
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHAKEN BABY SYNDROM, BVC-

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER 

AV MÖTET MED FAMILJEN 

 

SHAKEN BABY SYNDROME CHILD 

HEALTH CARE NURSES´EXPERIENCES 

OF MEETING THE FAMILY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examensarbete inom huvudämnet omvårdnad 

Avancerad nivå 

15 högskolepoäng 

Höstterminen 2012 

 

Författare: Liselotte Malm 

Sofie Nilsson 

     

 



SAMMANFATTNING 

Titel: Shaken Baby Syndrom, BVC-sjuksköterskors erfarenheter av mötet med familjen. 

 

Författare: Malm, Liselotte; Nilsson, Sofie 

 

Institution: Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde 

 

Kurs: Examensarbete i omvårdnad, OM771A, 15hp 

 

Handledare: Sahlsten, Monika 

 

Examinator: Westin, Lars 

 

Sidor: 22 

 

Månad och År: Oktober 2012 

 

Nyckelord: BVC-sjuksköterska, familj, mötet, Shaken Baby Syndrom 

_______________________________________________________________________ 

 

Bakgrund: Shaken Baby Syndrom är en allvarlig form av barnmisshandel. Förekomsten är 

vanligare bland barn under ett år och barnets skrik anses vara den enskilt största orsaken. 

BVC-sjuksköterskorna har ett ansvar i att arbeta förebyggande mot Shaken Baby Syndrom. 

Att som BVC-sjuksköterska möta en familj där barnet utsatts för skakvåld väcker mycket 

känslor och ställer höga krav på professionalitet.  

Syfte: Syftet med denna studie var att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta 

en familj, där barnet utsatts för Shaken Baby Syndrom. 

Metod: Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Fem 

intervjuer genomfördes med BVC-sjuksköterskor. 

Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra kategorier; lyhörd för 

varningssignaler, tillämpa beprövad kunskap, egna insatser otillräckliga och kollegial 

avlastning med totalt 11 underkategorier. 

Konklusion: Resultaten av denna studie kan bidra till att utveckla och förbättra BVC-

sjuksköterskors komplexa arbetssituation i mötet med familjen. Det kan också bidra till att 

BVC-sjuksköterskor lättare upptäcker varningssignaler och får en större insikt i betydelsen 

av att arbeta förebyggande och därmed minskar förekomsten av Shaken Baby Syndrom. 
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Background: Shaken Baby Syndrome is a serious form of child abuse. The occurrence is 

more frequent among children younger than one year, and the baby's cries are considered 

the largest single cause. Child health care nurses have a responsibility to work to prevent 

Shaken Baby Syndrome. Meeting a family where the child has being abused evokes a lot 

of emotions and requires a high level of professionalism. 

Aim: The aim of the study was to highlight child health care nurses’ experiences of 

meeting a family, where the child is a victim of Shaken Baby Syndrome. 

Method: The data were analyzed using qualitative content analysis technique with an 

inductive approach. Five interviews with child health care nurses’ were performed. 

Result: Four categories emerged from the analysis; perceptive to warning signs, 

application of proven knowledge, own efforts inadequate and collegiate relief, with 11 

subcategories. 

Conclusion: The results of this study may contribute to develop and improve how child 

health care nurses handle their complex interaction with families. It can also contribute to a 

deeper understanding and awareness of warning signs. Preventive work is essential to 

decrease the prevalence of Shaken Baby Syndrome.  
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INLEDNING 

År 2010 anmäldes 2389 fall av barnmisshandel i Sverige i åldern 0-6 år (Shannon, 2011), 

mörkertalet för barnmisshandel anses dock vara stort (Svedin, 2007). Bland barn som är 

yngre än ett år handlar misshandeln ofta om att barnet har skakats kraftigt, så kallat Shaken 

Baby Syndrom (SBS). Det finns ingen tillförlitlig statistik på hur många barn som drabbas 

av SBS, men uppskattningsvis handlar det om 100 barn per år i hela landet. Förekomsten 

av SBS är vanligast hos barn mellan två till åtta månader, barnets skrik anses vara den 

enskilt största orsaken (Reijneveld, van der Wal, Brugman, Hira Sing & Verloove-

Vanhorick, 2004). Sjuksköterskor med specialistutbildning som arbetar inom 

barnhälsovård, även kallat BVC-sjuksköterskor har ansvar för att arbeta förebyggande mot 

exempelvis SBS. Det första hembesöket när barnet är nyfött är ett tillfälle för BVC-

sjuksköterskan att möta familjen och bygga upp en förtroendefull relation. Denna relation 

förändras drastiskt om barnet har blivit utsatt för SBS och kan väcka olika känslor hos 

BVC-sjuksköterskan, som trots detta behöver agera professionellt och fortsätta vara ett 

stöd för familjen. Att som sjuksköterska möta ett barn som blivit utsatt för SBS och dess 

föräldrar är en komplex upplevelse som skapar ambivalenta känslor. Detta är särskilt 

krävande då barnets förälder kan vara den misstänkte förövaren (Tingberg, Bredlöv & 

Ygge, 2008). Kunskaper behöver därmed utvecklas för att kunna möta familjen på ett 

professionellt sätt vilket fokuseras i denna studie. 

BAKGRUND  

Barnhälsovård  

Den svenska barnhälsovården grundades i mitten på 1930-talet. Då var målet att förbättra 

barns näringstillstånd och omvårdnaden kring barnet. De första vaccinationerna etablerades 

under 1950-talet. På 1970-talet infördes vikt och längdkurvor vilket innebar mer 

tidskrävande metoder för hälsoövervakningen, med syfte att hitta avvikelser och 

hälsobrister. Dagens problem bland barn är mer psykosociala, psykiska eller har 

psykosomatisk karaktär (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009). 

 

Idag omfattar barnhälsovård alla barn i befolkningen och är frivillig. Anslutningen bland 

barnfamiljer är näst intill 100%. Verksamheten bedrivs på barnavårdscentraler (BVC) som 

är lokaliserade på vårdcentraler eller familjecentraler. Verksamheten bedrivs både 

individuellt och i gruppverksamhet för barn och föräldrar (Hallström & Linberg, 2009). 

Barnhälsovårdens kärnuppdrag är att främja all barns hälsa och allsidig utveckling. 

Huvudmålen är att minska dödlighet, sjuklighet och funktionsnedsättning bland barn, samt 

att stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och härigenom bidra till gynnsamma 

förutsättningar för en mångsidig utveckling för barnet (Magnusson et al., 2009). 

 

Barnhälsovården följer intentionerna i FN:s konvention om barns rättigheter som utgår från 

fyra grundprinciper: Alla barn har samma rättigheter. Barnets bästa skall vara vägledande 

vid alla beslut som rör barn. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende 

rätt till livet och skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och 
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utveckling. Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad (Regeringskansliet, 

2006).  

 

Barnhälsovårdens insatser följer ett speciellt basprogram som är likartat över hela landet. 

Basprogrammet innebär regelbunden hälsoövervakning med tillväxt och 

utvecklingsuppföljning, screening och vaccinationsprogram (Hallström & Lindberg, 2009). 

I en rapport från socialstyrelsen anges att sjuksköterskor och läkare inom barnhälsovården 

vanligtvis följer det basprogram som utformats inom varje landsting men att det saknas 

aktuella, nationella riktlinjer för barnhälsovården (Socialstyrelsen, 2011). 

BVC-sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan som arbetar inom barnhälsovård ska ha specialistsjuksköterskeutbildning 

med inriktning mot öppen hälso- och sjukvård, även kallat distriktssköterska, eller mot 

hälso- och sjukvård för barn och ungdom. BVC-sjuksköterskan ser till att alla barn som är 

inskrivna på BVC-mottagningen erbjuds de hälsoundersökningar, vaccinationer och den 

hälsoinformation som ingår i det allmänna basprogrammet. BVC-sjuksköterskan är den 

som har den första kontakten med ett nyfött barn eller nyinflyttat barn. En första 

bedömning görs av BVC-sjuksköterskan över varje barns och familjs behov av hälsovård, 

omvårdnad och stöd (Magnusson et al., 2009). Redan på mödravårdscentralerna kan 

mödrar och fäder identifieras som ligger i riskzonen för att misshandla eller försumma sina 

barn (Magnusson et al., 2009). Samarbete och kommunikation mellan mödravård, 

förlossningsvård och barnavårdscentral är nödvändig, även när det gäller att 

vidareförmedla varningssignaler om att ett litet barn ligger i riskzonen. BB-avdelningarna 

skall på samma sätt samarbeta och kommunicera med BVC, som har den viktigaste rollen 

vid samverkan kring små barn. De ska vara observanta på barnets kropp och utveckling 

såväl fysiskt som psykiskt. BVC har nära kontakt med BB och får såväl skriftlig som 

muntlig information om eventuella missförhållanden som inger oro för barnet. Förutom 

uppföljning av barnet skall BVC-sjuksköterskan även arbeta preventivt. Hembesöket är en 

bra metod för att lära känna familjen och bygga upp en förtroendefull relation. Hembesöket 

görs i samband med första nyföddhetsundersökningen och det är önskvärt att båda 

föräldrarna är med. Här är ett bra forum för BVC-sjuksköterskan att ta upp hur föräldrarna 

kan trösta sitt skrikande barn och informera om SBS (Magnusson et al., 2009) 

Förekomsten av SBS minskar om föräldrarna får information om detta under första 

hembesöket (Barr, Trent & Cross, 2006). 

