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2 Sammanfattning 

Bakgrund: Det är inte möjligt att få fram tydlig nationell statistik så tyder tidigare forskning på att vårdpersonal 

inte rapporterar i den utsträckning de borde. Specialistsjuksköterskan beskriver insatser som görs utöver eller 

istället för en orosanmälan. Syfte: Att beskriva specialistsjuksköterskans insatser och erfarenheter av sitt arbete 

vid kännedom om eller misstanke att ett barn far illa. Metod: En kvalitativ enkätstudie har genomförts med 

deskriptiv design. 17 webbenkäter besvarades och analyserades med en innehållsanalys. Resultat: Huvudtemat 

”Bygga trygga relationer” var den primära uppgiften för att fånga upp barn där det fanns en oro. Kategorierna 

”Familjen” och ”Samarbete” beskrev vilka insatser som riktades mot familjen som helhet och vilken typ av 

samarbetsvägar specialistsjuksköterskan valde i olika fall. Under subkategorierna ”Barnet” och ”Föräldrarna” 

beskrevs riktade insatser såsom oanmälda hembesök men även tankesätt såsom att ha barnperspektivet eller att 

utbilda föräldrar i olika situationer. I den tredje subkategorin ”Information” beskrevs hur 

specialistsjuksköterskan informerade om sin yrkesroll samt om olika stödinsatser och vilken hjälp familjen 

kunde få. Den fjärde subkategorin ”Tvärprofessionell samverkan” var utöver orosanmälan till socialtjänsten den 

kanal där man samarbetade med andra professioner för att skapa ett skyddsnät runt barnet och riktade insatser 

från rätt instans. Slutsats: Graden av oro varierar beroende på vilken typ av omsorgssvikt. I studien framgick att 

trygga relationer med barnet och familjen var det mest väsentliga när en specialistsjuksköterska hade kännedom 

om eller misstänkte att ett barn for illa. Ibland kändes orosanmälan som en drastisk åtgärd och enskilda insatser 

gjordes då för att stötta upp extra runt familjen innan man eventuellt gick vidare med en orosanmälan. Insatserna 

varierade utifrån olika fallbeskrivningar. Specialistsjuksköterskorna önskade ta del av varandras erfarenheter och 

upplevde att de saknade vägledning, konkreta förslag och rekommendationer för att gå vidare i olika situationer. 

Nyckelord: barn som far illa, erfarenheter, insatser, orosanmälan, specialistsjuksköterska 

Abstract 
Background: It´s not possible to produce clear national statistics, previous research suggests that healthcare 

professionals do not report to the extent they should. The specialist nurse describes actions she does in addition 

to or instead of an alert. Aim: To describe specialist nurses experience of their work and efforts when they 

suspect or recognize childabuse. Method: A web survey with qualitative approach has been conducted with 

descriptive design. 17 web surveys was answered and analyzed with a content analysis. Results: The main 

theme "Building safe relationships" was the primary task to reach children where there is a concern. The 

categories "Family" and "Cooperation" describe which efforts were directed towards the family as a whole and 

which methods of cooperation the specialist nurse chose in different cases. The subcategories "The child" and 

"Parents" describe direct efforts such as unannounced home visits, but also mindsets, such as looking at the 

situation from the child’s perspective or educating the parents about different situations. The third subcategory 

"Information" describes how the specialist nurse informed the family about his or her occupational role, as well 

as various support measures and the kinds of help the family could receive. The fourth subcategory 

"Interdisciplinary cooperation" is, in addition to registering concern with social services, the channel of 

cooperation between professions in order to create a safety net around the child and get specific support from the 

right person. Conclusion: The degree of anxiety varies depending on the type of care failure. The study found 

that safe relationships with the child and family were the most important when a Specialist nurse knew or 

suspected childabuse. Occasionally report to Child Protective Services was considered a drastic measure and 

individual efforts were then made to support extra around the family before proceeding with a report. The efforts 

varied based on different case descriptions. Specialist’s nurses wished to learn from each other's experiences and 

found that they lacked guidance, concrete suggestions and recommendations to proceed in different situations 

Keywords: childabuse, efforts, experiences, report to Child Protective Services, Specialist nurse 
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3 Inledning 

Hälso- och sjukvårdspersonal kommer i sin yrkesroll i kontakt med barn som far illa på olika 

sätt. Olika former av statistik kan ge en bild av hur situationen ser ut för svenska barn. 

Statistiken beskriver att det är många barn som far illa, lever i riskzon eller i en psykosocial 

riskmiljö. Specialistsjuksköterskan initierar olika insatser utifrån sin kompetens för att hjälpa 

barn som behöver stöd vid förekomst av eller misstanke om att ett barn far illa. Stödinsatser 

varierar oavsett om en anmälan gjorts eller inte. Enligt vår erfarenhet görs det fler insatser än 

anmälningar, trots anmälningsplikt enligt lag.  

4 Bakgrund 

När barn som far illa beskrivs menas vanligtvis inte barn som är med om trauman i form av 

krig, svält eller naturkatastrofer. Barn som far illa är oftare en beskrivning av när vuxna i 

barnets omgivning brister i sin roll på ett sådant sätt att barnets grundläggande behov och 

trygghet inte är tillgodosett. Hur hälso- och sjukvårdspersonal uttrycker sig talar mycket för 

att begreppet är mångtydigt och innebär ett brett tolkningsföreträde för den som träffar barn 

som far illa. Exempel på detta är barnmisshandel, övergrepp, barn i riskzon, psykosocial 

riskmiljö, omsorgssvikt och föräldrar med oförmåga. Ett annat perspektiv är en form av 

samhällelig omsorgsbrist där samhället i stort ska ge barnet möjligheter till gynnsamma 

uppväxtvillkor genom bland annat lagstiftning (Broberg, Almquist, Risholm-Mothander & 

Tjus, 2015; Lagerberg, 2009).  

