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Sammanfattning 

Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige har en lagstadgad skyldighet att 

göra orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. 

Anmälningsplikten infördes redan under 1920-talet och regleras i 

socialtjänstlagen. Statistik över inkomna orosanmälningar i Sverige visar 

att endast cirka 10 procent av anmälningarna kommer från hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterskan spelar en viktig roll när det kommer till att 

identifiera riskfaktorer för barn som far illa men forskning visar att det av 

olika anledningar ibland råder osäkerhet och tveksamhet när det kommer 

till att göra orosanmälningar till Socialtjänsten. 

Syfte: Syftet var att utforska vad sjuksköterskor på beroendemottagningar har 

för erfarenheter av och hur de upplever att göra orosanmälan om barn 

som far illa till Socialtjänsten. 

Metod: En kvalitativ explorativ design valdes där datainsamling gjordes med 

semistrukturerade intervjuer. För att bearbeta materialet användes en 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier, ett medvetet förhållningssätt, 

konsekvenser av handling samt det professionella samarbetets betydelse 

med sammanlagt sex underkategorier.  Diskussionen fördes utifrån 

Sigridur Halldórsdóttirs teori om caring and uncaring samt tidigare 

relevant forskning och litteratur. 

Slutsats: Att ha barnperspektivet underlättar för sjuksköterskor i beslutsfattandet 

av att göra orosanmälan för barn som far illa och kan även vara ett stöd i 

kommunikationen med patienten. 

Nyckelord: Anmälningsplikt, Barn som far illa, Beroendevård, Orosanmälan, 

Sjuksköterska 

 



 
 

Abstract 

  

Background: Healthcare professionals in Sweden have a statutory obligation to report 

suspected child maltreatment to the Social Services. The notification 

requirement was introduced already in the 1920: s and is regulated in 

the Social Services Act. Statistics on incoming reports in Sweden show 

that only about 10% of the notifications come from the healthcare 

system. Nurses play an important role when it comes to identifying risk 

factors for child maltreatment, but research shows that for various 

reasons, there is sometimes uncertainty and doubt when it comes to 

making reports to the Social Services. 

Aim: The aim of this study was to explore nurses experience of reporting 

suspected child maltreatment to the Social Services. 

Method: A qualitative explorative design was chosen where data collection was 

done with semistructured interviews. A qualitative content analysis with 

inductive approach was used to analyze the collected material. 

Results: The analysis resulted in three categories, a conscious approach, 

consequences of action and the importance of professional cooperation 

with a total of six subcategories. The discussion was based on Sigridur 

Halldórsdóttir's theory of caring and uncaring, as well as previous 

relevant research and literature. 

Conclusions: Having the child perspective makes it easier for nurses to make the 

decision to report concern for child maltreatment and can also support 

the communication with the patient. 

Keywords: Addiction care, Child maltreatment, Mandatory report, Nurse, 

Reporting concern 
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1 Inledning 

Vi har under flera år arbetat som sjuksköterskor inom beroendevården i Stockholm och 

kommer dagligen i kontakt med patienter som har minderåriga barn. Personal som arbetar 

inom hälso- och sjukvård har enligt lag en skyldighet att göra orosanmälan till socialtjänsten 

vid misstanke om att barn far illa men vi vet att sjuksköterskor i praktiken av olika 

anledningar ibland tvekar inför att göra det. Det kan vara svårt att göra orosanmälan om barn 

som far illa, det känner vi till av egen erfarenhet och det är ett ofta återkommande 

diskussionsämne bland sjuksköterskor i beroendevård. Sjuksköterskans bedömning och 

åtgärder spelar en viktig roll i dessa sammanhang och därför har vårt intresse väckts för att 

undersöka vilka faktorer som kan ligga bakom svårigheterna att göra orosanmälan. Vi 

hoppas att den kunskap som denna studie givit kommer att kunna användas som stöd för 

sjuksköterskor samt utveckling av verksamheters rutiner i att göra orosanmälan. 

2 Bakgrund 

I bakgrunden förklaras begreppet “barn som far illa”, dess riskfaktorer och skyddsfaktorer. 

En redogörelse för svensk lagstiftning, anmälningsplikt samt tidigare forskning från Sverige 

görs och därefter beskrivs lagstiftning, anmälningsplikt och förekomst i andra länder. Vidare 

ges en sammanfattning av kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan i psykiatrisk 

vård samt sjuksköterskans arbete på beroendemottagning och slutligen, en presentation av 

Beroendecentrum Stockholm.  

2.1 Barn som far illa 

Varje människa under 18 år är ett barn enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453), 2 §, kap. 1 

och enligt FN:s barnkonvention, artikel 1. Definitionen gäller inte ofödda och heller inte om 

man fyllt 18 år. Samhället har gemensamt ansvar för alla barns rätt att växa upp utan våld, 

under trygga förhållanden, att få omvårdnad av vuxna och ha möjlighet att utvecklas utifrån 

de förutsättningar man har (Socialstyrelsen, 2014a).  

     Barn kan fara illa både kroppsligt och känslomässigt. Begreppet barn som far illa 

kommer ursprungligen ifrån det engelska begreppet child maltreatment och omfattar alla 

typer av övergrepp, utnyttjande och försummelse som gör att barns hälsa och utveckling tar 

skada. Barn som far illa är barn som utnyttjas, utsätts för sexuella, fysiska, eller psykiska 

övergrepp samt försummas psykiskt eller fysiskt. Det kan handla om att de lever i en hotfull 
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eller våldsam miljö där de tvingas bevittna våld eller i en familj där det finns 

relationsproblem. Barn kan också fara illa av sitt eget beteende, till exempel vid missbruk 

och kriminalitet eller annan självdestruktivitet (Socialstyrelsen, 2014; World Health 

Organisation, [WHO] u.å.).  

     Både WHO (u.å.) och Socialstyrelsen (2014) slår fast att det finns vissa riskfaktorer som 

ökar sannolikheten för att barn kan fara illa men det finns även skyddsfaktorer. Dessa är 

delvis beroende på social och kulturell tillhörighet men de sociala faktorerna verkar däremot 

inte ha någon betydelse när det gäller de riktigt små barnens utsatthet (Socialstyrelsen, 

2014).  

2.1.1 Riskfaktorer 

Att känna till riskfaktorerna för att ett barn kan fara illa kan vara till hjälp för att 

uppmärksamma och förstå orsaker till att det sker. Ett barn är själv aldrig skyldig till att det 

försummas, misshandlas eller utnyttjas. Dock kan vissa egenskaper hos ett barn öka risken 

för att det råkar illa ut (WHO, 2016). Riskfaktorer är bland annat att barnet är under fyra år 

då det ofta handlar om att barnet skriker mycket, äter eller sover dåligt vilket en känslig 

förälder kan uppleva som stressande. Att vara tonåring är också en riskfaktor på grund av 

eventuellt utåtagerande, självskadebeteende eller missbruk. Andra riskfaktorer kan vara att 

barnet är oönskat eller att det har speciella behov, till exempel på grund av fysisk eller 

psykisk funktionsvariation. Barn som är placerade i familjehem eller annan samhällsvård har 

också visat sig löpa större risk att fara illa (Socialstyrelsen, 2014). 

     Det finns även egenskaper hos föräldrar som gör risken större för att barn kan fara illa. 

Den vuxne kan ha svårt att anknyta till barnet, hen kan själv ha blivit misshandlad som barn 

eller ha bristande kunskap om barns utveckling. Det kan också handla om att ha orealistiska 

förväntningar på barnet eller på att vara förälder. Föräldrar som har en dålig relation, som 

missbrukar alkohol eller droger eller är kriminella löper större risk att utsätta sina barn för 

fara och ytterligare faktorer som ökar risk för att barn far illa är bland annat psykisk 

sjukdom, social ojämlikhet, arbetslöshet och dålig levnadsstandard. För barn i vissa familjer 

där bakgrunden är utländsk har det visat sig att risken kan vara större med anledning av att 

vissa föräldrar använder våld i syfte att uppfostra men det förekommer även i Sverige 

infödda familjer att man förespråkar våld i uppfostringssyfte (Socialstyrelsen, 2014). 
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2.1.2 Alkohol och droger som riskfaktor 

Alkohol- och drogmissbruk hos en eller båda föräldrarna har alltid påverkan på ett barns 

situation. Det förekommer ofta brister i grundläggande omsorg och struktur hos de 

missbrukande föräldrarna och man kan ha svårt att känna engagemang i sitt barn vilket leder 

till knapphet i kommunikation och uppmärksamhet. Det kan även handla om den 

känslomässiga stämningen i familjen eller hur man hanterar konflikter. För barnet innebär 

det en ökad otrygghet då en missbrukande förälder har dålig tillsyn och uppsikt över barnet 

och kan ha svårigheter att kontrollera impulser och humör. Ju mer omfattande missbruket är 

desto större risk är det för barnet att fara illa. Dessutom är kriminalitet vanligt i familjer där 

det förekommer alkohol- och drogmissbruk vilket ytterligare ökar risken för barn att fara 

illa. Inget barn skall behöva bevittna missbruk, kriminalitet eller våld (Socialstyrelsen, 

2014). 

2.1.3 Skyddsfaktorer 

Skyddsfaktorer är faktorer som dämpar riskfaktorernas effekt och ökar barnets 

motståndskraft mot påfrestningar. Dessa skyddsfaktorer kan i samverkan med riskfaktorerna 

ha stor betydelse. I en familj där det förekommer drogmissbruk kan till exempel kontakt med 

socialtjänsten vara en viktig skyddsfaktor.   

     Hos barnet själv kan ett gott självförtroende, social kompetens och känsla av att kunna 

styra och själv hantera sin tillvaro vara skyddande faktorer i en utsatt miljö. En annan viktig 

skyddsfaktor är en trygg anknytning mellan förälder och barn. Att barnets mamma är frisk, 

att det finns ett fungerande nätverk kring familjen och att en eller båda föräldrarna har god 

utbildning spelar också roll när det gäller skyddsfaktorer. Ytterligare skyddande faktorer är 

att man har god kontakt med grannar, att barnet går i en fungerande förskola eller skola där 

det finns möjlighet för barnet att få stöd och att barnet kan få hjälp att bearbeta sin situation. 

Inte minst är det av stor vikt att barnet får känna att det befinner sig i ett sammanhang 

(Socialstyrelsen, 2014).  

2.2 Svensk lagstiftning 

Enligt Socialtjänstlagens (SoL 2001:453) § 1, kap. 14 har personal som arbetar inom hälso-

och sjukvård, liksom inom flera andra yrken där man har med människor att göra, skyldighet 

att anmäla misstanke om barn som far illa (Socialstyrelsen, 2014).  
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Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att 

ett barn far illa: 

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, 

2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, 

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, 

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 

4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och 

fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan 

verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. 

