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Abstract 
 
Background A lot of children live in families where a parent is suffering from some kind of 

mental illness. As  nurses we have to notice these children, when we meet patients with 

mental illnes. 

Aim The overall purpose of this study was to examine if and how the district/ psychiatric 

nurse acknowledge the child’s situation, when a parent is suffering from mental illness.  

Method A qualitative approach was chosen for this study. Six psychiatric nurses and seven 

district nurses were interviewed. Content analysis was used for the analysis. 

Result Four main themes appeard in the result: dialogs of different character, family focus, 

collaboration and report duty. The dialog differed depending on the purpose and depending on 

working with a family perspective. Regarding collaboration with other organizations, the 

nurses requested and got help in order to come further in working with the patients and their 

children. The duty to report was sometimes a problematic matter.  

The conclusion was that all nurses agreed to the importance of acknowledging the children of 

families with mental illness. However there was a lack of well-functioning working methods 

of how to help these children. One proposal for further research is to develop evidence based 

methods family intervention programs.  

Keywords: Children, family, mental illness, nurse, qualitative content analysis 
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INLEDNING 
 

Inom primärvård och psykiatrisk öppenvård möter vi som sjuksköterskor människor med 

olika typer av psykisk ohälsa med varierande behov av omvårdnad och stöd. Det är angeläget 

att ha en helhetssyn i arbetet med patienterna. När en patient som är förälder inte mår bra, 

påverkas hela familjen. Om en förälder inte orkar ta hand om sitt barn på grund av någon 

form av psykisk ohälsa, kan detta leda till en negativ utveckling för barnet i familjen. Vi vill 

med denna uppsats belysa hur distriktssköterskan och psykiatrisköterskan inom 

primärvården/psykiatriska öppenvården uppmärksammar barnets situation när föräldern söker 

hjälp för psykisk ohälsa.  Med barn avser vi barn i åldern 0-18 år, därefter räknas individen 

som vuxen.  

 
BAKGRUND  
 
Att växa upp i en familj med psykisk ohälsa 
 

Att växa upp med psykiskt sjuka föräldrar kan vara riskabelt för barnets utveckling. Beroende 

på vilken typ av sjukdom modern eller fadern lider av, kan barnet uppleva allt ifrån 

likgiltighet och bristande förmåga att tillgodose elementära behov, till oförutsägbarhet och 

skrämmande eller hotande beteende från föräldrarnas sida. Om föräldrarna är psykotiska, och 

lever i en annan värld än barnet, kan det bland annat leda till dålig kommunikation mellan 

barn och föräldrar (Bunkholdt, 2004). Hur vi har klarat av att hantera barndomens olika 

utvecklingsstadier är av betydelse för hur vi sedan klarar vuxenlivets påfrestningar (Eriksson, 

1993). Wright, Wattson & Bell (2002) skriver att det är viktigt att urskilja 

familjemedlemmarnas syn på ohälsa/sjukdom och med hjälp av nyfikenhet, respekt och 

erkännande ta del av denna typ av expertkunnande som familjen besitter. Ett gott samarbete 

kan handla om att locka fram föreställningar om ohälsa/sjukdom och tillsammans med 

familjen prata om vad som hindrar eller underlättar bemästrandet av ohälsan/sjukdomen. 

Killen (1999) påstår att i familjer där föräldrar karaktäriseras som depressiva är 

omsorgsbristen om barnen störst. Det handlar dels om föräldrar som lever i en mer belastad 

familjesituation som fördjupar det depressiva tillståndet och dels om föräldrar som under 

många år haft livserfarenheter som präglas av misslyckanden som försvagat deras 

självaktning. I kombination med yttre belastning och konfliktfyllt samliv kan detta leda till ett 

permanent depressivt tillstånd.  
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Barnen blir ofta ett för stort ansvar för dessa föräldrar, som kan reagera med starka 

aggressionsutbrott mot barnen och utsätta dem för psykiska och fysiska övergrepp. Om 

föräldrarna använder barnet för att försöka lösa sina psykiska problem kan detta bidra till en 

bristande omsorg. Barnet kan tilldelas en negativ roll och bli hackkycklingen som föräldrarna 

avreagerar sina aggressioner på. Föräldrar med schizofrena paranoida tillstånd kan ge 

intrycket av att vara mycket beskyddande mot barnet, men har ofta svårt för att uppfatta 

barnets behov (Killen, 1999). 

 

Skerfving (2005) genomförde en intervjuundersökning med 28 barn i åldern 8-18 år som 

deltagit i en barngruppsverksamhet för barn till psykiskt sjuka föräldrar. Många av barnen 

höll förälderns sjukdom hemlig inför kamrater och lärare. De tyckte att bara barn som själva 

hade problem med sina föräldrar kunde förstå hur det var och gick att prata med. Om barn 

verksamheten sa barnen, att det hade varit bra att träffa andra barn och ungdomar som ”hade 

det som de själva”.  Stallard, Norman, Huline-Dickens, Salter & Cribb (2004) beskriver att en 

del barn uttryckte en önskan att få mer information om förälderns sjukdom, hur symtomen 

visade sig och vilken behandling som fanns att få. En del barn tog på sig skulden för 

förälderns psykiska sjukdom och kände sig förhindrade i det vardagliga livet. Några barn 

beskrev också att de upplevde att föräldrarna var svåra att få kontakt med och inkonsekventa i 

sin föräldraroll. Ett antal barn i studien var inte intresserade av att veta någonting om 

förälderns sjukdom på grund av oro för vilka följder detta kunde ge i relationen med 

föräldern.  

 

Samverkan 
 
Socialstyrelsens folkhälsorapport 2001 visar ”i en mängd studier att barn till psykiskt sjuka 

föräldrar har ökad risk för psykiska störningar eller andra problem som kan röra utveckling, 

beteende eller reaktionsförmåga” (Socialstyrelsen, 2001; s. 341). 

Enligt SOU 2006:100 krävs att tydliga rutiner bör finnas inom all hälso- och sjukvård för att 

tillgodose behovet av information och stöd till barn och syskon till personer med psykisk 

sjukdom. Barn till föräldrar med psykisk sjukdom är sårbara för att de är just barn. Vilket stöd 

barn och föräldrar får varierar mycket mellan olika kliniker och kommuner. Arbetet inom 

vuxenpsykiatrin är fortfarande i alltför hög utsträckning inriktat på den vuxne patientens 

problem. Barns behov av stöd och hjälp att förstå situationen är viktig, när mamma eller 

pappa är sjuk och behöver ges mycket större uppmärksamhet (SOU 2006:100).  
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Vuxenpsykiatri och primärvård har en central ställning när det gäller att upptäcka dessa barns 

behov och initiera stöd eftersom de har kunskap om förälderns sjukdom. Detta kräver att ett 

barn- och familjeorienterat arbetssätt utvecklas inom hälso- och sjukvården och att ett nära 

samarbete skapas mellan vuxenpsykiatri, primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, 

socialtjänst, skola med flera berörda aktörer. Om barnens situation och patienterna, i sin 

funktion som föräldrar, uppmärksammas så tidigt som möjligt, kan man troligen minska 

riskerna för att barnen drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. Under senare år har det lyfts 

fram att barn och syskon på samma sätt som alla andra närstående, behöver få information om 

sin anhöriges sjukdom. Det finns nu modeller för familjestöd även inom vuxenpsykiatrin. Till 

exempel erbjuder psykiatriska klinikerna i Skellefteå och Umeå föräldrar och barn stödsamtal, 

enligt en metod utarbetad av William Beardslee som är barnpsykiater och forskare i USA. 

Metoden har utvecklats som stöd till familjer där en förälder eller båda lider av depression och 

har ett uttalat preventivt syfte, att förhindra att barnen också drabbas av depression. 

 I HSL § 2 framgår att hälso- och sjukvården på socialnämndens initiativ skall samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa eller 

riskerar att fara illa. Vilka insatser som krävs varierar beroende på barnens och föräldrarnas 

situation och vid olika perioder beroende på en rad olika faktorer. Det viktiga är att barn och 

ungdomar får den hjälp och det stöd de behöver och enligt nationell psykiatrisamordning är 

dagens situation otillfredsställande. Primärvård och specialistpsykiatri uppmärksammar inte 

barns och syskons situation i tillräcklig omfattning. (SOU 2 006:100).  

 

Topor (2004) skriver att vårdorganisationerna skall bygga på patienternas behov av 

kontinuitet och helhetssyn, antingen de bygger på en geografisk-social närhetsprincip eller på 

en diagnosbaserad modell. Vilken organisationsform det än handlar om sker alltid 

uppdelningar mellan olika verksamheter. I denna sönderdelande institutionella värld blir 

samverkan lösenordet för att skapa kontinuitet och helhetssyn för patienten. 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 
 
Det finns en inskriven skyldighet för myndigheter att samverka kring barn som far illa eller 

riskerar att fara illa. Viktiga samarbetspartners är bland annat hälso- och sjukvården, skolan, 

förskolan och skolbarnomsorgen (Bunkholdt, 2004).  
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För att göra samtliga myndigheter uppmärksamma på denna skyldighet har man valt att inte 

enbart införa bestämmelsen i socialtjänstlagen utan även i andra lagstiftningar som till 

exempel i hälso- och sjukvårdslagen och i skollagen (Bunkholdt, 2004).  

