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ABSTRAKT 

Att möta en svår uppgift - BVC-sjuksköterskors upplevelse av, och 

avsaknad av stöd i mötet med barn som far illa  

Syfte. Att beskriva upplevelser av stöd och avsaknad av stöd i arbetet/mötet 

med barn som far illa bland sjuksköterskor inom barnhälsovården. 

Bakgrund. Att möta barn som far illa kan röra upp ett flertal känslor hos 

sjuksköterskan. Stöd kan vara viktigt för att förbättra arbetet men få studier 

finns om sjuksköterskors upplevelser av stöd i mötet med barn som far illa. 

Design. Semi-strukturerade intervjuer användes för datainsamlingen och 

kvalitativ innehållsanalys användes till datanalysen. 

Metod. Datainsamlingen utfördes under våren 2015. Tio sjuksköterskor från 

olika barnavårdscentraler i Sverige deltog och intervjuades om deras 

upplevelser. För att analysera insamlad data användes en kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat. Analysen resulterade i tre huvudkategorier; att inte stå ensam, 

återkoppling som stöd och kunskap och erfarenhet som stöd. Ett tema 

genomsyrade hela resultatet; en känsla av trygghet eller frustration.  

Slutsats. Det fanns en stor variation i vilken typ av stöd som fanns tillgänglig 

och i vilken utsträckning. Tidigare studier visar på ett samband mellan stöd 

och anmälningsbenägenhet när barn misstänks fara illa. Det går att koppla 

upplevelsen av stöd till Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang. 

Utveckling av modeller för stöd till sjuksköterskor som möter barn som far illa 

skulle kunna utgå från begreppen hanterbarhet, begriplighet samt 

meningsfullhet. Ytterligare studier behövs för att ta reda på hur stödet till 

sjuksköterskor som möter barn som far illa kan utvecklas.  

Nyckelord. ”Sjuksköterskor”, ”upplevelse”, ”stöd”, ”barn som far illa” 

 

 

 

  



ABSTRACT 

To face a difficult task - Nurses in pediatric health care´s 

experience of and lack of support when facing child maltreatment. 

Aim. To describe experience of support and lack of support among nurses' in 

public child health care when facing child maltreatment. 

Background. To face child maltreatment can incite a lot of emotions for the 

nurse. Support can be an important part of improving the work for the 

nurses'. However, there are few studies made on nurses' experiences of 

support when facing child maltreatment.  

Design. Semi-structured interviews were used in the data collection and 

qualitative content analysis was used in the data analysis. 

Methods. The data were conducted during the spring 2015. Ten nurses from 

different child care centers in Sweden participated and were interviewed 

about their experiences. To analyze the data, a qualitative content analysis was 

used.  

Findings. The analysis resulted in three main categories; to not stand alone, 

feedback as support and knowledge and experience as support. A theme 

permeated all of the result; a sense of security or frustration.  

Conclusion. There was a large variation in the type of support that was 

available and to what extent. Earlier studies show a relation between support 

and the tendency to report a suspicion of child maltreatment. It is possible to 

relate the experience of support to Antonovsky’s (2005) theory “sense of 

coherence”. Development of models for support to nurses who encounter 

child maltreatment could be based on the concepts of manageability, 

comprehensibility and meaningfulness. Further studies are needed to find out 

how support for the nurses who encounter children that are exposed to child 

maltreatment can develop. 

Keywords: ”Nurses”, ”experiences”, ”support”, ”child abuse”, ”child neglect”, 
“child maltreatment” 



1 
 

SUMMARY STATEMENT 

Varför är denna forskning nödvändig?   

 För att öka förståelsen för BVC-sjuksköterskans upplevelse av stöd i 

mötet med barn som far illa.   

 För att sjuksköterskor på BVC är i en utsatt position i mötet med barn 

som far illa då de ofta är ensamma i sitt arbete.  

 För att personal inom barnhälsovården anmäler lägst antal fall av barn 

som misstänks fara illa och brist på stöd kan vara en orsak till detta.  

   

 Vilka är det viktigaste resultaten?   

 Att inte stå ensam, att få återkoppling och kunskap och erfarenhet var 

viktigt för att uppleva stöd. 

 En känsla av trygghet eller frustration visade sig när sjuksköterskorna 

upplevde stöd respektive saknade stöd. 

   

Hur bör resultatet användas för att påverka 

politiken/praktiken/forskning/utbildning?  

 Det bör användas för att utveckla modeller för samarbete mellan 

socialtjänst och barnhälsovården  

 Det bör användas för ytterligare studier för att utveckla modeller för 

stöd till sjuksköterskor i mötet med barn som far illa. 
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INLEDNING 

Inom den svenska hälso- och sjukvården händer det att vårdpersonal möter 

barn som far illa eller riskerar att fara illa. Detta kan upplevas som en svår 

uppgift och bli känslomässigt krävande för sjukvårdspersonalen. 

Sjuksköterskor inom barnhälsovården kan ofta vara ensamma i sitt arbete och 

är då i en mer utsatt position när de möter barn som far illa. Stöd kan vara till 

hjälp i deras arbete att möta dessa barn. 

Bakgrund  
I Sverige har barn sedan 1937 erbjudits frivillig och kostnadsfri barnhälsovård 

(Socialstyrelsen 2014). Barnhälsovården i Sverige har som huvudmål att 

främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn men också tidigt 

identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och 

uppväxtmiljö (Magnusson 2009, Socialstyrelsen 2014). 

Barn som far illa är ett vedertaget uttryck i Sverige och innefattar alla former 

av övergrepp, försummelse eller utnyttjande som leder till en faktisk eller 

potentiell skada för barnets hälsa eller utveckling (Socialstyrelsen 2014). 

Världshälsoorganisationen (World Health Organization [WHO]) använder 

begreppet child maltreatment och definierar det som alla typer av psykisk och 

fysisk våld men också vanvård, sexuella övergrepp eller försummelse av barn 

under 18 år som kan leda till potentiell eller faktiskt skada för barnets hälsa, 

utveckling och överlevnad (WHO 2014).  

Barnkonventionen kom till 1989 och är ett rättsligt bindande internationellt 

avtal med syfte att skydda barn mot alla former av psykiskt eller fysiskt våld, 

övergrepp, vanvård, försumlig behandling eller sexuella övergrepp (UNICEF 

2011). Samhället har lagstiftat kring barns rättigheter för att alla barn ska få 

en trygg och god uppfostran och inte utsättas för kroppslig bestraffning eller 

kränkande behandling (Föräldrabalken SFS 1983:47 kap. 6 § 1). I Sverige har 

hälso- och sjukvårdspersonal, personal som arbetar med barn och ungdomar 

men också polis och socialtjänst, anmälningsplikt (SFS 201:453 kap. 14 § 1). 

