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ABSTRACT 
Background: The nurse has the duty of notification on suspicion or knowledge about child 

abuse. All children shall be protected from physical violence from a parent or other adults. 

Early intervention can make a difference and prevent consequences as alcohol- or drug abuse 

and mental illness. 

Aim: The aim is to describe nurses' experiences of managing cases where children are 

suspected to have been subjected to physical abuse in the home. 

Method: A general literature study based on ten scientific articles. Seven were conducted 

through qualitative methods, two with quantitative methods and one with mixed methods. 

Result: The result presented that there was a lack of protocols and guidelines, insufficient 

training and different experiences of accountability as a nurse regarding suspected cases of 

physical child abuse. It presented a lack of communication between agencies, a difficulty in 

maintaining professionalism in the meeting with the family and a need for support for the 

nurse.  

Conclusion: The nurse is in need of proper education, proper support and improved 

communication skills. The cultural aspects of the area should be considered. 

Clinical significance: The result can for nurses in health care contribute to a greater 

knowledge and understanding of suspected physical child abuse in the home. Furthermore, the 

results can contribute to increased interest in development of the area. 
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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Sjuksköterskan har anmälningsplikt vid misstanke eller kännedom om 

barnmisshandel. Alla barn ska skyddas från fysiskt våld från förälder eller annan vuxen. 

Tidiga insatser kan göra skillnad och förhindra konsekvenser som alkohol- eller drogmissbruk 

och psykisk ohälsa.  

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att handha fall där barn misstänks 

ha utsatts för fysisk misshandel i hemmet.  

Metod: En allmän litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar varav sju med 

kvalitativ metod, två med kvantitativa metod samt en med mixad metod.  

Resultat: Resultatet visade att det fanns bristande protokoll och riktlinjer, otillräcklig 

utbildning samt olika upplevelser av ansvar som sjuksköterska gällande misstänkta fall av 

fysisk barnmisshandel. Det framkom en bristande kommunikation mellan instanser, en 

svårighet i att upprätthålla professionalitet i mötet med familjen och ett behov av stöd för 

sjuksköterskan. 

Slutsats: Sjuksköterskan är i behov av adekvat utbildning, rätt stöd och en förbättrad 

kommunikation. De kulturella aspekterna inom området bör beaktas. 

Klinisk betydelse: Resultatet kan för sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård bidra till en 

ökad kunskap och förståelse för misstänkt fysisk barnmisshandel i hemmet. Vidare kan 

resultatet bidra till ökat intresse för utveckling inom området.   

 

 

Nyckelord: Fysisk barnmisshandel, sjuksköterska, upplevelse  
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INLEDNING 
 

Flera fall av grav barnmisshandel har uppmärksammats i media de senaste åren. Trots en 

lagstiftning som förbjuder barnaga fortsätter barnmisshandeln i samhället. Många gånger tas 

“mörkertalet” upp som en problematik. Vi har under vår utbildning inte fått mycket 

undervisning kring detta ämne och fann det därför av intresse att skriva om sjuksköterskans 

upplevelser av att handha misstänkta fall av fysisk barnmisshandel. 

 

Begreppsdefinition: 

Benämningen “sjuksköterskan” i detta arbete innefattar såväl allmänsjuksköterskor som 

sjuksköterskor med specialistkompetens. 
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BAKGRUND 
 

UNICEF (u.å.) nämner i barnkonventionen att varje människa under 18 år är ett barn. Alla 

barn ska skyddas från övergrepp, vanvård, fysiskt och psykiskt våld från sina föräldrar eller 

från någon annan som har ansvar för barnet (ibid.). 196 av världens länder förutom USA har 

förpliktat sig till att följa barnkonventionen. Trots förpliktelse att följa barnkonventionen är 

det 94 av alla världens länder som har lagar vilken förbjuder våld mot barn (UNICEF, u.å.). 

Sverige införde som första land år 1979 ett förbud mot barnaga (Rädda Barnen, u.å.). Trots att 

en lag funnits sedan 1979 så har anmälningarna rörande barnmisshandel ökat (Shannon, 

2011). Mellan åren 1995-2005 ökade antalet anmälningar rörande barnmisshandel i åldrarna 

0-6 år med 50 % och mellan 2005-2010 skedde mer än en fördubbling inom samma 

åldersgrupp (Shannon, 2011). Från 2008-2015 skedde en ökning på 21 % av anmälda 

misshandelsbrott gällande barn i åldrarna 0-17 år (Brottsförebyggande Rådet [BRÅ], 2016). 