 

Med hänvisning till ICN:s etiska kod 2000 (Svensk Sjuksköterskeförening, 2000) och SOSFS 

1993:17 skall sjuksköterskan samordna och arbeta med närstående yrkesgrupper. Dessutom 

ska sjuksköterskan ge råd och vägleda patient och anhöriga. I ovanstående författning 

poängteras att det är viktigt att all personal ser människan i ett helhetsperspektiv och inte 

enbart inriktar sina insatser på sjukdomstillståndet. Detta innebär att patienten och de 

närstående ges möjlighet till samverkan med personalen samt till att ta vara på de egna 

resurserna. Rådgivning och vägledning är synnerligen viktiga åtgärder som stöd för patientens 

och anhörigas egna insatser efter avslutad vård och behandling på så väl sjukhus som i 

öppenvård. Enligt HSL 1982:763 2c § skall hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga 

ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges 

upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. 

 

De som arbetar kliniskt och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen omfattas av en paragraf i 

socialtjänstlagen som kräver att genast anmäla sådant som kan innebära att ett barn far illa 

eller riskerar att fara illa. Alla myndigheter inom hälso- och sjukvården, inklusive enskild 

verksamhet, omfattas av bestämmelserna, oberoende om deras verksamhet riktar sig till barn 

direkt eller inte. Anmälningsplikten är en sådan bestämmelse som omedelbart bryter 

sekretessen inom hälso- och sjukvården. Om man som sjukvårdspersonal bortser från denna 

skyldighet anses det vara tjänstefel enligt brottsbalken (Löwstedt, 2007). 

 

Kommunikation 
 
Parse ( 1998) skriver att människans språk är antingen kroppsligt eller verbalt. Det innehåller 

inte enbart de ord som uttalas, utan rymmer även det underförstådda som uppstår i 

situationen. Symbolerna i tillvaron skapar människans verklighet genom både det uttalade och 

det underförstådda menandet. Det underförstådda är anonymt då det är tyst, otydligt och 

ligger dolt från det reflekterande medvetandet. För att kunna skapa nya möjligheter i sin 

omgivning måste människan hela tiden kunna värdera och omvärdera situationer samt finna 

meningen i detta. En betydelsefull symbolisk värdering gör människan när egna beslut fattas 

och dessa kan förverkligas.  
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Människan är genom sammanskapande rytmiska relationsmönster levande med uppenbara 

motsägelser som kan möjliggöras, döljas och begränsas i relationen som skiljs eller förenas. I 

relation till andra vill människan både avslöja sina tankar och känslor men samtidigt dölja 

dem. Avgörandet om dessa ska avslöjas eller döljas är beroende av situationen och den 

relation som finns mellan individerna. När beslut måste tas i livet väljer människan själv en 

väg genom att antingen utveckla möjligheterna eller begränsa dem. Det rytmiska mönstret 

finns i individens förbindelser och separationer med andra. Tillsammans i en grupp kan 

människor ha en ömsesidig förbindelse samtidigt som deras olika värderingar av livsvärlden 

skiljer dem åt. Detta bekräftar hur unik människan är (Parse, 1998). 

Gemensamt för det mänskliga varandets perspektiv och ett enhetligt fenomen är att båda är 

odelbara, oförutsägande och alltid föränderliga. Individer och grupper i ett samhälle lever med 

både det förstådda och underförstådda. Med rösten och kroppsspråket delar de gemensamma 

värderingar som medför nya möjligheter i deras tillvaro (Parse, 2003). 

 

Faulkner (2003) skriver att sjuksköterskans uppgift i det professionella samtalet är att stödja 

och uppmuntra patienten att tala om vad som oroar honom. Sjuksköterskan skall under 

samtalet ställa den typ av frågor så att patienten känner sig fri att kunna uttrycka sig. Det finns 

tre huvudtyper av frågor: öppna, slutna och ledande. Öppna frågor ger möjlighet att uttrycka 

känslor som t ex hur och varför. Slutna frågor är mer begränsade och ställs om fakta 

efterfrågas. Ledande frågor är frågor som antyder det förväntade svaret. Faulkner beskriver att 

när sjuksköterskans kunskaper i kommunikation ökar så ökar även de empatiska inslagen i 

bemötandet av patienten under ett bedömningssamtal. För att ett budskap skall uppfattas som 

sant och trovärdigt, måste ett empatiskt verbalt svar vara kopplat till ett empatiskt 

uppträdande. 

Enligt Wright, Watson och Bell (2002) består samtal av verbal kommunikation och 

känsloengagemang. När språk och emotioner vävs samman uppstår samtal. Sjuksköterskor 

skiljer sig från andra samtalspartners genom sitt sätt att gå in och utveckla nya samtal med 

patienter/familjer. Syftet är att stimulera patienterna till reflektion. När patienterna reflekterar 

över sina beteenden, sina föreställningar om sig själva, sina relationer och sina sjukdomar, 

kan de börja öppna sig för nya relationsmönster och till självreflexion. Problem existerar inte 

inom enskilda individer, utan i kommunikationen mellan människor. De menar att problemet 

brukar uppfattas som påtagligt hos den enskilda personen: den deprimerade cancerpatienten, 

den utåt agerande tonåringen, den missbrukande fadern etc. Det finns ofta en uppfattning om 

att det är nödvändigt att hitta orsaken till ett problem innan man kan föreslå ett botemedel. 
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Den här föreställningen leder till ett kliniskt orienterat arbetssätt som fokuserar på etiologi 

som innebär det ändlösa sökandet efter orsaker. Detta utlöser skuldkänslor och förebråelser 

hos både den drabbade personen och övriga familjemedlemmar. Wright et al. (2002) har 

funnit det lämpligt att betrakta svårigheter som problem som framträder i verbal 

kommunikation och som förekommer mellan snarare än inom individer. Vidare beskrives att 

en användbar definition av begreppet ”familj” är att den består av dem som säger sig tillhöra 

den. Ett sådant synsätt gör det möjligt för sjuksköterskan att godta enskilda 

familjemedlemmars uppfattningar om vilka relationer som är viktigast för dem och deras 

upplevelse av hälsa och ohälsa. Det har konstaterats ett starkt ömsesidigt samband mellan 

individens hälsotillstånd och karaktären på vederbörandes långvariga relationer. 

 

PROBLEMFORMULERING 
 
Barn till psykiskt sjuka föräldrar är en utsatt grupp. Patienter med psykisk ohälsa söker hjälp 

både inom primärvården och inom den psykiatriska öppenvården. Författarna ansåg det 

angeläget att utforska hur psykiatrisköterskan inom psykiatrisk öppenvård och 

distriktssköterskan inom primärvården uppmärksammar barnets situation, då föräldern söker 

hjälp för psykisk ohälsa. Wright et al. (2002) beskriver exempel på hur sjuksköterskan kan 

arbeta med patienten/familjen. Att avslöja och urskilja familjemedlemmars syn på sjukdom 

består i en målinriktad och kontinuerlig strävan efter att locka fram föreställningar om 

ohälsa/sjukdom med hjälp av nyfikenhet, respekt och erkännande av familjens 

expertkunnande vad beträffade den personliga upplevelsen av ohälsa/sjukdom. 

Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att utforma omvårdnad efter patientens behov och 

utifrån ett helhetsperspektiv se till patientens resurser och att arbeta nätverks- och 

samhällsbaserat med såväl patientens naturliga nätverk som olika instanser och vårdgrannar i 

samhället. Kommunikation är ett viktigt ämne inom omvårdnaden i samtalet med patienten, 

anhöriga och kollegor. Sjuksköterskan har också ett ansvar att anmäla till socialtjänsten om 

hon misstänker eller har vetskap om att ett barn far illa.  

 

SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att beskriva hur distriktssköterskan och psykiatrisköterskan inom 

primärvården/psykiatriska öppenvården uppmärksammar barnens situation då en förälder 

söker hjälp för psykisk ohälsa. 
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METOD 
 
Genomförande 

Urval 
 

Målgruppen i studien var distriktssköterskor och psykiatrisköterskor inom 

primärvården/psykiatriska öppenvården som i sitt arbete behandlade föräldrar med psykisk 

ohälsa. Intentionen var att från första början använda sig av sex informanter vilket efter noga 

övervägande ansågs vara för lite material att arbeta med. Därefter fastställdes att 12 

informanter skulle vara ett lagom stort material att hantera och därmed lättare ge författarna 

svar på syftet och frågeställningarna. Då det på en vårdcentral fanns flera intresserade 

distriktssköterskor som gärna ville ingå i studien utökades antalet informanter till 13.  