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla 

till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn 

utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 

(Socialtjänstlagen, 2001, 14 kapitel. 1§) 

2.2.1 Anmälningsplikten i Sverige 

Anmälningsskyldigheten för sjukvårdspersonal infördes i 1924 års barnavårdslag och 

kompletterades 1982 med ett förtydligande att endast misstanke om att ett barn far illa ska 

ligga till grund för en orosanmälan. Anmälningsplikten har under åren reviderats till att 

innefatta fler yrkesgrupper. Förutom hälso- och sjukvårdspersonal, skola och polis har under 

2000-talet yrkesverksamma inom rättspsykiatri och kriminalvård kommit att bli 

anmälningsskyldiga (Backlund, Wiklund & Östberg, 2012). I patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659 kap. 6, 5 §) framgår att personal inom hälso-och sjukvård ska samverka med andra 

samhällsinstanser och organisationer i frågor som rör barn som far illa eller då det finns 

misstanke om risk att barn far illa. Hälso- och sjukvårdspersonal ska ta hänsyn till barns 

behov av råd, stöd samt information om vårdnadshavare eller den person som barnet bor 

varaktigt hos har en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller missbruk 

av alkohol eller annan beroendeframkallande substans.  

     17 procent av Sveriges barn hade enligt Socialstyrelsen (2014) minst en förälder som 

vårdades i öppen eller sluten beroendevård. När det gäller föräldrar som har minderåriga 

barn skall det vara dokumenterat i journalen att barn finns och särskilt viktigt är det när de 

bor tillsammans med barnen eller har umgänge med dem, oavsett om det är regelbundet eller 

sporadiskt (a.a.).  

     Socialstyrelsen fick år 2008 i uppdrag av regeringen att utveckla statistiken inom den 

sociala barn- och ungdomsvården, däribland statistik över inkomna orosanmälningar till 

socialtjänsten (Ekonomistyrningsverket, 2011). Socialtjänstens argument mot ett nationellt 

register var att anmälningar som inkom till Socialtjänsten var osäkra och kunde innehålla 
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felaktigheter. I 2011 års regleringsbrev gjorde man gällande hur viktig kunskap kring 

orosanmälningar var och för att kunna säkerställa att barn och unga skulle få den hjälp de 

behövde, gavs därför myndigheten i uppdrag att genomföra en undersökning. Den skulle 

innefatta antalet anmälningar inkomna till socialtjänsten, orsaken till att anmälan gjorts samt 

den handläggning som vidtagits (a.a.). Undersökningen genomfördes 2011 av Statistiska 

centralbyrån (SCB). En web-enkät riktade sig till ett antal slumpmässigt utvalda kommuner 

samt stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Resultatet visade att det årligen i Sverige 

gjordes ca 140 000 orosanmälningar gällande 60 000 barn. Det var dock stora variationer i 

antalet anmälningar vad gäller uppgiftslämnare. Anmälningar från hälso- och sjukvården 

stod för cirka 10% att jämföra med inkomna anmälningar från polismyndigheten som 

utgjorde cirka 30% (Socialstyrelsen, 2012). 

2.2.2 Tidigare forskning i Sverige 

När det gäller sjuksköterskor i beroendevård och deras upplevelse av att göra orosanmälan 

till socialtjänsten har ytterst lite tidigare forskning hittats. Dock finns en rapport från 2013 

angående barnperspektiv i beroendevård som gjordes på uppdrag av Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) i samarbete med Beroendecentrum Stockholm (BCS)(Scheffel-Birath, 

2013). Där togs i ett avsnitt upp angående åtgärden att anmäla om misstanke av barn som far 

illa. Utifrån en enkät som besvarades av 135 personer ur vårdpersonalen inom BCS 

konstaterades att en större del av vårdpersonalen hade god kunskap om lagen och hur 

orosanmälan om barn som far illa till socialtjänsten görs men många lät bli att anmäla trots 

att de allra flesta även kände till klinikens rutiner för att göra det. På en övervägande del av 

mottagningarna tog man beslutet om att göra orosanmälan tillsammans i teamet och den 

skrevs ibland under av flera ur personalen. Oftast var det dock behandlingsansvarig 

kontaktperson som ensam stod för och skrev under anmälan. Socialtjänsten kontaktades 

ibland via telefon för att göra orosanmälan men de flesta gjorde den skriftligt. När det gällde 

återkoppling från Socialtjänsten efter att en anmälan var gjord upplevde många att den var 

bristfällig och man eftersökte mer samarbete mellan Socialtjänst och vårdpersonal. Frågan 

om orsaker till att inte orosanmälan blev gjord togs upp och det visade sig att det i de flesta 

fall berodde på att det fanns någon annan vuxen närstående till barnet utan 

missbruksproblem som ansågs vara stabil. Den näst vanligaste anledningen var på grund av 

okunskap och andra anledningar var att patienter eller barn till patienter redan var 

aktualiserade vid Socialtjänsten. Det kunde också handla om att patienten var stabil i 

behandling eller på grund av rädsla för att orsaka patienten och hens familj obehag. 
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Vårdpersonalen undvek ibland att göra orosanmälan då de inte ville förstöra alliansen mellan 

personal och patient (a.a.). 

      För övrigt finns en del studier som handlar om att rapportera misstanke om barn som far 

illa inom tandvård, skola och sjukvård. Bland annat framkom i en kvalitativ studie där 

fokusgrupper användes, att tandvårdspersonal upplevde dilemman i frågan om att anmäla 

misstanke eller ej. Det visade sig delvis bero på en osäkerhet i om det skulle vara till nytta 

för barnet eller ej . Flera i tandvårdspersonalen stöttade hellre föräldrarna än anmälde dem 

eftersom man ansåg att det var viktigt att ha ett gott samarbete med dem omkring barnets 

tandhälsa (Kvist, Wickström, Miglis & Dahllöf, 2014). En enkätstudie som gjordes vid 

Göteborgs universitet 2016 visade att så många som 40 % av de 119 deltagande 

sjuksköterskorna valde att inte anmäla oro för barn som far illa på grund av osäkerhet om 

vad som gäller enligt lagen (Svärd, 2016). Därför hade majoriteten av sjuksköterskorna i 

studien aldrig gjort en orosanmälan men det berodde också på att man kände oro för sin egen 

säkerhet. En annan orsak till att man lät bli att göra orosanmälan var stress. Enligt författaren 

till studien kunde orsaken till stresskänslan ha att göra med sjuksköterskors upplevelse av att 

inte ha den utbildning och kompetens som krävdes för att göra bedömningar som skulle 

kunna leda till orosanmälan. Det handlade bland annat om situationer där missbruk och 

försummelse av barnen förekom vilket gjorde sjuksköterskorna osäkra på hur de skulle agera 

(a.a.).  

2.3 Lagstiftning och anmälningsplikt i andra länder 

Barnkonventionen eller FN:s konvention om barns rättigheter är ett antal internationella 

bestämmelser som givits UNICEF i uppdrag att se till att de efterlevs. Det handlar om att 

varje människa under 18 år har samma värde och samma rättigheter samt att inget barn får 

diskrimineras. I alla beslut där barn är inblandade ska dessa tas med hänsyn till barnets 

bästa. Alla stater har ansvar att se till att uppfylla barns rättigheter och barn ska skyddas mot 

att bli utsatta för all typ av våld; fysiskt, psykiskt och sexuellt. Barn ska även skyddas mot 

försumlighet och vanvård. Konventionsstaterna har i uppgift att se till att vidta lämpliga 

lagstiftningsåtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänts av barnkonventionen. 

Konventionsstaterna har även i uppgift att vidta skyddsåtgärder som bör innefatta metoder 

för upprättande av sociala program i syfte att ge barnet nödvändigt stöd. Dessa 

skyddsåtgärder ska även underlätta identifiering och rapportering av barn som far illa 

(UNICEF, 1989).  
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     I en strävan att på ett tidigt stadie upptäcka barn som far illa har många nationer runt om i 

världen antagit lagar, så kallade ”mandatory reporting laws”, som innebär en skyldighet för 

vissa utsedda personer däribland hälso- och sjukvårdspersonal att göra orosanmälan vid 

misstanke om att barn far illa. Förutom i Sverige har man i länder som Brasilien, Mexiko, 

Norge och Sydafrika anmälningsplikt vilket framkom i en nordamerikansk tvärvetenskaplig 

studie av Mathews och Kenny (2008). USA, Kanada och Australien var de länder som först 

införde lagstadgad anmälningsplikt och som hade väl genomarbetade riktlinjer och 

rapporteringssystem när det handlade om att göra orosanmälan vid misstanke om att barn far 

illa (Munro & Parton, 2007). 

      I vissa nationer däribland Nya Zeeland och Storbritannien har man valt att inte lagföra 

anmälningsplikt av olika anledningar, bland annat på grund av risken för att anmälningar av 

oskyldiga fall skulle ta resurser från verkligt behövande ärenden (Mathews & Kenny, 2008).  

Även om anmälningsbenägenheten hade ökat i länder där orosanmälan var en skyldighet, 

saknades empiriska studier kring huruvida det ledde till att fler barn och deras familjer fick 

den hjälp de var i behov av, konstaterades i en irländsk forskningsöversikt med empiriska 

studier av Wallace och Bunting (2007). 

2.3.1 Förekomst av anmälningar i andra länder 

Majoriteten av sjuksköterskor var medvetna om den lagstadgade skyldigheten att göra 

orosanmälan vid misstanke om att barn far illa, trots detta framkom i studier en tydlig 

underrapportering (Mathews et al. 2008). Piltz och Wachtel (2009) beskrev i en 

australiensisk översiktsstudie ett flertal faktorer som påverkade hur sjuksköterskor förhöll 

sig till att rapportera oro. Begränsad utbildning i att upptäcka missförhållanden och tecken 

på övergrepp uppgavs som den främsta anledningen till att anmälan inte gjordes. Andra 

faktorer handlade om brist på erfarenhet, rädsla för privata konsekvenser, låg tilltro till 

sociala myndigheter samt en upplevd brist på stöd i rapporteringsprocessen (a.a.). Liknande 

utmaningar för personal inom psykiatrisk vård framkom i en deskriptiv studie från USA av 

Pickover, Golomb och Bennet-Garraway (2017). Balansgången mellan den lagstadgade 

skyldigheten kontra etiska aspekter och egna känslomässiga reaktioner upplevdes som 

komplicerad. Det kunde handla om rädsla hos personalen att barnet i fråga utsattes för 

ytterligare risk efter en anmälan eller att alliansen med patienten och familjen skulle 

påverkas negativt (a.a.). Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård behövde bli mer medvetna om 

och ta större hänsyn till hur psykisk ohälsa hos en förälder påverkar barn och familjen i 

övrigt. Det ansågs även nödvändigt att få ökad kunskap kring och mer tid att kartlägga 



8 
 

familjenätverk samt att guida familjer rätt för att de skulle få större insatser vid behov. Detta 

framkom i en kvantitativ enkätstudie från Finland (Korhonen, Vehviläinen-Julkunen & 

Pietilä, 2008). 

2.4 Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård  

Den i psykiatrisk vård specialiserade sjuksköterskan skall enligt kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård 

(Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, 2014) arbeta för att främja bättre mående 

hos personer med psykisk ohälsa. Det görs bland annat förebyggande genom 

personcentrerad vård där patientens och närståendes erfarenheter, behov och målsättning tas 

tillvara och används i den individuella vårdplaneringen tillsammans med andra 

vårdprofessioner. Sjuksköterskan skall kontinuerligt utvärdera vården, förnya insatser vid 

behov och ge patienten stöd i att stärka sin egenvårdsförmåga. 

 

Psykiatrisk omvårdnad tar utgångspunkt i att alla människor har möjligheter 

att växa och utvecklas. Vidare att alla personer med psykisk sjukdom eller 

psykiska funktionsnedsättningar har rätt till kvalitativt god och säker 

personcentrerad vård som stödjer personens oberoende och självständighet. 