Under 2017 anmäldes cirka 23 300 misshandelsbrott mot barn 0-17 år. Det motsvarar 28 

procent av alla anmälda misshandelsbrott. Av dessa gällde 3 930 barn 0-6år, 11 700 barn 7-

14år samt 7 710 barn 15-17år. När det gäller de anmälda våldtäktsbrotten utgjorde 3020 barn 

(0-17år), vilket står för 42 %. Störst andel av de anmälda våldtäktsbrotten mot barn 0–17 år 

2017, utgjordes av brott där den brottsutsatta var ett barn under 15 år (58 %). Siffran för 

anmälningar gällande sexuellt ofredande samma år är drygt 3900 barn (länk i referenslista, 

BRÅ). Merparten av alla övergrepp mot barn under tolv år begås av föräldrar eller andra 

vuxna närstående (BRÅ, 2017). Ungefär 10 % av alla barn i Sverige har upplevt våld i 

hemmet, många av dessa barn har själva blivit slagna (Nationellt centrum för kvinnofrid, 

NCK, 2017).  

4.1 Barnhälsovården och Elevhälsan i Sverige 

Hälsosituationen för barn i Sverige är bland de bästa i världen i många avseenden. Sverige har 

en väl utbyggd barnhälsovård (BHV) och elevhälsa (EMI) som är frivillig, skattefinansierad 

och gratis för alla barn. Inom BHV och EMI träffar specialistsjuksköterskan barn mellan 0-

18år, som inte alltid kan föra sin talan. Enligt barnhälsovårdsprogrammet och motsvarande 

hälsobesök i elevhälsan har specialistsjuksköterskan färdiga riktlinjer för när barnet ska 

undersökas och vilka åtgärder som sker vid varje enskilt besök. Målet med barnhälsovården är 

att bidra till bästa möjliga psykiska, fysiska och sociala hälsa för barn. (Reuter, 2018; 

Metodbok, 2015). Enligt 14 kap. 1§ SoL ska yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården 

vars verksamhet berör barn och unga genast anmäla till socialtjänst om han/hon i sin 

verksamhet får kännedom om eller misstänker att barn far illa. I 1 Kap §2 i samma lag ska 

åtgärder som rör barn särskilt beakta vad som är bäst för barnet (Socialtjänstlag [SoL], SFS 

2001:453). Socialstyrelsen har gett ut vägledningsdokument för barnhälsovård och elevhälsa 
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som ska vara till hjälp vid misstanke att eller kännedom om att ett barn far illa. Där framgår 

det även tydligt att anmälningsplikten är sekretessbrytande (Socialstyrelsen, 2014; 

Offentlighets- och sekretesslagen [OSL], SFS 2009:400). Enligt lagen framgår det att det inte 

krävs någon konkret omständighet som ligger till grund för orosanmälan till socialtjänsten 

angående barn som far illa. Det räcker med en oro hos den yrkesverksamma om att barnet inte 

får grundläggande behov tillgodosedda (Socialtjänstlag [SoL], SFS 2001:453). De 

sjuksköterskor som avvaktat med att anmäla ångrade i slutänden att man inte litat på sin 

magkänsla och anmält direkt (Eisbach & Driessnack, 2010).  

4.2 Aktuellt kunskapsläge 

Specialistsjuksköterskan beskriver flera aspekter när det finns misstanke om omsorgssvikt; 

relationen med familjen, att uppfatta signaler rätt, stöd av kollegor, att ha barnets bästa i fokus 

och att samtidigt följa lagstiftningen och sin skyldighet att anmäla (Söderman & Jackson, 

2011). De beskriver att det ofta blir ett emotionellt möte med familjen efter anmälan som kan 

kännas påfrestande, hemskt och ibland även hotfullt. En oro för att inte kunna hålla sig 

professionell utan att bli både arg och ledsen i mötet med familjen är påtaglig (Dahlbo, 

Jakobsson & Lundqvist, 2017; Eisbach & Driessnack, 2010; Engh Kraft, Rahm & Eriksson, 

2017; Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). Samtidigt upplevs att tidiga insatser med en öppen 

dialog är avgörande för familjens förtroende och för att barnets bästa ska hamna i fokus 

(Söderman & Jackson, 2011; Eisbach & Driessnack, 2010; Tingberg, et al, 2008). Samverkan 

med flera parter i stödteam beskrivs som värdefullt för att gemensamt kunna stötta familjen på 

olika plan men den strikta sekretessen upplevs vara ett hinder som försämrar samarbetet 

(Dahlbo, et al, 2017). Tidigare negativa erfarenheter gör specialistsjuksköterskan mindre 

benägen att anmäla igen, trots att det finns misstanke om att ett barn far illa. Bristen på 

återkoppling från socialtjänsten upplevs som ett problem efter en anmälan. 

Specialistsjuksköterskan önskar återkoppling dels för att veta om det finns någon påbörjad 

åtgärd/insats från socialtjänsten och dels för att veta hur hon kan gå vidare i det fortsatta mötet 

med barnet och familjen (Dahlbo, et al, 2017; Engh Kraft, et al, 2017).   

I elevhälsan beskriver specialistsjuksköterskan vikten av att vara tillgänglig för att kunna 

bygga relationer och förtroende med barnet. Hälsoenkäten och sexualundervisningen anses 

vara bra verktyg för att starta öppna dialoger och det krävs långvariga relationer för att barnen 

ska våga öppna sig och berätta om något är fel. Specialistsjuksköterskan är medveten om 

vikten av att aldrig ge upp, ibland behöva ställa samma fråga vid upprepade tillfällen och vara 

beredd på barnets svar när det väl kommer (Engh Kraft, et al, 2017). Sexuella övergrepp 

beskrivs av specialistsjuksköterskan som ett svårt område att beröra. Många har dock 

erfarenhet av barn som utsatts för sexuella övergrepp men har svårt att ens tänka tankar kring 

detta. Känslan av skuld och skam som hindrar barnet från att berätta om sin utsatthet är 

samma typ av känslor som hindrar specialistsjuksköterskan från att fråga (Engh Kraft, et al, 

2017); Söderman & Jackson, 2011). Trots att det inte är möjligt att få fram tydlig nationell 

statistik så tyder ändå tidigare studier på att vårdpersonal inte rapporterar i den utsträckning 

de borde (Borres & Hägg, 2007; Lagerberg, 2001; Tingberg, et al, 2008). När det kommer till 

kännedom att ett barn far illa börjar tankeprocessen runt anmälan till socialtjänst. Vad gynnar 

barnet? Får barnet hjälp efter en anmälan? Rädsla, uppgivenhet, skam och frustration är 

känslor som beskrivs i samband med anmälan (Eisbach & Driessnack, 2010). 