 

Urvalet gjordes genom att ett brev skickades till enhetscheferna på fem närliggande 

vårdcentraler och sex närliggande psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Därefter togs 

telefonkontakt med respektive enhet för att få namn på aktuella informanter. En vårdcentral 

och en psykiatrisk öppenvårdsmottagning valde att avstå. Vissa informanter kontaktades per 

telefon och andra kontaktades direkt på enheten för att komma överens om tid och plats för 

intervjun. Informanterna informerades både via brev och muntligt om studien. I brevet 

informerades att intervjuerna skulle användas konfidentiellt och att informanterna när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande om de inte längre ville medverka. Alla namn i intervjuerna 

togs bort och ersattes med fiktiva namn och endast intervjuaren kände till informantens 

identitet. Alla som deltog i intervjuerna var kvinnor. Sjuksköterskorna som deltog i studien 

hade arbetat mellan 1-20 år. 

Datainsamling 
 
Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer. Alla intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetsplatser och de hade själva fått välja tid och plats.  Kvale (1997) 

beskriver den kvalitativa forskningsintervjuns komplexitet och förberedelser och menar att 

intervjuaren bör hitta en plats där informanten kan känna sig trygg och avslappnad i sin roll. 

Ett öppet förhållningssätt och flexibiliteten hos intervjuaren är avgörande för intervjuns 

kvalitet. Svensson & Starrin (1996) menar att den kvalitativa intervjun är icke –

standardiserad. Den utgår alltså ifrån ett antagande om att man inte från början kan veta vilka 

frågor som är viktiga och betydelsefulla. Den icke-standardiserade ansatsen är sonderande. 
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Den kvalitativa intervjun kräver att intervjuaren utvecklar, anpassar och följer upp vad som 

kan vara ändamålsenligt för situationen och för det centrala syftet med undersökningen. 

Frågor/svar utvecklas således på olika sätt inom den kvalitativa intervjun jämfört med den 

kvantitativa intervjutraditionen. I den kvalitativa intervjun utvecklas frågor/svar delvis som en 

följd av tidigare frågor och svar. Man har ibland beskrivit detta som en vägledd konversation. 

Det handlar mycket om att intervjuaren måste vara uppmärksam, vaken och fantasirik. 

Kvalitativa intervjuer är på sitt sätt oförutsägbara och under en intervju uppstår många 

överraskningar Den kvalitativa intervjun utgörs av en interaktion mellan minst två personer 

där både intervjuare och intervjuperson reagerar på och påverkar varandra. Det handlar om en 

konversation där data uppstår i en interpersonell situation, medförfattad och medproducerad 

av intervjuaren (Svensson & Starrin, 1996). 

Författarna intervjuade sex deltagare var för sig. Vid den 13 intervjun deltog bägge 

författarna, en intervjuade och den andra observerade. Intervjuerna varade mellan 8-16 

minuter och vid varje intervjutillfälle användes en bandspelare. De inspelade samtalen 

transkriberades ordagrant. Alla ord, långa och korta pauser och skratt skrevs in i materialet. 

Detta var viktigt för att vi skulle kunna analysera och komma ihåg själva intervjun. Svensson 

et al. (1996) beskriver den kvalitativa intervjun som en språklig händelse eftersom 

tvetydigheter löses genom själva intervjun eller samtalet. Därav är det viktigt att dokumentera 

sekvenserna av frågor och svar, samt att paus, avbrytande och då man talar i mun på varandra 

markeras. 

Varje intervju inleddes med en övergripande fråga ”Beskriv hur du tänker omkring 

familjesituationen när du träffar en förälder som söker hjälp för någon form av psykisk 

ohälsa”. Fördjupningen av intervjun bestod av följdfrågor om berättelsen inte var uttömmande 

nog för att besvara frågeställningarna. Kvale (1997) menar att under dessa intervjuer möter 

forskaren, informanten i den värld som informanten rör sig i och att det då handlar om 

kommunikation. Det behövs olika slags intervjufrågor för att erhålla den information som 

behövs för att tolka meningar och berättelser. De som möts under intervjun har ett gemensamt 

intresse av att fördjupa dessa samtal. 
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Dataanalys 
 

Den metod som vi har använt oss av är en kvalitativ innehållsanalys (Granheim & Lundman 

2003). Sandelowski (2000) menar att den kvalitativa innehållsanalysen är grundläggande, 

elementär och bör användas när ett fenomen skall beskrivas. Metoden svarar på frågan vem, 

vad och var.  

Varje text som transkriberades lästes noggrant igenom flera gånger tills innehållet kändes 

bekant av författarna. Därefter delades texten in i meningsbärande enheter, det vill säga att 

texten delas upp i meningar med särskilt värde och ”bröts sönder” mening för mening. De 

meningsbärande enheterna kondenserades. Därefter kategoriserades dessa till subteman av 

innehållet och författarna fortsatte att analysera till fyra olika huvudteman av vad som 

framkommit under intervjuerna. För att styrka och förtydliga innebörden i texten anges citat 

med fingerade namn i studien. Analysen och datainsamlingen i dessa steg gjordes efter en 

beskrivning av Granheim & Lundman (2003). Exempel på de olika stegen i analysen ges i 

Tabell 1 och 2.  

 

Tabell 1. Exempel av analysstegen utifrån informanten Karin psykiatrisköterska. 

 
Meningsbärande  
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande enhet 
(manifest innehåll) 

Sub-tema Tema 

Jag tar ju reda på hur 
familjesituationen ser ut och 
om dom är ensamstående, om 
dom har barn, vilken ålder är 
ju viktigt, hur föräldraskapet 
fungerar om barnen har 
någon annan i familjen eller 
hur det ser ut kring barnen 
det känns som att det är mer 
en del av behandlingen på ett 
annat sätt än det gjorde för 
kanske för några år sedan. 
Och det tror jag mycket beror 
på att kommunen har ju en 
familjestödsgrupp som 
inriktar sig på det här med, 
med familjen och barn till 
psykiskt sjuka. 
 
 

Psykiatrisjuksköterskan 
frågar patienten grundligt om 
familjesituationen och hur 
patienten upplever sig själv 
som förälder i denna 
situation. Psykiatri 
sjuksköterskan arbetar mer 
med familjen nu än vad hon 
gjorde förr. 
 
 

Familjeperspektiv Familjefokus 
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Meningsbärande  
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande enhet 
(manifest innehåll) 

Sub-tema Tema 

familjestödsgruppen har 
utarbetat ett program, om hur 
man pratar med barn i olika 
åldrar och hur man ska tänka 
och det gäller ju hela 
kliniken, inte bara öppen 
vården utan även inne på inne 
på sluten vården. 
Och det har ju också gjort det 
lättare att föra upp det när 
man har patient med sig eller 
framför sig. Det blir mer 
naturligt på något sätt än det 
har varit förut. 

Psykiatrisjuksköterskan 
använder sig av ett utarbetat 
familjestödsprogram i 
behandlingsarbetet med 
barnen.   
 

Fördjupade familjesamtal Att samtala 

Hon pratade ju med mig och 
försökte då att rådgöra med 
mig vad hon skulle göra och 
jag sa prata med 
skolsköterskan först och sen 
så blev det, en kortare BUP 
kontakt och fick prata om den 
här oron. Och då var det även 
så att, då erbjöd jag mig och 
sa till patienten att vi kan ha 
en gemensam träff med BUP 
och hennes barn och det hade 
vi och det blev jätte bra. 
 

Psykiatrisjuksköterskan 
introducerade ett 
familjeterapeutiskt 
nätverksarbete tillsammans 
med BUP. 
 

Nätverksarbete Samverkan 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Exempel från analysstegen utifrån intervjun med informanten Petra 

distriktssköterska.  

 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 
(manifest innehåll) 

Sub-tema Tema 

Det är nog fall till fall, hur 
man frågar. Vi har ju ingen 
mall att gå efter. Det är nog 
en misstanke, när jag känner 
att nåt inte stämmer. 
 

Distriktssköterskan använder 
sig inte av färdiga frågor utan 
försöker ta reda på 
problematiken utifrån egna 
frågor. 

Orienterande samtal Att samtala 

Man pratar ju med dom 
ganska länge och de kan 
behöva hjälp med sin 
föräldraroll, att vara mamma 
och få nån som stödjer och 
hjälper dom när dom inte mår 
bra psykiskt.  

Distriktssköterskan stöttar 
patienten vid psykisk ohälsa 
och har långa stödjande samtal 
runt familjesituationen. 
 

Stödjande samtal Att samtala 
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Meningsbärande  
enhet 
 

Kondenserad 
meningsbärande enhet 
(manifest innehåll)  

Sub-tema Tema 

Mycket är ju att jag söker 
signaler som föräldern 
upplever hos barnet, att 
barnet inte mår bra och då 
kommer det krypandes till 
slut att jag har det jobbigt just 
nu, panikångest. Då kommer 
det successivt fram när man 
frågar just om barnet, varför 
det mår dåligt. 