Varje år anmäls cirka 140 000 fall av misstanke om barn som far illa och 

minst fall anmäls av personal inom barnhälsovården (Socialstyrelsen 2012) 

vilket kan tolkas som att det är än svår uppgift inom barnhälsovården.  
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I basprogrammet för barnhälsovården i Sverige används hembesök som en 

preventiv metod för att förhindra att barn far illa. Det rekommenderas vid 

inskrivning och vid åtta månaders ålder (Lindfors 2014). Hembesöksprogram 

beskrivs även i flera studier (Crisp & Lister 2004, Alonso-Marsden et al. 2013, 

Browne & Jackson 2013, Lanier & Jonson-Reid 2014). De är ofta riktade mot 

särskilda riskgrupper som förstagångsföräldrar, flergångsföräldrar, 

socioekonomiskt utsatta samt familjer med en historia av missförhållanden 

och familjer där det förekommer intolerans eller överbeskyddande av barnen 

(Alonso-Marsden et al. 2013, Browne & Jackson 2013, Lanier & Jonson-Reid 

2014). Enligt basprogrammet i Sverige erbjuds extra hembesök till de som har 

svårare livsförhållanden men i övrigt pekas inga särskilda riskgrupper ut 

(Lindfors 2014).  

I en studie av Crisp och Lister (2004) undersöktes vad sjuksköterskor på olika 

vårdinrättningar hade för uppfattning om sin del i att arbeta förebyggande 

mot barn som far illa samt vilken potential de hade att arbeta för att skydda 

barnen som riskerade att fara illa. Sjuksköterskor som arbetade mot vuxna 

och därigenom mötte barn som anhöriga uttryckte att det inte var deras 

arbetsuppgift att anmäla till myndigheter utan att det hörde till de 

sjuksköterskor som jobbade direkt mot barnen. De sjuksköterskor som 

jobbade med barnen och familjerna upplevde att detta hindrade dem i deras 

förebyggande arbete med familjerna då de fick ett större ansvar att upptäcka 

och reagera när ett barn for illa (Crisp & Lister 2004). Detta kan innebära att 

ett allt större ansvar läggs hos personal inom barnhälsovården att upptäcka 

och anmäla när de misstänker att barn far illa. 

Att arbeta med barn som far illa beskrivs i flera studier som något 

känslofyllt (Tingberg et al. 2008, Rowse 2009a, Rowse 2009b, Eisbach & 

Driessnack 2010, Söderman & Jackson 2011, Schols et al. 2013). 

Sjuksköterskor som arbetade med barn som farit illa på en barnavdelning 

upplevde ambivalenta känslor gentemot föräldrarna (Tingberg et al. 2008). 

Negativa känslor som sjuksköterskorna upplevde var hat, frustration, 

ledsamhet, känslor av isolering och övergivenhet och otillräcklighet (Tingberg 

et al. 2008, Rowse 2009a, Söderman & Jackson 2011). Positiva känslor som 

upplevdes var empati för familjen och situationen de hamnat i samt ett ökat 
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självförtroende i att hantera barn som riskerat att fara illa.  Andra positiva 

känslor som beskrevs var att sjuksköterskan lärt sig från upplevelsen och 

upplevde en bekräftelse av sitt medverkande i att hjälpa ett barn som for illa 

(Tingberg et al. 2008, Rowse 2009a, Rowse 2009b) 

Studier har visat att det kan vara svårt för sjuksköterskor att avgöra om en 

anmälan skulle göras om att ett barn far illa. Det kunde bero på att de inte 

upplevde sig helt säkra på att så var fallet. Tvivel på sin egen förmåga att 

bedöma när de misstänkte att ett barn for illa skedde ofta när magkänslan 

pekade på att något var fel samtidigt som kollegorna inte delade samma 

uppfattning (Eisbach & Driessnack 2010, Söderman & Jackson 2011). 

Sjuksköterskor upplevde att det var enklare att anmäla då det fanns tydliga 

tecken på missförhållanden än en subjektiv upplevelse då de istället oftare 

avvaktade med att anmäla. Anmälan sköts ibland upp på grund av att 

sjuksköterskan kände sig orolig för barnets säkerhet. En orsak kunde vara 

föräldrarnas reaktion på anmälan men också att föräldrarna inte skulle 

kontakta sjukvården igen (Rowse 2009b). Några av sjuksköterskorna 

uttryckte att upplevelsen av att göra en anmälan hade stärkt dem (Eisbach & 

Driessnack 2010). 

Kollegor, riktlinjer på arbetsplatsen och sociala myndigheter kunde upplevas 

som stöd för sjuksköterskorna i arbetet med barn som far illa (Tingberg et al. 

2008, Rowse 2009a, Eisbach & Driessnack 2010, Söderman & Jackson 2011). 

I en studie av Whittaker et al. (2014) med sjuksköterskor som arbetade med 

palliativa patienter beskrevs stöd som gavs av kollegor som dominerande, 

även organisatoriskt stöd med exempelvis mentorskap värderades högt. I 

studien framkom att behovet av stöd var individuellt och format efter 

sjuksköterskans personlighet samt att copingstrategier användes och 

utvecklades i samband med erfarenhet. Även copingstrategierna var 

förknippade med sjuksköterskornas individuella personligheter (Whittaker et 

al. 2014). I två studier av Rowse (2009a, 2009b) beskrivs upplevelsen av att 

möta barn som far illa ha en djup inverkan på de involverade 

sjuksköterskorna. I en av studierna beskrevs inverkan vara relatera till hur 

sjuksköterskan stöttades eller informerades vid tidpunkten, men också de 
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känslor som berörde barnets skada eller föräldrarnas reaktioner (Rowse 

2009b). 

Antonovsky (2005) menar att en stark känsla av sammanhang [KASAM] 

förbättrar möjligheten att möta stressfyllda situationer. Tre begrepp, 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är alla tre beroende av 

varandra och påverkar individens känsla av sammanhang. Begriplighet 

innebär att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 

gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga. Hanterbarhet innebär att 

de resurser som krävs för att individen skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga. Meningsfullhet innebär att dessa krav 

är utmaningar, värda investering och engagemang. I en studie av Michael och 

Jenkins (2001) beskrivs att en känsla av sammanhang ger ett bra skydd för 

sjuksköterskor inför traumatiska situationer i arbetet och att detta kan 

utvecklas genom stödprogram och utbildningar. 

Sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården kan uppleva sig vara i en 

utsatt position i att både behålla en god relation till familjen samtidigt som de 

ska reagera och agera när ett barn riskerar att fara illa. Flera studier som 

nämns ovan har studerat sjuksköterskors upplevelse av mötet med barn som 

far illa men få studier har undersökt vilket stöd som dessa sjuksköterskor 

upplevt eller upplever sig behöva. 

METOD  

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva upplevelser av stöd och avsaknad av stöd i 

arbetet/mötet med barn som far illa bland sjuksköterskor inom 

barnhälsovården. 

Design  

Metoden för studien var en kvalitativ intervjustudie med semi-strukturerade 

intervjuer och kvalitativ innehållsanalys med inspiration av Graneheim och 

Lundman (2004). Intervjuerna genomfördes med sjuksköterskor som 

arbetade inom barnhälsovården. Som riktlinjer för studiens utformning 

användes de riktlinjer som tidskriften Journal of Advanced Nursing har för en 

kvalitativ studie (Watson et al. 2013) 
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Urval 
I studien ingick deltagare som arbetade som specialistsjuk-

sköterskor på barnavårdscentraler (BVC) i Västerbotten och Västra Götaland. 

Som inklusionskriterium skulle deltagarna ha arbetat inom barnhälsovården 

det senaste året, mött barn som farit illa samt tackat ja till att delta i studien. 