Omvårdnad inom psykiatrisk vård innebär insatser som syftar till att stärka 

personens känsla av att ha kontroll över sitt liv, förmåga att hantera känslor 

av meningslöshet, utveckla strategier, lära sig att hantera sin sjukdom och 

dess konsekvenser, samt formulera rimliga livsmål och uppnå personlig 

utveckling. I psykiatrisk omvårdnad betonas hälsoprocesser ur ett 

helhetsperspektiv liksom de livsförhållanden och levnadsvillkor som bidrar 

till hälsa.  

(Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, 2014, s.7) 
 

 

Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård skall ha vida kunskaper om psykiatriska 

diagnoser, dess symtom och utveckling, om vilken medicinering som är lämplig, när den bör 

sättas in och om eventuella biverkningar. Hen bör kunna bedöma när det finns behov för 

akuta insatser och vara medveten om, förebygga och hantera situationer där risk för 

patienters, närståendes och medarbetares hälsa kan uppstå. Det ingår också i 

psykiatrisjuksköterskans kompetens att undervisa och rådge patienter och deras närstående 

omkring det tillstånd som är aktuellt för patienten och stödja dem i att fatta egna beslut. 

Dessutom skall hen bidra till att vårdmiljön är trygg, säker, funktionell och trivsam för såväl 

patienter, närstående som medarbetare (Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor,  

2014).  
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     Trots att det förmodligen är omöjligt att fullt ut förstå en annan människa är det just det 

som är den i psykiatrisk vård specialistutbildade sjuksköterskans utmaning och ansvar. Det 

är en tyst kunskap, att möta patienten, att beröras och att utvecklas tillsammans, som kräver 

att sjuksköterskan personligen reflekterar över det hen erfar samtidigt som hen gör 

vetenskapligt baserade bedömningar (Kulzer, 2010). Enligt Hummelvoll (2012) har 

sjuksköterskan i psykiatrisk vård som ideal att vårda utifrån ett humanistiskt perspektiv. Det 

innebär att tro på patientens egen förmåga till utveckling och ha respekt för människors 

integritet och autonomi. Kännetecknet för vården är omsorg, och omfattar gemenskap och 

solidaritet med andra, en förståelse för medmänniskor, som utvecklas ur sjuksköterskans 

erfarenheter, samt att kunna se patienten utifrån dennes situation. Omsorg är den etiska 

drivkraften och ges patienten utan att begära något tillbaka (a.a.). 

2.4.1 Sjuksköterskan på beroendemottagning 

Patienternas behandlingstid vid beroendemottagningar är ofta lång, ibland livslång och fokus 

i sjuksköterskans arbete ligger därför på kommunikation och att bygga en allians med 

patienten (Beroendecentrum Stockholm, u.å.). Sjuksköterskan arbetar oftast med 

kontaktmannaskap vilket innebär att ansvara för ett antal patienters vård och behandling. 

Arbetet är återfallspreventivt och består av motiverande samtal och stödsamtal, urin-och 

blodprovstagning, poliklinisk avgiftning, läkemedelsadministrering och dokumentation. 

Vårdplanering och till viss del även utredning ingår också i sjuksköterskans arbete på en 

beroendemottagning samt samplanering med socialtjänst, försäkringskassa, arbetsgivare och 

vårdgrannar som till exempel psykiatriska kliniker men även somatiska. Nätverksarbete där 

även närstående deltar förekommer (a.a.).  

     Att ha ett beroende av alkohol eller droger innebär stort lidande för både patient och 

närstående. Som sjuksköterska i beroendevård är det därför av stor vikt att förstå patientens 

behov och bemöta och behandla patienten på ett respektfullt sätt (Wiklund Gustin, 2014).  

Att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv och kunna mötas i nuet samt att ha förståelse 

för patientens situation och hur drogen påverkar patientens liv är till stor del vad omvårdnad 

inom beroendevård handlar om. Dessutom är en av sjuksköterskans främsta uppgifter att 

hjälpa patienten att reducera de känslor av skuld och skam som missbruket för med sig och 

som kan vara en bidragande orsak till att patienten återfaller i missbruk. Sjuksköterskan i 

beroendevård är också viktig som stöd tillsammans med annan vårdpersonal och närstående, 

för att patienten skall kunna lära sig att inte bara leva ett drogfritt liv utan också handskas 

med livets alla svårigheter och utmaningar (a.a.). 
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2.5 Beroendecentrum Stockholm 

Beroendecentrum Stockholm (BCS) är Region Stockholms organisation för specialiserad 

beroendevård. BCS vänder sig till ungdomar, unga vuxna (15 - 25 år) och vuxna personer 

med riskbeteende och beroendeproblematik rörande alkohol, droger, läkemedel och spel. Det 

finns även möjlighet för närstående att få stöd (Beroendecentrum, 2019). 

     Inom beroendevården ser man sedan ett antal år tillbaka ett paradigmskifte som innebär 

att från att ha fokuserat på individen har man mer och mer övergått till att arbeta utifrån ett 

familjeperspektiv. Därmed uppmärksammas barnen, hela familjens situation kan förbättras 

och negativa konsekvenser av exempelvis föräldrars missbruk kan förebyggas. Eftersom det 

fanns ett behov av utveckling i arbetet med barn till missbrukande föräldrar påbörjade BCS 

år 2012 arbetet med att introducera och utbilda barnsamordnare och barnombud. Deras 

uppgift är att ge patienterna och deras barn stöd, se till att lagar och förordningar följs samt 

att uppmuntra all personal inom BCS att arbeta utifrån ett barn- och familjeperspektiv. De 

ansvarar också för att samverkan med socialtjänsten och andra inblandade verksamheter 

fungerar (a.a.).  

3 Problemformulering 

Vem som helst som har misstanke om att barn far illa kan göra orosanmälan om detta till 

Socialtjänsten. Privatpersoner kan vara anonyma och anmälan kan göras skriftligt eller 

muntligt. Socialtjänsten fattar sedan beslut om en eventuell utredning skall påbörjas och kan 

vid behov sätta in stödinsatser eller i vissa allvarliga fall omhänderta barnet. Sjuksköterskor 

har i Sverige enligt lag skyldighet att göra orosanmälan vid misstanke om att barn far illa. 

Trots detta kommer endast 10 % av de 140 000 orosanmälningar som Socialtjänsten årligen 

tar emot från hälso- och sjukvården. Många sjuksköterskor upplever en osäkerhet kring vad 

som gäller enligt lag och väljer därför att avstå från att göra orosanmälan. 17 % av alla barn i 

Sverige har föräldrar med substansmissbruk men när det gäller sjuksköterskor i 

beroendevård och deras erfarenhet och upplevelse av att göra orosanmälan är forskningen 

begränsad både i Sverige och utomlands. Forskningsstudier genomförda i andra länder visar 

dock att sjuksköterskor inom både somatisk och psykiatrisk vård inte sällan i dessa 

sammanhang upplever svårigheter. Det är därför angeläget med ökad kunskap om och 

förståelse för vad som försvårar och underlättar för sjuksköterskor inom svensk 

beroendevård att göra orosanmälan om barn som far illa. I denna uppsats kommer begreppet 

benämnas som orosanmälan. 
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3.1 Syfte 

Syftet med denna studie var att utforska vad sjuksköterskor på beroendemottagningar har för 

erfarenheter av och hur de upplever att göra orosanmälan om barn som far illa till 

Socialtjänsten. 

3.2 Frågeställningar 

- Vad har sjuksköterskor på beroendemottagning för erfarenheter av att anmäla oro för 

barn som far illa och hur upplever de att göra det?  

- Vad kan försvåra för sjuksköterskan att göra orosanmälan? 

- Vilka omständigheter kan underlätta för sjuksköterskan att göra anmälan? 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska referensram som valts till föreliggande studie är Sigridur Halldórsdóttirs teori 

om caring and uncaring, det vill säga vårdande och icke vårdande möten. Det handlar om 

relationen mellan sjuksköterska och patient där Halldórsdóttir (1996) definierar caring som 

det positiva och gynnsamma i relationen medan uncaring är de omständigheter som kan 

försvåra eller skada relationen. Delar av resultatdiskussionen kommer att utgå ifrån de två 

metaforerna i teorin; bron och muren som avser positiva respektive negativa aspekter av 

kommunikation och samhörighet mellan sjuksköterska och patient. Bron symboliserar 

öppenhet i kommunikationen och den skapas när patienten känner tilltro till sjuksköterskan. 

Genom att sjuksköterskan visar ett genuint intresse för och omsorg om patienten vågar 

patienten öppna upp vilket i sin tur leder till att de kan arbeta gemensamt mot det 

förutbestämda målet (a.a.).  

     Halldórsdóttir (2008) lyfter tre olika aspekter som viktiga för att en bro ska kunna 

byggas. För det första att sjuksköterskan ser personen bakom patienten, att sjuksköterskan är 

närvarande och engagerad och känner moraliskt ansvar för sina handlingar. Den andra 

aspekten handlar om sjuksköterskans kompetens och erfarenhet, om hur sjuksköterskan kan 

bidra till ökad kunskap hos patienten om sin situation. Slutligen den tredje aspekten som rör 

samhörighet och gemenskap mellan sjuksköterska och patient samt sjuksköterskans förmåga 

att skapa en vårdrelation byggd på ömsesidigt förtroende.  

     Muren är metaforen för uncaring som Halldórsdóttir (1996) menar skapas när 

sjuksköterskan är ointresserad och kylig i kontakten med patienten. Muren medför att det är 

svårt att nå ett gemensamt mål och består av flera olika komponenter. Ett exempel är när 
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sjuksköterskan uppfattas som inkompetent, oengagerad och ointresserad av patienten som 

person. Vidare om brist på kommunikation som leder till ett ömsesidigt undvikande och ett 

avstånd mellan sjuksköterska och patient samt av avsaknad av samhörighet. 

5 Metod 

5.1 Studiedesign 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur sjuksköterskor verksamma vid beroendemottagningar 

har för erfarenheter och hur de upplever att göra orosanmälningar till socialtjänsten vid 

misstanke om att barn far illa. Vid en initierande artikelsökning i PubMed och Cinahl 

hittades en del forskning kring sjuksköterskors upplevelse inom andra vårdområden men 

ytterst lite från beroendevård. Författarna valde därför att göra en kvalitativ explorativ 

induktiv studie.  

5.2 Urval 

Avsikten med studien var att intervjua mellan sex och åtta sjuksköterskor på 

beroendemottagningar. I kvalitativa studier är syftet att utifrån ett begränsat antal deltagare 

få så mycket information som möjligt. Ett urval genom inklusionskriterier görs för att få svar 

på forskningsfrågan (Polit & Beck, 2017). Inklusionskriterier för studien var sjuksköterskor 

som arbetat minst ett år på beroendemottagning och som gjort minst en orosanmälan till 

socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa. Innan studien kunde påbörjas skickades en 

ansökan om etikprövning in till Forskningsetiska kommittén vid Institutionen för 

vårdvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Efter kommitténs godkännande (2019-02-

19, diarienummer: 1901/a) skickades ett brev via e-post till verksamhetschefen för 

Beroendecentrum Stockholm med förfrågan om att få intervjua sjuksköterskor på 

mottagningar inom verksamheten (bilaga 1). Efter medgivande kontaktades enhetschefer på 

23 beroendemottagningar runt om i Stockholms län med information om studien. Den 

skriftliga informationen som skickades via e-post innehöll en presentation av författarna, vad 

studien skulle handla om, dess syfte samt förfrågan om deltagande (bilaga 2). I 

informationen ingick även erbjudande om att få ta del av resultatet av studien när den var 

klar.  