Distriktssköterskan ställer mer 
fördjupade frågor om barnet 
under samtalet och får då 
information om hur både 
föräldern och barnet egentligen 
mår. 

Fördjupade familjesamtal Att samtala 

Man har ju både den som 
söker som har problemet och 
först och främst tittar man ju 
på den nära familjen, 
kärnfamiljen alltså barnen, 
sen har dom ju ett nätverk, 
hoppas man ju, far och 
morföräldrar.  

Distriktssköterskan är 
intresserad och ställer frågor 
till patienten som söker för 
psykisk ohälsa om barnen, 
familjen och nätverket runt 
familjen. 

Familjeperspektiv Familjefokus 

Sen vet jag inte vad sos 
tänker för det kan dom inte 
berätta för mig utan det är ju 
då den här tystnadsplikten 
som tyvärr är så tråkig tycker 
jag. För att jag kan inte få 
någon feed back från dom. 

Distriktssköterskan känner en 
besvikelse över socialtjänsten 
och sekretesslagen eftersom 
hon då inte får någon 
information tillbaka efter att 
hon anmält dit. 

Svårigheter med samarbetet Samverkan 

Jag har anmält ett par stycken 
och när jag väl anmäler så 
tycker jag personligen själv 
att då är det så allvarligt så 
att det måste göras något. 
 

Distriktssköterskan är 
medveten om sitt ansvar att 
anmäla barn som far illa till 
socialtjänsten. 

Ansvarsområde Anmälningsplikt 

Några är kvar hos mig efter 
anmälan, några väljer att 
byta. Deras förtroende till 
mig försvinner, men jag 
känner mig inte tillfredställd i 
det hela. 

Distriktssköterskan har ingen 
positiv upplevelse av att 
patienternas förtroende 
försvinner efter anmälan till 
socialtjänsten. 
 

Känslor vid anmälan Anmälningsplikt 

 
 
 
Validitet 
 
I vår studie har analysen gjorts stegvis enligt beskrivning av Granheim och Lundman (2004). 

Enligt dessa författare är detta en forskningsprocess som är tillförlitlig och användbar i en 

innehållsanalys. För att belysa visas exempel på en analysstege i tabell 1 och 2 av båda 

kategorierna av sjuksköterskor. 

 
Etiska aspekter  
 
Kvale (1997) påpekar att forskarens skall vara väl införstått med sitt etiska ansvar och att det 

skall uppmärksammas under hela forskningsperioden. Alla informanterna har frivilligt 

deltagit i studien och fått information om att det inte mötte något hinder ifall de ville dra sig 

 11



ur intervjun. De var också informerade om studiens syfte före intervjutillfället.  Samtliga 

informanternas anonymitet har också garanterats genom att materialet har blivit avidentifierat 

och informanterna har fått pseudonymer. Samtliga enhetschefer fick information brevledes 

om studien och fick besked om att de skulle bli kontaktade per telefon. Alla informanterna 

erbjöds att få studien när den var färdig. Bandspelare användes under intervjuerna och all 

information har behandlats konfidentiellt och makulerats från bandspelaren efter 

transkribering. Forsknings materialet har dock spelats över till CD skivor innan makulering.  

 

RESULTAT 
 
 

Tabell 3. Tema samt subtema som framkom i resultatet. 

 
TEMA TEMA TEMA TEMA 

ATT SAMTALA FAMILJEFOKUS SAMVERKAN ANMÄLNINGSPLIKT 

SUBTEMA SUBTEMA SUBTEMA SUBTEMA 

ORIENTERANDE 

SAMTAL 

FAMILJEPERSPEKTIV NÄTVERKSARBETE ANSVARSOMRÅDE 

STÖDJANDE 

SAMTAL 

BRIST PÅ 

FAMILJEPERSPEKTIV 

SVÅRIGHETER MED 

SAMARBETET 

KÄNSLA VID ANMÄLAN

INFORMERANDE 

SAMTAL 

   

FÖRDJUPADE 

FAMILJESAMTAL 

   

 

Samtliga intervjuade sjuksköterskor hade utsagor som fanns representerade under dessa fyra 

teman. 

 

Att samtala 
 
Samtalen var av olika karaktär och hade ett varierande syfte för sjuksköterskorna. Man kunde 

dock skilja mellan orienterade samtal, stödjande samtal, informerande samtal och fördjupade 

familjesamtal. Ibland kunde dessa olika typer av samtal glida in i varandra, men det var ändå 

så att tyngden låg på den ena eller andra typen av samtal som sjuksköterskorna förhöll sig till. 
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Orienterande samtal 
 
Psykiatrisköterskorna gjorde vid de första samtalen med patienten en nybesöksutredning där 

de ställde orienterande frågor runt familjesituationen.  Alla psykiatrisköterskorna ställde 

frågor om patientens livssituation som rutin vid första besöket. Vissa frågor handlade om hur 

barnen i hemmet kände sig. Någon frågade lite extra runt familjesituationen när hon visste att 

patienten var en ensamstående förälder.  

...visst man frågar ju hur barn...hur föräldrarna tror att barnen mår? Och hur…om skolorna 

har reagerat och så här…har dagis reagerat. Om det är en ensamstående mamma, så att 

dagis reagerar…och om sociala har varit inblandad eller någonting, nån gång. Men barna 

har jag aldrig bjudit in…( Annika) 

 

Psykiatrisköterskan berättade att hon inte brukade bjuda in barnen för samtal, men hon antog 

att det samtidigt skulle vara mycket givande för barnen. Flera distriktssköterskor upplevde att 

det var lättare att ställa frågor om de hade träffat familjen tidigare i något sammanhang på 

vårdcentralen. Några hade svårigheter med att ställa direkta frågor till föräldern om hur 

barnen kände sig eller upplevde situationen i hemmet. Oftast frågade de istället om barnens 

basala behov fungerade som t.ex. sömn och mat. En del distriktssköterskor upplevde det 

lättare att ställa frågor om barnen, när barnen var med vid förälderns besök på vårdcentralen. 

Det blev då naturligare och de kunde uppmärksamma barnens beteende under besöket. Då 

hade distriktssköterskorna också möjligheter att studera förälderns och barnens anknytning.  

Ingen av de intervjuade distriktssköterskorna hade färdiga rutinfrågor runt familjesituationen. 

En av distriktssköterskorna berättade:  

… Ja, jag kan nog ställa frågan hur dom tror att deras barn mår, men jag vet inte hur rättvist 

svar man kan få. För jag vet inte hur väl dom ser sina barns behov när dom har en psykisk 

ohälsa... (Maggan) 

 

En annan distriktssköterska upplevde att föräldrarna hade en god förmåga att bedöma sina 

barns hälsotillstånd och distriktssköterskan hade ett stort intresse av att ta reda på förälderns 

uppfattning om barnens situation. Flera andra distriktssköterskor var däremot uppmärksamma 

på förälderns upplevelse av barnens hälsotillstånd och basala behov. En mer erfaren 

distriktssköterska berättade att hon inte var rädd för att fråga om barnens situation när hon 

träffade föräldrarna. Detta menade hon berodde på sin långa och breda yrkeserfarenhet som 
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distriktssjuksköterska. Ingen av distriktssköterskorna hade för vana att bjuda in barnen för 

information om förälderns sjukdom, när föräldern sökte hjälp för psykisk ohälsa. 

Stödjande samtal 
 

Psykiatrisköterskorna arbetade dagligen med stödjande samtal. En av psykiatrisköterskorna 

berättade att när hon träffade en patient där hon såg att barnen behövde stöttning i familjen, 

hade hon alltid en diskussion med patienten innan en anmälan till socialtjänsten gjordes. 

Psykiatrisköterskan försökte alltid stötta och hjälpa patienten innan en anmälan gjordes.  

… fortfarande ser det ju ut så att det är kvinnorna som tar hand om barnen och barnen är 

också den största motivationsfaktorn till en förändring i livet och  det gör ju också att…att det 

tar ganska lång tid innan kvinnor söker hjälp om dom har barn för att dom blir ju rädda för 

att bli av med barnen…( Linda) 

 

Alla distriktssköterskorna beskrev sig som stödjande och vägledande i sin profession i arbetet 

med föräldrarna de träffade. Däremot upplevde vissa att det kunde vara svårt att inte bli för 

närgången i sitt stöd så att föräldern tog illa vid sig, vid frågor om familjesituationen. En 

distriktssköterska poängterade att det var viktigt att man försökte att vara så ärlig som möjligt 

i sina stödjande samtal, även om det ibland kunde bli en konflikt med föräldern eftersom de 

kunde ha olika åsikter.  