17 BVC kontaktades, tio deltagare från sju olika BVC tackade ja till att delta i 

studien. Deltagarna var mellan 45-60 år gamla, hade arbetat som 

sjuksköterskor i 12-36 år och inom barnhälsovården i 2-29 år. De arbetade på 

BVC i fem olika kommuner. Samtliga av deltagarna var kvinnor, på de BVC 

som tackade ja till medverkan i studien arbetade endast kvinnliga 

sjuksköterskor. Sex deltagare arbetade inom landstinget och fyra deltagare på 

privata barnavårdscentraler. Alla deltagare hade mött barn som farit illa mer 

än en gång. 

Datainsamling  
Intervjufrågan som ställdes var ”Kan du beskriva för mig om dina 

upplevelser av stöd i mötet med barn som far illa?” Utöver denna fanns en 

frågeguide och tilläggsfrågor användes, såsom; ”kan du berätta mer...” för att 

förtydliga svaren (se bilaga 3). Intervjuguiden formades med inspiration av 

Kvale och Brinkmann (2014). All data samlades in under år 2015. En 

pilotintervju, genomfördes innan studien påbörjades för att bedöma om 

frågeguiden kunde användas för att uppfylla syftet. Denna inkluderades i 

studien då den bedömdes som relevant. Intervjuerna var i genomsnitt cirka 15 

minuter långa. Alla intervjuer transkriberades ordagrant innan de 

analyserades. 

Etiska faktorer  
Deltagarna har informerats om studiens syfte, bakgrund och proceduren via 

ett informationsbrev (se bilaga 1 och bilaga 2) samt erhöll muntlig 

information om studien, samt att deras uppgifter och intervjuer har hanterats 

konfidentiellt och att de fått avstå utan att förklara varför. Etikprövning har ej 

krävts för denna studie då den utförs inom ramen för högskoleutbildning på 

avancerad nivå, behandlar inte känsliga personuppgifter utöver namn, ålder 

och ort samt innebär inga fysiska eller psykiska ingrepp på 

forskningspersonerna. Detta enligt Lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor. Intervjuerna har avidentifierats och försetts 
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med en kod, kodlistan förvaras inlåst skild från intervjuerna. För att inte 

deltagarnas identitet ska röjas skrivs inte namnen på de barnavårdscentraler 

där de arbetar ut. Tystnadsplikt och handlingssekretess har följts i enlighet 

med offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)  

Analysmetod  
Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys inspirerat 

av Graneheim och Lundman (2004) med induktiv ansats. Kvalitativ 

innehållsanalys är lämpligt för att bearbeta omfattande textmassa. 

Intervjuerna har lyssnats och lästs igenom i sin helhet innan dataanalysen 

påbörjats för att ge en bred bild av innehållet. Det transkriberade 

datamaterialet har sedan delats in i meningsenheter och kategoriserats. För 

att avgöra hur materialet skulle kategoriseras har det kontrollerats att inget 

datamaterial passar in i flera kategorier eller faller mellan två kategorier samt 

att inget material som varit relevant för syftet lämnats utanför. Utöver detta 

har ett tema som har genomsyrat kategorierna identifierats.  

Studiens trovärdighet 
För att uppnå trovärdighet med studien har författarna valt att utgå från 

Graneheim och Lundman (2004) förhållningssätt till att öka trovärdigheten 

på en kvalitativ studie. Bland de sjuksköterskor som deltog i studien fanns en 

bred variation i antal år de arbetat inom barnhälsovården, organisatoriska 

samt geografiska skillnader. Detta kan öka studiens giltighet då 

sjuksköterskorna kan ha varierande erfarenheter av stöd från sin arbetsplats i 

mötet med barn som far illa. En bred variation av deltagare med olika 

erfarenheter kan öka möjligheten för författarna att få olika aspekter på ämnet 

och kan på så sätt öka studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman 2004). 

Intervjuerna genomfördes separat av författarna men för att öka 

datainsamlingens trovärdighet så användes en frågeguide vid intervjuerna 

som genom en pilotintervju kontrollerats att den svarade upp mot syftet. På 

grund av att författarna kan ha olika förförståelse av stöd i mötet med barn 

som far illa bidrog det till olika tolkningsmöjligheter på insamlad data och 

därför diskuterades analysen av båda författarna genomgående under hela 

processen för att öka studiens tillförlitlighet. Citat användes i 

resultatbeskrivningen av studien vilket kan öka studiens trovärdighet och 
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överförbarhet då läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om resultatet 

(Graneheim & Lundman 2004).  

RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av stöd och avsaknad av stöd i 

arbetet/mötet med barn som far illa bland sjuksköterskor inom 

barnhälsovården. Analysen resulterade i tre huvudkategorier som beskrev vad 

som påverkade sjuksköterskornas upplevelse av stöd: att inte stå ensam, 

återkoppling samt kunskap och erfarenhet, underkategorier till dessa 

presenteras i tabellen nedan. Ett övergripande tema som beskrev hur stödet 

eller det saknade stödet upplevdes framträdde under analysen, en känsla av 

trygghet eller frustration.  

TEMA HUVUDKATEGORIER SUBKATEGORIER 

En känsla av trygghet 

eller frustration 

Att inte stå ensam Stöd genom samarbete 

Möjlighet till reflektion 

Förståelse för 

arbetsuppgiften 

Återkoppling som stöd Få bekräftelse på sitt 

arbete 

Få veta hur barnet mår 

Kunskap och 

erfarenhet som stöd 

Kunskap som stöd 

Erfarenhet som stöd 

 

En känsla av trygghet eller frustration. 

En känsla av trygghet var något som återkom i alla intervjuer när 

sjuksköterskorna beskrev en upplevelse av stöd. Tryggheten kunde komma 

från ett bra samarbete på arbetsplatsen och med socialtjänsten, en förstående 

chef, möjlighet till reflektion, att veta att barnet har det bra samt en trygghet 

att veta att de gjorde ett bra jobb och det bästa för barnet. En känsla av 

frustration beskrevs i intervjuerna när sjuksköterskorna pratade om deras 

avsaknad av stöd. De kände sig frustrerade av att barnet inte fick hjälp när 

samarbetet med socialtjänsten inte fungerade, när de inte fick tillräckligt med 

tid för att hjälpa barnet och familjen, när de inte visste hur det gick för barnet 
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och när de kände att de inte hade tillräckligt med kunskap och erfarenhet för 

att göra ett bra arbete.  

Att inte stå ensam 

Flera av sjuksköterskorna som deltog i studien beskrev att en upplevelse av att 

inte stå ensam var viktig för att uppleva stöd. Den upplevelsen kunde byggas 

på samarbete, en möjlighet till reflektion samt en förståelse för 

arbetsuppgiften.   

Stöd genom samarbete   

Flera av de deltagande sjuksköterskorna beskrev att samarbete med andra 

sjuksköterskor på BVC men också andra yrkeskategorier som ett stöd i mötet 

med barn som far illa och det skapade en trygghet för sjuksköterskan. Stödet 

kunde komma från att de var flera som mött barnet, en upplevelse av att de 

ställde upp för varandra genom att de till exempel var flera som skrev på en 

anmälan till socialtjänsten. Flera av sjuksköterskorna beskrev att ett gott 

samarbete med chefen för BVC var stöttande. En sjuksköterska beskrev att 

chefen kunde ta hand om upprörda föräldrar och att det upplevdes som ett 

stöd i mötet med barnet.  