     Efter två veckor hade fem sjuksköterskor anmält sitt intresse för att delta i studien. Två 

veckor senare skickades en påminnelse till enhetscheferna och ytterligare tre sjuksköterskor 
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tillkom. Informanterna som anmält sitt intresse fick var och en skriftlig information om 

studien samt en garanti om att arbetet skulle behandlas konfidentiellt, att ingen identitet 

skulle komma att röjas och att de när som helst skulle ha möjlighet att avbryta och dra sig ur 

studien. Kontaktuppgifter till författarna fanns med i informationsbrevet om frågor skulle 

komma upp. Förutom den skriftliga informationen fick informanterna muntlig information i 

samband med intervjutillfället. De fick även i ett formulär skriva under att de gav sitt 

samtycke till att delta i studien (bilaga 3). Två av informanterna hade specialistutbildning 

inom psykiatrisk vård och några hade andra vidareutbildningar för sjuksköterskor. De åtta 

informanterna hade arbetat inom beroendevård mellan tre och 30 år. Sju av åtta hade egna 

barn eller bonusbarn. Författarna hade ingen personlig relation till någon av deltagarna.  

5.3 Datainsamling 

En provintervju genomfördes innan studien påbörjades. Den ledde till att en del frågor 

omformulerades, en del togs bort och några nya tillkom. Provintervjun ingår inte i studiens 

resultat. 

     Kvale & Brinkmann (2014) definierar forskningsintervjun som ett professionellt samtal 

byggt på ömsesidigt intresse där kunskap skapas genom interaktionen mellan forskaren och 

informanten. Intentionen är att försöka förstå den intervjuades erfarenheter och upplevelse 

och utifrån berättelsen tolka dess innebörd. Forskningsintervjun är inte att jämföra med ett 

vardagssamtal mellan två likställda parter, det finns ett bakomliggande syfte och en i förväg 

genomtänkt struktur och det är forskaren som leder och kontrollerar samtalet.      

Forskningsintervjun är förbunden med etiska frågor vilket ställer vissa krav på intervjuaren. 

Kunskap kring etiska riktlinjer och värdefrågor är viktig för att forskaren ska kunna göra 

etiska och vetenskapliga avvägningar samt att det publicerade materialet ska sträva mot hög 

vetenskaplig kvalitet (a.a.). 

     Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide med av 

författarna förutbestämda frågor som kunde leda till ytterligare frågeställningar, beroende på 

vad informanten svarade (bilaga 4). Författarna valde att genomföra intervjuerna var för sig 

vilket innebar fyra intervjuer var. Denna uppdelning gjordes av hänsyn till informanternas 

integritet samt för att spara tid. Varje intervju varade mellan 30 och 60 minuter och spelades 

in för att sedan transkriberas. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas respektive 

arbetsplats. 
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5.4 Dataanalys 

Det transkriberade materialet analyserades med induktiv ansats i en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). Kvalitativ innehållsanalys är en metod för att 

strukturera och organisera textmaterial och det finns inga generella eller standardiserade 

regler. De tillvägagångssätt som finns beskrivna i litteraturen är betydelsefulla verktyg för 

att öka trovärdigheten som är ett av de viktigaste målen i kvalitativa studier (Polit & Beck, 

2017). Innan analysarbetet påbörjas behöver forskaren bestämma sig för hur materialet ska 

analyseras, om både det manifesta och det latenta ska användas. Det manifesta är det som 

faktiskt sägs, det latenta är oartikulerade ljud som till exempel suckar, skratt eller tysta 

pauser (Elo & Kyngäs, 2008). Författarna har valt att i studien endast analysera det 

manifesta innehållet.  

     I kvalitativ innehållsanalys, som är vanligt förekommande i omvårdnadsstudier delas 

processen in i tre olika faser; förberedelsefasen, organiseringsfasen och rapporteringsfasen. 

Förberedelsefasen innebär att forskaren fördjupar sig i textmaterialet, det innefattar en 

urvalsstrategi samt ett urval av meningsbärande enheter. Under organiseringsfasen 

kategoriseras de olika analysenheterna och i rapporteringsfasen redovisas det slutgiltiga 

resultatet (Elo & Kyngäs, 2008). Under förberedelsefasen läste författarna noggrant igenom 

materialet ett flertal gånger för att få en helhetsbild och en djupare förståelse av innehållet. 

Utifrån studiens syfte togs sedan meningsbärande enheter ut. Meningsbärande enheter kan 

bestå av ett ord, en mening eller hela stycken med olika innebörd (a.a.). Under 

orienteringsfasen kondenserades de meningsbärande enheterna med bibehållet innehåll ner i 

kortare sekvenser vilka därefter kodades. Koderna delades in i grupper där författarna utgick 

ifrån likheter och skillnader i erfarenheter som sjuksköterskorna hade av att göra 

orosanmälan. Rapporteringsfasen resulterade i tre kategorier med sammanlagt sex 

underkategorier, två underkategorier till vardera kategori. Exempel på analysprocessen 

redovisas i bilaga 5. 

6 Forskningsetiska överväganden 

En ansökan om etisk prövning skickades till Forskningsetiska kommittén vid Institutionen 

för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola där det framgick att hänsyn tagits till 

Vetenskapliga rådets (2018) fyra huvudkrav när det gäller etiska principer i forskning. Dessa 

krav gäller information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Enligt informationskravet 

skall varje deltagare som anmäler sitt intresse till att delta i studien informeras om syftet med 
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studien samt hur den kommer att genomföras. Därför fick alla deltagarna i denna studie ett 

brev med information om studien och även en intervjuguide för att få en uppfattning om 

vilka frågor som skulle diskuteras. I enlighet med samtyckeskravet där det framgår att vid 

aktivt deltagande av informanten alltid krävs ett samtycke, fick deltagarna en blankett att 

skriva under angående sitt deltagande. Detta innebär utöver samtycket enligt 

Vetenskapsrådet (2018) att deltagare i en studie har rätt att när som helst avsluta sitt 

deltagande utan negativa konsekvenser, vilket informanterna fick information om i brevet. I 

informationsbrevet framgick även att allt material skulle behandlas konfidentiellt, att alla 

personliga uppgifter som skulle framkomma skulle förvaras på ett sådant sätt att ingen 

utomstående skulle kunna få tag i det. Inte heller skulle informanten kunna identifieras i den 

färdiga studien. Författarna erbjöd informanterna att utföra intervjuerna på deras respektive 

arbetsplats vilket informanterna själva ansåg vara mest lämpligt av praktiska skäl. 

Informanterna fick även i förväg ta del av intervjufrågorna och då frågornas grad av 

känslighet av dem inte bedömdes vara särskilt hög ansågs konfidentialitetskravet inte vara 

överträtt. Utifrån kravet om nyttjande, vilket innebär att forskningsmaterial inte får användas 

i kommersiella syften eller i andra icke-vetenskapliga sammanhang (Vetenskapsrådet 2018) 

framgick det i informationsbrevet att materialet inte skulle komma att användas i annat syfte 

än i studien. Då informanterna var få och de förväntades vara öppna och svara utifrån egna 

erfarenheter och åsikter var det viktigt att ha dessa principer i åtanke. Det var även angeläget 

att arbeta på ett sådant sätt att de som intervjuades inte skulle komma att ta skada av sin 

medverkan. Författarna har inte intervjuat sjuksköterskor som man kände sedan tidigare. 

     Författarna har flera års erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och av att göra 

orosanmälan. Den förförståelse som detta innebär kan enligt Polit och Beck (2017) medföra 

en risk för att förutfattade meningar och fördomar skulle kunna styra tolkningen av 

informanternas svar. Forskaren bör därför förhålla sig så objektiv som möjligt till ämnet och 

ha sin förförståelse i medvetande under hela processen för att undvika styrning och 

partiskhet (a.a.). 
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7 Resultat 

Syftet med denna studie vara att utforska vad sjuksköterskor på beroendemottagningar har 

för erfarenheter av och hur de upplever att göra orosanmälan till Socialtjänsten. 

I innehållsanalysen framkom tre kategorier: Ett medvetet förhållningssätt, Konsekvenser av 

handling och Det professionella samarbetets betydelse samt sex underkategorier vilka 

presenteras i figur 1. 

 

Ett medvetet 

förhållningssätt 

Konsekvenser av 

handling 

Det professionella 

samarbetets betydelse 

Barnperspektivet Alliansen med patienten Kollegialt stöd 

Kommunikationen med 

patienten 

Rädslor för negativa 

reaktioner hos patienten 

Återkoppling från 

socialtjänsten 

Figur 1: Kategorier och underkategorier 

7.1 Ett medvetet förhållningssätt 

I arbetet som sjuksköterska på en beroendemottagning var det för alla studiens åtta 

informanter viktigt att förhålla sig professionellt, att ha ett bra bemötande av patienterna och 

deras barn när de var med. Informanterna var också angelägna om att göra det rätta, trots att 

det ibland kunde kännas jobbigt och konfliktfyllt att göra orosanmälningar. I 

kommunikationen med patienterna ansåg informanterna att vikten låg på att uttrycka sig på 

ett sådant sätt att patienterna skulle kunna förstå att man gjorde orosanmälan utifrån sin egen 

oro men också av omtanke för barnen och för att patienterna skulle få stöd i sitt föräldraskap.  

7.1.1 Barnperspektivet 

Det visade sig att några av informanterna hade tagit som uppdrag att vara barnombud för den 

mottagning de tillhörde vilket de såg som en betydelsefull uppgift. En av dem berättade att 

sedan hen hade tagit detta uppdrag och hade fått gå utbildningar specifikt för detta ändamål 

hade det varit lättare att tala med patienterna om deras barn och även att informera om att 

orosanmälan skulle göras. Samma sjuksköterska uttryckte med emfas att det var på tiden att 

barnperspektivet hade blivit tydligt inom kliniken och hen var av den åsikten att hela 

kliniken hade lärt sig mer av detta. Sjuksköterskan menade att numera lyftes ofta frågor om 
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patienters barn vilket betydde mycket för deras möjligheter att bli uppmärksammade. Detta 

hade också lett till att barnen fått en viktigare roll i patienternas behandling. Det hände nu 

för tiden mer frekvent att patienter tog med sina barn till mottagningen vilket av de flesta 

informanterna upplevdes som positivt och därför hade vissa mottagningar till och med inrett 

en lekhörna för patienternas barn. En annan av informanterna beskrev att hen tack vare 

utbildningen till barnombud hade ändrat sitt sätt att se på åtgärden att göra orosanmälningar 

och nu såg det som ett stöd för patienten istället för något negativt, ett “straff “. 