Familjecentrerad omvårdnad 

Familjecentrerad omvårdnad bygger på att hälso- och sjukvården inte bara tar hand om 

barnet utan även ser till dess familj. Tanken om omvårdnaden som individanpassad byts till 

ett familjecentrerat synsätt för att se till den enhet som familjen står för (Sheilds, Pratt & 

Hunter, 2006). Familjecentrerad omvårdnad har tidigare varit en självklarhet inom 

omvårdnaden (Wright & Leahey, 1998). Ursprungligen genomfördes all omvårdnad i 

hemmen, därav blev familjen en del av vården kring en sjuk familjemedlem. När sedan 

vården i början av 1900-talet flyttades från hemmen till att övervägande äga rum på 

sjukhus och institutioner försvann också familjefokus i omvårdnaden. Familjen var inte 

längre en naturlig del i vårdandet som det hade varit sedan tidigare. Även det naturliga 
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kretsloppet med födsel och död blev något främmande och betraktades som avlägset och 

skrämmande (Wright & Leahey, 1998).  

 

Under de senaste decennierna har dock fokus på familjens delaktighet i omvårdnaden 

återigen kommit att bli allt mer betydelsefull (Wright & Leahey, 1998). Familjen idag har 

en hälsofrämjande funktion som börjar redan under graviditeten med kontroller på 

mödravårdscentralen. När barnet sedan är fött följer täta kontroller på BVC där föräldrarna 

erbjuds rådgivning och uppföljning av barnet och familjen. Barnhälsovården har fått ett allt 

större ansvar i att ta hand om familjerna på grund av att småbarnsfamiljer i modern tid 

lever allt mer isolerade. Avstånden till föräldrar och andra familjemedlemmar har blivit 

längre och den kontakt som tidigare var självklar inom familjen är mer sällsynt idag 

(Kirkevold, 2001). Wright och Leahey (1998) menar att den viktigaste variabeln för att 

främja familjecentrerad omvårdnad är sjuksköterskans problemförståelse. Det är 

sjuksköterskans förmåga att tänka interaktionellt som bidrar till att flytta fokus från enbart 

individen till att se hela familjen. Att övergå från ett individcentrerat perspektiv till ett mer 

familjecentrerat görs lättare om sjuksköterskan får kunskap om hur hela familjen ska 

bedömas och behandlas. Varje sjuksköterska ska i alla möten med familjer, oavsett om det 

är för fem minuter eller fem år, ansvara för att det skapas ett sammanhang för helande och 

lärande. För att relationen mellan sjuksköterskan och familjen ska fungera optimalt och 

leda till god kontakt, genomgår både sjuksköterskan och familjen en lång 

förändringsprocess. Denna förändring påbörjas redan i första mötet (Wright & Leahey, 

2005). Som sjuksköterska är det viktigt att vara professionell och få tillstånd ett bra möte 

med familjen när ett barn blivit utsatt för misshandel. Att visa empatisk förmåga, lyssna 

och vara öppen för den berättelse som individen delger är viktigt inom sjuksköterskans 

profession (Tingberg et al., 2008).  

Barnmisshandel 

Fysisk barnmisshandel förekommer när föräldern genom sin egen aktiva handling skadar 

sitt barn. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar fysisk barnmisshandel som; 

händelser som innebär att någon vuxen i hemmet skadat barnet på ett sätt som är 

medicinskt påvisbart eller inrymmer våld som är onormalt i den aktuella kulturen (Svedin, 

2007). I Sverige förbjöds barnaga år 1979. Då infördes den nuvarande regleringen i 

föräldrabalken som bland annat anger att barn ska behandlas med aktning för sin person 

och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling (Föräldrabalken, SFS 1949:831, kap. 6, 1§). För myndigheter och personal 

inom hälso- och sjukvård som arbetar med eller kommer i kontakt med barn är i dag 

skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa 

(Socialtjänstlagen, SFS 2001:453, kap. 14, 1§). 

 

För det misshandlande barnet kan det vara livsavgörande att personalen på exempelvis 

BVC eller akutmottagningen tar sin anmälningsskyldighet på stort allvar. En förutsättning 

för att socialtjänsten skall kunna skydda ett barn och ge stöd och hjälp är att socialtjänsten 

får kännedom om att det finns missförhållanden (Hallström & Lindberg, 2009). Om 

socialtjänsten bedömer att ett barn är utsatt för akut fara, och det sannolikt finns ett behov 

av vård samt inte finns tid att avvakta beslut från länsrätten, kan socialtjänsten fatta beslut 

om omedelbart omhändertagande (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

[LVU], SFS 1990:52, 6 §). Detta kan även ske när barnet vårdas på sjukhus i fall då det 
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bedöms finnas risk för fortsatt misshandel på sjukhuset eller att föräldrarna lämnar 

vårdavdelningen med barnet. Beslutet innebär att sociala myndigheter övertar ansvaret för 

barnet (Svedin, 2007).   

 

Barn under ett år är en riskgrupp för misshandel (Landberg, Nordin, Ragert & Kanth, 

2007). De är dessutom extra svåra att skydda. Det finns ingen möjlighet att ta reda på exakt 

hur många spädbarn som blir misshandlade. Det går inte att fråga barnen. När ett barn 

börjar prata finns inga minnen kvar av det som hände före ett års ålder. De barn som blivit 

riktigt illa misshandlade lär sig kanske aldrig tala. Det finns sällan några vittnen då 

misshandeln sker i hemmet bakom stängda dörrar. Att försöka uppskatta omfattningen av 

misshandel mot små och späda barn blir därför mycket svårt. Varje år upptäcks cirka 20 

misstänkta fall av spädbarnsmisshandel i Stockholm. Om dessa siffror är representativa för 

Sverige skulle det innebära ungefär 100 barn per år i hela landet (Landberg et al., 2007). 

År 2009 anmäldes cirka 2000 fall av barnmisshandel inom familjen i åldrarna 0-6 år. På 

uppdrag av regeringen valdes 455 av dessa ut för en genomgång och analys. Resultatet 

visar att 3 % av de 455 fallen som analyserats har orsakats av att barnen blivit skakade 

(Shannon, 2011). 

Shaken Baby Syndrom 

Shaken baby syndrom (SBS) introducerades som ett begrepp år 1972 av John Caffey, och 

innebär skador på hjärnan som uppkommer när ett barn skakas kraftigt (Svedin, 2007). 

Skakvåld innebär att någon skakar ett barn för att exempelvis få barnet att sluta skrika. 

Detta är en mycket allvarlig form av misshandel (Magnusson et al., 2009). Huvudet hos ett 

spädbarn motsvarar cirka 25% av kroppsvikten jämfört med 10% hos en vuxen (Miehl, 

2005). Nackmusklerna är svaga i jämförelse med senare i livet, och konsekvenserna av 

detta gör att nacken inte kan absorbera den energi som uppstår genom whiplashliknande 

rörelser såsom skakning. Spädbarn saknar nackkontroll vilket gör att de inte kan mota eller 

minska kraften i skakningen (Fulton, 2000). 

 

När ett barn skakas kraftigt stöter hjärnan med kraft mot insidan av det hårda skallbenet 

(Magnusson et al., 2009). Blodkärl kan slitas av med blödningar som följd. Det ofta hårda 

greppet runt bröstkorgen försvårar andningen. Både syrebristen och skakningarna i sig kan 

göra att hjärnan svullnar med stor risk för grava hjärnskador eller att barnet dör 

(Magnusson et al., 2009). Skadorna som orsakas av SBS uppstår redan vid första 

skakningen. Svårighetsgraden i skallskadorna beror på hur kraftig skakningen har varit och 

hur lång tid skakningen pågått (Fulton, 2000). Förutom syrebrist och hjärnblödning kan 

skakningarna också ge blödningar på hornhinnan. Permanent synnedsättning förekommer 

hos 30-80% av barnen med intrakraniell och retinal skada (Fulton, 2000). En kombination 

av subduralhematom och näthinneblödningar talar mycket starkt för att barnet varit utsatt 

för misshandel i form av skakningar. Konsekvenserna efter SBS täcker ett brett spektra 

från inga alls till död. Barn som överlever riskerar att få bestående funktionshinder 

(Svedin, 2007).  