S10: […] det är jätteviktigt att man inte står ensam utan att man faktiskt har… 

både, både nån kollega kanske som faktiskt också har träffa barnet eller familjen… 

 

Några av sjuksköterskorna saknade ett bättre samarbete på sin arbetsplats. 

Sjuksköterskor som arbetade på mindre BVC kände att de saknade ett 

organiserat teamarbete där de var fler personer som kunde jobba tillsammans 

med barnet och familjen. Även sjuksköterskor som arbetade på större BVC 

med flera sjuksköterskor kunde beskriva att de kände sig ensamma i att de 

ofta var de enda som såg barnet och familjen så pass mycket som de 

gjorde och att de var ensamma i att avgöra om en anmälan skulle göras. 

S1: Det är ingen annan som kan göra det åt mig [...] 

Ja, ja, så då känner jag ju att jag ändå är ensam i detta 

 

Ett gott samarbete med förskolan upplevdes som ett stöd då de såg barnet 

betydligt mer i vardagen än vad sjuksköterskan på BVC gjorde. De 

sjuksköterskor som arbetade på en BVC där de använde sig av teamarbete 
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med personal från exempelvis socialtjänst och förskola upplevde detta som ett 

stort stöd. Att möta andra sjuksköterskor, andra yrkeskategorier och 

myndigheter upplevdes också som ett stöd då de fick en förståelse för de olika 

verksamheterna. En sjuksköterska beskrev att hon tidigare haft ett bättre 

samarbete med socialtjänsten där hon visste hur socialsekreterarna såg ut 

men också att de gjort hembesök tillsammans och att det hade varit ett gott 

stöd. Socialtjänsten beskrevs också av flera av sjuksköterskorna att det fanns 

ett bristande samarbete med. Detta kunde delvis bero på en bristande struktur 

i hur de skulle samarbeta och att personalen på BVC och socialtjänsten inte 

kände varandra. De upplevde att socialtjänsten inte tog deras anmälningar på 

allvar och att de kände sig ifrågasatta av socialtjänsten när de kontaktade dem 

angående en anmälan. Detta var något som orsakade mycket frustration hos 

sjuksköterskorna då de oroade sig för att barnen inte fick tillräckligt med 

hjälp. De beskrev även att de upplevde att socialtjänsten inte var på samma 

sida som dem. En sjuksköterska som blev inblandad i ett ärende där ett barn 

skulle omhändertas beskrev hur hon kände sig övergiven av socialtjänsten. 

S9: Och när jag kom dit så fanns det grannar där som var helt galna för att 

barnen skulle omhändertas och sociala… eeh… eh... klev tillbaka och jag kände 

att jag fick stå där ensam […] Och eeh.. då känns det som att det var jag som 

fick skulden på nått sätt, jag var ju den som var närmast [...] Medans sociala 

inte backa upp mig ett enda dugg utan dom bara drog därifrån […] 

Möjlighet till reflektion   

Flera av sjuksköterskorna beskrev att möjlighet till reflektion med 

sjuksköterskor på BVC eller andra yrkeskategorier var ett stort stöd i mötet 

med barn som far illa. Stödet upplevdes komma från att det fanns en 

möjlighet till en annan kollegas synvinkel, möjlighet att diskutera frågor och 

tankar samt handledning i hur de skulle gå vidare vilket gav dem en känsla av 

trygghet. Socialtjänstens telefonrådgivning dit sjuksköterskorna kunde ringa 

för handledning upplevdes också som ett stöd. Möjlighet till reflektion kring 

sina egna känslor som stöd beskrevs av en sjuksköterska i form av organiserad 

handledning. En sjuksköterska som arbetade ensam på BVC beskrev att 

möten med andra sjuksköterskor skapade vägar för henne att ringa och 

reflektera. En annan sjuksköterska beskrev att hon genom reflektion med 
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socialtjänsten fått större förståelse för varför socialtjänsten gick vidare med 

vissa anmälningar och andra inte. 

S8: Och då är det ju jätteskönt om man kan få, få prata med den 

personen för att man kan som känna att man blir trygg i att 

man får stödet av någon annan också. 

 

Flera sjuksköterskor saknade möjlighet till reflektion när de mötte barn som 

farit illa eller som de misstänkte for illa. De beskrev både en önskan om 

organiserad handledning men också att på en daglig basis ha kollegor som de 

kunde reflektera med. Reflektionen saknade de både för att få känslomässigt 

stöd och för att få bekräftelse om att de tog rätt beslut. 

S1:[...] alltså man saknar ju… eh… ibland är det ju så att man är väldigt ensam 

i sina beslut, man är väldigt ensam åh… Man saknar egentligen hela tiden det.  

Förståelse för arbetsuppgiften   

Några sjuksköterskor beskrev att en förståelse för arbetsuppgiften var ett stöd 

i arbetet. En sjuksköterska beskrev att stödet kom från att chefen 

hade förståelse för vad det innebar att möta barn som far illa och de känslor 

som mötet kan framkalla och en annan sjuksköterska beskrev att stödet kom 

från att någon lyssnade på upplevelsen.   

S10: Som har förståelse för att... dom här familjerna som vi har […] 

Tar både tid och kraft och energi […] Och det är jätte betydelsefullt 

 

En hög arbetsbelastning med ett pressat schema gjorde även det att 

sjuksköterskorna upplevde en avsaknad av stöd. Familjer där barnen var mer 

utsatta krävde extra tid vilket de kände att de inte alltid hade och det orsakade 

en frustration då de också kände ett behov av att lägga extra tid på det för 

barnens skull. En sjuksköterska beskrev att hon upplevde att de fick kritik för 

att de inte anmälde tillräckligt men att det inte fanns någon förståelse för 

varför de inte anmäler. De upplevde att de inte fick förståelse för hur krävande 

det var att möta barn som far illa, både mentalt och tidsmässigt.  

S1: Och det… tror jag inte politikerna inser att man kanske behöver ha mindre barn 

i såna här områden. […] Ta hand om färre barn. För man oftast träffa dom flera 

gånger och göra liksom fler besök, kanske hembesök […] 
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Återkoppling som stöd 

Flera av sjuksköterskorna beskrev att återkoppling var viktigt för att uppleva 

stöd i mötet med barn som far illa. För sjuksköterskorna var det dels en 

bekräftelse på de val det gjort i arbetet samt en möjlighet att veta hur barnet 

mår.   

Få bekräftelse på sitt eget arbete   

Flera av sjuksköterskorna upplevde att återkoppling från socialtjänsten efter 

att de lämnat en orosanmälan blivit bättre med tiden och att det upplevdes 

som ett stöd i arbetet då de fick en bekräftelse i hur de hade agerat. En 

sjuksköterska beskrev att förskolepersonal lämnat information till 

sjuksköterskan efter godkännande från föräldrarna vilket hjälpt henne i sitt 

handlande.  