     Enligt informanterna i studien var tanken på hur barnen hade det den främsta orsaken till 

att ta beslutet om att göra en orosanmälan. De talade om att de kände med barnen som inte 

hade en trygg och stabil hemmiljö. Några uttryckte att de ansåg att det var värre när små 

barn var inblandade då man utgick ifrån att de var mer skyddslösa. Det kunde också påverka 

om sjuksköterskan själv hade små barn hemma. Informanterna ansåg att det visserligen var 

svårt känslomässigt, men genom att relatera till sina egna barn, kunde dom tänka sig in i hur 

patienternas barn mådde när de försummades och utsattes för drogpåverkade föräldrar. 

 

Det underlättar att göra anmälan när man tänker på barnen tycker jag. Det lilla 

barnet är ju helt oskyddat medan sjuttonåringen kan ha andra goda vuxna 

omkring sig, men alla barn ska ju kunna veta att mamma och pappa är likadana 

jämt, föräldrar ska vara förutsägbara. (informant 6) 

 

En av informanterna menade att det också handlade om det egna samvetet. Att ha vetskap 

om att ett barn utsattes för missförhållanden och inte reagera eller agera var för denna 

sjuksköterska moraliskt otänkbart och relaterade till berättelser i media om barn som farit 

illa där ingen hade ingripit. En annan informant var inne på samma linje och tillade att hen 

brukade tänka sig in i barnens situation och hur det skulle kännas att befinna sig i otrygghet 

och kaos med en drog- eller alkoholpåverkade föräldrar. Fanns dessa tankar med blev 

motståndet inför att göra orosanmälan lätt att komma över. 

7.1.2 Kommunikation med patienten 

Samtliga informanter uppgav att de alltid vid nybesök informerade sina patienter om den 

lagstadgade skyldigheten att göra orosanmälan vid misstanke om att barn far illa. De uppgav 

även att det nästan aldrig skedde att de gjorde en orosanmälan utan att först ha 

kommunicerat det med patienten. Undantagen var situationer då patienten uteblev från 

mottagningsbesök eller av annan orsak inte gick att nå. Det framgick tydligt att detta samtal 
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påverkade relationen till patienten och att det därför var viktigt hur det kommunicerades. Att 

informera och förklara var det primära och att sedan finnas där för att stötta patienten i 

kontakten med socialtjänsten. Flera informanter talade om den känsloladdning som ligger i 

ordet anmälan och vikten av att avdramatisera detta och försöka få patienten att lyssna och 

förstå att det är sin oro som sjuksköterskan anmäler och att orosanmälan inte gjordes för att 

få Socialtjänsten att ta barnen ifrån dem. 

 

Man gör ju en anmälan för att det behövs ytterligare insatser, inte för att 

Socialtjänsten ska ta barnen utan för att de ska kunna stärka upp och i de värsta 

fallen för att barnen ska få skydd. (informant 5) 

 

Tydlighet var viktigt och att man som sjuksköterska inte riskerade att bli för emotionell. Det 

var också av stor betydelse att behålla ett professionellt förhållningssätt men samtidigt inte 

bli för okänslig. 

 

Det är ju så otroligt laddat med barn tänker jag och särskilt med patienter som 

har en innerlig önskan om att ha kontakt med sina barn men att det kanske inte 

fungerar. Jag försöker vara tydlig med att jag inte lägger in någon värdering, att 

det är upp till Socialtjänsten om de öppnar upp en utredning, att vi inte styr över 

det men att det här måste vi göra. (informant 3) 

 

Efter att ha deltagit i utbildning inom Beroendecentrum Stockholm för barnombud hade 

några av informanterna i studien fått kunskaper i betydelsen av att kommunicera med 

patienterna utifrån ett barnperspektiv. Det upplevdes av samtliga som värdefullt och kunde 

användas bland annat vid information till patienterna om att orosanmälan för barn som far 

illa skulle göras. Det handlade framförallt om att kunna lägga fram det på ett sätt som 

patienten kunde förstå och ta till sig utan att bli upprörd. Extra vikt lades vid att uttrycka sig 

så att patienterna förstod att det var barnens rättigheter som försvarades och att en anmälan 

kunde leda till hjälp och stöd både för barn och föräldrar. Att bekräfta patienten som förälder 

och att låta patienten komma till tals och få ge sin syn på situationen ansågs också av 

informanterna som en betydelsefull ingrediens i samtalet. Ytterligare betydande faktorer var 

rakhet och ärlighet när informationen om orosanmälan lades fram för patienten. Om den 

gavs på ett omsorgsfullt och ödmjukt sätt av sjuksköterskan hade det i några fall hänt att 
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patienten kunde tänka sig att själv delta i att formulera en orosanmälan till Socialtjänsten. 

Det fanns även tillfällen då patienter hade uttryckt förståelse för sjuksköterskans oro. 

7.2 Konsekvenser av handling 

I intervjuerna med informanterna framkom faktorer som beskrev konsekvenserna av att göra 

en orosanmälan. Den lagstadgade skyldigheten att anmäla oro vid misstanke om att barn far 

illa gav sjuksköterskorna en viss trygghet samtidigt som det fanns tveksamheter kring att 

göra anmälan. Dels handlade det om betydelsen av att värna om alliansen med patienten, 

dels om rädsla för hur patienterna skulle regera.  

7.2.1 Alliansen med patienten 

Informanterna i studien beskrev att de långa vårdtiderna på beroendemottagningar ofta ledde 

till en nära relation med patienten, att man sågs frekvent och därmed lärde känna varandra 

väl och ibland kom varandra nära. Då sjuksköterskorna mycket väl var medvetna om att 

patienterna kämpade och hade det tufft kunde det kännas svårt att göra en orosanmälan och 

på så sätt lägga på dem en ytterligare börda. 

 

Det här med att man bryter förtroendet. Man kan ha haft en patient länge och de 

litar så himla mycket på oss och det kan ta så många år att bygga upp det och så 

skickar man iväg en orosanmälan till Socialtjänsten och då bryter man allting. 

(informant 8) 

 

En av informanterna var dock av den meningen att det lades för mycket vikt på alliansen 

med patienten. Hen menade att man lätt kunde fastna i föreställningen om att skapandet och 

bibehållandet av en bra allians mellan sjuksköterska och patient var så viktigt att det fanns 

en risk att detta i värsta fall kunde “skymma sikten” för eventuella barns utsatthet. En annan 

informant påtalade patientens ansvar och framhävde att det inte fick glömmas bort eftersom 

de patienter som hade barn mycket väl var medvetna om att när de var i missbruk, inte skulle 

umgås med barnen. De visste också att anmälan gjordes om de inte tog sitt ansvar vilket 

enligt informanten innebar att de fick ta konsekvenserna av sitt beteende. 

     Även att tala med patienter om deras barn upplevdes av flera informanter som ett känsligt 

ämne som lätt kunde leda till en spricka i alliansen då patienten kunde känna sig kritiserad 

och ta för givet att hen sågs som en dålig förälder. Det ledde lätt till en stress och oro hos 
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sjuksköterskan, om hur patienten skulle må eller agera vid nästa besök, men också 

funderingar och bekymmer kring hur sprickan skulle kunna repareras.  

     Några av informanterna hade erfarenhet av att patienter som hade fått information om att 

en orosanmälan om deras barn skulle göras, hade tagit så illa vid sig att de hade lämnat 

mottagningen och inte kommit tillbaka. När patienter till och med valde att avsluta sin 

behandling vid mottagningen med anledning av orosanmälan, upplevdes det som ett stort 

nederlag för sjuksköterskorna. 

 

Man vill ju ha en allians med patienten... och så tänker man att då vill ju hon 

inte gå här, och då väntar vi lite till med att göra anmälan och det är 

jättefrustrerande för man vet ju att barnet far illa samtidigt som man inte vill att 

mamman försvinner. (informant 6) 

 

Informanterna upplevde överlag att det var jobbigt att göra patienter ledsna och besvikna 

genom att göra orosanmälan. Ofta blev patienterna oroliga över vad som skulle hända med 

dem och deras barn på grund av orosanmälan och det var ännu en anledning till 

sjuksköterskornas frustration. Dock konstaterade informanterna att det viktigaste ändå var att 

skydda barnen. Detta trots att en orosanmälan i princip alltid påverkade relationen mellan 

sjuksköterska och patient och riskerade att skada alliansen, i värsta fall för gott.  

7.2.2 Rädslor för negativa reaktioner hos patienten  

Det framkom i den föreliggande studien att flera sjuksköterskor kände oro för att patienter 

skulle hamna i affekt och bli hotfulla eller våldsamma vid information om att en 

orosanmälan måste göras. Det var vanligt att patienter blev upprörda men det gick sällan så 

långt som till hot och våld. En rädsla för negativa konsekvenser fanns dock med i bilden och 

samma tankar och känslor fanns också med i avvägningen av beslutet att gå vidare med en 

anmälan. Flera informanter upplevde det som en balansgång mellan repressivitet kontra stöd 

och hjälp.  

 

Patienter som blir förbannade, det tror jag gör att man tänker ett extra varv. Hur 

blir det här nu, den här patienten ska jag fortsätta att träffa. (informant 2) 

 

Det berättades om patienter som uttryckt sig hotfullt och att personalen på 

beroendemottagningen då känt sig tvungna att göra polisanmälan. Vid ett tillfälle hade en 
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sjuksköterska på en mottagning fått kalla på vakter för att en patient blivit aggressiv med 

anledning av att en orosanmälan gjorts. Att skriva under en anmälan med sitt namn fanns 

också en oro kring. Det förekom inte sällan diskussioner på de olika mottagningarna om att 

flera sjuksköterskor kanske borde skriva under tillsammans. Det skulle också kunna vara 

chefen eller en läkare som stod som anmälare för att skydda sjuksköterskan. 

     Den lagstadgade skyldigheten var en underlättande faktor i förfarandet men det framkom 

att sjuksköterskor ofta kände en viss ambivalens. Att göra orosanmälningar till 

Socialtjänsten är en svår del av arbetet men samtidigt någonting som måste göras. 

Informanterna var alla medvetna om att orosanmälan väckte många känslor hos patienterna, 

oftast ilska, och att hela tiden ha med i beräkningen att patienter kan bli arga och hotfulla 

upplevdes av flera informanter som påfrestande och en ständig utmaning. Informanterna gav 

dock uttryck för att de hade viss förståelse för att patienter kunde bli arga. Det är ett känsligt 

ämne och många gånger kunde det kännas som en naturlig reaktion att patienter blev 

upprörda. Däremot kunde aldrig hot och våld accepteras. 

     Även om det för de flesta av sjuksköterskorna i studien handlade om rädsla för patienters 

ilska och risk för hotfullhet och våldsamhet fanns också en oro för att patienten skulle 

avsluta sin behandling om orosanmälan gjordes och att det då skulle betyda att möjligheten 

att hjälpa barn och patient hade gått förlorad. Det uttrycktes också rädsla för att orosanmälan 

skulle få andra negativa konsekvenser.  

 

Det är frustrerande när man gjort en orosanmälan och barn har blivit 

omhändertagna och så får man veta att dom inte har det bra. Alla barn får det 

tyvärr inte bra. (informant 8) 

 

En av informanterna berättade om ett fall där patienten blivit misshandlad av den andra 

föräldern till barnet efter att en orosanmälan gjorts. I andra fall fanns oro för att barnen 

skulle råka mer illa ut om en orosanmälan gjordes än om den inte gjordes. Det konstaterades 

dock att ju längre sjuksköterskorna hade arbetat inom beroendevården och ju mer erfarenhet 

de hade av att göra orosanmälningar till Socialtjänsten desto lättare var det att göra 

bedömningar och ta beslut om att det skulle göras. Rädslorna blev färre och mindre 

allvarliga med tiden. 
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7.3 Det professionella samarbetets betydelse 

Informanterna hade genomgående lång erfarenhet av att arbeta inom beroendevården och av 

att göra orosanmälningar till socialtjänsten. De kände väl till den lagstadgade 

anmälningsplikten och att den även gäller enbart vid misstanke om att barn far illa. 