Specialistsjuksköterskan beskriver insatser hon gör utöver eller istället för anmälan. Exempel 

på detta är konsultation med kollegor, kartläggning av familjens behov, information om 
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föräldragrupper/utbildningar, tätare besök samt välgörande ändamål (Dahlbo, et al, 2017; 

Söderman & Jackson, 2011).   

Specialistsjuksköterskor beskriver i forskning att fokusgruppsintervjuer blev en form av 

kompetensutveckling då de fick ta del av varandras erfarenheter i ämnet (Dahlbo, et al, 2017; 

Söderman & Jackson, 2011). Eisbach & Driessnack (2010) tar även upp vikten av att 

specialistsjuksköterskor uppmuntras till att dela erfarenheter med varandra för att utvecklas i 

sin profession. 

5 Problemformulering 

Barn som far illa finns i alla samhällsklasser. Specialistsjuksköterskan möter enligt statistiken 

regelbundet barn som far illa. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor anmäler direkt när 

fysiska bevis finns på att ett barn far illa men avvaktat anmäla då det inte finns tydliga 

omständigheter eller bevis.  

Det finns idag inga nationella riktlinjer eller uppdragsbeskrivningar gällande insatser då barn 

far illa. Lokala styrdokument och vägledningsdokument beskrivs i enskilda fall i forskningen. 

Socialstyrelsen ger ut stöddokument riktat till yrkesverksam som är anmälningsskyldig eller 

till chefer som i sin verksamhet har personal som är anmälningsskyldig. Dessa stöddokument 

är en hjälp för att öka kännedom om lagstiftningen eller som en handbok då man utvecklar 

rutiner för anmälan på sin arbetsplats. Lagen säger tydligt att vid misstanke om att ett barn far 

illa ska en orosanmälan göras direkt, ändå avvaktar sjuksköterskor med att anmäla och gör 

egna insatser först. För att öka kunskapen inom ämnet belyser denna studie de insatser som 

specialistsjuksköterskan gör vid misstanke att eller kännedom om att ett barn far illa.  

6 Syfte 

Att beskriva specialistsjuksköterskans insatser och erfarenheter av sitt arbete vid misstanke 

om eller kännedom att ett barn far illa. 

7 Frågeställningar 

Vilka insatser gör specialistsjuksköterskan utöver eller istället för en orosanmälan vid 

misstanke att eller kännedom om att ett barn far illa?  

Vilka erfarenheter har specialistsjuksköterskan av barn som far illa? 

Finns det några skillnader/likheter mellan vilka insatser som initieras av 

specialistsjuksköterskan? 
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8 Metod 

8.1 Design 

En webbenkätstudie har genomförts med deskriptiv design och kvalitativ ansats. 

8.2 Urval 

Ett ändamålsenligt urval med 10 stycken BVC och 15 stycken skolor inom region Örebro län 

valdes utifrån geografiskt område, etnicitet i området, kommunala respektive privata 

alternativ, storlek på enheten samt olika årskurser.  

Inklusionskriterier var legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning som arbetade 

inom barnhälsovård eller elevhälsa, årskurs F-9. Alla sjuksköterskor i studien skulle vara 

vidareutbildade till distriktsjuksköterska eller barnsjuksköterska. Exklusionskriterier var 

legitimerade sjuksköterskor utan specialistutbildning.  

En webbenkät skickades till totalt 26 respondenter, varav 17 svar inkom. Svarsfrekvensen var 

således 65 procent. 7 respondenter arbetade inom EMI och 10 respondenter på BVC. Samtliga 

svaranden var kvinnor i åldrarna 25-64 år. Två var utbildade barnsjuksköterskor och 14 var 

utbildade distriktsjuksköterskor, en valde att inte svara vilken specialistutbildning hon hade. 

Respondenterna hade arbetat som specialistsjuksköterska mellan 1,5 år och 25 år (medelvärde 

11, median 10) och inom BVC eller EMI mellan 1 år och 18 år (medelvärde 7, median 7). Två 

angav att de hade andra specialistutbildningar utöver sin barn/distriktsjuksköterskeutbildning. 

Två av nio bortfall återkopplade att de inte önskade delta. En på grund av hög 

arbetsbelastning och en uppgav för kort arbetserfarenhet. Resterande sju återkopplade inte.  

8.3 Datainsamling 

Webbenkäten utformades med både öppna och slutna frågor i webbverktyget Easyquest (se 

bilaga 1). Vissa frågor hade fasta svarsmöjligheter som ibland kompletterades med en öppen 

fråga. Enkäten inleddes med demografiska data såsom ålder, kön och år i yrket. Därefter 

följde öppna frågor där respondenten fritt fick beskriva sina erfarenheter och insatser i 

enlighet med studiens syfte. Ett informationsbrev (se bilaga 2) skickades ut till 

verksamhetschefer samt rektorer på valda enheter där författarna bad om kontaktuppgifter till 

tilltänkta respondenter. En påminnelse skickades efter 7 dagar till de som inte återkopplat. Av 

de ursprungliga 25 enheterna valde 4 stycken att avböja sin medverkan relaterat till hög 

arbetsbelastning eller på grund av vakant tjänst. Författarna valde då 4 liknande enheter för 

nytt utskick. En pilotstudie skickades ut till en tillfrågad respondent som stämde in på 

inklusionskriterierna för att validera att webbenkäten svarade på studiens syfte. Efter justering 

av en fråga skickades webbenkäten ut till samtliga respondenter. Då återkoppling kom från 

verksamhetschefer/rektorer på sex skolor och sex vårdcentraler skickades informationsbrev 

angående studien (se bilaga 3) samt länk till webbenkät till de 26 respondenterna.  

8.4 Analys & databearbetning 

Samtliga enkätsvar lästes av båda författarna upprepade gånger och analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) som syftar till att beskriva 
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skillnader och likheter samt fånga helheten i en text. Meningsbärande enheter som var 

relevanta och representativa för studiens syfte ströks under i texten. Dessa kondenserades 

sedan så texten blev mer lätthanterlig. De kondenserade meningsenheterna tilldelades därefter 

en kod som kortfattat beskriver vad meningarna handlar om. Dessa koder stod för det 

manifesta i analysen. Koderna delades sedan in i beskrivande kategorier som författarna ansåg 

ha en gemensam innebörd och organiserades därefter under kategorier som tillsammans 

bildade ett huvudtema (se bilaga 4). Författarna har varit medvetna om sin förförståelse och 

sitt tolkningsföreträde, och på så sätt försökt att behålla kärnan i textbearbetningen. 

