
Scenario – Felicia



Den här övningen handlar om BHV-personals 
bemötande av föräldrar som uttrycker oro för att 
barnet kan ha en funktionsnedsättning. 

Situationen som följer kanske du inte känner igen 
från ditt eget arbete. Den är tänkt att användas 
som en övning och ett diskussionsunderlag.

Rubrik Arial fet 34 pkt



Felicia

Jenny, BHV-sjuksköterska, ska göra ett hembesök hos en 
familj som består av Felicia 8 månader, Filip fyra år, mamma 
Anne och pappa Torbjörn.  Familjen är nyinflyttad i området. 
Jenny har träffat Felicia en gång förut i samband med 
vaccination på BVC och då med mamma Anne. 



Vad BHV- sjuksköterskan Jenny 
vet före hembesöket 
I Felicias journal från den förra BVC: n framgår det bland annat att 
graviditet och förlossning var komplicerade. Där står också att 
föräldrarna har varit oroliga för att något inte står rätt till med Felicia. 
Oron grundas på att Felicia endast sover korta stunder och vill ha 
närkontakt och stimulans resten av tiden. Det är också problem i 
matsituationen. 

Jenny har fyllt i Felicias journal att vaccination är utförd. Hon vet att 
familjen är nyinflyttad och att de ännu inte har ett socialt nätverk på 
orten. Jenny uppfattar Anne som kontaktsökande.



Under hembesöket

När Jenny kommer till familjen på hembesök möter Anne henne 
med Felicia i famnen. Anne säger:
– Hej! Kom in. Ursäkta om det är lite stökigt. Vi har haft en jobbig 

natt. Felicia har hållit oss vakna, så vi är helt slut. 
Sonen Filip är också hemma. Torbjörn arbetar hemifrån den här 
dagen för att kunna vara med. Jenny tycker att Anne verkar trött och 
spänd och att Torbjörn är irriterad. Anne fortsätter:
– Idag är Filip hemma. Han ville så gärna det eftersom Torbjörn 

också är hemma idag.



Under hembesöket fortsättning

Jenny håller det sedvanliga hälsosamtalet med Anne och Torbjörn. Under 
samtalet framkommer det att Anne fortfarande känner sig orolig för Felicia, 
särskilt på grund av att hon äter dåligt. Torbjörn nickar instämmande. Anne har 
Felicia i knät men hon vill inte nöja sig trots Annes olika försök att få henne 
tillfreds. Filip klänger på både Anne och Torbjörn. Anne tappar tålamodet med 
Filip och säger till honom att sluta, med arg och hög röst. Torbjörn lyfter bryskt 
tag i Filip och föser undan honom. 
– Nu pratar mamma och pappa med Jenny! Kan du inte gå och bygga med 

Lego istället?
Anne tittar på Jenny och säger:
– Ja, det är lite jobbigt när båda barnen är hemma. Vi är jämt så trötta och nu 

börjar vi faktiskt undra om det är något fel med Felicia. Kan det vara så?     



Diskussion och reflektion

•Hur skulle du bemöta föräldrarnas oro för Felicia?
•Hur kan du som BHV-sjuksköterska bidra till ett 

hälsofrämjande möte? 
•Hur skulle du ge stöd till en förälder som berättar 

att hen är stressad och utmattad på grund av 
sömnbrist? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dilemmafrågor du som utbildare kan ta upp för att utveckla diskussionen ytterligare: Finns det risk att du som BHV-sjuksköterska inte tar föräldrarnas oro på allvar? Och vad kan det bero på i sådana fall?Hur är det för dig att möta föräldrars oro över att deras barn kan ha en funktionsnedsättning? Väcker det känslor i dig, i så fall vilka? Om du själv uppfattar att något inte är som det ska med barnets utveckling, hur förmedlar du det till föräldrarna utan att oroa? Dilemmafrågorna kan du som utbildare välja att ta upp. Använder du dem är det för att öka nivån på självreflektion hos deltagarna och få till en ännu mer konstruktiv diskussion. Det är viktigt att du känner av om gruppen är redo för dem så att ingen känner sig obekväm. Sträva gärna efter en prestigelös stämning hos gruppen så att diskussionen kan få högt i tak. 



Uppgift

•Ser du några riskfaktorer i familjens situation? 
Vilka?

•Kan det finnas skyddsfaktorer i familjens 
situation? Hur tar du reda på dem?

•Hur arbetar ni i BHV-teamet i liknande situationer?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Deltagarna kan tillsammans formulera eller beskriva punkter som de sedan kan dela med sig av på valfritt sätt. Hur de delar med sig vad de kommit fram till beror på storlek på grupp, antingen i fortsatt diskussion i grupp eller någon form av redovisning. 



Felicia vid två års ålder 

När Felicia är två år påbörjas en utredning för att ta 
reda om hon kan ha en diagnos inom autismspektrat.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad tar du med dig från den här övningen? Hur tänker du/ni här? Kommer du/ni att bemöta föräldrar som utrycker oro på något annat sätt i framtiden? 



Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se
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