Teamarbetet på mottagningen sågs av informanterna som viktigt, underlättande och en 

trygghet i arbetet. Samarbetet med Socialtjänsten gav dock enligt informanterna mer att 

önska, då information och återkoppling efter att orosanmälan var gjord ofta uteblev. 

7.3.1 Kollegialt stöd 

Resultatet visar hur samarbetet med kollegor upplevdes som en underlättande faktor när det 

kom till att göra orosanmälningar till Socialtjänsten. Det faktum att man arbetade 

tillsammans i team gjorde att ansvaret inte enbart vilande på en person utan att man tog hjälp 

av varandra. Samarbetet kollegor emellan såg sjuksköterskorna som självklart. Beslut om att 

göra en orosanmälan togs för det mesta gemensamt i teamet. En informant uttryckte att flera 

arbetskollegor var av den åsikten att man borde ta upp frågan kring orosanmälan vid varje 

behandlingskonferens. Samma informant berättade även att orosanmälningar ofta 

diskuterades på möten i teamet, både generellt och om specifika patienter. 

 

Man måste prata mycket i gruppen, man diskuterar med och tar hjälp av sina 

kollegor. Det tycker jag är jätteviktigt, att man i arbetsgruppen lyfter det här 

hela tiden och tar hjälp av varandra. (Informant 2) 

 

Stödet från chefer och läkare var som regel bra på mottagningarna och det var sällan några 

problem att diskutera. Det förekom ofta diskussioner vid morgonmöten och 

behandlingskonferenser. Det upplevdes som en trygghet med rutiner och en inarbetad 

struktur när det gällde att göra orosanmälan. Viktigt var också att chefen utöver att vara 

stöttande även följde upp ärendena. Flertalet av informanterna uttryckte att de hade god hjälp 

från chefer och läkare att göra anmälan och även hjälp med att skriva under den. 

 

Min chef skriver under anmälan om man ber hen att göra det, det är ju en 

ständig diskussion om det behöver vara ett namn på anmälan. Vi skulle ju vilja 

att det bara står enhetens namn, det skulle underlätta. Det känns lättare när en 

chef eller läkare skriver under. (informant 3) 
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Det kollegiala samarbetets betydelse visade sig också i att sjuksköterskorna hade överblick 

över och insyn i varandras ärenden som rörde orosanmälningar till Socialtjänsten. Det kunde 

ibland förekomma att de gjorde anmälningar åt varandra till exempel om inte patientansvarig 

sjuksköterska fanns på plats. 

7.3.2 Återkoppling från Socialtjänsten 

Det framkom i nästan samtliga intervjuer att informanterna upplevde brister i återkoppling 

från Socialtjänsten. Ofta fick sjuksköterskorna bekräftelse på att en handläggare tagit emot 

anmälan men de fick sällan veta huruvida den följdes upp eller inte. Det uttrycktes att det 

kändes viktigt att få veta vad som händer efter att man gjort en orosanmälan, om en 

utredning skulle påbörjas eller om andra åtgärder skulle vidtas.  

 

Det finns tillfällen när jag ringt socialtjänsten och sagt: nu faxar jag en 

anmälan, den är avidentifierad, det gäller den här patienten och jag skulle vilja 

ha återkoppling, men jag tror aldrig att jag fått det och det är ju lite tråkigt, man 

tänker ofta, vad händer med den här anmälan. (informant 7) 

 

Flera informanter uttryckte att det fanns behov av förbättring från Socialtjänstens sida när 

det gällde att återkoppla efter orosanmälningar. Ett förslag som framkom var att det som 

kunde göras om återkoppling uteblev var att upprepa anmälningarna flera gånger så att 

Socialtjänsten till slut skulle agera. Det uttalades önskemål om ett mer fungerande samarbete 

till exempel i form av akuta nätverksmöten för att kunna få kontroll över situationen innan 

det hann gå för långt.  

     En av informanterna tyckte dock att socialtjänsten i allmänhet var hjälpsamma och kände 

ingen misstro till deras agerande. Dock ifrågasatte informanten nyttan med anmälningar om 

det redan fanns flera gjorda sedan tidigare. Det framkom även att handläggarnas agerande 

kunde se väldigt olika ut, vissa var bra på att återkoppla medan andra upplevdes som 

ointresserade.  
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes med kvalitativ explorativ induktiv ansats då syftet var att utforska 

sjuksköterskors erfarenhet och upplevelse av att göra orosanmälan till Socialtjänsten. Valet 

av metod gjordes då författarna ville utforska erfarenhet och upplevelser hos sjuksköterskor 

specifikt inom beroendevården och att det tidigt stod klart att det var ett relativt outforskat 

område.  

     Enligt Polit och Beck (2017) kan en kvalitativ studie granskas utifrån fyra olika begrepp 

vilket de baserar på kriterier utifrån Lincoln och Guba (1985). De olika begreppen är 

trovärdighet (credibility)) som beskrivs som det främsta målet med kvalitativa studier och 

handlar om pålitlighet i datamaterialet och forskarens tolkning av densamma, samt att 

forskaren redovisar metodiskt hur studien har genomförts. Tillförlitlighet (dependability) 

avser reliabiliteten av datan över tid, det vill säga huruvida studien skulle få samma resultat 

om en förnyad studie genomfördes med samma deltagare i samma eller liknande 

sammanhang. Bekräftelsebarhet (confirmability) innebär att resultatet ska lyfta fram 

deltagarnas berättelser och inte färgas av forskarens förförståelse och slutligen överförbarhet 

(transferability) som undersöker om studiens resultat går att tillämpa i andra kontexter (a.a.). 

Diskussion kring studiens kvalitet utgick från ovanstående fyra kriterier. 

8.1.1 Trovärdighet 

Enligt Polit och Beck (2017) förstärks trovärdigheten i en studie genom att forskaren 

redovisar forskningsprocessens olika steg. Författarna har tydligt redovisat dessa steg i 

föreliggande studies metoddel. I kvalitativa forskningsintervjuer är målet att försöka nå 

förståelse för den intervjuades livsvärld (Kvale & Brinkman, 2014). Författarna valde därför 

att göra semistrukturerade intervjuer med öppna frågor samt följdfrågor och för att pröva 

frågornas begriplighet genomfördes en provintervju. Det finns inga specifika regler kring 

antalet informanter, antalet beror på syftet med undersökningen och bestäms av om 

forskaren anser sig ha nått svar på forskningsfrågan (Kvale & Brinkman, 2014). Antalet 

deltagare och det textmaterial som intervjuerna resulterade i anser författarna var tillräckligt 

för att uppfylla studiens syfte. I kvalitativa forskningsstudier är det viktigt att nå trovärdighet 

genom att resultatet stämmer överens med informanternas berättelser, att materialet tolkas 

och redovisas på ett sanningsenligt sätt (Polit & Beck, 2017). Samtliga intervjuer i 

föreliggande studie transkriberades ordagrant och diskuterades författarna emellan för att nå 
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fram till en gemensam och så trovärdig tolkning som möjligt. En strukturerad analysmetod 

enligt Elo och Kyngäs (2008) användes och författarna redovisade i resultatet citat av 

informanterna för att stärka trovärdigheten.   

8.1.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten avser huruvida resultatet i en studie håller sig stabilt över tid med samma 

eller liknande deltagare och i samma kontext (Polit & Beck, 2017). Eftersom vården hela 

tiden förändras och utvecklas tänker författarna att resultatet förmodligen skulle se 

annorlunda ut vid ett genomförande av samma studie i framtiden. Detta bekräftas av 

Graneheim och Lundman (2004) som menar att inkonsekvens kan uppstå vid datainsamling 

när den sker över tid eftersom det handlar om en utvecklingsprocess och att följdfrågorna i 

intervjuerna därför kan bli annorlunda. Informanterna i föreliggande studie beskrev även 

historiska processer men analysen avser information om hur det var vid tidpunkten för 

intervjun.  

8.1.3 Bekräftelsebarhet 

Polit och Beck (2017) menar att bekräftelsebarheten utgår från objektivitet men författarna 

till föreliggande studie inser att det kan vara svårt att förhålla sig helt objektiv till ett ämne 

som man nästan dagligen i sitt arbete ställs inför och som dessutom väcker känslor. Eftersom 

båda författarna till denna studie har flera års erfarenhet av att arbeta som sjuksköterskor i 

beroendevård och av att göra orosanmälningar om barn som far illa får man utgå ifrån att det 

fanns en del förförståelse hos båda inför studien. Detta kan ha påverkat tolkningen av det 

insamlade materialet men tack vare att studien har två författare kunde misstolkningar 

undvikas genom att författarna noggrant gick igenom materialet tillsammans och förde en 

diskussion löpande genom hela analysprocessen. På detta sätt kunde författarna i 

samförstånd komma fram till ett tillfredsställande resultat.  

     Om forskaren är medveten om att egna erfarenheter och fördomar kan färga tolkningen 

kan fokus enligt Polit och Beck (2017) läggas på att återge det som informanterna uttrycker. 

Då speglar resultatet informanternas åsikter och upplevelser samtidigt som subjektivitet och 

partiskhet kan undvikas. Författarna har därför så långt det går försökt att samla in, bearbeta 

och presentera data i en medveten strävan efter att hantera sin egen förförståelse och 

förutfattade meningar. De upplevelser och erfarenheter som beskrivs i resultatet och som 

delvis redovisas i citat är informanternas egna.   
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8.1.4 Överförbarhet 

Enligt Polit och Beck (2017) är det forskarens ansvar att ge läsaren tillräcklig information 

om studiens upplägg och dess deltagare för att läsaren skall kunna överföra studiens resultat 

till en annan kontext. Det är då betydelsefullt att göra en rik beskrivning av miljön som 

studien genomförs i, dess deltagare och dess sociodemografi. Dessa kriterier har enligt 

författarna redovisats i föreliggande studie. Några av informanterna i studien var barnombud 

vilket i viss mån skulle kunna ifrågasätta överförbarheten, men eftersom företeelsen att göra 

orosanmälan om barn som far illa förekommer i flera olika kontexter i samhället menar 

författarna att överförbarheten i föreliggande studie ändå är tillräcklig.  

8.2 Resultatdiskussion 

Analysen mynnade ut i tre kategorier, ett medvetet förhållningssätt, konsekvenser av 

handling samt det professionella samarbetets betydelse. Kategorierna diskuteras utifrån 

Sigridur Halldórsdóttirs teori om caring and uncaring, tidigare forskning och annan litteratur 

samt utifrån författarnas egna reflektioner.  