 

Enligt Fulton (2000) får uppskattningsvis en tredjedel av offren liten eller ingen skada, en 

tredjedel får svåra skador och en tredjedel dör. Det är en hög förekomst av dödsfall och 

bestående skador hos skakade barn. Av de barn som var medvetslösa vid ankomsten till 

sjukhuset dog 60%.  De som överlever SBS efter att ha legat i koma lider oftast av; 
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mentala funktionshinder, förlamning i armar, ben och bål, svår motorisk dysfunktion, 

blindhet, kroniska subdurala vätskeansamlingar, förstorade ventriklar, varierande grad av 

förlamning, eller andra grava funktionshinder. Upptäckten av milda eller måttliga mentala 

funktionshinder kanske inte upptäcks förrän barnet börjar skolan (Fulton, 2000).  

 

Förekomsten av SBS är vanligast hos barn under ett år, och framför allt hos barn mellan 

två till åtta månader. Barnets skrik tros vara orsaken till den ökade förekomsten (Barr et al., 

2006). Det finns en rad faktorer som ökar risken för att ett barn utsätts för SBS (Fulton, 

2000). Skrikande barn är den enskilt största orsaken som oftast leder till att barn skakas. 

Spädbarn skriker cirka 20% av dygnet, vilket vissa föräldrar upplever som att skriket är 

konstant. Spädbarn med kolik skriker ännu mer och är ofta otröstliga. Ett otröstligt barn 

kan få föräldrarna att känna sig hjälplösa och oerhört frustrerade. Många av föräldrarna 

som skakat sina barn anger att de inte menade att göra barnet illa, de ville bara få 

honom/henne att sluta skrika. Unga och ensamstående föräldrar faller ofta inom 

riskgruppen för SBS. Deras brist på livserfarenhet och mognad kan orsaka okontrollerad 

frustration när de ställs inför ett otröstligt spädbarn. Ett gråtande spädbarn i kombination 

med en förälder med låg impulskontroll är en mycket stor risk för SBS. Barn till 

drogberoende föräldrar befinner sig i extrem risk för SBS. Barn som gråter under längre 

perioder och är svårtröstade orsakar frustration hos föräldrarna, och detta i kombination 

med nedsatt mentalt status, placeras barnet i hög risk för SBS, vanvård och andra former 

av misshandel (Fulton, 2000).  

 

En annan faktor som kan vara en risk för att barnet utsättas för SBS är brist på ekonomiska 

resurser. Risken ökar ytterligare om barnet i sig är orsaken till att föräldrarna får 

ekonomiska bekymmer (Fulton, 2000). I en studie från Kanada anges att i hälften av alla 

fall av SBS är det den biologiska pappan som misshandlar. Styvpappa eller mammans 

pojkvän är inblandad i en femtedel av fallen (King, MacCay & Sirnick, 2003). En annan 

studie visar att 68,5% av förövarna vid SBS är män, jämfört med 31,5% kvinnor. Större 

delen av dessa män är partner till ensamstående mammor (Fulton, 2000). Flera studier 

visar också att förekomsten av SBS är något högre bland pojkar än flickor. Detta beror på 

att föräldrar har en föreställning om att pojkar är tåligare. I vissa kulturer anses att pojkar 

ska gråta mindre än flickor (Jaywant et al., 1998; Barlow & Minns, 2000). Även i Sverige 

är antalet anmälda fall av barnmisshandel större bland pojkar jämfört med flickor 

(Shannon, 2011)  

Förebyggande arbete mot Shaken Baby Syndrom 

Föräldrarna känner ofta skuld när de inte kan trösta barnet så det slutar gråta (Nash, Morris 

& Goodman, 2008). Det är viktigt att BVC-sjuksköterskan informerar föräldrarna om hur 

länge ett barn kan gråta till synes helt utan anledning, och att det inte är föräldrarnas fel. 

Trötthet hos föräldrar gör det svårare att trösta ett barn som skriker ihärdigt. Detta skapar 

frustration hos föräldern som i sin tur kan leda till att barnet skakas. Det är därför viktigt att 

BVC-sjuksköterskan uppmuntrar föräldrarna att ta alla tillfällen i akt att sova, och 

eventuellt stötta dem i att fråga en anhörig om avlastning. Fäder hanterar det gråtande 

barnet genom att ge det tillbaka till mamman. Att fäderna står för 70% av fallen med SBS 

kan bero på att de inte har samma kunskaper i barnuppfostran som mödrarna. Det är därför 

extra viktigt att BVC-sjuksköterskan involverar pappan så mycket som möjlig. Män kan 
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behöva stöd i att utveckla kunskaper för att känna en trygghet när de tar hand om sina 

nyfödda (Nash et al., 2008). 

 

Alla män och kvinnor som känner sig maktlösa när de ställs inför ett gråtande spädbarn, 

riskerar att förlora kontrollen över sina känslor och handlingar. Ska död och 

följdsjukdomar till följd av SBS kunna minskas krävs förebyggande åtgärder, särskilt till 

föräldrar. Information om SBS bör därför ges till alla familjer och all vårdpersonal (Goulet 

et al., 2009). Genom massiv information och utbildning av föräldrar kan i stort sett 

förekomsten av SBS halveras (Dias et al., 2005). En förälder som redan har misshandlat 

sitt barn behöver stöd och behandling bland annat genom att blir medveten om sitt 

problem. Först då kan situationer där misshandel uppstår undvikas (Hoffman, 2005). 

Sjuksköterskans möte med ett misshandlat barn och dess familj 

Att som sjuksköterska möta ett misshandlat barn och dess föräldrar är en komplex 

situation, då en av föräldrarna kan vara den misstänkte förövaren (Tingberg et al., 2008). I 

samma studie undersöktes hur sjuksköterskorna som var verksamma på ett barnsjukhus, 

upplevde mötet med ett misshandlat barn och dess föräldrar. Studien visar att 

sjuksköterskan har ambivalenta känslor, som hat gentemot förövaren men också empati för 

barnets familj och deras situation. Att ha dessa djupa känslor och samtidigt agera 

professionellt är en stor bedrift och är inte en självklarhet. Deras önskan var att kunna 

agera professionellt och de såg barnets säkerhet som den mest viktiga. De beskrev att de 

hade särskilda problem med att hamna i omständigheten av att vara både övervakare och 

vårdare, deras roll är inte att döma föräldrarna utan att ta hand om det drabbade barnet så 

bra som möjligt. Sjuksköterskorna kände sig obehagliga till mods i mötet med föräldrarna 

men ingen av dem hade några svårigheter att ge god omsorg till barnet. Genom att 

identifiera de kunskaper som förvärvats av sjuksköterskor under deras möten med 

misshandlade barn och deras föräldrar, kunde de bedöma vilken typ av särskilda åtgärder 

som borde användas för att förbättra vårdsituationen. Detta för att sjuksköterskorna skulle 

kunna behålla sin professionalitet. Dessa var; mer utbildning i ämnet, handledning och 

utveckling av kliniska riktlinjer (Tingberg et al., 2008). 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att vara professionell och få till stånd ett bra möte med 

familjen där ett barn blivit utsatt för misshandel. Att visa empatisk förmåga, lyssna och 

vara öppen för den berättelse som individen delger är viktigt inom professionen (Tingberg 

et al., 2008). Sjuksköterskan är i sin profession ålagd att agera neutralt, icke dömande och 

arbeta för alla människors lika värde (Hälso- och sjukvårdslag, SFS 1982:763, 2 §).  

Distriktssköterskans kompetensområde omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt för att möta, 

stödja, hjälpa, förebygga, råda, vårda samt behandla en person och dennes familj i livets 

alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och sjukdom 

(Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2008). 

Teoretisk utgångspunkt  

I Travelbees (1971) omvårdnadsteori framhålls människan som unik individ i centrum, och 

den mellanmänskliga aspekten av omvårdnad i fokus. Omvårdnad beskrivs som en process 

där den professionella sjuksköterskan hjälper en individ, familj eller ett samhälle att 

övervinna och förebygga sjukdom, och även finna mening i ohälsa och lidande (Travelbee, 
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1971). BVC-sjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att främja barns hälsa och utveckling 

samt förhindra sjuklighet och ohälsa, de ska även vara ett stöd för föräldrar i sin 

föräldraroll (Magnusson et al., 2009). Den mellanmänskliga relationen ses som en 

upplevelse, eller en serie av upplevelser som delas mellan sjuksköterskan och patienten, 

eller en person som är i behov av vård. Mellanmänsklig relation kan inte etableras mellan 

roller, endast mellan personer. Sjuksköterskan och patienten ser på varandra som individer 

för att en god relation skall kunna uppstå. Den mellanmänskliga relation måste vara 

ömsesidig för att uppnå dess syfte vilket är god omvårdnad. Det är dock sjuksköterskans 

ansvar att etablera och bibehålla relationen till patienten (Travelbee, 1971).  