S6: Så där kan man ju säga att jag har fått ett fullgott 

stöd i mitt sätt att hantera ett barn som far illa då 

 

Efter att ha gjort en anmälan kunde sjuksköterskorna oroa sig för om de tagit 

rätt beslut. De upplevde att de inte fick tillräckligt med återkoppling för att få 

en bekräftelse på det och några av sjuksköterskorna beskrev att de tvivlade på 

om de hade gjort en korrekt bedömning. En sjuksköterska beskrev också hur 

hon kunde hamna i en jobbig situation med familjen efter att ha gjort en 

anmälan när hon inte fick någon information från socialtjänsten. Oftast 

upplevde de att det var sekretessregleringar som hindrade dem från att få den 

återkopplingen. 

S7: Så att det är ju, men jag förstår att det är svårt, men men för oss så känns 

det som att vi skulle vilja få lite mer information om vad som händer 

efter att man har gjort en anmälan 

Få veta hur barnet mår 

På grund av sekretessen kunde det vara svårt för sjuksköterskorna att få 

återkoppling om hur det gick för barnet. Detta kunde kringgås genom att 

sjuksköterskan frågade föräldrarna om de godkände att socialtjänst och 

förskola lämnade ut information om barnet till sjuksköterskan. För flera av 

sjuksköterskorna framkom det att det var viktigt att veta hur barnet hade det 

efter en eventuell orosanmälan och vilka eventuella åtgärder som familjen fått 
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ta del av. Att veta att det gick bra för barnet och familjen gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig trygga i situationen. En sjuksköterska upplevde 

att återkoppling från socialtjänsten om vilka åtgärder som gjorts samt hur det 

gick för barnet deltog till en känsla av delaktighet. 

S2: […] och man kände att man blev ändå delaktig, 

dom upplyste ändå att dom hade ärendet att dom 

satt igång nånting och att det hade blivit bra 

 

Att inte få veta hur det gick för barnen efter att de gjort en anmälan orsakade 

frustration hos flera av sjuksköterskorna. På grund av att socialtjänsten och 

barnhälsovården går under olika sekretess kunde socialtjänsten inte ge dem 

information om vad som hände. Även om de kunde komma förbi detta genom 

att föräldrarna gav tillåtelse till att de pratade med varandra upplevde några 

av sjuksköterskorna att de ändå inte fick information om hur det gick för 

barnet. Att de var tvungna att lämna ut information till socialtjänsten men 

inte få veta något själva ökade också frustrationen. 

S10: Så att det är ganska, det är från socialens sidan är det ganska stängda 

dörrar och från våran sida så krävs det att vi ska vara delaktiga och vara 

samarbetsvilliga och lämna ut en massa information 

Kunskap och erfarenhet som stöd 

Kunskap och erfarenhet av att möta barn som far illa beskrevs av flera 

sjuksköterskor som viktigt för att uppleva stöd i det mötet. 

 Kunskap som stöd   

Utbildning och kunskap om de skyldigheter som regleras enligt 

socialtjänstlagen upplevdes av flera sjuksköterskor som stödjande. Lagen, 

riktlinjer från rikshandboken i barnhälsovård och handlingsplaner på 

arbetsplatsen beskrev några av sjuksköterskorna som ett stöd i och med att 

det blev tydligt för dem hur de skulle agera. En av sjuksköterskorna hade läst 

en utbildning i barnpsykologi vilket gav henne stöd i mötet med barn som far 

illa. 

S10: Åh, åh då blev det ganska uppenbart det här när man läste ännu mycket 

mer både utvecklingspsykologi och psykiatri att det här som vi tidigare 

har gått och känt […] Både jag och min kollega […] ”Det här känns inte bra” 
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nu, nu kan jag på ett, nu kan jag som luta mig tillbaks och veta på ett helt, 

en trygghet i det att ”Näe det är faktiskt så” 

 

En av sjuksköterskorna saknade möjlighet till utbildning i barn som far 

illa vilket gjorde att hon kände sig mer osäker. Några av sjuksköterskorna 

beskrev att de inte visste hur de skulle hantera situationen när de mötte ett 

barn som for illa, var de skulle söka hjälp och vilken strategi de skulle ha. De 

tvivlade även på att de hade tillräckligt med kunskap för att kunna identifiera 

de barn som for illa och de kände en oro för att de skulle missa något vilket 

också skapade frustration. 

S6: Säg att nått barn inte kommer på besök hit till oss och då så kommer dom inte, 

det är ju frivilligt att komma till barnhälsovården. Så när ska jag då oroa mig? 

När vet jag att barn far illa? Eller när, när ska jag som BVC-sköterska oroa mig? 

Erfarenhet som stöd  

Några av sjuksköterskorna beskrev att erfarenhet gjorde att de kände sig 

trygga i arbetet och var ett stöd i mötet med barn som far illa. En 

sjuksköterska beskrev att erfarenhet gjort henne bättre på att hantera och 

rationalisera sitt arbete med barn som far illa. En sjuksköterska beskrev att 

det var viktigt att våga lita på det hon såg och uppfattade. Några av 

sjuksköterskorna beskrev att magkänslan av att något var fel var enklare att 

lita på när de fått mer erfarenhet och att de gick mer på magkänslan nu än vad 

det tidigare gjort. 

S8: Det kan ju bara vara en känsla man har, jamen hur har det här barnet 

egentligen, och man kan ligga och grubbla och man kan ligga och fundera ååh… åh och 

 då tänker jag så att för min egen skull också är det ju bättre att jag anmäler 

 

De sjuksköterskor som inte arbetat så länge inom barnhälsovården eller inte 

hade mött så många barn som farit illa kände att deras bristande erfarenhet 

gjorde att arbetet kändes tyngre och att det blev svårare att hantera 

känslomässigt. Att lita på magkänslan var svårare när de inte kände att de 

hade tillräckligt med erfarenhet och att bristande erfarenhet innebar att de 

skrev färre anmälningar. 

S6: Det är klart ja, vi har ju ingen då, nästan ingen erfarenhet av det. 

Det blir ju, det är ju liksom svårt att veta då hur man ska göra med saker och ting. 
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Man har ju ingen erfarenhet av d, det blir ju inte så lätt å… 

man kanske inte vet vad man ska göra ibland. 

 

 DISKUSSION 

Resultatdiskussion  
Analysen resulterade i tre kategorier: att inte stå ensam, återkoppling som 

stöd och kunskap och erfarenhet som stöd. Ett tema som genomsyrade alla 

kategorier framträdde även under analysen; en känsla av trygghet eller 

frustration 

Att inte stå ensam 

Att få möjlighet till ett bra samarbete på arbetsplatsen var viktigt för 

sjuksköterskorna för att uppleva stöd och känna trygghet i arbetet. 

Samarbetet kunde komma från ett organiserat teamarbete men också genom 

daglig kontakt med både sjuksköterskorna och de andra professionerna på 

arbetsplatsen. Wekerle (2013) menade att flera professioner som arbetar 

tillsammans kring ett barn som misstänks fara illa kan ge unik information 

om fallet.  

När sjuksköterskorna upplevde sig ensamma i situationen bidrog det till en 

känsla av frustration av att de inte kunde göra ett fullgott arbete och att 

barnen inte fick den bästa hjälpen. Ett bristande samarbete med 

socialtjänsten gjorde att sjuksköterskorna kände sig ensamma i situationen. 