8.5 Etiska överväganden 

Information om respondenternas rättigheter och studiens syfte förklarades skriftligt i det 

informationsbrev som skickades ut. Respondenterna fick information om att de när som helst 

kunde avsluta sin medverkan i studien. Endast författarna kunde härleda svaren till 

respondenterna och resultatet redovisades med respekt för specialistsjuksköterskorna enligt de 

forskningsetiska principerna. Under arbetes gång hade endast författarna tillgång till det 

lösenord som krävdes för att komma åt webbenkäterna. Webbenkäterna kommer att raderas 

efter godkänd uppsats. Författarna har som yrkesverksamma tidigare gjort orosanmälningar 

och har förförståelse för både upplevelse och själva anmälningsprocessen.  

9 Resultat 

Nedan följer en modell utifrån det övergripande tema, de kategorier och subkategorier som 

utkristalliserades i de erfarenheter som specialistsjuksköterskorna beskrev. 

 

 

Figur 1: Fritt illustrerad av författarna 
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10 Bygga trygga relationer 

Samtliga specialistsjuksköterskor strävade efter att bygga trygga och öppna relationer. Det 

underlättade för eventuella insatser som behövdes. Föräldrarna accepterade hjälpen lättare om 

orosanmälan inte sågs som en anklagelse mot ett sviktande föräldraskap. Att finnas tillgänglig 

för samtal upplevdes som en tillgång där barnen ofta kunde berätta om sina erfarenheter 

allteftersom ett förtroende byggdes upp. Specialistsjuksköterskorna beskrev vikten av att lita 

på sin egen magkänsla i alla situationer, speciellt när misstanke finns att något är avvikande. 

”Jag har kommit fram till slutsatsen att är jag orolig så känner jag oro och 

då måste jag göra något åt min oro…oftast känner föräldrar att de är i en 

situation som de inte klarar av och behöver hjälp.” (Specialistsjuksköterska 

B8) 

10.1 Familjen 

Flertalet insatser gjordes beroende på situationen som barnet och familjen befann sig i, 

exempelvis uppföljande möten, kontakt med släktingar och tätare kontroller. Splittrade 

känslor beskrevs av att förlora kontakten med familjen när en orosanmälan gjordes, då BVC i 

flera fall är den enda instansen som har inblick i familjens situation. Det fanns en önskan om 

att vilja göra mer, vara ett stöd och samtidigt vara mån om kontakten med familjen.  

”Det finns alltid en önskan hos mig att jag vill göra mer men jag har lärt mig 

att för många barn och ungdomar ser livet ut på ett visst sätt som inte alltid 

är optimalt och det är svårt att förändra. Det är i sig frustrerande men jag 

får försöka att göra det jag kan för att förbättra situationen.” 

(specialistsjuksköterska E1) 

10.1.1 Barnet 

Det som väckte oro kunde variera och bero på vad barnen berättade och gjorde eller vara 

direkt synligt utifrån exempelvis smutsiga kläder. Omsorgssvikt, vårdnadstvist, våld i 

familjen, sexuella övergrepp, föräldrar söker för skador som inte kan förklaras, barn söker för 

enklare åkommor där något annat ligger bakom, alkoholmissbruk hemma, våld i nära 

relationer, brist i anknytning, utåtagerande beteende, sexuellt avvikande beteende, 

omsorgsbrist så som bristande hygien, inte kläder efter väder var några av de orsaker som 

väckte oro. Att alltid påminna sig själv om att ha barnperspektivet och inte 

föräldraperspektivet var något som uttrycktes i samband med att göra en orosanmälan.  

”Men alltid påminna sig själv om att ha barnperspektivet, inte 

föräldraperspektivet. Det är nog inte heller alltid fel att avvakta lite och 

stötta upp lite extra runt en familj innan man går vidare med en 

anmälan…men det avgör graden av oro och vilken typ av oro förstås från fall 

till fall” (Specialistsjuksköterska B3) 

När barn är äldre och själva kan uttrycka hur de mår och känner arbetade 

specialistsjuksköterskan mycket med att sakta bygga upp en relation och lära känna barnet för 

att barnet sedan när som helst skulle kunna komma och våga prata om det som var jobbigt. En 

tilltro från barnet upplevdes som en mycket viktig del i yrket.  
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”Jag vill att alla barn ska känna sig välkomna hos mig. Jag vet aldrig vad som döljer sig 

bakom varje fråga. Den kontakten kan bidra till att eleven vågar börja berätta hur han/hon har 

det. Jag arbetar medvetet med detta och vet att det behövs. För utan tilltro så berättar man 

inte” (Specialistsjuksköterska, E1) 

”Eleven söker själv upp mig, berättar att pappa dricker dagligen, är hotfull 

mot mamma och övriga syskon.” (Specialistsjuksköterska E4) 

Insatserna yttrade sig på olika sätt beroende på vilken oro som fanns för barnet. Flera insatser 

gjordes för att hjälpa i den situation som barnet befann sig i, exempelvis extra måltider innan 

hemgång. En specialistsjuksköterska åt lunch tillsammans med ett barn under en längre period 

samt hade enskild rast efteråt för att öppna upp för en dialog. En önskan om att alltid kunna ha 

dörren öppen för att göra det lättare för barnen att komma när de ville samt ta sig extra tid för 

samtal var också insatser som gjordes. Det upplevdes svårt när ett barn blev argt då 

orosanmälan hade gjorts, trots att det var för att hjälpa barnet.  

10.1.2 Föräldrar/vårdnadshavare 

I barnhälsovården handlar det om att bygga relationer med föräldrarna där det finns utrymme 

för information, undervisning, stöd och hjälp. I nästan alla situationer då det fanns en oro 

gällande barnet kontaktades vårdnadshavare. Här beskrivs ”magkänslan” när något var fel och 

hur insatser anpassades när det upplevdes att barnet for illa exempelvis på grund av förälderns 

dåliga mående, en skilsmässa där parterna var oeniga eller att barnet av andra skäl hamnade i 

kläm. Några insatser som erbjöds var bland annat kuratorskontakt, stödsamtal och extra 

utbildning för föräldrarna. Hembesöken var viktiga för att få en inblick i hemsituationen och 

även för att hjälpa föräldrarna praktiskt i sin hemmiljö. Flera specialistsjuksköterskor bokade 

in tätare besök samt gjorde oanmälda hembesök för att stötta upp extra runt familjen.  