…att man försöker vara uppriktig och det kan ju bli en konflikt där, försöka på nåt vis 

framställa det som att jag är till för att hjälpa och stödja…(Ruth) 

 

Enbart en distriktssköterska hade kontinuerliga stödsamtal med föräldrarna och hade då 

tidigare erfarenhet av att ha sådana samtal. Dessa patienter var oftast remitterade från 

psykiatrin. Ibland kunde föräldrarna själva söka sig till just den distriktssjuksköterskan för att 

få stödsamtal vid psykisk ohälsa och då ställdes det alltid frågor om barnen i familjen och 

deras hälsotillstånd. De flesta distriktssköterskorna upplevde att de inte hade erfarenhet i att 

ha stödsamtal när föräldrarna sökte för psykisk ohälsa, utan remitterade då dessa vidare till 

doktorn. En distriktssköterska upplevde att det fanns för lite resurser att förmedla till när 

föräldern behövde avancerade stödsamtal. En mindre erfaren distriktssköterska var positiv till 

att använda sig av något instrument att ställa frågor runt. 

…kan nog känna att man saknar instrument att använda… vad för frågor som är viktiga att 

tänka på för att försöka fånga lite…(Maggan)  
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Informerande samtal 
 
En psykiatrisköterska berättade om en patient som gick hos henne i behandling och som hade 

barn i hemmet. Föräldern hade svårt att förklara för sitt barn varför hon var sjuk och gick i 

behandling och bad om hjälp. Psykiatrisjuksköterskan informerade barnet i familjen om 

mammans sjukdom. Psykiatrisjuksköterskan var behjälplig i familjen så barnet kunde fortsätta 

gå i en familjestödjande barngrupp senare. 

…hon hade en pojke och en flicka, pojken var väl i yngre tonåren då och hon visste inte riktigt 

hur hon skulle kunna förklara för honom och så och då tog hon… då föreslog jag att hon 

skulle ta med honom hit så kunde vi prata med honom tillsammans och det gjorde vi…(Inga) 

 
En distriktssköterska var noga med att informera föräldrarna, om att det var viktigt att de tog 

hänsyn till barnen även om de själva hade en psykisk ohälsa. 

…så lyfter man ju upp föräldrarnas bekymmer, man får ju liksom få dom att se att dom måste 

ta hänsyn till barnen, hålla barnen lite utanför eftersom barnen inte kan tolka deras signaler 

och tror att dom gjort fel…(Petra) 

 

En annan distriktssköterska var noga med att planera en strategi, hur hon skulle lägga upp 

informationen i mötet med föräldrarna som sökte för psykisk ohälsa. Detta gjorde hon inte för 

barnens skull utan för patienten. Andra distriktssköterskor ville informera föräldrarna om att 

det var av största vikt att de orkade med det dagliga livet för att barnen skulle få sina basala 

behov tillfredställda som mat, sömn och ömhet och inte omges av bristande omsorg. 

Fördjupade familjesamtal 

På vissa psykiatriska mottagningar hade psykiatrisköterskorna utarbetade 

familjestödsprogram att arbeta efter i samtalet. 

 … det har gjort att det är lite lättare att föra upp det, när man har en patient med sig eller 

framför sig. Det blir mer naturligt på något sätt än vad det har varit förut... (Karin) 

 

Ibland kunde det behövas göra en ytterligare utredning om hur familjens livssituation var och 

i dessa fall bjöd psykiatrisköterskorna in hela familjen på ett samtal. Ofta var det då 

ungdomarna som kunde bli aktuella för att få komma till mottagningen för ett ytterligare 

samtal. På en mottagning arbetade psykiatrisköterskan och en psykolog i teamet tillsammans 
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med patienten och barnen för att kunna påvisa hur familjemönstret påverkade barnen i 

familjen. Psykiatrisköterskan upplevde arbetet med familjen som mycket givande och 

utvecklande. 

…vi har träffat dom under flera gånger under hela… under hela hösten här, så har vi träffat 

kontinuerligt och försökt liksom påvisat det här vad det är som händer i familjen… så det har 

varit väldigt givande…(Gun) 

 

En erfaren distriktssköterska upplevde att under samtalet med föräldern om barnens 

hälsotillstånd uppkom ofta signaler, som visade att det inte stod rätt till i familjen. Att 

föräldern då successivt kom sig för att berätta om situationen under samtalets gång. Några 

distriktssköterskor upplevde det svårt att utröna ur samtalen hur barnen egentligen kände sig i 

en familj och kunde då använda sig av sin intuition för att undersöka situationen. 

…mycket magkänsla tror jag…att man får nån vibb nånstans ifrån, för ofta säger ju inte 

föräldrarna själva heller…att det är något som inte stämmer och dom kanske inte är 

medvetna om det heller…(Anna) 

 

En distriktssköterska upplevde att det var svårt att fördjupa sig i familjesamtalet, även fast hon 

fått en uppföljning av patientens tillstånd och träffat patienten flera gånger tidigare.  

…det är ju svårt…man kan ju inte bara ge sig in i olika familjer…fråga hur dom har det i 

familjen…(Lisa) 

 

En annan distriktssköterska däremot upplevde inte att det var svårt att fördjupa sig i samtalet 

om bara patienten var positiv till detta. 

… för det mesta faller det sig naturligt… sen är det ju inte alltid så för alla vill ju inte prata 

som kommer, men för det mesta vill människor det upplever jag…(Marika)  

 

Familjefokus 
Under intervjuerna framkom att det fanns variationer huruvida sjuksköterskorna arbetade 

utifrån ett familjeperspektiv eller ej.    

Familjeperspektiv 

En psykiatrisköterska berättade att de kvinnliga patienterna ofta vuxit upp med våld omkring 

sig.  
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…ofta har dom också vuxit upp med våld, så det är den situationen dom beskriver från sin 

egen uppväxt som barn. Dom äldre kvinnorna som själva har barn beaktar ju vi väldigt 

noggrant kring hur familjesituationen ser ut och i vissa lägen gör vi också en 

anmälan…(Linda)  

 

På en annan psykiatrisk öppenvårdsmottagning prioriterades alltid remisserna där det fanns 

barn i familjen. Psykiatrisköterskan hade där ett barnperspektiv vid sina bedömningssamtal.  

…så står det ofta i remissen kanske att… att personen lever med barn också och då vill vi ju 

ha en prioritet på patienten som kallas…så snabb tid som möjligt. Och sen gör man ju 

bedömning…(Karin) 

 

Hon frågade patienterna grundligt om hur familjesituationen såg ut. Om de var ensamstående, 

hade barn och i vilken ålder barnen var. Hon tog även reda på hur patienten såg på sig själv 

som förälder. Psykiatrisköterskan upplevde att hon tog med familjen mer idag än förr i tiden.  

…det känns som att det är mer en del av behandlingen på ett annat sätt än det gjorde för 

kanske för några år sedan. Och det tror jag mycket beror på att vi har ju en 

familjestödsgrupp…man pratar mycket mer om det nu också i teamet 

överhuvudtaget…(Karin) 

 

Distriktssköterskorna som hade en tjänst både på vårdcentralen och på barnavårdscentralen 

upplevde att de hade ett familjeperspektiv, eftersom de oftast hade träffat föräldrarna som sökt 

hjälp för psykisk ohälsa både utan och med barnen.  

…kan ju vara så att jag känner barnen och familjen…för det är ju så att jag har jobbat här 

några år…men man har ju ändå ett hum om det är en förälder man har framför sig…(Berit) 

 

Distriktssköterskan upplevde familjen som väldigt viktig och försökte att hjälpa och stödja 

dem i sin föräldraroll. Flera distriktssköterskor såg att det fanns ett samband mellan föräldrar 

som led av en psykisk ohälsa också kunde leda till att ge barnet ohälsa. En distriktssköterska 

som enbart arbetade på vårdcentral berättade: 

…om nån förälder skulle må väldigt dåligt psykiskt så skulle jag uppmärksamma barnen eller 

omkring familjen mer tror jag…kanske inte så mycket för lättare psykisk ohälsa om man nu 

skall dra gränsen…(Marika) 
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Några distriktssköterskor var noga med att ta reda på vad det fanns för nätverk runt familjen. 

Om det fanns morföräldrar eller farföräldrar eller andra som kunde stödja och avlasta familjen 

när föräldern inte klarade av situationen på grund av sin psykiska ohälsa. En distriktssköterska 

berättade att hon tog reda på om den andra föräldern orkade med och var stark nog för att 

klara av situationen i familjen, för att barnen inte skulle få bristande omsorg. 

Brist på familjeperspektiv 
 

En del av psykiatrisköterskorna beskrev att i samtal med patienterna kunde det ibland vara lite 

för mycket fokus på enbart patienten. En psykiatrisköterska upplevde sig alltid i första hand 

ha tankarna på patienten, men önskade framöver att ha mer fokus på även hur barnen hade det 

i familjen. 

…utan det är fokus på patienten…ja det kan man säga. Tyvärr kanske det blir väl mycket 

fokus, på patienten. För vi har tappat det här att…ha lite mera fokus på barnen…till psykiskt 

sjuka…alltså, man tänker bara på patienten…som sitter här i första hand, sen tar det ju en 

stund innan man…jaha det finns små barn också… (Annika) 

 

Under intervjuerna framkom att ingen av distriktssköterskorna upplevde brist på 

familjeperspektiv. 