Detta är något som även beskrivs av Land och Barclay (2008). Davidson et al. 

(2012) undersökte samarbetet mellan psykiatrin och socialtjänsten och vad 

som kan göras för att förbättra samarbetet. De fann att det var viktigt att de 

båda grupperna lärde känna varandra för att förbättra kommunikationen och 

förståelsen för varandras arbetsuppgifter. Gemensamma utbildningar för 

personalen kunde höja medvetenheten om barn som far illa (Davidson et al. 

2012).  

Att inte känna sig ensam i situationen och få stöttning genom samarbete kan 

kopplas till Antonovskys teori om känsla av sammanhang, KASAM, och 

begreppet hanterbarhet (Antonovsky 2005). Antonovsky (2005) beskriver 

begreppet som att det finns resurser till förfogande som kan hjälpa till i möten 



17 
 

där krav ställs. I en studie av Miyata et.al (2015) fann de att när chefen på 

arbetsplatsen uppmärksammade sjuksköterskans handlande  så ökade 

sjuksköterskans KASAM. 

Att få möjlighet till reflektion beskrevs som viktigt för att känna sig trygg i 

situationen. Detta både på daglig basis med kollegor och genom organiserad 

handledning. En studie med sjuksköterskor som arbetade inom palliativ vård 

för barn beskrev att det var viktigt att kunna reflektera med kollegor både för 

beslutsfattandet och för att få känslomässigt stöd (Lee & Dupree 

2008).  Jones et al. (2008) beskrev att läkare gärna konsulterade andra 

kollegor när de hade ett fall där de misstänkte att ett barn for illa. De fann 

dock även att de efter en konsultation kunde välja att inte anmäla trots att de 

själva hade en misstanke om att barnet for illa. Lister och Crisp (2005) 

hävdade att för sjuksköterskor som i stor utsträckning möter barn som far illa 

var det viktigt med handledning med en handledare som har hög kompetens 

inom området. En modell för handledning är process-orienterad handledning 

vilket främst är vanligast i sjuksköterskeutbildningen. Den har som syfte att 

stärka sjuksköterskan i sin profession genom att få möjlighet att under 

organiserad handledning reflektera över olika situationer de varit med om 

(Arvidsson et al. 2008, Öijervall & Jormfeldt 2013).  

En brist på möjlighet till reflektion bidrog till en känsla av frustration hos 

sjuksköterskorna. De kände en oro över att de inte tog rätt beslut som blev det 

bästa för barnet. Lister och Crisp (2005) beskrev att sjuksköterskor som sällan 

mötte barn som for illa inte kände ett behov av kontinuerlig handledning med 

fokus på detta men de menade att en handledningsform med mer allmän 

inriktning var bra för alla sjuksköterskor.  

En möjlighet till reflektion kan höja KASAM genom att öka hanterbarheten då 

det kan ses som en resurs för sjuksköterskorna (Antonovsky 2005). Även 

begripligheten kan förbättras genom reflektion vilket Antonovsky (2005) 

beskriver som att inre och yttre stimuli blir gripbara och förutsägbara. I en 

studie av Berg och Hallberg (1999) fick sjuksköterskor inom psykiatrin 

systematisk handledning i ett år. De fann en liten ökning av KASAM efter det 

året, ökningen var dock icke signifikant. 
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Återkoppling som stöd 

Att få veta hur det gått för barnet efter att en anmälan gjorts bidrog till en 

känsla av trygghet för sjuksköterskorna. Offentlighets- och sekretesslagen 

(SFS 2009:400) förhindrar att information lämnas över mellan olika 

myndigheter med syfte att skydda de berördas integritet. Detta kan dock 

kringgås bland annat genom att den berörda ger tillåtelse att information 

lämnas ut (10 kap. 1 § samt 12 kap. 2 § SFS 2009:400). I en studie av Lavoie et 

al. (2009) uppgav akutläkare att feedback om vad som hänt med patienten 

efter att de har lämnat över ansvaret till avdelningen var grundläggande eller 

betydelsefullt för att utvecklas i sin profession. 

Att inte få tillräckligt med återkoppling från socialtjänsten gav en känsla av 

frustration över att de inte visste hur det gick för barnen och en oro för om de 

tagit rätt beslut. Tidigare studier visar också på en avsaknad av återkoppling 

från socialtjänsten efter en anmälan (Vulliamy & Sullivan 2000, Nayda 2005, 

Flaherty et al. 2006, Land & Barclay 2008, Talsma et al. 2015). Även 

ambulanspersonal kunde sakna återkoppling efter att de lämnat över ansvaret 

för en patient och sekretesslagen uppgavs som ett hinder för detta (Nordén et 

al. 2014). Jones et al. (2008) visade att en oro för att situationen för barnet 

skulle bli värre fick deltagarna att avstå från att anmäla. 

Genom att få återkoppling på sitt arbete och få en förståelse för hur 

socialtjänsten arbetar kan det höja begripligheten. Meningsfullheten kan 

också höjas genom att få veta att det har blivit bättre för barnet. 

Meningsfullhet beskrivs av Antonovsky (2005) som i vilken utsträckning en 

individ upplever att åtminstone en del av de krav och problem som individen 

ställs inför är värda att engagera sig och investera energi i. Meningsfullhet är 

en betydande del i en stark känsla av sammanhang (Antonovsy, 2005). 

Kunskap och erfarenhet som stöd 

Kunskap om och erfarenhet av att möta barn som far illa bidrog till en känsla 

av trygghet. I en genomgång av tidigare studier fann Wekerle (2013) att det 

som påverkade benägenheten att anmäla var personalens kunskap i ämnet 

bland annat genom utbildning samt tillgång på checklistor eller screening-

verktyg. En studie av Nayda (2005) visade dock att en ökad kunskap hos 

sjuksköterskan om barn som far illa inte bara kunde resultera i att 
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sjuksköterskan anmälde fler fall utan också att det kunde minska deras vilja 

att anmäla då det kunde öka sjuksköterskans oro för de konsekvenser en 

anmälan kunde innebära. Tidigare studier beskriver också att det finns ett 

samband mellan längre erfarenhet och en lägre benägenhet att anmäla om ett 

barn misstänks fara illa (Bunting et al. 2009, Lane & Dubowitz 2009). Andra 

studier har visat att sjuksköterskor som har fått utbildning och träning i att 

möta barn som far illa känner sig mer säkra i situationen och är mer benägna 

att anmäla när de misstänker att ett barn far illa (Fraser et al. 2010, 

Herendeen et al. 2014). 

Att sakna tillräckligt med kunskap och erfarenhet bidrog till en frustration för 

sjuksköterskorna över att de inte hade förmåga att göra det bästa för barnet 

och en oro för att missa något viktigt. Avsaknad av utbildning om barn som 

far illa har även visats i tidigare studier (Land & Barcley 2008, Lane & 

Dubowitz 2009). En studie av Paavilainen et al. (2000) beskrev också att 

sjuksköterskor som varit involverade i fall med barn som for illa kände ett 

större behov av utbildning än sjuksköterskor som inte har varit det. Bunting et 

al. (2010) beskrev att personal med anmälningsplikt som har en större 

tendens att anmäla gör detta på misstanke om att barnet far illa medan de 

som har en lägre tendens att anmäla undviker detta på grund av att det inte 

finns tydliga bevis. De menade att utbildning inte bör fokusera främst på att 

hitta tecken på att barn far illa utan på attityden till att anmäla (Bunting et al. 