”I vissa fall var BVC den enda instansen som hade insyn i familjen och blev 

de arga på BVC försvann familjen utom synhåll för utomstående. Då hände 

det att man tänkte ett par gånger extra inför en anmälan” 

(Specialistsjuksköterska, E2) 

”När familjen uteblev x flera gånger efter varandra…gick inte heller att nå 

på telefon. Gjorde då hembesök och såg missförhållanden i hemmet” 

(Specialistsjuksköterska, B2) 

 

10.2 Samarbete 

Samtliga specialistsjuksköterskor framhöll vikten av samarbete med socialtjänsten, 

barnhälsovårdsteam, elevhälsoteam, skolläkare, barnläkare, barnpsykiatrin/barn- & unga 

vuxna (BUV), förskola, psykolog/kurator och inte minst med barnet och familjen. 

Upplevelsen var att samverkan inte alltid ledde till ett gott samarbete. Önskan fanns om ett 

utökat samarbete och en enklare dialog för att barnet snabbare skulle kunna få hjälp. 

Samarbetet mellan olika professioner beskrevs som viktigt, speciellt vid en orosanmälan. 
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”Jag önskar att det kunde finnas ett ökat samarbete mellan socialtjänsten 

och Barnhälsovården och att vi på BVC fick mer insyn i vilka insatser 

familjen får efter en orosanmälan. Sekretessen från socialtjänstens sida är 

hög och bidrar till att det blir ett svårarbetat samarbete.” 

(Specialistsjuksköterska, B2) 

10.2.1 Information 

Den trygga relationen som specialistsjuksköterskorna byggt upp med barnet och familjen 

berodde i många fall på information. En öppen dialog om sjuksköterskans anmälningsplikt 

gjorde det lättare att göra en orosanmälan när föräldrarna fått förklarat för sig och förstod 

syftet till varför den gjordes.  

”Jag informerar alltid vid första hembesöket om att BVC har en stödjande 

funktion men även är en myndighet som kan utöva myndighetsförfarande vid 

behov.” (Specialistsjuksköterska, B8) 

”Känner att jag har stöd och får hjälp av elevhälsan i svåra ärenden.” 

(Specialistsjuksköterska, E5) 

Många gånger räckte det med att ta kontakt med vårdnadshavarna för att informera om 

barnets situation vid exempelvis mycket oro och ängslan i skolan. Att informera barnet om 

vilka insatser som gjordes så att inget skulle ske bakom ryggen på barnet var viktigt. 

Att använda sig av tolksamtal så att familjen får information på rätt språk ansågs viktigt. 

Föräldragrupper med språkstödjare var ytterligare en åtgärd för att förbättra information och 

dialog. 

10.2.2 Tvärprofessionell samverkan 

På BVC eller inom EMI arbetar man större del av sin arbetstid självständigt. Samtliga 

specialistsjuksköterskor nämnde samarbetet med socialtjänsten. En riktad insats var att 

socialtjänsten blev inbjudna att möta föräldrar. Under mötet informerades om vad 

socialtjänsten arbetade med och olika insatser familjen kunde få hjälp med.  

”Har även kontaktat BVC-psykolog alternativt kurator på vårdcentralen då 

föräldrar inte mått bra och oro funnits att det kan påverka relationen med 

anknytning förälder/barn.”(Specialistsjuksköterska, B2) 

Alla specialistsjuksköterskor förutom en hade gjort en orosanmälan någon gång. I akuta fall 

hade socialtjänsten kontaktats direkt. Att rådfråga socialtjänsten via telefon om hur en viss 

situation skulle hanteras gjordes i enskilda fall. Det påpekades att socialtjänsten hade 

utredningsansvaret vilket ansågs viktigt att komma ihåg.  

Vikten av att arbeta tvärprofessionellt blev tydligt då flera professioner kopplades in för att 

hjälpa barnet och familjen. Exempel på detta var skolläkare, barnpsykiatrin, kurator, lärare 

eller psykolog. Att arbeta tillsammans i team vid mötet med familjen var något som upplevdes 

positivt och att lyfta sin oro i barnhälsovårdteamet/elevhälsoteamet efter samråd med 

föräldrarna beskrevs som en vinst för familjen.  
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”Ringer båda vårdnadshavarna. Eleven erbjöds skolläkarbesök ihop med 

mor och far. Träffade skolläkare och blev remitterad till 

barnkliniken…”(Specialistsjuksköterska E3) 

”Hade gärna haft ett ställe att vända mig till vid svagare oro för barn..ibland 

känns det kanske lite för drastiskt och laddat med soc anmälan om det inte är 

solklara fall” (Specialistsjuksköterska B3) 

SIP-möte (samordnad individuell plan) beskrevs som en hjälp då flera instanser samlas för att 

bestämma hur barnet ska få bäst hjälp utifrån sin situation. Specialistsjuksköterskor som 

arbetar på BVC upplevde att en tät kontakt med förskolan där barnet gick var bra för att fånga 

upp barn och familjer som behövde hjälp och stöd. Vidare kunde kontakt med skolsköterska 

tas om barnet hade syskon som gick i skolan. Inom EMI var kontakt med lärarna viktig då det 

främst var lärarna som träffade barnet.  

11 Diskussion 

Att arbeta som specialistsjuksköterska och dagligen träffa barn i sin yrkesroll talar enligt 

statistiken starkt för att du regelbundet träffar barn som på olika sätt far illa. 

Specialistsjuksköterskorna i undersökningen hade alla kommit i kontakt med barn som farit 

illa och uppmärksammat detta. I resultatet utkristalliserades tydliga gemensamma nämnare i 

deras berättelser, insatser och erfarenheter av sitt arbete, vilket svarade bra på studiens syfte. 

Upplevelserna skiljer sig åt då respondenterna har olika erfarenheter och fallbeskrivningar. 