 
Samverkan 
 
Sjuksköterskorna arbetade inte ensamma utan tog hjälp av andra instanser för att komma 

vidare i arbetet med patienterna. De hade ett nätverk att ta hjälp och stöd av, men kunde 

ibland också uppleva brist på samarbete. 

Nätverksarbete 
 
En psykiatrisköterska förhörde sig om vilka andra kontakter som barnen i familjen hade. Hon 

gav ytterligare information till föräldrarna om vart de skulle vända sig och var barnen kunde 

få hjälp. På en annan mottagning berättade psykiatrisköterskan att denna studie hade givit 

henne andra tankar och att hon i framtiden mer skulle komma att ta hjälp av socialtjänsten i 

arbetet med familjer där det fanns barn. En annan psykiatrisköterska hade ett bra samarbete 

med barnpsykiatriska mottagningen i hennes kommun, dit hon ringde för att få hjälp då 

hennes patient hade bekymmer med sitt barn. De hade ett bra samarbete och barnet fick hjälp 

samtidigt som hon fick inblick i mammans behandling.  
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… att bjuda in socialsekreteraren, att dom får komma med om patienten vill och berätta, vad 

kan vi erbjuda dig i kommunen och vad har du för behov så att säga…( Annika) 

 

Ett annat slags tvärprofessionellt nätverksarbete mellan socialtjänst och öppenvård på en 

psykiatrisk mottagning bestod i att psykiatrisköterskan informerade om droger och vad 

abstinens kunde leda till hos patienterna. Några distriktssköterskor berättade att om de hade 

några misstankar om att barnen inte hade det bra i en familj, kunde de kontakta 

sjuksköterskan barnavårdscentralen (BVC-sköterska) och försöka ta reda på om hur det hade 

varit på BVC-kontrollerna tidigare. Om BVC sköterskorna hade märkt något som inte stämde 

med barnen, kunde de gå vidare och ta kontakt med barnomsorgen för att få mer information, 

eftersom de kände barnen bättre och träffade dem oftare. Oftast blev då föräldrarna 

informerade om att BVC sköterskorna skulle ta den kontakten. Distriktssköterskorna använde 

sitt kontaktnät för att få mer information och för att kunna gå vidare vid misstanke om 

bristande omsorg av barnen. En distriktssköterska hade samarbete med skolsköterskan vid 

misstanke om bristande omsorg när det gällde de äldre barnen. Några distriktssköterskor 

arbetade både på Vårdcentralen och på Barnavårdscentralen och upplevde detta positivt 

eftersom de då hade kontakt med både barnen och föräldrarna. 

…med tanke på att man jobbar både på Barnavårdscentralen och på Vårdcentralen så vet 

man då vem barnets mormor är och även andra i familjen och då är det liksom psykisk ohälsa 

genom flera generationer…(Anna) 

 

När distriktssköterskorna arbetade på barnavårdscentralen kunde de skriva en remiss till 

barnhälsovårdspsykologen för att familjen skulle få extra stöd när föräldern hade psykisk 

ohälsa. Några distriktssköterskor tog hjälp av barnhälsovårdspsykologen för att få råd och 

stöd i deras agerande när barnen hade bristande omsorg i en familj. En del distriktssköterskor 

tvekade inte att ringa socialtjänsten för att få råd och stöd i situationer som hon upplevt i 

familjer.  

…sen kan man ju alltid ringa till socialkontoret och få stöd och hjälp…inte nämna några 

namn, utan berätta om en situation som man har upplevt och vilket råd dom kan ge…(Ruth) 
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Svårigheter med samarbetet  
 

Under intervjuerna framkom att ingen av psykiatrisköterskorna uttalade att de upplevde 

svårigheter i samarbetet med andra instanser. 

En distriktssköterska upplevde det svårt att ha samarbete med barnomsorg och förskola. Hon 

ville gärna ha ett kontinuerligt samarbete för barnens skull och saknade detta i sin kommun. 

De flesta distriktssköterskorna däremot upplevde det svårt med samarbetet gentemot 

socialtjänsten. Detta grundade sig på att när de gjorde en anmälan om att ett barn inte hade det 

bra i en familj, fick de aldrig veta något om hur det hade gått med barnet och kände en 

frustration över detta. Socialtjänstlagen satte då stopp för vidare samarbete upplevde 

distriktssköterskorna.  

…det finns inte någon dialog…så har man försökt att få igång ett samarbete mellan 

socialtjänsten och speciellt distriktssköterskor…det är liksom att dom gömmer sig ibland 

tycker jag  bakom sekretessen…(Ruth) 

 

Några distriktssköterskor upplevde att det skulle ganska mycket till om socialtjänsten skulle 

åka till någon familj för att göra en bedömning och undrade om det egentligen var någon ide 

att anmäla. 

…min personliga åsikt är att det händer ingenting när jag anmält barnen…(Petra) 

 
Anmälningsplikt 
 
Sjuksköterskorna talade om anmälningsplikten som ett ansvar i sin profession.  Man kunde 

dock skilja på deras ansvarsområde och deras personliga känsla av att göra en anmälan till 

socialtjänsten. 

 

Ansvarsområde 
En övervägande del av de intervjuade psykiatrisköterskorna upplevde att de alltid hade en 

diskussion i teamet innan en åtgärd gjordes gällande en anmälan. 
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… vi tar allting på teamet… efter det här samtalet vi tar upp det hela bedömningssamtalet på 

teamet. Då pratar vi och diskuterar vi åtgärderna… hur vi tänker… är barnet i fara eller den 

här miljön inte bra för barnet och så vi diskuterar åtgärd. Det kan vara att informera 

socialtjänsten, anmäla…(Carolina) 

 

Alla distriktssköterskorna var medvetna om sitt ansvar att anmäla till socialtjänsten om de 

märkte att ett barn for illa och de tvekade inte att göra detta för att skydda barnen. 

Distriktssköterskorna upplevde att de inte gjordes så ofta. En distriktssköterska uppgav att hon 

visste att socialtjänsten tyckte att de anmälde för lite. En annan distriktssköterska uppgav att 

hon ibland inte anmält, fast hon borde när ett barn farit illa, eftersom det ändå inte gav något 

resultat från socialtjänstens sida.  

…och vissa gånger som jag har underlåtit det också men…ja normalt sätt gör man en 

anmälan…(Berit) 

 

Två distriktssköterskor hade aldrig gjort någon anmälan ännu till socialtjänsten under åren de 

arbetat. 

De flesta distriktssköterskorna informerade föräldrarna om att en anmälan kommer att lämnas 

in och detta gjordes för att föräldrarna skulle inse allvaret i det hela och att de skulle förstå att 

det var för barnens bästa.  

Känsla vid anmälan  
 

Att göra en anmälan om missförhållande i en familj där ett barn har det svårt väcker mycket 

känslor. Flera av sjuksköterskorna upplevde sig oroliga, osäkra och väntade i det längsta på 

att göra en anmälan till socialtjänsten. En psykiatrisköterska berättade om ett patient ärende 

hon haft där föräldern i familjen ofta var psykotisk och där psykiatrisköterskan kände stor oro 

över att föräldern hade hand om barnet som var minderårigt. Psykiatrisköterskan tog kontakt 

med patientens sambo och socialsekreterare för att få igång ett bra samarbete. Läkaren inom 

akutpsykiatrin gjorde senare en anmälan till socialtjänsten. 

…men efter den här anmälan så vi hade koll att när den här patienten mår sämre vi var 

uppmärksamma, att han skall inte vara ensam med barnet…( Carolina) 

 

Ett anmälningsfall handlade om en patient som gick på öppna mottagningen dit patienterna 

kom för att hämta sina mediciner. Patienten hade ett pågående missbruk och hade även sitt 
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barn med sig till den öppna mottagningen upprepade gånger. Ärendet togs upp i teamet på 

mottagningen som beslutade om att göra en anmälan till socialtjänsten. En annan 

psykiatrisköterska berättade att hon alltid strävade efter att föräldrarna själva skulle be om 

hjälp. Hade inte föräldrarna insikt om barnens bristande omsorg måste man som 

psykiatrisköterska göra en anmälan till socialtjänsten. En psykiatrisköterska berättade om att 

hon kunde vara behjälplig för patienten med att själv skriva en ansökan till socialtjänsten om 

hjälp. Då skulle patienten också själv skriva under ansökan annars sågs det från socialtjänsten 

som en anmälan. Det blev då en negativ upplevelse för patienten och även för 

psykiatrisköterskan. 

…man kan vara med och skriva ansökan, men patienten måste skriva under den…men annars 

blir det alltså anmälan och det är ju inte roligt om inte patienten är införstådd med att det blir 

en anmälan…(Annika) 

 

Några distriktssköterskor som var mindre erfarna i sitt yrke upplevde det svårt rent 

känslomässigt att göra en anmälan till socialtjänsten när ett barn for illa. Detta även fast de var 

medvetna om sitt ansvar.  