 

Interaktionsprocessen mellan individer beskrivs av Travelbee (1971) i fem faser. Det första 

mötet kännetecknas av personer som inte känner varandra, och endast har stereotypa 

föreställningar om den andra personen. Båda parter sjuksköterska och patient bildar en 

uppfattning om varandra främst genom observation av kroppsspråk, uppförande och 

språkbruk. Individernas identiteter växer fram och de börjar se personen bakom den 

stereotypa föreställningen och ser varandra som unika individer. Sjuksköterskan visar 

empati gentemot patienten när denne öppnar sig och visar förtroende genom att delge sina 

privata åsikter och upplevelser. Sjuksköterskan visar sympati och en önskan om att hjälpa 

patienten som en direkt följd av den empatiska fasen. För att etablera en mellanmänsklig 

relation uppstår slutligen en ömsesidig förståelse mellan patient och sjuksköterska 

(Travelbee, 1971).  

 

Den mellanmänskliga kommunikationen är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för att 

skapa en mellanmänsklig relation (Travelbee, 1971). Kommunikation uppstår under varje 

möte som sjuksköterskan har med en person som tar emot vård. Den kan se ut på många 

olika sätt, den kan vara talande mellan två individer liksom tyst kommunikation och 

kroppsspråk. Målet för sjuksköterskan i kommunikationen är att lära känna patienten och 

skilja honom/henne från tidigare patienter. Dessutom är det betydelsefullt för 

sjuksköterskan att identifiera patientens behov. Detta för att kunna planera och genomföra 

adekvat omvårdnad utifrån det patienten uttrycker. För att kunna förstå en annan 

människas upplevelser och situation krävs god kommunikation i mötet med individen. 

Varje möte är unikt, och den mellanmänskliga kontakten mellan sjuksköterska och patient 

börjar i och med det första mötet (Travelbee, 1971). I enlighet med Travelbee har BVC-

sjuksköterskan ett ansvar att bibehålla en god relation och öppen kommunikation med 

föräldrarna, denna kontakt påbörjas redan vid det första mötet med föräldrarna på 

hembesöket då barnet är nyfött.  

PROBLEMFORMULERING 

SBS är en allvarlig form av barnmisshandel som kan orsaka allt från mindre skador till 

allvarliga hjärnskador vilken kan leda till döden. Att misshandla ett barn är en brottslig 

handling som ger straffpåföljd för förövaren. Förekomsten av SBS är vanligast hos barn 

under ett år, och barnets skrik anses vara den enskilt största orsaken till att barnet skakas. 

Barnhälsovården har ett stort ansvar när det gäller att förebygga SBS. Att som BVC-

sjuksköterska möta en förälder som är misstänkt för barnmisshandel är en avsevärd 

utmaning som kräver professionalitet. Barnmisshandel i allmänhet och SBS i synnerhet är 
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båda tämligen outforskade områden. Det finns ett fåtal vetenskapliga studier om 

sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som misshandlats och dess familj, men ännu 

färre som handlar specifikt om när mötet berört barn som utsatts för SBS. Genom ökad 

medvetenhet och förståelse för BVC-sjuksköterskors erfarenheter från en sådan situation 

möjliggörs därmed en förutsättning för att bättre kunna möta dessa familjer.   

SYFTE  

Syftet med denna studie var att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta en 

familj, där barnet utsatts för Shaken Baby Syndrom. 

METOD 

I denna studie har en induktiv ansats använts där datamaterialet analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Metoden är väl lämpad för att analysera 

texter inom omvårdnad och humanforskning (Graneheim & Lundman, 2004). Fokus i 

kvalitativ innehållsanalys är att analysera texter, som exempelvis intervjuer. Den 

kvalitativa innehållsanalysen är kontextberoende vilket bidrar till att de delar av texten som 

plockas ut ska förstås utifrån den text som kommer före eller efter för att ses i sitt 

sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Att beskriva variationer i texten är 

grundläggande för metoden och görs genom att identifiera likheter och skillnader i 

textinnehållet. Dessa uttrycks i olika abstraktionsnivåer till kategorier där kontexten är 

betydande. Vid induktiv ansats görs förutsättningslöst beskrivning av texten som baseras 

utifrån BVC-sjuksköterskornas berättelser om sina erfarenheter.  

Urval 
En första telefonkontakt togs med BVC-samordnare i Västra Götalandsregionen och ett 

näraliggande län, för att inhämta information om kontaktuppgifter till BVC-sjuksköterskor 

i dessa områden. Kontaktlistorna som innehöll 169 presumtiva deltagare användes sedan 

för att sända information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Då enda 

inklusionskriterie var att ha mött en familj där barnet utsatts för Shaken Baby Syndrom, 

skickades förfrågan om att delta i studien via e-post till samtliga 169 BVC-sjuksköterskor. 

Av dessa uppfyllde fem BVC-sjuksköterskor inklusionskriteriet. När BVC-sjuksköterskor 

med erfarenhet av SBS identifierats kontaktades respektive verksamhetschef för att få 

tillträde till forskningsfältet. Dessa verksamhetschefer skickades sedan skriftlig 

information om studiens syfte och tillvägagångssätt via post, tillsammans med 

samtyckesblankett och ett frankerat svarskuvert (bilaga 1, 2). Det skriftliga 

informationsbrevet skickades även till de BVC-sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriteriet, med en förfrågan om att delta i studien (bilaga 3, 4). Samtliga 

tillfrågade tackade ja till att delta. Därefter kontaktades de berörda BVC-sjuksköterskorna 

via e-post och telefon för att bestämma tid och plats för intervjuns genomförande. Totalt 

kom fem BVC-sjuksköterskor att ingå i studien, samtliga var utbildade distriktssköterskor 

(tabell 1). Alla hade mött familjer före eller efter barnet utsatts för SBS. BVC-

sjuksköterskornas medelålder var 55 år. Deras yrkesverksamma år som BVC-sjuksköterska 
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varierade mellan 3-28 år. Ytterligare ett geografiskt område kontaktades för att få fler 

deltagare, men BVC-samordnaren tackade nej till att medverka i studien. 

 

 Tabell 1. Presentation av de intervjuade BVC-sjuksköterskorna 

BVC-sjuksköterska 1 2 3 4 5 

 

Ålder (år) 

 

40 

 

58 

 

54 

 

65 

 

58 

 

Legitimationsår Sjuksköterska 

 

1994 

 

1976 

 

1979 

 

1969 

 

1977 

 

Examensår Distriktssköterska 

 

1999 

 

1993 

 

2007 

 

1984 

 

1989 

 

Antal år som BVC-sjuksköterska 

 

3 

 

21 

 

5 

 

28 

 

19 

 

 

Datainsamling 
Datainsamlingen inhämtades genom kvalitativa intervjuer i enlighet med Kvale och 

Brinkman (2009). Detta innebär att ta del av de intervjuades erfarenheter. I en kvalitativ 

forskningsintervju försöker världen förstås utifrån intervjupersonens synvinkel. Data 

samlades in genom intervjuer på en ostörd plats som valts av informanterna. Detta för att 

undvika distraktion eller störningar i ljudinspelningen. Samtliga intervjuer varade mellan 

40-50 minuter. Innan intervjun påbörjades fick informanterna en kort muntlig information 

om studiens syfte och tillvägagångssätt. Information inhämtades också om informanternas 

samtycke. Därefter startade intervjun med öppna frågor; kan du berätta om ditt första möte 

med det misshandlade barnet och dess familj, berätta vad som varit svårast i mötet med det 

misshandlade barnet, hur arbetar ni förebyggande mot Shaken Baby Syndrom på din BVC, 

hur kände du inför mötet med föräldrarna, är det något annat kring Shaken Baby Syndrom 

som du vill berätta om. Dessa följdes upp av följdfrågor. Intervjuerna spelades in på 

ljudband för att därefter transkriberas ordagrant av respektive intervjuare i nära anslutning 

till intervjun. Detta är enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008) en fördel då 

intervjuaren får en särskild känsla för hur språket använts under intervjun. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att en forskare som skriver ut sitt eget material bär med sig så sociala 

och emotionella intryck från intervjun, att analysarbetet redan påbörjas i detta skede. 

Analys 

Datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys beskriven av 

Graneheim och Lundman (2004). Datamaterialet lästes igenom upprepade gånger för att få 

en överblick av helheten. Därefter identifierades meningsbärande enheter som var 

relevanta för studiens syfte. Dessa kondenserades, abstraherades och benämndes med 

koder. Koderna jämfördes med varandra avseende innehållet och dess innebörd för att hitta 

likheter och skillnader i textinnehållet. De koder som hade liknande innehåll sorterades 

därefter under preliminära kategorier och underkategorier. Innehåll inom och mellan 

kategorierna jämfördes. Detta resulterade i fyra kategorier med 11 underkategorier. Det 

manifesta innehållet i texten, det vill säga det synliga och uppenbara utgjordes av 
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kategorierna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan analysprocessen i en kvalitativ 

innehållsanalys exemplifieras enligt följande figur: 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag hade ju funderat så 

mycket varför det blir 

så här och om jag var 

tydlig nog att säga 

detta vid hembesöket, 

att man absolut inte får 

skaka sitt barn. 