8.2.1 Ett medvetet förhållningssätt 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att tanken på patienternas barn och deras 

situation gjorde det lättare att ta beslut om att göra orosanmälan. Några av sjuksköterskorna 

hade dessutom själva valt att vara barnombud på sina respektive arbetsplatser eftersom de 

ansåg att det var viktigt att ha barnen i fokus. I en översiktsstudie från Australien där 60 

studier ingick framkom det däremot att sjuksköterskor i stället för att ha barnen i fokus 

snarare såg till förmildrande omständigheter hos föräldrarna. Det vill säga att 

sjuksköterskorna valde att blunda för försummelse av barn i vissa samhällsgrupper där 

sociala problem var vanligt och att de såg försummelsen som något “normalt” och därför 

acceptabelt (Lines, Hutton & Grant, 2016). I samma översiktsstudie konstaterades i flera av 

de inkluderade studierna också att brist på kunskap hos sjuksköterskor gjorde det svårare att 

se till barnens bästa. Även om sjuksköterskor var medvetna om sitt ansvar att rapportera när 

barn far illa saknade de färdigheter i att göra dessa bedömningar på grund av att de aldrig 

fått utbildning, stöd och vägledning i detta (a.a.). Sjuksköterskorna i den föreliggande 

studien menar att de genom Beroendecentrum Stockholms satsning på utbildning av 

barnombud gjort att de genom sina kunskaper känner sig tryggare när det gäller att göra 

orosanmälan. De konstaterar att när de har kunskaperna blir det lättare att hålla barnet i 
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fokus. I en finsk kvantitativ studie där sjuksköterskor och läkare, totalt 513 personer deltog, 

fastställdes att de i sin grundutbildning inte fått tillräckliga kunskaper i att identifiera barn 

som far illa. Resultaten i studien visar att det hade behövts mer utbildning och praktik i hur 

man bemöter dessa problem (Paavalainen, Åstedt-Kurki, Paunonen-Ilmonen & Laippala, 

2001). Författarna till föreliggande studie var sedan några år tillbaka medvetna om att det 

inom Beroendecentrum Stockholm finns utbildade barnsamordnare och barnombud som har 

som uppgift att tydliggöra och arbeta med barnperspektivet inom verksamheten, men hade 

inte förväntat sig att denna företeelse skulle ha så stor betydelse som det i denna 

intervjustudie visade sig ha. Det vittnar om, anser författarna att Beroendecentrum 

Stockholm har insikt om behovet av barnperspektiv i beroendevården men även behovet och 

nyttan av utbildning i ämnet. 

      Halldórsdóttir (1996) använder metaforen bro för öppenhet i kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient. Kompetens och förmåga att skapa en god relation samt att 

informera och utbilda patienten menar Halldórsdóttir är centralt i sjuksköterskans arbete. 

Precis som sjuksköterskorna i studien betonar vikten av att vara “lagom” känslomässigt 

involverad och samtidigt behålla ett professionellt förhållningssätt, menar Halldórsdóttir 

(1996) att relationen mellan patient och sjuksköterska innefattar två sammanhängande 

processer; att utveckla professionell intimitet samt att upprätthålla professionell distans. Att 

som Halldórsdóttir (1996) framhåller, även vara engagerad och intresserad av patienten som 

person samt känna ett moraliskt ansvar, menar författarna kan appliceras på det som 

framkom i föreliggande studies resultat, sjuksköterskans engagemang för hur patientens barn 

har det och förmågan att kunna kommunicera det på ett tillbörligt sätt med patienten. Det 

respektfulla bemötandet i kommunikationen ger patienten en ökad känsla av välbefinnande 

vilket Halldórsdóttir (1996) kallar empowerment. Patienten blir styrkt och återfår en känsla 

av kontroll. Detta empowerment kan författarna till föreliggande studie tänka sig också blir 

en hjälp på vägen mot ett drogfritt liv.  

     Liksom Halldórsdóttir (1996) framhåller vikten av att se personen bakom patienten, 

betonas i psykiatrisjuksköterskans kompetensbeskrivning (Psykiatriska Riksföreningen för 

Sjuksköterskor, 2014) helhetssynen i psykiatrisk vård. Även Scheffel-Birath (2017) bekräftar 

detta i ett dokument om barn som närstående till patienter i beroendevård. Där uttrycks att 

genom att ta med barnperspektivet i samtalet med patienten ser man till patientens hela 

livssituation. Även vikten av information om stöd som familjen kan behöva, tas upp men 

också hur man kommunicerar, och råd ges om vilka samtalsmetoder som kan vara lämpliga 

att använda (Scheffel-Birath, 2017). Denna kommunikation är viktig och kan leda till positiv 
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förändring. Den ger inte bara patienten ökad kunskap om hur barnet påverkas av förälderns 

missbruk utan kan även medföra patientens accepterande av stödinsatser vilket i sin tur kan 

leda till minskat drogintag (a.a.). Att man kommunicerar och hur man gör det i samband med 

att en orosanmälan görs, skulle enligt författarnas övertygelse efter att ha genomfört denna 

studie, kunna vara avgörande för de barn som far illa eller riskerar att göra det.  

8.2.2 Konsekvenser av handling 

Inom beroendevård då behandlingstiden ofta är lång spelar alliansen med patienten en 

betydande roll, vilket informanterna i föreliggande studie var överens om. Detta bekräftas i 

informationen om Beroendecentrum Stockholms (2019) verksamhet och framkommer även i 

en norsk studie där man intervjuade 13 patienter i syftet att undersöka positiva och negativa 

erfarenheter av beroendevård (Nordfjaern, Rundmo och Hole, 2010). Patienterna upplevde 

att det var slitsamt när personal byttes ut då det kunde ta lång tid att lära känna en ny 

sjuksköterska och bygga upp en ny allians. Däremot var ett terapeutiskt fungerande 

förhållande mellan sjuksköterska och patient som pågått över tid och kännetecknas av 

ömsesidig respekt, förståelse och tillgänglighet av stor betydelse för patienternas upplevelse 

av behandlingens kvalitet och resultat (a.a.). Halldórsdóttirs (1996) bro kan symbolisera 

alliansen där samarbete och kommunikation fungerar och där mötet präglas av balans mellan 

närhet och distans samt av förståelse och respekt. Förutom bron som metafor har 

Halldórsdóttir (1996) även muren, som ingår i den del av teorin som benämns uncaring och 

som här får symbolisera en bruten förbindelse mellan sjuksköterska och patient. I denna 

studies resultat framkom att en konsekvens av att göra orosanmälan för barn som far illa och 

som kunde få sjuksköterskan att tveka inför det, var risken för en bruten allians. I något fall 

hade det gått så långt att patienten avslutade sin behandling, vilket får anses som en allvarlig 

konsekvens. Enligt Halldórsdóttir (1996) kan muren bero på en, ur patientens perspektiv 

oengagerad och respektlös sjuksköterska. Författarna till föreliggande studie menar, liksom 

framkommer i studien, att även om sjuksköterskan gör sitt bästa för att värna om alliansen 

riskerar den ändå att gå om intet eftersom patienten på grund av ämnets känslighet kan 

uppleva sig kränkt av sjuksköterskan när orosanmälan görs. Här blir muren uppenbar och det 

är ett komplicerat jobb för både sjuksköterska och patient att reparera förtroende och bygga 

upp en allians igen.   

     Det fanns rädslor hos informanterna i studien för hur patienter skulle reagera på att 

orosanmälan gjordes. Framför allt handlade det om patienter som kunde bli aggressiva, 

hotfulla och i värsta fall våldsamma. Det behövde inte nödvändigtvis vara sjuksköterskan 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.sll.idm.oclc.org/pubmed/?term=Nordfjaern%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20100306
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.sll.idm.oclc.org/pubmed/?term=Rundmo%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20100306
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.sll.idm.oclc.org/pubmed/?term=Hole%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20100306
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som riskerade att utsättas för det utan även barn till patienten och andra anhöriga. I sin teori 

om vårdande och icke vårdande möten menar Halldórsdóttir (1996) att sårbarhet lätt leder 

till att patienten kommer ur balans. Patientens upplevelse är som framkommit i denna studie 

ofta tron att Socialtjänsten skall ta deras barn ifrån dem om orosanmälan görs. Att då komma 

ur balans och få vredesutbrott är inte förvånande vilket också sjuksköterskorna i studien 

hade förståelse för. Däremot kunde inte hot och våld accepteras. Sjuksköterskor i både 

psykiatrisk och somatisk vård har en tendens att känna rädsla för att patienter med 

beroendeproblematik kan bli aggressiva och våldsamma. Det konstateras i en svensk 

tvärsnittsstudie där 120 sjuksköterskor från somatiska och psykiatriska vårdavdelningar 

deltog genom att besvara frågor i ett formulär (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). 

Personer med narkotikamissbruk bedömdes som oförutsägbara och hela 75 % av 

sjuksköterskorna i studien ansåg att samma personer var farliga. Författarna till föreliggande 

studie erfar att det är relativt sällan som patienter i beroendevård reagerar med sådan 

aggressivitet, hot eller våldsamhet att man som sjuksköterska har anledning att bli rädd. 

Risken ökar dock avsevärt när patienterna är drogpåverkade och samtidigt känner sig 

trängda eller kränkta. 

8.2.3 Det professionella samarbetets betydelse  

Liksom framkom i en tvärsnittsstudie av Fraser, Mathews, Walsh, Chen och Dunne (2010) 

där 930 sjuksköterskor ingick, kände även sjuksköterskorna i föreliggande studie väl till den 

lagstadgade skyldigheten att göra orosanmälan vid misstanke om att barn far illa. De 

upplevde en trygghet i att de faktiskt har en anmälningsskyldighet. Det visade sig dock att 

det fanns ett behov hos sjuksköterskorna att diskutera ärenden med kollegor när osäkerhet 

uppstod. Vilket även framkom i en studie av Maggs och Biley (2000) kände 

sjuksköterskorna hur de blev stärkta av det kollegiala stödet och hur det gav ökad trygghet i 

deras beslutsfattande. Sjuksköterskorna i föreliggande studie arbetade samtliga i team på 

sina respektive arbetsplatser och tog ofta gemensamma beslut i patientärenden där barn var 

inblandade och det fanns en oro och misstanke om att barnet i fråga for illa. Samtliga 

sjuksköterskor framhöll teamarbetet som positivt som gav ökad trygghet. Att ta hjälp av 

varandra i teamet såg sjuksköterskorna som både viktigt och något som kändes självklart. 

Resultatet i en studie av Brunault et al. (2014) visar att ett välfungerande teamarbete ökar 

självkänslan hos sjuksköterskor och stärker dem i sin yrkesroll. Att reflektera i grupp och att 

känna stöd från chefer och läkare på arbetsplatsen framhöll sjuksköterskorna som väldigt 

positivt. Samtliga informanter i föreliggande studie kände att de kunde vända sig till sina 
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chefer i ärenden som upplevdes komplicerade och att cheferna alltid var behjälpliga med att 

skriva under en orosanmälan om sjuksköterskan ansåg det besvärande att stå som ensam 

beslutsfattare. Att det fanns barnombud på samtliga arbetsplatser såg de deltagande 

sjuksköterskorna som en trygghet, att kunna vända sig till barnombudet i svåra ärenden 

upplevdes som mycket värdefullt. Samarbetet med kollegor samt stöd från chefer och läkare 

är således en underlättande faktor för sjuksköterskor i arbetet som rör att göra orosanmälan 

till Socialtjänsten. 

