studien kommer få möjlighet att få en 
kopia av examensarbetet om så önskas.   
 
Medverkan i studien är högst frivilligt och Du kan närsomhelst under studiens gång avbryta 
din medverkan utan vidare motivering. Med detta brev följer ett svarsbrev med samtycke 
kring deltagande i studien som du lämnar vid intervjutillfället. Jag kommer att kontakta dig 
via telefon inom några dagar för att boka in en tid för intervju.  
 
Ansvarig för studien är Moa Hillström och Margareta Larsson. Har du frågor om studien är 
du välkommen att höra av dig till någon av oss.  
 
Moa Hillström   Margaretha Larsson 
Distriktssköterskestudent   Lektor i omvårdnad 
Högskolan i Skövde   Högskolan i Skövde 
a18moahi@student.his.se     margaretha.larsson@his.se 
XXXX-XX XX XX   0500-448479 



 
 

Bilaga 4 
 
 
Samtycke till deltagande i studie 
 
Nedan ger du ditt samtycke till att medverka i studien där BHV-sköterskors uppfattningar 
av stöd i arbetet med barn som far illa undersöks. Läs igenom nedanstående punkter noga 
och ge ditt samtycke genom att skriva under med din namnteckning längst ned.  
 
 
Samtycke 
 

• Jag har tagit del information om samt genomförandet av studien.  
• Jag har fått tillfälle att ställa frågor innan studien påbörjas och vet vem jag ska vända 

mig till med frågor. 
• Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är helt frivilligt och att jag 

närsomhelst kan dra tillbaka mitt samtycke och avbryta mitt deltagande i studien utan 
vidare motivering. 

• Jag ger mitt samtycke till att författaren i studien lagrar och bearbetar den information 
som insamlas under studietiden.  

• Jag ger mitt samtycke att deltaga i studien förutsatt att mina uppgifter behandlas med 
konfidentialitet och att inga obehöriga kan ta del av insamlat material.  

 
 
 
 
 
Ort och datum …………………. / ………… 2019 
 
 
 
_____________________________    _____________________________              
Namnteckning deltagare   Namnförtydligande deltagare 
 
 