Funderat mkt 

varför det blir så 

här, var jag 

tydlig nog med 

information. 

 

Mycket 

funderingar, 

var jag tydlig 

nog? 

Självförebråelse Egna 

insatser 

otillräckliga 

Figur 1. Exempel på analysprocessens olika steg från meningsbärande enhet till kategori. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Denna studie har följt forskningsetiska principer i enlighet med 

Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet [HSFR] (Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna i studien informerades skriftligen och muntligen om intervjuns syfte och 

tillvägagångssätt. Information gavs om att allt material hanteras konfidentiellt, vilket 

innebär att ingen obehörig får tillgång till materialet, samt att personuppgifter ej kommer 

kunna identifieras i denna färdiga text. Informanterna informerades om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta utan förklaring. Den övergripande planen 

för undersökningen samt kontaktuppgifter och information om ansvariga för studien 

tilldelades informanterna. Informerat samtycke inhämtades skriftligen från informanterna. 

De inspelade intervjuerna förvarades så att de ej var tillgängliga för obehöriga, och att det 

transkriberade datamaterialet avidentifierades och förvarades åtskilt från de inspelade 

intervjuerna. Endast ansvariga för studien hade tillgång till personuppgifter om 

informanterna. Information gavs även om att det insamlade datamaterialet kommer 

förstöras efter att studien slutförts. Tillstånd från etisk kommitté behövde ej inhämtas då 

arbeten utförda inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå är 

undantagna (SFS 2003:460). Tillträde till forskningsfältet inhämtades skriftligen från 

respektive arbetsgivare i form av verksamhetschef. Nyttan med undersökningen var att 

utveckla kunskaper om BVC-sjuksköterskans arbete mot SBS och bidra till en ökad 

medvetenhet inom området. 
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra kategorier och 11 underkategorier vilka 

presenteras i tabell 2. Dessa presenteras tillsammans med belysande sammanfattningar och 

tillhörande citat i nedanstående text.  

 

Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier baserat på BVC-sjuksköterskornas 

utsagor. 

 

Kategorier Underkategorier 

 

Lyhörd för varningssignaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillämpa beprövad kunskap 

 

 

 

 

Egna insatser otillräckliga 

 

 

 

 

 

 

Kollegial avlastning 

 

Brister i föräldrars samspel  

 

Föräldrar som bedöms vara osäkra  

 

Föräldrar som visar frustration  

 

Uteblivna BVC-besök 

 

 

Använda utvecklad intuitiv förmåga 

 

Förebygga genom undervisning om riskerna  

 

 

Beklämd över barnets situation 

 

Självförebråelse 

 

Svårighet att finna sin roll i situationen 

 

 

Bearbeta genom handledning 

 

Dela händelser med kollegor 

 

 

Lyhörd för varningssignaler 

Att vara lyhörd för varningssignaler beskrevs som att vara öppen för signaler som enligt 

BVC-sjuksköterskorna kunde tyda på att det förelåg risker för att ett barn skulle kunna fara 

illa.   Detta innefattade brister i föräldrars samspel, föräldrar som bedöms vara osäkra, 

föräldrar som visar frustration och uteblivna BVC-besök.  
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Brister i föräldrars samspel 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att vissa av föräldrarna inte kunde ta hand om sitt barn på 

ett adekvat sätt på grund av att de hade svårt att nå varandra. Detta kunde leda till 

anknytningsproblem och en otrygg miljö för barnet. Orsakerna kunde vara psykisk 

sjukdom, missbruk samt kris och våld i relationen. Även föräldrar som var unga eller 

upplevdes omogna och inte kunde ta ansvar för och ge barnet den omsorg som krävdes, 

kunde vara en brist. Föräldrar som hade någon av dessa brister ansågs utgöra en risk för att 

barnet kunde utsättas för misshandel. 

 

”Det va ju samarbetssvårigheter, dom redde inte ut situationen, det [att vara 

förälder]kanske inte var som man hade trott och tänkt sig” 

Föräldrar som bedöms vara osäkra  

Föräldrar bedömdes vara osäkra till följd av att de signalerade en otrygghet i sin 

föräldraroll. En orsak kunde vara att föräldern kände en oro över sin förmåga att själv 

kunna ta hand om sitt barn. De följdes upp genom tätare BVC-besök med längre avsatt 

besökstid men också flera oplanerade hembesök. De fick även kontakt med 

familjecentralen där flera yrkeskategorier hade insyn i familjen. Detta ansåg BVC-

sjuksköterskorna vara en bra förebyggande insats. 

  

”Mamman kom nästan alltid hit, hon klarade alltså inte av o va hemma själv, så då 

blev det ännu mer tydligt för alla parter, både soc, öppna förskolan och 

mödravården och bvc” 

Föräldrar som visar frustration 

BVC-sjuksköterskorna angav att föräldrar kunde visa irritation om barnet skrek mycket 

och att de inte klarade av att ge barnet tröst. Detta kunde leda till att föräldern skakade 

barnet i ren desperation över situationen. Även avsaknad av nätverk som gav möjlighet till 

avlastning angavs öka risken då situationen blev för påfrestande för vissa föräldrar. 

 

”Så hon [mamman] vaknar upp och ser honom [pappan] skaka barnet mot taket 

alltså sådär riktigt riktigt rejält i desperation över situationen” 

 

BVC-sjuksköterskorna framhöll att de var uppmärksamma när ett barn skrek mycket 

eftersom de av erfarenhet visste att detta ökar risken för att föräldrarna kan tappa 

kontrollen och skakar sitt barn. Anledningen till att föräldrarna tappade kontrollen angavs 

vara att de kunde bli desperata över att ständigt höra barnets skrik. Föräldrar som får 

sömnbrist på grund av detta kunde till slut bli utmattade och ha svårt att tänka rationellt, 

vilket oavsiktligt kunde leda till att de skakade sitt barn.  

 

”Om det [barnet] skriker väldigt mycket, om det skriker när det blir lagt eller om 

det skriker vid beröring. Alltså barn reagerar så olika, eller vänder sig bort, värjer 

sig mot föräldern… den minsta jag har sett var två månader, som vände sig bort 

när föräldern pratade med den, och då knöt det sig i magen” 
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Uteblivna BVC-besök 

BVC-sjuksköterskorna framhöll att föräldrar som uteblev från BVC-besök, särskilt de 

tidiga, var en tydlig signal på att något inte stämde. De tidiga besöken angavs vara något 

som nyblivna föräldrar uppskattade och inte ville missa, eftersom det naturliga mönstret i 

att bli förälder är att vara mån om barnets välmående och utveckling. 

 

”Det som var ett utropstecken var ju att de inte kom på BVC-besöken…så där 

kunde man ju dragit i en varningsklocka” 

Tillämpa beprövad kunskap 

Tillämpad beprövad kunskap beskrevs som att använda den ökade yrkeserfarenhet och 

medvetenhet, de nu hade. De hade samlat på sig mer kunskaper i vad de skulle vara 

uppmärksamma på och förmedla i kontakterna med familjen. Detta innefattade att använda 

utvecklad intuitiv förmåga och förebygga genom undervisning om riskerna. 

Använda utvecklad intuitiv förmåga  

BVC-sjuksköterskorna framhöll att de fått en fingertoppskänsla för att upptäcka tecken på 

om ett barn farit illa. De uppmärksammade lättare brister mellan förälder och barn såsom 

gester, röstlägen, hur föräldrarna tar i barnet, hur de klär av och på och hur de talar med 

barnet. BVC-sjuksköterskorna betonade betydelsen av att gå på vad de känner. 

 

”Det viktigaste är ju att man är lyhörd och sen så att när man får dom här 

magkänslorna att man går på det, att man inte är rädd för magkänslorna man får, 

oftast är det ju det som är det rätta”   

Förebygga genom undervisning om riskerna 

BVC-sjuksköterskorna betonade betydelsen av att ge tydlig och uppriktig beskrivning av 

vad Shaken Baby Syndrom är och hur ett skrikande barn tröstas för att förebygga misstag. 

Genom utbildningar, anordnade av barnhälsovården beskrev BVC-sjuksköterskorna att de 

blivit mer uppmärksammade på barnmisshandel och fått mer kunskap om hur de kan arbeta 

preventivt mot Shaken Baby Syndrom. En broschyr är framtagen efter nya 

rekommendationer som skall lämnas ut tillsammans med muntlig information vid minst tre 

tillfällen, på mödravården, BB och vid första hembesöket då barnet är cirka en vecka 

gammal. BVC-sjuksköterskorna ska informera föräldrarna och fokusera på hur de kan 

lugna och trösta sitt barn och hur de ska kunna hanterade sina egna känslor. De underströk 

att det är särskilt viktigt att båda föräldrarna får insikt och kunskaper.    