Att det finns en anmälningsplikt var inget som ifrågasattes men ibland kunde en orosanmälan 

kännas som en drastisk åtgärd och andra insatser gjordes innan eller istället för en anmälan, 

detta varierade också utifrån graden av oro hos specialistsjuksköterskan. 

11.1 Resultatdiskussion 

Resultatet ger en tydlig bild av hur specialistsjuksköterskorna upplevde mötet med barn och 

familjer. Huvudtemat ”Bygga trygga relationer” var den primära uppgiften för att fånga upp 

barn där det fanns en oro. Bygga trygga relationer krävde många dialoger och öppna möten 

men tryggade barnet och familjen på ett sätt som skapade tillit och förtroende vilket 

underlättade arbetet om familjen behövde stödjande insatser. Kategorierna ”Familjen” och 

”Samarbete” beskrev vilka insatser som riktades mot familjen som helhet och vilken typ av 

samarbetsvägar specialistsjuksköterskan valde i olika fall. Under subkategorierna ”Barnet” 

och ”Föräldrarna” beskrevs riktade insatser såsom oanmälda hembesök men även tankesätt 

så som att ha barnperspektivet eller att utbilda föräldrar i olika situationer. I den tredje 

subkategorin ”Information” beskrevs hur specialistsjuksköterskan informerade om sin 

yrkesroll samt om olika stödinsatser och vilken hjälp familjen kunde få. Det framgick också 

att äldre barn behövde information om vad som hände för att inte uppleva att 

specialistsjuksköterskan ”gick bakom ryggen” på barnet. Den fjärde subkategorin 

”Tvärprofessionell samverkan” var utöver orosanmälan till socialtjänsten den kanal där man 

samarbetade med andra professioner för att skapa ett skyddsnät runt barnet och riktade 

insatser från rätt instans. Det kunde även vara barnläkarkontakt, psykolog, specialpedagog 

eller kontakt med barnpsykiatrin.  

Det är relationerna som styr vad barnen berättar och i förlängningen det som avgör vilka 

insatser som initieras. Tillgänglighet där barnen kunde komma för samtal skapade relationer 
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som var ovärderliga för att bygga tillit och förtroende. Detta styrks i Engh Kraft & Erikssons 

studie (2015) där specialistsjuksköterskan inom EMI lägger ner mycket tid på att bygga 

relationer och att vara tillgänglig för eleverna. De enskilda hälsosamtalen med varje elev 

beskrevs som ett bra tillfälle att lära känna varandra.  

Resultatet visar inte på några uppenbara skillnader mellan de olika skolorna eller BVC. Ett 

bifynd i studien, trots stora kulturella skillnader i barngrupperna, var att insatserna som 

initierades inte kunde identifieras som kulturspecifika. Då specialistsjuksköterskorna i studien 

hade olika fallbeskrivningar kan paralleller mellan de olika insatserna vara svåra att göra 

generellt, men samma typer av insatser beskrevs återkommande i webbenkäterna. 

Många beskrev rädslan för att förlora kontakten med barnet/familjen efter att en orosanmälan 

gjorts, då BVC ofta är den enda instans som har insyn i familjen. Samarbetet med 

socialtjänsten beskrevs som bristfällig och många saknade återkoppling för att i fortsättningen 

lättare kunna möta barnet och ha en bättre dialog med familjen. Specialistsjuksköterskorna var 

medvetna om att de inte hade utredningsansvaret. Även detta beskrivs i Engh Kraft & 

Eriksson (2015) och Piltz & Wachtels studie (2009) där det fanns en känsla av att barnet inte 

fick hjälp trots orosanmälan och sjuksköterskorna ställde sig frågan vad som gynnar barnet. 

Sjuksköterskorna fick ibland känslan av att socialtjänsten inte gick vidare och på så sätt inte 

tog deras oro på allvar samtidigt som det inte fanns någon annan väg att gå för att oron skulle 

utredas. Sjuksköterskorna upplevde även att det fanns en rädsla för att förlora kontakten med 

familjen efter en orosanmälan.  

Det fanns en önskan om ytterligare en instans att vända sig till vid lättare oro då det ibland 

kändes drastiskt med en orosanmälan. En bidragande orsak till att detta efterfrågades skulle 

kunna vara att samarbetet med socialtjänsten upplevs bristfällig och att det saknas 

återkoppling. Respondenterna upplevde att insatserna riktade mot barnet och familjen skulle 

förbättras om det fanns en tydligare dialog. En annan anledning till att ytterligare en instans 

efterfrågades kan vara att ordet ”anmälan” känns anklagande och då det endast krävs en oro 

för att göra en anmälan kan det upplevas beskyllande när den egentligen är till för att gynna 

barnet. 

Respondenterna önskade att deras dörr alltid kunde stå öppen för spontana samtal. I realiteten 

skulle det innebära utökade resurser där flera specialistsjuksköterskor skulle fördela sin tid för 

att följa de färdiga riktlinjer som är utarbetade för att följa barnets utveckling.  

En väsentlig del i specialistsjuksköterskans arbete handlar om att informera barn och 

vårdnadshavare. Respondenterna beskrev att informationen kunde handla om 

anmälningsplikt, varför en orosanmälan upprättades, om socialtjänstens arbete eller bestå av 

undervisning praktiskt i hemmet. Att samtala om bristande föräldraskap, omsorgssvikt eller 

bristande förmåga är svårt och vi tror att genom information om professionens 

anmälningsplikt distanseras personen bakom en anmälan och situationen kan avdramatiseras 

något. En förklaring att socialtjänsten har utredningsansvaret och är till för att hjälpa barnet är 

också ett sätt att flytta fokus för att försöka bibehålla en bra relation till familjen. Wright, 

Watson & Bell (2002) beskriver i sin teori att ur ett familjecentrerat omvårdnadsperspektiv 

handlar det om att planera vård och insatser med hänsyn tagen till hela familjens livssituation. 

Familjens ses som en helhet och när en förändring sker för en person så påverkar det resten av 

familjemedlemmarna. Om familjen förstås som en helhet kan ha fördelar då alla 

familjemedlemmar mår väl och har det bra men kan också leda till negativa konsekvenser om 



 

12 

 

någon i familjen blir sjuk eller mår dåligt av andra anledningar. Det kan tyckas självklart men 

för barnet kan det vara svårt att förstå. 

