
Scenario – Sixten



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



Sixten

BHV-sjuksköterskan Ulrika träffar Sixten som är 2,5 år med 
mamma Lisa på BVC. Sixten går inte i förskolan utan är 
hemma med Lisa. Lisa väntar familjens andra barn och är 
sjukskriven på grund av komplikationer. Sixtens pappa, Kalle, 
har ett eget företag och arbetar mycket, mer än heltid. Därför 
har han inte möjlighet att vara med på besöket.
Det är Lisa som kommit till alla besöken på BVC. Kalle har 
varit med en gång och det var på hembesöket när Sixten var 
nyfödd. 
Ulrika är den BHV-sjuksköterska som följt Sixten sen födseln.



Vad BHV-sjuksköterskan Ulrika 
vet före besöket på BVC 
I journalen framgår att Sixten äter, växer och mår bra. Ulrika har vid 
hälsobesöken på BVC noterat att Sixten varit lite spänd och svår att 
hålla i. Ulrika har också dokumenterat att Sixten vid 18 månader 
endast talar 8-10 ord och att han inte förstår en enkel instruktion.



På BVC – 2,5 års besök 

Ulrika går igenom de olika moment som ingår i 2,5- årsbesöket, 
exempelvis att undersöka om Sixten kan sparka på en boll. Ulrika 
noterar att Sixten kan uttrycka sig i flera enstaka ord och förmedla 
vad han vill, men han kan inte uttrycka sig i tvåordssatser.
Lisa säger: 

– Sixten pratar inte så mycket och jag känner att jag får väldigt lite 
kontakt med honom. Jag är orolig för att något är fel. Kalle är inte 
orolig, han tycker bara att jag överdriver. Han tycker att vi ska 
vänta och se.



Diskussion och reflektion

•Hur skulle du bemöta Annes oro för Sixten? 
•Hur gör du när bara den ena av föräldrarna 

uttrycker oro?
•På vilket sätt stödjer du ett jämställt föräldraskap i 

ditt bemötande? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dilemmafrågor du som utbildare kan ta upp för att utveckla diskussionen ytterligare: Finns det risk att du som BHV-sjuksköterska inte tar föräldrars oro på allvar? Och vad beror det på i sådana fall?Om du själv uppfattar att något inte är som det ska med barnets utveckling, hur förmedlar du det till föräldrar utan att oroa?Vem vänder du dig oftast till i ett samtal med föräldrar? Riktar du din uppmärksamhet lika ofta till båda föräldrarna?�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?
•När kan det vara aktuellt med samverkan och hur 

ska den ske?

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. 



Sixten vid fyra års ålder

Vid fyra års ålder har det konstaterats att Sixten fortfarande har en sen 
språkutveckling. Han har svårigheter både med att förstå talat språk 
och att uttrycka sig. Dessutom har han koncentrationssvårigheter. Lisa 
och Kalle har fortfarande olika förhållningssätt till Sixtens sena 
språkutveckling. Lisa verkar vara mycket ensam med sin oro. 

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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