 

”[informationen på första hembesöket] detta skall dokumenteras, det finns fall där 

föräldrar sagt att de aldrig fått informationen…det är ju meningen att båda 

föräldrarna ska nås av informationen, det är ju oftast pappan som är förövaren” 

Egna insatser otillräckliga 

BVC-sjuksköterskorna beskrev sina egna insatser otillräckliga i kontakten med en familj 

där barnet utsatts för våld, som dessutom orsakat bestående skador hos barnet. Detta 



 

14 

 

innefattade, självförebråelse, beklämd över barnets situation och svårighet att finna sin roll 

i situationen. 

Självförebråelse 

BVC-sjuksköterskorna angav att de kände skuld och förebrådde sig själva eftersom de 

träffat familjen innan händelsen. De ställde sig frågor som handlade om de kunde; gjort 

något annorlunda, ha märkt något hos föräldrarna, reagerat på något under första 

hembesöket. De funderade också över om de varit tillräckligt tydliga med att informera om 

riskerna. 

 

”Jag hade ju funderat så mycket varför det blir så här. Och om jag var tydlig nog 

att säga detta vid hembesöket, att man absolut inte får skaka sitt barn” 

Beklämd över barnets situation 

BVC-sjuksköterskorna angav att de kände sig nedstämda och upplevde sorg över det 

barnet blivit utsatt för. De upplevde oro för barnets fortsatta utveckling och funderade 

varför den tragiska situationen hade kunnat uppstå.  

 

”Man blir ju så ledsen för vad han utsatts för. Men nu vet jag ju att han är väl 

omhändertagen av sina fosterföräldrar, men att han ändå fått utstå detta och 

kommer få ett livslångt handikapp” 

 

”Jag blev ledsen när jag pratade med mamman och hörde hennes förtvivlan, man 

tyckte synd om dem att det blev så för den här lilla familjen” 

Svårighet att finna sin roll i situationen 

BVC-sjuksköterskorna framhöll att de upplevde sin funktion som oklar till följd av att 

situationen ofta var så komplex. Detta kunde vara exempelvis där pappan var förövare och 

kontakten skulle bibehållas med mamman. Det var påfrestande att förhålla sig neutral och 

inte dömande gentemot pappan. De kunde också uppleva svårighet i att stödja en 

fosterfamilj där barnet skall fortsätta träffa sina biologiska föräldrar trots deras befarade 

brister. I de fall där barnet fått bestående men upplevde BVC-sjuksköterskorna en trygghet 

i att barnets utveckling följdes upp av flera instanser såsom barnhabiliteringen och 

barnmedicin.   

 

”Allt runt omkring som det är kring ett sådant barn, där pappan sitter i fängelse 

och mamman som han ska ha fortsatt kontakt med. Vad är min funktion i allt det 

här?” 

Kollegial avlastning 

Kollegial avlastning beskrevs som att diskutera och reflektera tillsammans med kollegor 

över olika händelser i arbetet. Detta innefattade att bearbeta genom handledning och dela 

händelser med kollegor.  



 

15 

 

Bearbeta genom handledning 

BVC-sjuksköterskorna framhöll att det underlättade att få bearbeta olika situationer vid 

handledning av en erfaren kollega exempelvis psykolog. De upplevde att detta gav bra råd 

och vägledning i specifika fall. Att någon lyssnade på de tankar och känslor som uppstod i 

dessa svåra möten gjorde att de inte upplevde sig ensamma, fick bekräftelse och stöd.  

 

”det är jätteskönt att ha någon att återkoppla till när det är svårt, det är ju inga 

lätta fall att hantera själv, man måste ju ha någon att prata med” 

Dela händelser med kollegor 

Att ha kollegor att tala med upplevde BVC-sjuksköterskorna som en nödvändighet för att 

bearbeta svåra händelser och inte riskera att bära med sig bekymren hem. Detta att få tala 

med någon som har erfarenheter från liknande svåra händelser var till god hjälp då 

förståelsen för situationen därigenom ökade. 

 

”Vem man pratar med tror jag har mindre betydelse, men man måste absolut 

ventilera”  

 

”Jag pratade med läkaren som varit med om något liknande, man blir hjälpt tycker 

jag när man pratar med någon som har liknande erfarenhet” 

Resultatsammanfattning  

BVC-sjuksköterskor upplevde att de utvecklat en förmåga att vara lyhörd för 

varningssignaler. De var extra uppmärksamma på barn som skrek mycket, vilket angavs 

kunna vara orsak till att föräldrarna skakade sitt barn i frustration över att inte kunna ge 

barnet tröst. En annan tydlig signal kunde vara nyblivna föräldrar som uteblev från de 

tidiga BVC-besöken. BVC-sjuksköterskorna upplevde att de med sin beprövade kunskap 

utvecklat en intuitiv förmåga att vara uppmärksam på om ett barn farit illa. De betonade 

betydelsen av att arbeta förebyggande mot Shaken Baby Syndrom genom att bland annat 

informera om hur ett skrikande barn kan tröstas. I mötet med ett barn som utsatts för 

Shaken Baby Syndrom kunde de känna otillräcklighet i de egna insatserna, såsom skuld 

och svårighet att hitta sin roll i den komplexa situationen. De beskrev även oro över 

barnets framtid och fortsatta utveckling. För att bearbeta dessa svåra händelser upplevde 

BVC-sjuksköterskorna att kollegial avlastning var betydelsefullt för att ventilera och 

reflektera känslor och tankar med varandra.  
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DISKUSSION 

Metod 

Syftet med studien var att belysa BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta en familj 

där barnet utsatts för Shaken Baby Syndrom. Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer 

för att informanterna fritt skulle kunna berätta om sina erfarenheter. Eftersom studiens 

syfte var att belysa erfarenheter valdes en induktiv ansats där datamaterialet analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Då Shaken 

Baby Syndrom är något som sällan förekommer begränsade redan detta tillgången till 

informanter. Därför valdes som enda inklusionskriterie BVC-sjuksköterskor som träffat en 

familj där barnet blivit utsatt för Shaken Baby Syndrom. För att komma i kontakt med 

dessa valdes att gå via BVC-samordnaren i de angivna geografiska områdena. Från en 

samordnare erhölls mail-listor på alla BVC-sjuksköterskor i länet som sedan kontaktades. 

En annan samordnare valde att själv sända vidare förfrågan till alla BVC-sjuksköterskorna. 

På grund av det låga antalet informanter kontaktades BVC-samordnare även i ett tredje 

område, men denna tackade nej till att medverka utan att ange skäl. De fem BVC-

sjuksköterskorna som intervjuades fick själva bestämma tid och plats för intervjun. 

Samtliga valde att bli intervjuade på en ostörd plats på sin arbetsplats.  

 

Informanterna utgjorde en grupp av fem kvinnor, samtliga verksamma inom 

barnhälsovården. Resultatet kunde eventuellt blivit annorlunda om fler BVC-

sjuksköterskor ingått i studien då författarna inte upplevde någon tydlig mättnad i vissa av 

intervjufrågorna. Det skulle även kunnat komma fram något nytt om fler intervjuer 

genomförts. De BVC-sjuksköterskor som intervjuades var motiverade att delta och svarade 

inlevelsefullt på frågorna. Intervjuerna bestod i öppna frågor vilket gjorde att 

informanterna fritt kunde delge sina erfarenheter. Följdfrågor ställdes vid behov för att få 

informanterna att ge mer uttömmande svar. För att stärka tillförlitligheten i 

datainsamlingen spelades intervjuerna in och transkriberades ordagrant. Ljudupptagningen 

gav möjligheten att kunna lyssna och gå tillbaka för att kontrollera att inget missats. 

Transkriptionen av intervjuerna gjordes av samma person som genomfört intervjun, senast 

dagen efter intervjutillfället, vilket är en styrka enligt Kvale och Brinkman (2009). På detta 

sätt fångades och bevarades nyanserna i språket och minnesbilderna. 

 

Datamaterialet analyserades förutsättningslöst utifrån informanternas berättelser och med 

beaktande av den egna förförståelsen. Författarna läste först igenom datamaterialet 

upprepade gånger var för sig för att också kunna fördjupa sig i varandras intervjuer och 

vara väl insatt i materialet. Detta gav en bra utgångspunkt för att tillsammans systematiskt 

och noggrant koda och kategorisera datamaterialet. För att stärka tillförlitligheten i 

analysen har en noggrann beskrivning gjorts av studiens urval och analysarbete. 

Kategorisystemet granskades av en etablerad forskare (M.S.) inte tidigare involverad i 

analysprocessen och en del klargöranden gjordes. I resultatet presenteras citat för att belysa 

analysens giltighet. Ingen för syftet relevant data har uteslutits eller fallit mellan två 

kategorier.  

 

Tidigare forskning inhämtades för att få en bättre förförståelse om ämnet före intervjuerna. 