…som jag är ny i mitt yrke och så…jag tycker att det är nästan lite ångestladdat 

faktiskt…men det är ju sånt som följer med en hem…det man drömmer om på 

nätterna…(Maggan) 

 

En distriktssköterska funderade över konsekvenserna för föräldern som sökte för psykisk 

ohälsa när hon anmälde barnen för socialtjänsten, men tvekade inte att anmäla om hon var 

övertygad om att barnet inte hade det bra i familjen. 

…det är ju med förhoppning om att det blir bättre för barnet…kanske det inte blir bättre för 

min patient om man mår psykiskt dåligt… då mår man ju inte bättre av att få en 

anmälan…men samtidigt kan ju inte fler må dåligt heller…(Marika) 

 

De distriktssköterskor som var mer erfarna i sitt yrke upplevde det inte obehagligt eller svårt 

att gå vidare med en anmälan om ett barn hade bristande omsorg. De funderade däremot 

mycket innan anmälan och försökte först att ta reda på fakta om barnet genom att pratade med 

sina kollegor på t.ex. barnavårdscentralen eller doktorn.  

…jag försöker att inte tänka på otrevliga samtal eller så…tänker alltid på vad som är bäst för 

barnet…men det krävs lite kurage och bra att kunna bolla med någon annan kollega eller 

så…att man ventilerar eller läkare…(Ruth) 
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Ett flertal av distriktssköterskorna upplevde att föräldrarna tappade förtroendet för dem, när 

distriktssköterskorna anmälde till socialtjänsten även fast de förklarade för föräldrarna att det 

var för barnens bästa. 

 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med vår studie var att utforska om distriktssköterskan och psykiatrisköterskan inom 

primärvården/psykiatriska öppenvården uppmärksammar barnens situation då en förälder 

söker hjälp för psykisk ohälsa. Då vi i våra intervjuer använt oss av en övergripande fråga 

fann vi det lämpligt att som analysmetod använda oss av en kvalitativ innehållsanalys. Olsson 

& Sörensen (2001) menar att innehålls analys används när man vetenskapligt vill 

dokumentera såväl det skrivna som det uttalade och att innehållsanalysens objekt är 

kommunikationsinnehåll. Utifrån vilken bredd eller djup kommunikationsinnehållet ges kan 

innehållet avgränsas.  

 

Intervjuerna varade mellan 8-16 minuter. Tiden kan anses vara begränsad, men vi anser ändå 

vårt syfte vara besvarat. Enligt Dahlberg (1997), Svensson & Starrin (1996) är det i en 

kvalitativ intervju viktigt att som intervjuare få informanten att fokusera på det aktuella ämnet 

och att bygga upp en sammanhängande berättelse utifrån frågeställningen. Som intervjuare är 

det angeläget att göra detta utan att skapa irritation och problem. Under ett flertal av våra 

intervjuer fick vi guida informanterna vidare i intervjun för att komma tillbaka till vårt syfte. 

  

Vår analysmetod som gjordes efter en beskrivning av Granheim & Lundman (2004) är ett 

krävande arbete som tar tid. Eftersom analysen görs stegvis anser vi detta vara en användbar 

metod för att kunna reflektera och fördjupa oss i materialet och det styrker då validiteten i 

arbetet genom att vi undersöker det som ska undersökas. Olsson & Sörensen (2001) menar att 

det är viktigt att ha en hög validitet vilket avser att alla delar av ett område mäts och står i 

överensstämmelse med varandra. Eftersom de valda citaten i vårt resultat samstämmer med 

resultatbeskrivningen belyser det också analysens trovärdighet.  Författarna har noggrant läst 

samtliga intervjuer flera gånger och kommit fram till samma teman och sub-teman, vilket 

ökar validiteten i resultatet.  
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Resultatdiskussion 
 

Det vårdande samtalet 
 

I resultatet framkom bland annat att distriktssköterskorna och psykiatrisköterskorna inom 

primärvården/psykiatriska öppenvården till stor del använde sig av samtal av olika karaktär. I 

resultatet framkom också att sjuksköterskorna ställde orienterande frågor runt 

familjesituationen framförallt hur de trodde att föräldrarna upplevde barnens hälsotillstånd i 

familjen. Psykiatrisköterskorna ställde frågor runt familjesituationen som rutin vid 

förstabesöket medan distriktssköterskorna ansåg det enklare när de hade träffat familjen 

tidigare i något sammanhang, men hade ingen rutin i att fråga.  

 

Tveiten & Severinsson (2006) belyser i sin studie hur viktigt det är att sjuksköterskan har en 

helhetssyn för att kunna handskas med patientens situation, detta för att kunna identifiera 

behov och problem på bästa sätt. Genom att stödja och lyssna på vad patienten säger skapas 

en bättre relation mellan sjuksköterskan och patienten. Glistrup (2005) skriver om att skapa en 

allians mellan den professionella och föräldern som lider av psykisk ohälsa. Alliansen 

säkerhetsställer att patienten inte blir osäker på syftet med samtalen. Den bildar också en 

grund för sjuksköterskan att ta del av den kunskap som behövs för att hjälpa familjen. 

 

Psykiatrisköterskorna hade dagligen inplanerade stödsamtal som en del av deras 

yrkesprofession vilket gjorde att stödsamtalen kändes naturliga i deras arbete. De flesta 

distriktssköterskor använde enbart stödjande samtal i vägledande och rådande syfte. De flesta 

av distriktssköterskorna kände sig oerfarna eftersom de inte hade utbildning för denna typ av 

inplanerade stödjande samtal. Utifrån vårt resultat anser författarna att det vore av betydelse 

att belysa vikten av att i distriktssköterska utbildningen tillämpa mer pedagogiska stödjande 

samtal eftersom det är en stor del av arbetet i deras kommande yrkesroll. Detta bestyrker även 

Glistrup (2005) i sin bok då hon skriver om hur viktigt det är att sjuksköterskorna får läsa 

kommunikation som ämne på vårdutbildningarna och att detta bör prioriterats. Faulkner 

(2003) menar att de kunskaper som krävs vid en professionell interaktion skiljer sig i många 

avseenden från sociala färdigheter. En viktig aspekt är t.ex. den skillnad i jämbördighet som 
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finns mellan patient och sjuksköterska. Patienten står i beroendeförhållande till den 

professionella sjuksköterskan som är experten och den som har makt och även rätt att tvinga 

fram en åtgärd, ibland utan patientens samtycke. Sjuksköterskans uppgift i det professionella 

samtalet är att bland annat att stödja och uppmuntra patienten att tala om vad som orsakar oro. 

 

I intervjuerna framkom att det var enbart en av informanterna som vid ett besök informerade 

barnen om förälderns sjukdom. De övriga sjuksköterskorna hade enbart fokus på att informera 

föräldrarna om hur viktigt det var att de tog hänsyn till barnen även under sin sjukdomsperiod.  

 

I en studie gjord av Hedman-Ahlström, Skärsäter & Danielson (2007) framkommer att 

sjukhuspersonalen enbart var intresserad över hur patienten hade det. De ställde inte frågor 

om den övriga familjen, de upplevdes inte så viktiga. Vi anser att sjuksköterskan måste vara 

lyhörd inför hur barnet upplever situationen, och erbjuda sitt stöd till dessa. Det är också 

betydelsefullt att se den sjuke föräldern i ett större sammanhang, där barnen spelar en viktig 

roll. Att bli uppmärksammad och få stöd och information om sjukdomen och dess förlopp är 

en grundläggande del av omvårdnadsarbetet.  Enligt Skerfving (2005) är ett bra sätt att 

genomföra detta på att lägga upp en plan med stödjande samtal med barn och föräldrar. Dessa 

samtal kan handla om hur de upplever situationen, och utifrån deras berättelse ge stöd och råd 

som hjälper både dem och den sjuke vidare. 

 

Parse (1999) belyser sjuksköterskans roll där hon i sin omvårdnadsprofession har möjligheten 

att se patientens kvaliteter och möjligheter att förändra sitt liv utifrån sitt eget perspektiv. Att 

lyssna på patienten och dennes önskemål och att själv bestämma vad som känns rätt. Detta 

genom att respektera att patienten är experten och sjuksköterskan skall finnas till hands 

genom att guida och vägleda patienten. Människor har rätten att bli behandlade med värdighet 

genom att få sina värderingar respekterade utan bedömning från andra människor.  

Familjen ur ett omvårdnadsperspektiv 
 
Psykiatrisköterskorna i studien frågade vid första samtalen med patienten grundligt om hur 

familjesituationen såg ut, om de var ensamstående, hade barn och i vilken ålder barnen befann 

sig i. En del psykiatrisköterskor beskrev dock att de tappade fokus på familjeperspektivet efter 

hand i samtalen och då enbart hade patienten i centrum. Distriktssköterskorna upplevde att de 

hade lättare att ha ett familjeperspektiv då de hade en delad tjänst mellan barnavårdscentralen 
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och vårdcentralen. Detta på grund av att det upplevdes lättare att ställa frågor när de tidigare 

hade träffat barnen. 