Av alla misshandelsbrott som anmäldes år 2015 beräknades 25 % beröra barn, dock anses det 

finnas en dold brottslighet (BRÅ, 2016). Det vanligaste stället ett barn utsätts för misshandel 

är i sin hemmiljö (Carnhede & Strandell, 2014). Att förebygga, synliggöra och åtgärda våld 

som förekommer i hemmet är mer komplicerat på grund av att våld i hemmet är något 

tabubelagt (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). Av 8494 grundskoleelever i en svensk 

studie framkom att 15,2 % av barnen blivit utsatta för misshandel av en förälder eller 

närstående. Av de utsatta barnen hade 32 %  berättat för någon vuxen människa om 

misshandeln, en jämförelsevis lika stor andel hade inte berättat om misshandeln för någon 

(Annerbäck, Wingren, Svedin, & Gustafsson, 2010). 

 

I en studie av Lazenbatt och Freeman (2006) påvisades det att 47 % av de deltagande; 

sjuksköterskor, läkare och tandläkare anmält misstänkta fall av barnmisshandel i sitt yrkesliv. 

Av alla deltagare uppgav 60 % att de hade erfarenhet utav minst ett fall av misstänkt 

barnmisshandel. 

 

Föräldrabalkens (SFS 1949:381) 6 kapitel 1 § är formulerad: 

“Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning 

för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling.” (1 §). 
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Barnmisshandel delas upp i olika grupper beroende på formen av misshandel. Barnmisshandel 

innebär att ett barn utsätts för; Fysisk misshandel - att orsaka skada på barn genom att 

exempelvis sparka och slå, piska, bränna, förgifta, bita eller skada barnet på annat sätt. Detta 

kan leda till blåmärken, skelettskador, andra fysiska tecken och i svåra fall leda till döden. 

Psykisk misshandel - barnet utsätts för kränkningar från vuxen, får höra att Hen är värdelös 

och ej älskvärd. Detta sker bland annat genom hån, förlöjligande och isolering. Sexuella 

övergrepp - sexuella handlingar som en vuxen påtvingar barnet. Detta kan bland annat utövas 

genom sexuella anspelningar, blottande och visande av pornografi. Försummelse - barnets 

behov tillgodoses ej av förälder. Exempel på detta är ej tillgodoseende av mat, kläder, 

utbildning eller känslomässig värme (Rädda Barnen, u.å.). 

Konsekvenser för barn som utsatts för fysisk misshandel 
“Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott 

frånvaron av sjukdom eller handikapp” (WHO, 1946, refererad i Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2012). 

Att som barn utsättas för misshandel kan få flera konsekvenser. I en studie av Völkl-

Kernstock et al. (2016) beskrivs att 75 % av barn i åldrarna 6-20 år som var i kontakt med en 

psykiatrisk öppenvårdsmottagning hade upplevt våld. Det vanligaste rapporterade våldet var 

våld i hemmet. På en psykiatrisk dagvårdsavdelning undersökte Timbo et al. (2015) behovet 

av slutenvård eller tvångsåtgärder som fysisk fasthållning för barn i åldrarna 6-17 år. Timbo et 

al. (2015) redogjorde för att barn som upplevt fysisk misshandel hade en ökad risk för behov 

av slutenvård eller tvångsåtgärder jämförelsevis med barn som inte utsatts för fysisk 

misshandel. Barn som upplevt sexuell misshandel påvisades inte ha en ökad risk för behov av 

slutenvård eller tvångsåtgärder (ibid.). De som utsatts för fysisk misshandel hade högre risk 

än andra barn för att mobba och att bli mobbade. De hade oftare psykiska och fysiska symtom 

och klarade sig inte lika bra som andra barn i skolan (Janson, Jernbro & Långberg, 2011). 

World Health Organization [WHO] (2016) nämner att långsiktiga konsekvenser efter att ha 

utsatts för misshandel som barn kan vara hälsoproblem som; depression, rökning, oplanerade 

graviditeter, alkohol- och drogmissbruk. 
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Ett gemensamt ansvar 
Hälsans bestämningsfaktorer är de faktorer i en människas levnadsvanor och livsvillkor vilka 

har störst betydelse för individens hälsa. Sveriges elva folkhälsomål kategoriserar dessa 

bestämningsfaktorer (Folkhälsomyndigheten, 2015). Folkhälsomål nummer tre belyser barn 

och ungas uppväxtvillkor, att en persons psykiska och fysiska hälsa påverkas beroende på 

förhållanden under barn- och ungdomsåren. Det belyser även att tidiga insatser kan göra 

skillnad när det gäller förebyggande åtgärder för om en person senare drabbas av psykisk 

ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

Att en anmälan gällande oro för barn har gjorts ligger till grund för att socialnämnden ska 

kunna utföra sin uppgift. Socialnämnden har ett speciellt ansvar för barn och unga som 

innefattar bland annat arbete som förhindrar att de far illa (Socialstyrelsen, 2014a). 

Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453, kap. 5, 11 §) nämner att det stöd och hjälp som behövs 

ska erbjudas till den som utsatts för brott och dennes närstående. Vid misstanke eller 

kännedom om att ett barn far illa ska en anmälan uträttas till socialnämnden enligt 

anmälningsplikten (SOSFS 2001:453, kap. 14, 1 §). Socialstyrelsen (2014b) nämner att trots 

anmälningsplikt, finns en underrapportering från hälso- och sjukvården gällande detta. 

En skriftlig anmälan ska göras till socialtjänsten i den kommun som barnet i fråga bor, en 

muntlig anmälan kan i akuta fall göras men ska sedan bekräftas via en skriftlig anmälan. 

Information från socialtjänsten gällande vem som tagit emot ärendet, om en utredning 

påbörjats eller ej eller om en utredning pågår får lämnas ut till den anmälningsskyldige. 

Denna information får lämnas ut om detta inte bedöms olämpligt i individuella fall. Ett möte 

bör erbjudas den som gjort anmälan, barnet och vårdnadshavaren om ett anmälningsmöte 

anses lämpligt (Socialstyrelsen, u.å.). 

Enligt SoL (SFS 2001:453 kap. 5, 1 §) och Hälso- och sjukvårdslagen HSL (SFS 1982:763, 2 

f §) ska socialnämnden och hälso- och sjukvården i samarbete med samhällsorgan och andra 

som berörs uppmärksamma och verka för att barn inte ska vistas i miljöer som är skadliga 

samt att driva ett förebyggande arbete som förhindrar att barn far illa. 
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Sjuksköterskan i hälso- och sjukvården 
Sjuksköterskan ska utföra ett hälsofrämjande arbete som utgår från omvårdnadsvetenskaplig 

kunskap i kombination med en medicinsk och folkhälsovetenskaplig kunskap (Willman, 

2014). Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor är 

”Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande.” (Svensk sjuksköterskeförening, 2014, s. 3) Vidare står att 

”Sjuksköterskan delar ansvar med samhället för att initiera och främja insatser som tillgodoser 

allmänhetens, och i synnerhet sårbara befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov.” (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014, s. 4). 

 

Friberg, Jansson, Westergren och Lindberg (2016) beskriver grundutbildade sjuksköterskors 

upplevelser av att börja arbeta på en barnavdelning. De nämner att pediatrikkursen upplevdes 

som kort och för ytlig under sjuksköterskeutbildningen för att kunna arbeta professionellt med 

barn. Vidare nämns att ett eget ansvar för inlärning var något som behövdes, exempelvis att 

läsa PM och andra riktlinjer gällande avdelningen för att förbättra sitt arbete. 

Sjuksköterskorna upplevde stöd från medarbetare delvis genom reflektion och en trygghet i 

arbetet var att arbeta med erfarna kollegor. Ett bristande stöd upplevdes i vissa fall från läkar-

kollegor (ibid.). 

Sjuksköterskan har till uppgift att genom sin kompetens bistå och stödja patienten och en 

modell som används för att kunna identifiera patientens behov, problem och resurser är 

omvårdnadsprocessen. Omvårdnadsprocessen innefattar fem delar vilka alla kräver ett kritiskt 

förhållningssätt; datainsamling, diagnos, planering, genomförande och utvärdering (Florin, 

2014). Genom anamnes och data samlar sjuksköterskan in en mängd information, vilken 

innefattar sociala, kulturella, fysiska, miljömässiga och emotionella faktorer (Prignitz Sluys, 

2014).  Förebyggande och hälsofrämjande tankar ska alltid finnas med i omvårdnaden och 

insamlingen av data ska ses som ett viktigt underlag. Datainsamling är en bedömning av 

patientens hälsotillstånd och ligger till grund för planerade omvårdnadsåtgärder, genom 

insamlad data kan även jämförelser över tid göras (Florin, 2014). 

 

Kraft och Eriksson (2015) nämner i en studie baserad på skolsjuksköterskor att kunskap och 

erfarenhet krävs för att upptäcka och tolka tecken på barnmisshandel. Paavilainen och Tarkka 

(2003) tog genom intervjuer med skolsjuksköterskor fram verktyg för att indikera och 
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identifiera barnmisshandel. Barnets fysiska utseende samt barnets och familjens beteende 

lyftes fram som faktorer vilka kunde indikera barnmisshandel. Exempel från sjuksköterskorna 

var att barnets kroppsspråk indikerade på rädsla eller att familjen på ett överdrivet sätt 

berättade hur bra familjen hade det. Verktygen för att sjuksköterskan skulle kunna identifiera 

dessa indikationer beskrevs som kunskapsinhämtning, förmåga till samverkan samt 

skickligheten att handskas med problematiska situationer (ibid.). 