Författarna har en föreställning om att specialistsjuksköterskan ibland tar på sig en 

uppfostrande roll och lätt glömmer att föräldrarna känner sina barn bäst samt har 

huvudansvaret. Hälsostödjande familjesamtal är en omvårdnadsåtgärd inom den 

familjecentrerade omvårdnaden. Det finns en tydlig struktur för dessa samtal men kärnan 

handlar om att tillsammans med familjen prioritera vad som är mest angeläget att prata om 

och sedan få till en förståelse och sedermera en förändring. Denna omvårdnadsåtgärd kan 

anpassas i både elevhälsa och i barnhälsovården för att bygga trygga relationer, få en bättre 

inblick i familjens styrkor och utöka samarbetet med familjen. Dahlbo et al (2017) beskriver 

vikten av att ha ett öppet sinne, att relationen med familjen bygger på ärlighet och att 

information inte undanhålls (ibid). I enskilda fall går inte detta då det finns brott bakom 

omsorgssvikten. I de flesta fall beskrev ändå specialistsjuksköterskorna att de tyckte att en 

öppen och ärlig dialog med familjen var en viktig del i deras arbete. När 

specialistsjuksköterskorna informerade om varför de kände oro och att det var deras 

skyldighet att anmäla så var föräldrarna mer öppna för samarbete och ibland även 

hjälpsökande. Wright, Watson & Bells (2002) teori för familjecentrerad omvårdnad innebär 

en utökad relation till familjen och förståelse för sina egna och andras föreställningar. 

Relationen till familjen bygger på delaktighet och förståelse för styrkor, svagheter och 

resurser. Detta är en förutsättning för att kunna skapa god omvårdnad, förebygga ohälsa och 

inte ha ett hierarkiskt förhållningssätt gentemot familjen. 

11.2 Metoddiskussion 

En deskriptiv design med kvalitativ ansats valdes då studiens syfte var att beskriva 

specialistsjuksköterskors insatser och erfarenheter vid misstanke om eller kännedom att ett 

barn far illa. Kvalitativ metod avser att studera personers levda erfarenheter av ett fenomen 

(Marshall & Rossman, 2016). Det finns inget som är fel i en erfarenhet och det finns heller 

ingen absolut sanning (Rossman och Rallis, 2012).  

Författarna valde att göra en kvalitativ enkätstudie och ansåg att en webbenkät var det mest 

effektiva sättet att nå respondenterna inom givna tidsramar. I en intervjusituation hade 

författarna möjligtvis fått djupare och mer uttömmande svar än vid en enkät. Webbenkäten 

utformades därför med öppna frågor för att efterlikna en intervju och ge så uttömmande svar 

som möjligt. Nackdelen med öppna frågor är att en del respondenter inte vet vad de förväntas 

skriva. Samtidigt förskjuts maktbalansen från de standardiserade frågorna med svarsalternativ 

till att respondenten själv får svara. Respondenternas svar var innehållsrikt och tydligt, beslut 

togs därför att inte inkludera ytterligare respondenter. Enligt Henricson (2017) kan en 

enkätstudie lättare förutsäga vilka etiska problem som kan uppstå och de känsliga frågorna 

kan utformas samt formuleras utifrån dessa förutsägelser (ibid). Enkäten utformades i 

Easyquest, en gratis programvara för internetbaserade frågeformulär. Frågorna i webbenkäten 

utformades för att på bästa sätt svara på studiens syfte. För att besvara syftet på vilka insatser 

specialistsjuksköterskan gör när det finns misstanke om eller kännedom att ett barn far illa 

ställdes öppna och specifikt riktade frågor så som ”Kan du berätta om någon gång du känt 

oro för ett barn”?, ”Berätta om olika insatser du gjorde då?”. För att få svar på om det fanns 

ambivalenta känslor i samband med en eventuell anmälan hänvisades till tidigare forskning 

med en följdfråga ”Är detta något du känner igen?”. I en enkätstudie finns det risk för 

feltolkning av de skrivna svaren då författarna inte kan ställa följdfrågor till respondenten om 



 

13 

 

oklarhet uppstår, därför skickades en pilotstudie ut för att försöka fånga upp eventuella 

felformuleringar eller oklarheter i frågeställningarna. Validiteten kunde på så sätt förstärkas 

då oklarheter kunde omformuleras. Pilotstudiens respondent användes i resultatet. Fördelarna 

med en enkätstudie är att respondenten själv kan välja tid och plats för att besvara enkäten. 

När man besvarar frågor i en webbenkät finns tid för eftertanke och omformulering av sitt 

svar. Författarna hade uppskattat att enkäten skulle ta ca 30 min att besvara men respondenten 

kunde besvara enkäten under en längre period om så önskades.  

Författarnas förförståelse bidrog till en djupare insikt av respondenternas upplevelser och 

uttryckta känslor i samband med en orosanmälan när ett barn far illa och kan ha påverkat att 

lättare kunde urskilja mönster i resultatet. 

Möjligheten till anonymitet fanns i programvaran men valdes bort av författarna då det fanns 

en önskan om att kunna se eventuella skillnaderna på de olika skolorna respektive BVC. I 

enkäten har författarna ställt frågan om specialistsjuksköterskan någon gång har anmält vid 

kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Detta kan upplevas negativt om 

respondenterna inte följt sin skyldighet att anmäla, i synnerhet då deltagarna i studien inte var 

anonyma. Att inte kunna vara anonym kan ha påverkat respondenternas svar. Vid en enkät 

finns alltid en risk att respondenten har svårt att uttrycka sig i skrift vilket kan avspeglas i 

svaren om de är kortfattade och/eller svårtolkade. Dessa personer hade kanske lättare gett mer 

uttömmande svar vid en intervjusituation.  

Demografiska data som ställdes i enkäten syftade till att se eventuella skillnader bland 

respondenterna, exempelvis ålder eller yrkesverksamma år inom BVC/EMI. Detta var inget 

som återspeglades i resultatet, men hade möjligtvis vid ett större urval kunnat bli tydligt. 

Enligt Henricson (2017) kan nyanser i språket samt kroppsspråk för att förstärka olika delar i 

berättandet inte ske vid en webbenkät därför kan tolkningen av de skrivna svaren påverkas.   