Den fördjupade kunskapen författarna erhöll innan intervjuerna underlättade för att ställa 

relevanta följdfrågor i förhållande till syftet, och därmed få ett mer omfångsrikt 
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datamaterial. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är förförståelse en viktig del i 

forskningsprocessen. Forskaren stimulerar på detta sätt berättandet i intervjun då denne är 

medskapare i processen. I vilken utsträckning studiens resultat är överförbar eller 

användbar för andra grupper eller i vilka situationer den kan användas kan endast läsaren 

avgöra. Alla yrkeskategorier som arbetar med nyfödda och små barn skulle eventuellt 

kunna ha användning för studiens resultat. Ytterligare studier i andra grupper och i andra 

sammanhang kan göras för att verifiera eller förkasta det kategorisystem som växt fram. 

Resultat 

Av resultaten framgår att lyhörd för varningssignaler är ett sätt för BVC-sjuksköterskorna 

att upptäcka risker för att ett barn far illa. De riskfaktorer som informanterna ger uttryck 

för överensstämmer i vissa delar med vad Fulton (2000) fann. Författaren menar att barnets 

skrik är den enskilt största orsaken till SBS. Även unga, omogna och ensamstående 

föräldrar är en risk, liksom föräldrar med drogberoende. Föräldrar med låg impulskontroll i 

kombination med ett gråtande spädbarn är en stor risk för SBS (Fulton, 2000). I vissa fall 

kan det vara lättare för BVC-sjuksköterskan att upptäcka dessa signaler som ibland kan 

vara tydliga. Exempel på detta kan vara ett barn som skriker mycket och föräldrar som 

uppenbart missbrukar alkohol eller droger. Det utgör däremot en större utmaning att vara 

lyhörd för det som inte syns utan kan verka vara en helt vanlig familj. Att upptäcka dessa 

varningssignaler ställer krav på BVC-sjuksköterskan, då de i vissa fall kan vara uppenbara 

och i andra fall näst intill omöjliga att upptäcka.  

 

Anslutningen till barnhälsovården bland barnfamiljer är nästan hundraprocentig (Hallström 

& Lindberg, 2010). Informanterna hävdar att föräldrar som uteblir från de första planerade 

BVC-besöken också kan ses som en varningssignal, då dessa besök ofta anses vara 

betydelsefulla av de nyblivna föräldrarna. I vissa fall då BVC-sjuksköterskan efter 

upprepade försök misslyckats att kontakta föräldrarna kan det kanske till och med vara 

motiverat att kontakta socialförvaltningen, trots att BVC-besöken är frivilliga. Om de 

uteblivna besöken får BVC-sjuksköterskan att misstänka att barnet far illa har hon en 

skyldighet att agera enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, kap, 14, 1§).  

 

Vidare påvisar resultaten att BVC-sjuksköterskorna genom att tillämpa beprövad kunskap 

också använder sin intuitiva förmåga. De tydliggör detta som att de får en 

fingertoppskänsla för att upptäcka om något i mötet med föräldrarna inte stämmer, och 

betydelsen av att lita på sin magkänsla. Intuition är tillgänglig i situationer där det finns en 

djupare bakgrundsförståelse om en situation som vilar på ett stort kunnande och 

expertvetande. Intuition är inte möjlig utan en omfattande bakgrund och erfarenhet 

(Benner, Tanner & Chesla, 2009). I vissa fall skulle detta kunna jämföras med tyst kunskap 

som beskrivs av Polanyi (1983) som att; vi kan mer än vi kan berätta. Författaren talar 

också om en persons förmåga att använda sin kunskap i handling eller i inhämtande av ny 

kunskap. Här beskrivs också utvecklingen från novis till mästare genom att sätta samman 

sina kunskaper i vetande och kunnande (Polanyi, 1983). Detta kan relateras till Benner et 

al. (2009) som hävdar att kunskap som erhålls genom erfarenhet, i kombination med 

teoretisk kunskap och en reflektiv förmåga är det som leder från novis till expert. Med en 

omfattande erfarenhetsbakgrund kan BVC-sjuksköterskorna intuitivt uppfatta en situation 

och direkt se det aktuella problemområdet. Detta kan vara en förklaring till att BVC-

sjuksköterskorna upplever att de känner sig säkrare och får en större medvetenhet i mötet 
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med familjen, ju mer kunskap de får om vad de ska rikta sin uppmärksamhet mot. Om 

informanterna i studien jämförs inbördes med varandra då det gäller ålder och antal år som 

verksamma BVC-sjuksköterskor, skiljer sig den med längst erfarenhet respektive kortast 

med 25 år. BVC-sjuksköterskan med längst erfarenhet skulle kunna ses som expert om en 

jämförelse görs med stegen från novis till expert som redovisas av Benner et al. (2009). 

Dock krävs både teoretisk kunskap och förmåga att reflektera för att kunna uppnå 

expertnivå. BVC-sjuksköterskan med utbildning på avancerad nivå som studerat nyligen 

kan ha en bättre teoretisk grund och kan på ett naturligt sätt ha lättare att reflektera då det 

ingår i utbildningen. Ekebergh (2001) menar att reflektionen är starkt sammanlänkad med 

lärande och är det som utgör kärnan i lärandeprocessen.   

 

Förebyggande arbete är det enda sättet att få förekomsten av SBS att minska. Detta gäller 

särskilt att ge information till alla föräldrar, men även all vårdpersonal som har någon form 

av vårdkontakt med barn (Goulet et al., 2009). Informanterna betonar betydelsen av att 

BVC-sjuksköterskorna informerar föräldrarna om hur ett skrikande barn kan tröstas. Den 

första informationen som ges till föräldrarna angående SBS sker under första hembesöket. 

Det är då viktigt att båda föräldrarna får informationen, då informanterna uppger att det 

oftast är pappan som är förövaren. Detta överensstämmer med Nash et al. (2008) som 

anger att orsaken till att fäderna står för majoriteten av fallen med SBS kan vara att de har 

mindre kunskaper än mamman i att ta hand om ett nyfött barn.  

 

Enligt Travelbee (1971) kännetecknas första mötet av att personerna bildar sig en 

uppfattning om varandra genom gester, språkbruk och uppförande. För att uppnå en 

mellanmänsklig relation och ömsesidig förståelse krävs att föräldrarna får förtroende för 

BVC-sjuksköterskan redan under första hembesöket. Om BVC-sjuksköterskan skulle ge 

information om SBS på ett sätt som föräldrarna kan uppfatta som anklagande kan detta 

orsaka att mellanmänsklig relation uteblir. När informationen ges under första hembesöket 

är det viktigt att BVC-sjuksköterskan har en pedagogisk strategi och vet hur informationen 

skall ges för att nå fram till föräldrarna utan att verka dömande. Att få verktyg till att kunna 

ge känslig information på ett bra och pedagogiskt sätt är något som bör ingå i 

distriktssköterskeutbildningen.  

 

I syfte att förebygga SBS finns en broschyr ”Behandlas varsamt”. Till broschyren finns 

även en film som kan användas i föräldragrupper. Broschyren och muntlig information är 

tänkt att ges till föräldrarna på MVC, BB och BVC (Barnskyddsteamet Mio, 2012). 

Forskargruppen som tagit fram nämnda informationsmaterial har noterat en minskning i 

antalet barn som skakats. Även Dias et al. (2005) hävdar att massiv information och 

utbildning av föräldrar kan halvera förekomsten av SBS. 

 

Av resultaten framgår även att BVC-sjuksköterskorna kände att deras insatser i vissa fall 

var otillräckliga. De förebrår sig själva och är beklämda och oroliga för barnets situation. 

Det kan upplevas påfrestande att vara neutral och inte verka dömande. Även Tingberg et 

al. (2008) menar att sjuksköterskor kan ha ambivalenta känslor gentemot förövaren, men 

samtidigt empati gentemot barnet och familjen. Det som skiljer informanterna i Tingberg 

et al.:s (2008) studie och informanterna i denna undersökning, är att de sjuksköterskor som 

arbetat på sjukhus inte har någon tidigare relation till familjen. De träffar barnet först i det 

akuta skedet då det nyligen utsatts för SBS. BVC-sjuksköterskorna i denna studie har i 

vissa fall träffat familjen innan och byggt upp en relation till föräldrarna vilket kan ha 
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bidragit till att de förebrått sig själva. De har funderat över om de haft någon möjlighet att 

förebygga det som hänt. När en svår situation uppstår är det lätt att lägga skuld på sig själv 

och fundera på vad som kunde gjorts annorlunda.    

 

Resultaten påvisar slutligen att kollegial avlastning är något som BVC-sjuksköterskorna 

uppskattar och upplever nytta av. De upplever det som en lättnad att kunna tala med 

varandra om svåra händelser i arbetet. Detta kan jämföras med kollegial handledning, 

vilket innebär att sjuksköterskor delar händelser och bearbetar känslor och reaktioner med 

varandra, som leder till att de känner ökad trygghet och tillit till sin yrkesroll (Ohlson & 

Arvidsson, 2005). I vissa fall skulle det kanske vara bra med handledning med psykolog 

eller någon med liknande profession. Att dela svåra upplevelser med kollegor och andra 

inom samma yrke, kan leda till tillhörighet, trygghet och att minska känslan av skuld och 

oro. På detta sätt kan de bli bättre rustade om en sådan situation skulle uppstå igen. 