 

Vår uppfattning är att detta kan bero på att psykiatrin länge haft en tradition bakom sig då den 

psykiatriska vården inte haft så stor erfarenhet av att arbeta med familjen, ofta avskildes 

patienten från sin familj vid inläggning på en psykiatrisk klinik, inom den psykiatriska 

öppenvården har traditionen inte heller varit att arbeta tillsammans med hela familjen.  

Till skillnad från primärvården där distriktssköterskan oftast träffar hela familjen kanske både 

på barnavårdscentralen och senare även inom primärvården.  

Vår mening är att det är av största vikt att inte enbart ha patienten i centrum i den fortsatta 

behandlingen utan istället ha bredare familjefokus under arbetets gång för att hela familjen 

skall må bra i förlängningen. När en familjemedlem drabbas av psykisk ohälsa drabbas alltid 

hela familjen. Wright & Leahey, (2000) beskriver att familjefokuserad omvårdnad grundar sig 

i att familjen har stor betydelse för välbefinnandet och hälsan hos de enskilda individerna i 

familjen. Det är viktigt att sjuksköterskan gör en bedömning av hur sjukdomen påverkar 

familjen och hur familjens samspel inverkar på hälsan, sjukdomens utveckling samt 

förbättringen. Sjuksköterskan bör lägga fokus på de reaktioner familjemedlemmar uppvisar 

som tecken på psykisk sjukdom. Hedman-Ahlström et al. (2007) beskriver i en 

fallbeskrivning om hur barnen i familjen där mamma led av återkommande depressioner ofta 

fick stötta och hjälpa mamman att må bättre och där sonen i familjen berättade om hur de fick 

dela upp hushållssysslorna utifrån bästa förmåga. Barnen hade då olika strategier för att få 

mamman att må bättre och att få vardagen att fungera. 

Samverkans betydelse för barnet 
 
I socialstyrelsens rapport (2007) Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa 

eller riskerar att fara illa benämns samverkan när något eller några tillför sina specifika 

resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att 

genomföra. Samverkan skall präglas av ett konsekvent barnperspektiv det vill säga barn och 

unga som far illa skall få hjälp i ett tidigt skede i en ogynnsam miljö av socialtjänsten. Andra 

samverkanspartners som framkom var barn och ungdomspsykiatrin vilka de ibland hade 

samarbete med. Detta gynnade både patienten och familjen i dess behandling. Parse (1998) 

anser att människor och händelser ömsesidigt påverkar varandra och bildar en helhet i en 

ständigt kontinuerlig, föränderlig process. Hälsa är den mening individen finner i en situation 
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och genom kommunikation med andra påverkas hennes utveckling som människa. Författaren 

ser att hälsa och livskvalitet är relaterade till de val man gör i stunden och menar att hög grad 

av hälsa är när livsstilen ligger nära de egna idealen. Människan växer och tillägnar sig styrka 

då hon ges möjligheter och att mening skapas i samspel med andra. Att söka det unika i sig 

själv och anpassa sig till andra är en process som pågår ständigt i livet. I mötet mellan 

människan och omvärlden sker en ständig utväxling av nya erfarenheter och upplevelser som 

omvandlar människan på vägen mot nya, framtida möjligheter (Parse, 1998). 

Psykiatrisköterskorna i studien upplevde inga svårigheter i samverkan med andra instanser. 

Detta anser vi som författare vara intressant på grund av att distriktssköterskorna upplevde 

svårigheter i samarbetet gentemot socialtjänsten. Varför denna skillnad mellan 

sjuksköterskorna framkom inte i vårt resultat eftersom detta inte var vårt syfte att utforska i 

studien. Vår uppfattning däremot är att det funnits en tidig tradition av samarbete mellan 

socialtjänst och psykiatri, medan samverkan mellan distriktssköterskor och socialtjänsten 

enligt vår erfarenhet inte varit lika vanligt.  Distriktssköterskorna i studien samverkade med 

barnhälsovårdspsykolog för att få råd och stöd vid bristande omsorg runt barnen. Viss kontakt 

togs även med socialtjänsten för råd och vägledning men en önskan fanns att få ett bättre 

samarbete med socialtjänsten. Det framkom en brist på samverkan med skolsköterskan bland 

distriktssköterskorna. I socialstyrelsens rapport (2007) poängteras att det är avgörande att 

skolans och förskolans samverkan med socialtjänsten samt hälso- och sjukvården fungera för 

att barnet skall få det stöd den behöver. Barnet skall få stöd och skydd från samhället utifrån 

en helhetssyn och vara i fokus. Ett skydd för barnen är vår skyldighet att anmäla vid 

misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa.  

 

Sjuksköterskorna i studien talar om anmälningsplikten som ett ansvar i sin profession. 

Psykiatrisköterskorna tog alltid upp problemet i team, då det fanns misstanke om bristande 

omsorg om barnet. Deras känsla av att göra en anmälan kunde ibland upplevas som negativ på 

grund av att den kunde förstöra alliansen mellan patienten och psykiatrisköterskan. De kände 

också ibland oro över vissa patienter som hade barn och i dessa fall drog de sig inte för att 

göra en anmälan till socialtjänsten. Däremot upplevde distriktssköterskorna att anmälningar 

inte gjordes så ofta. Någon distriktssköterska påpekade att även om anmälan gjorts så gav 

detta inget resultat från socialtjänstens sida, samt att sekretesslagen satte hinder för vidare 

samverkan mellan dessa instanser. Distriktssköterskorna beskrev blandade känslor vid 

anmälan, vilket kunde bero på distriktssköterskans yrkeserfarenhet. Resultatet visar att de som 

var mer erfarna i sitt yrke upplevde det inte obehagligt att gå vidare med en anmälan. Till 
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likhet med psykiatrisköterskorna beskrev distriktssköterskorna att föräldrarna ofta tappade 

förtroendet för dem när en anmälan till socialtjänsten gjordes.  

I socialstyrelsens rapport (2007) hänvisar man till olika hinder i samverkan vilket kan vara 

olika regelsystem, ansvarsområden och administrativa gränsdragningar. Detta anser vi som 

författare vara på gott och ont, dels för att sekrettesen är ett skydd för patienten vilket är 

positivt men och andra sidan försvårar den samarbetet mellan socialtjänst och hälso- och 

sjukvården.  

Skarfving (2005) skriver att sekretesslagens syfte är att skydda individens integritet det vill 

säga att uppgifter om enskilda personer inte får spridas mellan olika myndigheter utan att den 

berörde tillfrågas och samtycker. När det gäller barns säkerhet anses dock samverkan mellan 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten vara av så stor betydelse att sekretesslagen i vissa 

fall sätts ur spel av anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen (SOSFS 2003:16) 

Samarbetet mellan hälso- och sjukvården och socialnämnden betonas av lagstiftaren, som 

framhäver möjligheten för socialtjänsten att få uppgifter ifrån vuxenpsykiatrin och att det 

ligger i linje med vuxenpsykiatrins utveckling att arbeta med hela familjen. 

 

Konklusion 
I denna studie framkommer resultat som påvisar hur viktigt det är för psykiatrisköterskor och 

distriktssköterskor att uppmärksamma patienter som söker hjälp för psykisk ohälsa och är 

föräldrar. I analysen av datamaterialet framkommer fyra stycken teman som utgör det 

viktigaste av informanternas berättelser. Dessa teman är samtal med olika karaktär, 

familjefokus, samverkan och anmälningsplikt. Kommunikation är en av de viktigaste delarna i 

mötet med patienten som söker för psykisk ohälsa och är grunden till en vidare god 

omvårdnad, vilket märks tydligt i studien. Sjuksköterskorna använde sig av kommunikation, 

både i samverkan med patienten och i samverkan med andra instanser som till exempel 

barnhälsopsykologen eller socialtjänsten.  Det är till fördel för patienten och dess familj, 

främst barnen som annars lätt kan bli en åsidosatt grupp. Barn som lever i en familj där en 

förälder drabbats av psykisk ohälsa tvingas ofta ta ett alldeles för stort ansvar eller blir 

bortglömt. Samverkan är en annan viktig del av nätverksarbetet som sjuksköterskorna 

använder sig av i olika situationer. Dessa professioner med sina olikheter är grunden och 

styrkan i samarbetet med patienten och blir därför en tillgång för barn med bristande omsorg 

och som lever med en förälder som har psykisk ohälsa. Vår slutsats av den här studien är att 

barnen är en utsatt grupp bland föräldrar som lider av psykisk ohälsa. Detta är ett högaktuellt 
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ämne vilket även presenteras i socialstyrelsens rapport (2007) Strategi för samverkan – kring 

barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.  Barnen är beroende av ett nätverk och i 

behov av vuxna människor i deras omgivning som tar ett ansvar. Där inkluderas 

psykiatrisköterskor och distriktssköterskor. 

 

Ett förslag till vidare forskning är att utveckla fler fungerande familjeinterventions program. 
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