De specialistutbildade barnsjuksköterskorna och distriktsjuksköterskorna i studien arbetade på 

BVC eller inom EMI. Författarna valde specialistsjuksköterskor inom dessa instanser då de 

träffar barnet och familjen regelbundet. Författarna begränsade sig till region Örebro län 

vilket kan påverka generaliserbarheten då det finns olika styrdokument och metodböcker i 

olika landsting. De skolor och BVC som togs med i studien valdes utifrån lokal kännedom 

och specifika faktorer för att få en så bra spridning som möjligt. Författarna önskade se om 

det fanns skillnader i insatser på olika enheter i olika områden. Några verksamhetschefer och 

rektorer avböjde studien direkt och då valdes nya liknande BVC eller skolor.  

12 Slutsats 

Barn far illa i det svenska folkhemmet på olika sätt. Graden av oro varierar beroende på 

vilken typ av omsorgssvikt. I studien framgick att trygga relationer med barnet och familjen 

var det mest väsentliga när en specialistsjuksköterska hade kännedom om eller misstänkte att 

ett barn for illa. Ibland kändes orosanmälan som en drastisk åtgärd och enskilda insatser 

gjordes då för att stötta upp extra runt familjen innan man eventuellt gick vidare med en 

orosanmälan. Insatserna varierade utifrån olika fallbeskrivningar. Specialistsjuksköterskorna 

önskade ta del av varandras erfarenheter och upplevde att de saknade vägledning, konkreta 

förslag och rekommendationer för att gå vidare i olika situationer. 
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13 Klinisk nytta och vidare forskning 

 Genom att specialistsjuksköterskor ges möjlighet att ta del av varandras erfarenheter hoppas 

författarna att det i förlängningen kan leda till bättre insatser, förslag till åtgärder, tydligare 

arbetsbeskrivningar, riktlinjer/stöddokument och eventuellt stöd på arbetsplatsen för 

yrkesverksamma som träffar dessa barn i sitt arbete.  

Vidare forskning behövs med ett bredare geografiskt område för att få en större bild av 

specialistsjuksköterskans insatser och erfarenheter. Ett bredare urval kan leda till tydligare 

likheter, skillnader och samband vilket skulle kunna ge bättre förutsättningar för att skapa de 

vägledande rekommendationer som saknas idag. Förslagsvis kan en interventionsstudie eller 

ett utbildningsprogram utvärdera vilka riktlinjer och insatser som behövs för att stödja 

specialistsjuksköterskan i hennes arbete med att hjälpa barn som far illa.  
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15 Bilaga 1  

15.1 Webbenkät 

Kön 

  Man 

  Kvinna 

  Annat 

  Vill ej svara 

Ålder 

  25 till 34 

  35 till 44 

  45 till 54 

  55 till 64 

  65 till 70 

Var arbetar du? 

  BVC 

  Elevhälsan 

Vilken specialistutbildning har du? 

  Distriktssjuksköterska 

  Barnsjuksköterska 

  annan 

om annan specialistutbildning, vilken? 

__________________________________ 

Hur många år har du arbetat som specialistsjuksköterska? 

__________________________________ 

Hur många år har du arbetat inom BVC eller Elevhälsan? 

__________________________________ 

 



 

 

Kan du berätta om en gång då du känt oro för ett barn? (har du fler exempel, berätta 

gärna) 

_____________________________________ 

Berätta vilka olika insatser du gjorde då? (för barnet & familjen) 

_____________________________________ 

Berätta om fler insatser du gjort, då du känt oro för ett barn. 

_____________________________________ 

Finns det något mer du önskar att du hade kunnat göra? 

_____________________________________ 

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor ibland undvikit eller avvaktat att 

anmäla då de haft splittrade känslor inför detta. Är detta något du upplevt? Berätta. 

_____________________________________ 

Har du gjort en orosanmälan någon gång? 

Ja 

Nej 

Är det något mer du vill berätta? 

_____________________________________ 



 

 

 

16        Bilaga 2  

16.1 Exempel på meningsbärande enhet till kategori (Graneheim & Lundman, 2004) 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod/kondenserat ord Kategori Subkategori 

 

”Alltid påminna sig själv om att ha 

barnperspektivet, inte 

föräldraperspektivet” (B3) 

 

Barnperspektiv inte 

föräldraperspektiv 

Barnets bästa Familjen Barnet 

”Jag jobbar så att jag skapar 

kontakt med eleven i fråga och att 

vi ska ”lära känna varandra”. Detta 

för att barn och ungdomar behöver 

känna trygghet.”(E1) 

 

Lära känna varandra Trygghet Familjen Barnet 

”Jag hänvisar alltid till att det är 

min profession som kräver att jag 

gör en anmälan och att det enbart 

är ett sätt för familjen att få den 

hjälp de behöver” (E2) 

 

Professionen kräver en 

anmälan 

Anmälningsplikt Samarbete Information 

”Jag tycker det är viktigt att 

komma ihåg att vi inte har 

utredningsansvaret” (E1) 

 

Sjuksköterskan har inte 

utredningsansvar 

Utredningsansvar Samarbete Tvärprofessionell 

samverkan 

”Man önskar alltid att man kunnat 

påverka mer när man ser att ett 

barn far illa” (E6) 

 

Vill påverka mer när barn 

far illa 

Påverka Samarbete - 



 

 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod/kondenserat ord Kategori Subkategori 

 

”Splittrade känslor om att 

”förlora” kontakten med familjen 

om anmälan” (B4) 

 

Splittrade känslor vid en 

anmälan, förlora 

kontakten 

Förlora kontakten Familjen - 

”Ja, såhär i efterhand önskar jag att 

jag hade litat mer på min 

magkänsla och anmält tidigare så 

att barnet hade kommit ifrån sin 

förövare fortare än vad som nu 

skedde” (E2) 

 

Lita mer på sin 

magkänsla, anmält 

tidigare 

Magkänsla 

Anmälan 

Bygga trygga relationer 

(huvudtema) 

- 

”Tätare kontakt med BVC och 

stödjande samtal med föräldrarna” 

(B7) 

 

Tätare kontakt och 

stödsamtal 

Stödsamtal Familjen Föräldrarna 

”Skulle behov för hur man ska 

hantera en viss situation komma 

upp så rådgör jag med 

socialtjänst”(E3) 

 

Rådfråga socialtjänst vid 

behov 

Rådfråga Samarbete Tvärprofessionell 

samverkan 

 