Handledning eller avsatt tid för att ventilera svåra händelser med kollegor är något som 

borde ingå i alla yrken som involverar människor. Om BVC-sjuksköterskan känner sig 

trygg på arbetsplatsen och utstrålar säkerhet i sin yrkesroll, kan det kanske visa sig vara en 

tillgång i mötet med barn och föräldrar. BVC-sjuksköterskan är en betydelsefull person för 

många nyblivna föräldrar och kanske i synnerhet de som har ett litet socialt nätverk. Om 

BVC-sjuksköterskor som kommit i kontakt med dessa barn och familjer träffades och 

utbytte upplevelser, skulle de kunna bilda en kontaktgrupp. De kunde genom denna grupp 

ge stöd åt varandra och även kollegor som i framtiden träffar liknande familjer. Det kunde 

även vara ett sätt för dem att hålla sig ajour med aktuell forskning i syfte att utveckla sin 

kompetens i området. Eftersom SBS är ovanligt förekommande skulle gruppen även kunna 

innefatta andra typer av barnmisshandel.  

Konklusion och praktiska implikationer 

Denna studie har bidragit med kunskaper om BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att 

möta en familj där barnet blivit utsatt för SBS. Resultaten visar att BVC-sjuksköterskorna 

har god kännedom om vilka brister och varningssignaler som de behöver vara 

uppmärksamma på i mötet med familjen. De visar också på betydelsen av att ge tydlig 

information om SBS och hur ett skrikande barn tröstas i syfte att kunna förebygga 

missöden. BVC-sjuksköterskorna känner en otillräcklighet och förebrådde sig själva för 

det som inträffat. De kände också oro för barnets fortsatta utveckling och hade svårt att 

hitta sin roll i den komplexa situationen. Studien visar på betydelsen av att ha kollegor att 

reflektera och ventilera dessa svåra situationer med.  

 

Resultaten av denna studie kan bidra till ökad kunskap om BVC-sjuksköterskors komplexa 

arbetssituation i mötet med familjer där barnet blivit utsatt för SBS. Det kan också bidra till 

att BVC-sjuksköterskor lättare upptäcker varningssignaler och får en större insikt i 

betydelsen av att arbeta förebyggande. Fortsatta studier behövs för att undersöka hur 

föräldrar uppfattar informationen om SBS. Detta kan kombineras med att undersöka hur 

BVC-sjuksköterskorna upplever att informera om SBS på första hembesöket.  
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BILAGOR 

                                                                                                                                                 Bilaga 1  

Till Verksamhetschef  

Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom barnhälsovården 
Undertecknade arbetar som sjuksköterskor och går för närvarande en specialistutbildning till 

distriktssköterska vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras under våren/hösten 

2012 och resultera i en D-uppsats (magisternivå).   

 

Bakgrund 
År 2010 anmäldes 2389 fall av barnmisshandel i Sverige i åldern 0-6 år, men mörkertalet anses 

ändå vara stort. Shaken baby syndrom är vanligast bland barn under ett år, och barnets skrik anses 

vara den enskilt största orsaken. Barnhälsovården har ett stort ansvar när det gäller att förebygga 

shaken baby syndrom och annan form av barnmisshandel. Att som BVC-sjuksköterska möta en 

förälder som är misstänkt för barnmisshandel är en avsevärd utmaning som kräver professionalitet. 

Området är tämligen outforskat, och det finns endast ett fåtal vetenskapliga studier om 

sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som misshandlats, och dess familj. BVC-

sjuksköterskans erfarenheter av mötet med en familj där ett barn blivit utsatt för misshandel väcker 

därför intresse att studera vidare. 

 

Syfte och nytta 
Studiens syfte är att beskriva BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta en familj där barnet 

utsatts för barnmisshandel. Nyttan med undersökningen är att utveckla kunskaper om BVC-

sjuksköterskans arbete mot barnmisshandel och bidra till en ökad medvetenhet inom området. 

 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för att genomföra en empirisk studie med BVC-

sjuksköterskor. När tillstånd givits tillfrågas BVC-sjuksköterskor om deltagande i studien. Samtliga 

BVC-sjuksköterskor i Skaraborgs län och Jönköpings län kommer att tillfrågas om deltagande och 

kontaktas via e-post. Ett skriftligt informationsbrev om studien och dess syfte kommer att lämnas 

till BVC-sjuksköterskorna. När BVC-sjuksköterskorna anmält sitt intresse och givit (ett skriftligt) 

samtycke att delta kommer de kontakt tas via telefon för bokning av plats och tid för intervjun. 

Tidsåtgång för varje intervju beräknas ta cirka 45-60 min och spelas in på diktafon/mobil enhet. 

Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och BVC-

sjuksköterskorna kan när som helst avbryta utan att ange skäl. Intervjuerna planeras att genomföras 

under veckorna 16-18. Studien kommer att publiceras och ingen kommer att kunna utläsa vilka 

BVC-mottagningar eller BVC-sjuksköterskor som deltagit i studien. 

 

Har ni frågor om studien är Ni välkomna att kontakta: 

 

Liselotte Malm   Sofie Nilsson 

Distriktssköterskestudent   Distriktssköterskestudent 

Mobil:xxx    Mobil: xxx 

E-post: xxx    E-post: xxx 

Handledare för studien är: 

Monika Sahlsten 

Lektor vid Högskolan i Skövde 

Fil.dr. Leg. Sjuksköterska    

Mobil: xxx  



 

 

                                                                                                                                                 Bilaga 2 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie under vecka 16-18. 

Tacksam för svar senast 12-04-12.   

 

 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie tillstyrks: 

 

 
 

……………………………………………… 

Namn 

 

 

 

………………………………….  

Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                 Bilaga 3 

Till BVC-sjuksköterskor 

 

Information och förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som rör BVC-

sjuksköterskors erfarenheter av att möta en familj där barnet utsatts för misshandel  
 

Undertecknade arbetar som sjuksköterskor och går för närvarande en specialistutbildning till 

distriktssköterska vid Högskolan I Skövde. Studien kommer att genomföras under våren/hösten 

2012 och resultera i en D-uppsats (magisternivå).   

 

Bakgrund 
År 2010 anmäldes 2389 fall av barnmisshandel i Sverige i åldern 0-6 år, men mörkertalet anses 

ändå vara stort. Shaken baby syndrom är vanligast bland barn under ett år, och barnets skrik anses 

vara den enskilt största orsaken. Barnhälsovården har ett stort ansvar när det gäller att förebygga 

shaken baby syndrom och annan form barnmisshandel. Att som BVC-sjuksköterska möta en 

förälder som är misstänkt för barnmisshandel är en avsevärd utmaning som kräver professionalitet. 

Området är tämligen outforskat, och det finns endast ett fåtal vetenskapliga studier om 

sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som misshandlats, och dess familj. BVC-

sjuksköterskans erfarenheter av mötet med en familj där ett barn blivit utsatt för misshandel väcker 

därför intresse att studera vidare. 

 

Syfte och nytta 
Studiens syfte är att beskriva BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta en familj där barnet 

utsatts för barnmisshandel. Nyttan med undersökningen är att utveckla kunskaper om BVC-

sjuksköterskans arbete mot barnmisshandel och bidra till en ökad förståelse inom området. 

 

Studiens genomförande samt hantering av data 
Intervjun kommer att ske på lämplig avskiljd plats. Tidsåtgång för varje intervju beräknas ta cirka 

45-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på diktafon/mobilenhet för att materialet efteråt ska 

kunna skrivas ut ordagrant och texten analyseras vetenskapligt. Allt datamaterial kommer att 

behandlas strikt konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del av det. I det färdiga 

materialet kommer ingen att veta vad just du har svarat. Under intervjun kommer cirka sex 

övergripande frågor att ställas som ni får berätta fritt utifrån. Intervjuerna planeras pågå under 

vecka 16-18. Studien kommer att publiceras och ingen kommer att kunna utläsa vilka BVC-

mottagningar eller BVC-sjuksköterskor som deltagit i studien. 

 

Frivillighet 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att ange skäl. 

 

Har ni frågor om studien är Ni välkomna att kontakta: 

 
Liselotte Malm   Sofie Nilsson 

Distriktssköterskestudent   Distriktssköterskestudent 

Mobil: xxx    Mobil: xxx 

E-post: xxx    E-post: xxx  

 

Handledare för studien är: 

Monika Sahlsten 

Lektor vid Högskolan i Skövde 

Fil.dr. Leg. Sjuksköterska    

Mobil: xxx  
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Skriftligt samtycke till att delta i studien 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker att delta. Jag är 

införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan 

förklaring.  

 

 

Underskrift:…………………………………………………………... 

 

Ort/datum:……………………………………………………………. 

 

Telefon/E-post:……………………………………………………….. 

 

 

Svarstalongen skrivs under vid intervjutillfället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