2010). 

Kunskap och erfarenhet kan höja hanterbarheten genom att sjuksköterskorna 

känner sig trygga i sitt arbete och hur de ska agera men också begripligheten i 

och med att de känner sig trygga i när de ska agera och varför det är viktigt.  

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av stöd i 

mötet med barn som far illa valdes en kvalitativ metod för att få en 

beskrivning och ett bättre djup i upplevelsen än vad som kan fås om en 

kvantitativ metod använts. Urvalet bestod av tio sjuksköterskor som jobbade 

på olika barnavårdscentraler i Västerbottens län och Västra Götalands län, 

både privata och landstingsägda vårdgivare inkluderades. 

Inkluderingskriterierna var att sjuksköterskorna skulle jobbat minst ett år på 
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BVC och mött minst ett barn som farit illa. Detta kan ses som en styrka med 

studien och öka dess trovärdighet då olika organisationer kan använda sig av 

olika typer av stödjande åtgärder för sjuksköterskorna men också de olika 

erfarenheter som sjuksköterskorna kan ha stött på i sitt arbete med barn som 

far illa. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) beror antalet deltagare i en 

kvalitativ studie på det som syftar att undersöka. Antalet deltagare upplevdes 

vara tillräckligt då resultatet började bli mättat. Ingen exkluderades från 

studien men av de 17 olika BVC som tillfrågats tackade tio nej eller gick inte 

att kontakta. Det är svårt att reflektera över vad som gjort att de nekat 

deltagande i studien men det kan bero på att de inte upplever sig ha tillräckligt 

med erfarenhet eller upplever att de inte hade tid att utföra studien. Det kan 

också vara så att de tillfrågade sjuksköterskorna upplever det tungt att prata 

om barn som far illa och av den anledningen valde att inte delta i studien. De 

deltagande sjuksköterskorna fick muntlig och skriftlig information innan 

studien och fick själva välja plats, tid och datum för intervjuerna vilket kan 

öka sjuksköterskans trygghet vid intervjutillfället. En nackdel är att 

anonymiteten kan äventyras för de sjuksköterskor som valde att göra 

intervjun på sin arbetsplats samt att sjuksköterskorna kunde uppleva sig 

stressade på grund av kommande arbetsuppgifter. Två av sjuksköterskorna 

valde att göra sina intervjuer över telefon vilket erbjöds för att göra det möjligt 

för fler att delta i studien. Intervjuer på telefon kan ha fördelar som att 

intervjupersoner som arbetar på annan ort kan delta i studien (Kvale & 

Brinkmann 2014). 

Då författarna bor på två olika platser i Sverige kunde intervjuerna inte 

genomföras gemensamt men för att styrka studiens tillförlitlighet användes en 

frågeguide med öppna frågor vid intervjuerna som arbetats fram innan. 

Utöver frågeguiden ställdes följdfrågor och då det var två olika författare som 

intervjuade kan de deltagande sjuksköterskorna fått olika följdfrågor vilket 

kan vara en svaghet med studien. Däremot kan det också vara en styrka då det 

kan innebära en större möjlighet att fånga upp variationer hos deltagarna 

(Lundman & Graneheim 2012). Intervjuerna spelades in och transkriberades 

av författarna till studien i sin helhet för att inte gå miste om underliggande 

betydelser hos de deltagande sjuksköterskorna, det blev början till den 

analytiska processen (Kvale & Brinkmann 2014). Kvalitativ innehållsanalys 
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(Graneheim & Lundman 2004) valdes för att analysera resultatet och 

intervjuerna lästes separat av båda författarna som sedan diskuterade de olika 

meningsenheterna. En fördel med detta kan vara att de båda författarna har 

olika förförståelse för uppgiften att möta barn som far illa och hur stöd kan 

upplevas. Detta kan leda till ett bredare synsätt under den kvalitativa 

innehållsanalysen. Intervjuerna lästes upprepade gånger för att fånga 

bakomliggande meningsenheter och betydelser. Citaten som författarna valt 

att använda i resultatdelen har ibland kortats ned och för att värna om 

deltagarnas identitet har ibland ortsnamn, hälsocentraler och namn på 

personer skrivits om utan att förändra innehållet i intervjupersonens 

berättelse (Kvale & Brinkmann 2014). Resultatet i denna studie skulle kunna 

överföras till sjuksköterskor som arbetar med att möta barn som far illa inom 

exempelvis skolhälsovården men även sjuksköterskor med andra svåra 

arbetsuppgifter där stöd för sjuksköterskan är viktigt, till exempel de som 

arbetar med palliativ vård. Däremot så kan det mer specifika stödet då se 

annorlunda ut för sjuksköterskan.  

SLUTSATS   

Studien visade att en upplevelse av stöd var relaterat till en känsla av trygghet 

och att en avsaknad av stöd var relaterat till en känsla av frustration. Att inte 

stå ensam, återkoppling samt kunskap och erfarenhet var det som påverkade 

om sjuksköterskorna upplevde eller saknade stöd.   

Att sekretesslagen kan bli ett hinder för stöd påverkar inte bara sjuksköterskor 

som möter barn som far illa, även ambulanssjuksköterskor upplever 

sekretessen som ett hinder för att få stöd genom återkoppling. Hur det 

påverkar vårdpersonal inom andra områden behövs ytterligare studier om. Att 

hitta en modell för adekvat återkoppling till vårdpersonal efter att ha lämnat 

över patientansvaret kräver etiska övervägningar för hur även patienternas 

integritet ska beaktas.  

De faktorer som beskrivs av sjuksköterskorna som stödjande visar tidigare 

studier på ett samband med en ökad anmälningsbenägenhet men resultaten 

är inte entydiga. Denna studie har haft som syfte att beskriva 

sjuksköterskornas upplevelse av stöd, ytterligare studier behövs för att 
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undersöka hur stödet kan utvecklas och hur stödet kan förbättra 

anmälningsbenägenheten hos de sjuksköterskor som möter barn som far illa. 

Det går att relatera upplevelsen av stöd till Antonovskys teori om KASAM 

(Antonovsky 2005). Utveckling av modeller för stöd till sjuksköterskor som 

möter barn som far illa skulle därför kunna utgå från KASAM och begreppen 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 
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Informationsbrev till verksamhetschef  BILAGA 1 

 

Till verksamhetschef ________ på __________ hälsocentral  

 

Ansökan om tillstånd för att få genomföra en intervjustudie om: 

Sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovårdens upplevelse av stöd i 

arbetet med barn som far illa. 

 

Vid institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet pågår en studie som syftar till 

att beskriva sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovårdens upplevelse av stöd i 

arbetet med barn som far illa.  

 

Att mötet med barn som far illa är känslofyllt beskrivs i flera studier och kan ha en 

djup inverkan på de involverade sjuksköterskorna. Den djupa inverkan på 

sjuksköterskan tycktes relatera till hur sjuksköterskan stöttades eller informerades 

vid tidpunkten för interaktionen med barnet som for illa. I flera studier uppges andra 

kollegor vara ett viktigt stöd i mötet med barn som far illa men också handlingsplaner 

om hur mötet skulle hanteras upplevdes också som ett stöd. Socialtjänsten kunde 

upplevas som stöd men i en studie fann man att tidigare erfarenheter från sociala 

myndigheter kunde leda till att sjuksköterskan avvaktade med att göra en anmälan. 