     En majoritet av informanterna i föreliggande studie ansåg att Socialtjänsten behöver bli 

bättre på att återkoppla när en orosanmälan kommit in. De gav uttryck för att det i vissa fall 

var frustrerande att inte veta vad som hänt med tidigare anmälningar. Det orsakade en 

osäkerhet och de såg ibland ingen annan utväg än att fortsätta göra upprepade anmälningar 

på samma patient även om det var oklart huruvida det påbörjats en utredning eller inte. Detta 

är något som även framkom i en översiktsstudie av Piltz och Wachtel (2009), att 

sjuksköterskor känner en osäkerhet och tveksamhet inför att rapportera till sociala 

myndigheter när de upplever att samarbetet inte fungerar som det borde. I intervjuerna med 

de deltagande sjuksköterskorna i föreliggande studie framkom önskemål om konkreta 

förslag på hur samarbetet med Socialtjänsten skulle kunna förbättras. Föra att kunna följa 

upp ärenden ansåg flertalet av deltagarna att nätverksmöten var av stor vikt för en bättre 

samverkan. 

8.3 Kliniska implikationer 

Föreliggande studie har utforskat sjuksköterskors erfarenheter och upplevelse av att göra 

orosanmälan om barn som far illa inom beroendevård. Det är inom beroendevården ett 

tidigare outforskat område och resultatet är därför viktigt för att belysa och förstå 

komplexiteten i att göra orosanmälan.  Det som framkommit i studien torde vara till nytta på 

flera områden inom hälso- och sjukvård och skulle exempelvis kunna användas som material 

i studiecirklar eller som diskussionsunderlag i utvecklingsarbete inom vården.  

     I resultatet blir det uppenbart att barnperspektivet inom beroendevården spelar en 

betydande roll men att mer kunskap kring detta är önskvärt. I klinisk praxis behövs 

barnombuden som stöd för både sjuksköterskor, patienter och deras barn. 
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8.4 Förslag till fortsatt forskning        

Föreliggande studie har genomförts i öppenvård inom beroendevård. Det kan vara av 

intresse att utforska sjuksköterskors erfarenheter och upplevelse av att göra orosanmälan 

även i slutenvård inom beroendevården. En annan aspekt kan vara att studera företeelsen 

utifrån patientperspektiv. Författarna ser också potential för en kvantitativ studie, genomförd 

i större grupper av sjuksköterskor inom beroendevård. 

8.5 Slutsats                                                          

Fynden i denna studie visar hur viktigt barnperspektivet är. Att ha barnen i fokus underlättar 

för sjuksköterskor i beroendevård när det gäller att göra bedömningar och ta beslut i ärenden 

rörande barn som riskerar att fara illa. Dock upplever de att återkoppling från Socialtjänsten 

är bristfällig och större samarbete, exempelvis i form av nätverksmöten efterfrågas. 

Sjuksköterskor som har i uppdrag att vara barnombud fyller en betydelsefull funktion då de 

bidrar till att barnperspektivet blir mer synliggjort i vården. Därför bör utbildning som leder 

till ökad kunskap inom detta område ges större utrymme. Sjuksköterskorna är ofta oroliga 

över att alliansen med patienten kan ta skada av att en orosanmälan görs. En bruten allians 

kan i värsta fall leda till att patienten avslutar sin behandling. Många har även erfarenhet av 

att patienter blir aggressiva och det förekommer att sjuksköterskor upplever rädsla för hot 

och våld. Stödet från kollegor gör dock att de känner en ökad trygghet och en större säkerhet 

i sina bedömningar av att göra orosanmälan till Socialtjänsten. 
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Bilaga 1  

Brev till verksamhetschef 

Att anmäla oro för barn som far illa.                                                                          
Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser inom beroendevård av att göra orosanmälan 

till Socialtjänsten 
 

Härmed tillfrågas Du som verksamhetschef om tillåtelse att undertecknad tillfrågar 

verksamhetens sjuksköterskor inom öppenvård om deltagande i en intervju. Syftet med 

intervjustudien är att beskriva vad sjuksköterskor i beroendevård har för erfarenheter av och 

hur de upplever att göra anmälan om misstanke av barn som far illa till Socialtjänsten. 

Intervjun är som ett vanligt samtal och förväntas ta cirka en timme. Christina Litmo och 

Mithra Sadigh kommer att intervjua inom ramen för pågående specialistsjuksköterske-

utbildning med inriktning psykiatrisk vård. Intervjuerna kommer att hållas under arbetstid 

om detta tillåts. Tid och plats bestäms i samråd med sjuksköterskan. 

Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare förklaring. Det 

skrivs inga namn eller andra personuppgifter som visar vem som har deltagit eller var 

personen arbetar. Det är endast de ansvariga för studien som kommer att ha tillgång till 

insamlat material. Insamlat material förvaras inlåst. En rapport kommer att färdigställas när 

alla intervjuer är genomförda. Denna kommer att finnas tillgänglig elektroniskt via Ersta 

Sköndal Bräcke högskolas bibliotek. Information på gruppnivå kan också komma att 

presenteras i form av vetenskapliga artiklar och i samband med konferens. 

Om de undertecknade har Din tillåtelse att genomföra intervjuerna, vänligen svara via e-

post. Vid tillåtelse tar de undertecknade kontakt med enhetschefer och presumtiva 

informanter. Bifogar med denna tillfrågan informationsbrev till informanter. Om Du har 

några frågor eller funderingar kring studien, vänligen kontakta Christina Litmo eller Mithra 

Sadigh. 

Forskningsetikkommittén vid institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke 

högskola har godkänt undersökningen 2019 02 19. 

Christina Litmo, leg. sjuksköt., fil kand i vårdvetenskap                 

Tel. 0703545621 Epost: christina.litmo@esbhstudent.se 

 

Mithra Sadigh, leg. sjuksköt., fil kand i vårdvetenskap 

Tel. 0708151909 Epost: mithraemilie.sadighsarabi@esbhstudent.se 

  

Handledare: Mats Ewertzon, leg. sjuksköterska, med. dr., lektor 

Tel: 08-55505053. E-post: mats.ewertzon@esh.se       
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Bilaga 2  

Förfrågan om deltagande i studie 

Denna studie vänder sig till sjuksköterskor i beroendevård. Syftet är att beskriva erfarenhet 

och upplevelse av att göra orosanmälan till socialtjänsten om barn som far illa. Frågor som 

skall undersökas är bl.a. vad som kan försvåra och vad som kan underlätta att göra anmälan. 

Vi tänker oss att den kunskap som denna studie kan leda till kommer att kunna användas 

som stöd för att utveckla verksamheters rutiner i att göra orosanmälningar. 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i studien. 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun är ett samtal under 

ca en timme och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjun kommer sedan 

skrivas ut för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller andra personuppgifter 

som visar vem som har blivit intervjuad. Det är Christina Litmo eller Mithra Sadigh som 

kommer att intervjua. Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB). 

Insamlat material kommer att förvaras inlåst. Det inspelade materialet kommer att 

transkriberas för att sedan bearbetas på gruppnivå. Citat kommer att användas i det 

självständiga arbetet men enskilda individer kommer inte att kunna identifieras.                

En uppsats kommer att skrivas när alla intervjuer är genomförda och efter det förstörs 

dataminnet. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig i form av en magisteruppsats i DiVA. 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta någon av 

nedanstående personer. 

Forskningsetikkommittén vid institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke 

högskola har godkänt undersökningen 2019 02 19. 

Är Du intresserad av att delta, kontakta nedanstående studenter för att överenskomma om tid 

och plats för en intervju. 

Vänliga hälsningar, 

Christina Litmo, leg. sjuksköt., fil kand i vårdvetenskap   

Tel. 0703545621 

Epost: christina.litmo@esbhstudent.se 

 

Mithra Sadigh, leg.sjuksköt., fil kand i vårdvetenskap 

Tel. 0708151909 

Epost: mithraemilie.sadighsarabi@esbhstudent.se 

 

Handledare 

Mats Ewertzon, lektor, fil.dr. 

Tel. 08-55505053 E-post: mats.ewertzon@esh.se 

  

mailto:mats.ewertzon@esh.se
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Bilaga 3  

Informerat samtycke 
  

Att anmäla oro för barn som far illa.                                                                          
Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser inom beroendevård av att göra 
orosanmälan till Socialtjänsten 
  

Jag har erhållit information om studien, dess upplägg och syfte. 

  

Jag är informerad om att det inte kommer att förekomma namn eller andra personuppgifter 

som avslöjar min identitet eller var jag arbetar samt att data kommer att presenteras på 

gruppnivå och att citat kommer att användas. 

  

Mitt deltagande är frivilligt och jag kan, när jag vill avbryta min medverkan utan krav på 

förklaring.  

  

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie med syfte att beskriva vad 

sjuksköterskor i beroendevård har för erfarenheter av och hur de upplever att göra anmälan 

om misstanke av barn som far illa. 

  

  

…………………………………………………… 

Namn 

  

.................................................. 

Ort och datum  
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Bilaga 4  

Intervjuguide 
  

  

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska inom beroendevård? 

Har du en specialistutbildning med inriktning psykiatrisk vård? 

Vilka rutiner finns kring att göra orosanmälan på din arbetsplats? 

När gjorde du senast en orosanmälan till Socialtjänsten om barn som far illa? 

Hur ofta händer det att du gör en anmälan? 

Har du egna barn? Kan det påverka dig i ditt beslut om att göra en orosanmälan? 

  

Öppningsfrågor 

Kan du beskriva en situation då du gjorde en orosanmälan? 

Hur upplevde du den situationen? 

  

Intervjufrågor 

Beskriv en situation som kan få dig att göra en orosanmälan? 

Finns det situationer då du skulle välja att inte göra en anmälan? 

Vad tror du kan underlätta att göra en anmälan? 

Vad kan försvåra? 

Får patienten information om att anmälan görs? 

Hur kan patienten reagera på den informationen? 

  

Exempel följdfrågor: 

Kan du berätta mer om…? 

Hur tänker du kring…? 

Vad innebar det för dig? 

Finns det något mer som du vill tillägga? 
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Bilaga 5  

Exempel på analys 
 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det här med att man 

bryter förtroendet. 

Man kan ha haft en 

patient länge och de 

litar så himla mycket 

på oss och det kan ta 

så många år att 

bygga upp det och så 

skickar man iväg en 

orosanmälan till 

Socialtjänsten och då 

bryter man allting. 

Bryta förtroende Alliansen med 

patienten 

Konsekvenser av 

handling 

Det underlättar att 

göra anmälan när 

man tänker på barnen 

tycker jag. Det lilla 

barnet är ju helt 

oskyddat medan 

sjuttonåringen kan ha 

andra goda vuxna 

omkring sig, men 

alla barn ska ju 

kunna veta att 

mamma och pappa är 

likadana jämt, 

föräldrar ska vara 

förutsägbara. 

Underlättar att 

tänka på barnen 

Barnperspektivet Ett medvetet 

förhållningssätt 

Man måste prata 

mycket i gruppen, 

man diskuterar med 

och tar hjälp av sina 

kollegor. Det tycker 

jag är jätteviktigt, att 

man i arbetsgruppen 

lyfter det här hela 

tiden och tar hjälp av 

varandra. 

Diskutera med 

kollegor 

Kollegialt stöd Det professionella 

samarbetets 

betydelse 

  

 