 

Sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården kan uppleva sig vara i en utsatt 

position i att både behålla en god relation till familjen samtidigt som de ska reagera 

och agera när ett barn riskerar att fara illa. Tidigare studier har undersökt hur 

sjuksköterskornas upplevelse av mötet var men få studier har syftat till att undersöka 

vilket stöd som dessa sjuksköterskor upplevt eller upplevde sig behöva. Denna studie 

syftar till att undersöka sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovårdens 

upplevelse av stöd i arbetet med barn som far illa.  

 

Sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården får ofta en nära relation till 

familjen vilket kan komplicera arbetat när de misstänker att ett barn far illa. För att 

få en bred grupp bland deltagarna kommer studien genomföras inom 

barnhälsovården i både Västerbotten och Västra Götaland. Vi vänder oss till Dig som 
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är verksamhetschef för tillstånd att vända oss till Din personal för att få deltagare till 

studien. 

 

Vi använder oss av en kvalitativ studiedesign vilket innebär intervjuer som kan ge en 

bred dimension av upplevelsen av stöd hos sjuksköterskor inom barnhälsovården i 

mötet med barn som far illa. Studiedeltagarna kommer vid ett tillfälle bli intervjuade 

och intervjun kommer pågå i cirka 15-30 minuter. Intervjun bandinspelas och 

transkriberas av studiens ansvariga. Intervjun kommer ske på den plats 

studiedeltagaren själv väljer. Till de studiedeltagare som är verksamma i Västra 

Götaland kommer Karin Melbin att genomföra intervjuerna och för de verksamma i 

Västerbotten kommer Emelie Vallström att genomföra intervjuerna.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och studiedeltagaren kan när som helst avbryta 

sitt deltagande utan att behöva ange något skäl för detta. Om en sjuksköterska väljer 

att ställa upp för en intervju så kommer allt det som sägs under intervjun behandlas 

konfidentiellt, det vill säga att identiteten på studiedeltagaren inte röjs vare sig under 

bearbetning av intervjuerna eller under redovisning av resultaten. Intervjuerna 

avidentifieras, förses med en kod och kodlistan förvaras inlåst skild från intervjuerna. 

Personuppgifterna hanteras enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för 

personuppgifterna är Umeå Universitet.  

 

Med Vänlig Hälsning 

Karin Melbin 

Sjuksköterska, barnmedicin, 

Drottning Silvias barn- och 

ungdomssjukhus 

Kontaktperson 

Tel 073-0679620 

karin.melbin@unf.se 

Emelie Vallström 

Sjuksköterska, barnkliniken, 

Norrlands Universitetssjukhus 

Kontaktperson 

Tel 073-0688332 

emva0017@student.umu.se 

Regina Santamäki Fischer 

Universitetslektor 

Projektansvarig 

Tel 090-7869248 

regina.santamaki.fischer@umu.se 

 

 

Härmed ges tillstånd att genomföra studien: 

 

Stad_______ den _____ 

Namnteckning____________________________
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Sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovårdens upplevelse av 

stöd i arbetet med barn som far illa 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

 

Vid institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet pågår en studie som syftar till 

att beskriva sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovårdens upplevelse av stöd i 

arbetet med barn som far illa.  

 

Vi vänder oss till Dig som arbetat som sjuksköterska inom barnhälsovården under 

det senaste året och som i Ditt yrke mött barn som far illa. Att möta barn som far illa 

beskrivs i flera studier som känslofyllt, men få studier syftar till att beskriva 

upplevelsen av stöd i samband med mötet. Vår studie syftar till att undersöka 

sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovårdens upplevelse av stöd i arbetet med 

barn som far illa och därför behöver vi Dina upplevelser av stöd. Vi undrar därför om 

Du kan tänka Dig att ställa upp på en bandinspelad intervju där vi ber Dig berätta om 

Din upplevelse av stöd i mötet med barn som far illa. Intervjun kommer att ta cirka 

15-30 minuter och sker på den plats Du själv väljer. Vi använder oss av en kvalitativ 

studiedesign vilket innebär intervjuer som kan ge en bred dimension i upplevelsen av 

stöd i mötet med barn som far illa hos sjuksköterskor inom barnhälsovården. Till de 

studiedeltagare som är verksamma i Västra Götaland kommer Karin Melbin att 

genomföra intervjuerna och för de verksamma i Västerbotten kommer Emelie 

Vallström att genomföra intervjuerna.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Ditt 

deltagande utan att behöva ange något skäl för detta. Om Du väljer att ställa upp för 

en intervju så kommer allt det som sägs under intervjun behandlas konfidentiellt, det 

vill säga att identiteten på Dig inte röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna 

eller under redovisning av resultaten. Intervjuerna avidentifieras, förses med en kod 

och kodlistan förvaras inlåst skild från intervjuerna. Personuppgifterna hanteras 
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enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för personuppgifterna är Umeå 

Universitet.  

 

Resultaten från intervjun kommer sedan att sammanställas till en magisteruppsats 

inom ämnet omvårdnad vid Umeå Universitet. Vår förhoppning är att resultatet kan 

hjälpa arbetsgivare att ge stöd till de sjuksköterskor som möter barn som far illa i sitt 

yrke. 

 

Accepterar Du att delta i intervjustudien? Vi ber Dig att kryssa i Ditt svar i 

rutorna nedan och signerar med Din namnteckning. Vi ber Dig sedan att returnera 

detta brev i det medföljande frankerade kuvertet. Vid eventuella frågor angående 

studien för Dig i Västa Götaland, kontakta i första hand Karin Melbin, för Dig som är 

verksam i Västerbotten, kontakta i första hand Emelie Vallström.  

 

Accepterar Du att delta i intervjustudien? Svar    Ja Nej 

 

Datum_________ 

Namnteckning________________________________ 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Karin Melbin 

Sjuksköterska, barnkliniken, 

Drottnings Silvias barnsjukhus 

Kontaktperson 

Tel 073-0679620 

karin.melbin@unf.se 

Emelie Vallström 

Sjuksköterska, barnkliniken, 

Norrlands Universitetssjukhus 

Kontaktperson 

Tel 073-0688332 

emva0017@student.umu.se 

Regina Santamäki Fischer 

Universitetslektor 

Projektansvarig 

Tel 090-7869248 

regina.santamaki.fischer@umu.se 
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Intervjuguide 
 Kön? 

Ålder? 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska?  

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska i barnhälsovården?  

Har du mött barn som farit illa? Mer än en gång? 

Kan du beskriva för mig om dina upplevelser av stöd i mötet med barn 

som far illa?  

Berätta om ett tillfälle där du fått stöd när du mött ett barn som farit illa   

Berätta om ett tillfälle där du inte fått stöd när du mött ett barn som farit illa  

Hur viktigt upplever du att stöd är för dig i mötet med barn som far illa?  

Vilket stöd har du upplevt som viktigast i mötet med barn som far illa?   

 