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska tar upp tre 

huvudområden för sjuksköterskor oberoende av verksamhet eller vårdform; omvårdnadens 

teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. En av 

delkompetenserna under dessa lyfter fram säkerhet och kvalitet i form att följa de riktlinjer, 

rutiner och författningar som finns. Huvudområdena har för avsikt att förtydliga professionen, 

yrkesutövningen och att på så sätt bidra till en god och säker vård för patienten. Alla 

huvudområden ska genomsyras av ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Teoretisk referensram 

Familjefokuserad omvårdnad 

Omvårdnadsteori är ett begrepp som kan innefatta många betydelser och kan vara bland annat 

en teori, en värdegrund, en omvårdnadsfilosofi eller en begreppsmodell (Bidstrup Jörgensen, 

2012). Omvårdnad kan beskrivas som både en profession och som ett akademiskt ämne och är 

ett begrepp som enligt Jakobsson Ung och Lutzen (2014) har fyra framträdande delar; 

praktisk inriktning, humanvetenskapligt fokus, omsorgstradition och hälsoorientering. Dessa 

tillsammans bidrar till ett världsomspännande omvårdnadsperspektiv (ibid.). 

 

Familjefokuserad omvårdnad definieras av fokus på familjens betydelse på individens 

upplevelse av ohälsa och sjukdom inom omvårdnad (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a). 

Vad en familj innefattar har genom tiderna förändrats och idag är inte kärnfamiljen av 

mamma-pappa-barn något som inkluderar alla familjer. Familjen kan beskrivas som den 

grupp vilken genom känslomässiga band upplever sig vara en familj (ibid.). 

Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2012b) beskrivs kultur och samhälle som större 

system vilka tillsammans med familjens hälsa är sammanflätade med hälsan hos en individ. 
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Omvårdnadsrelationen mellan sjuksköterskan och familjen är i fokus inom den 

familjefokuserade omvårdanden och en utgångspunkt är att människan påverkas och påverkar 

andra människor (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014).  

Två typer av familjefokuserad omvårdnad vilka kan ses som kompletterande till varandra är 

familjerelaterad omvårdnad vilken vård och omsorg ofta utgår ifrån, närstående eller patient 

sätts i fokus och resterande ses som kontext. Familjecentrerad omvårdnad  baseras på att var 

och en i familjen utgör sin del (Benzein et al. 2012a). I en studie av Shields, Pratt och Hunter 

(2006) gällande användningen av den familjecentrerade omvårdnaden beskrivs förhandling 

mellan sjuksköterska och familj som nyckeln till effektiv interaktion samt att båda parternas 

roller är viktiga. Den teoretiska utgångspunkten för familjefokuserad omvårdnad är det 

systematiska förhållningssättet som riktar in sig på relationer, interaktioner, funktioner, 

sammanhang och mönster, med förutsättning att alla delar har en inverkan på varandra 

(Benzein et al. 2012b). Calgarymodellen, The Calgary Family Assessment and Intervention 

Model, är en flerdimensionell integrerad ram för familjefokuserad omvårdnad. Denna grundas 

på fyra koncept; systemteori, cybernetik, kommunikationsteori och förändringsteori (Wright 

& Leahey, 2009). Denna studie kommer att presenteras och diskuteras gentemot 

förändringsteorin.  

 

I familjefokuserad omvårdnad kan familjen liknas med ett system där alla delar påverkar 

varandra (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012c). Förändringsteorin innefattar att de insatser 

som utförs gentemot familjen alltid måste ses till kontexten. Förändringsteorin beskriver det 

som sjuksköterskans ansvar att underlätta för en kontext där förändring är möjlig (Wright & 

Leahey, 2009). En förändring i en del av systemet påverkar hela systemet (Benzein et al. 

2012c), det uppfattas som en störning med förändring (Wright & Leahey, 2009). En 

förändring genererar i ytterligare förändring såväl som stabilitet. Den förändring som 

sjuksköterskan kan förvänta sig att underlätta för beror på sjuksköterskans kompetens. 

Medvetenhet bör finnas om att förändringen bestäms av medlemmarna själva i familjen samt 

att det sker i samarbete mellan sjuksköterska och familj. Enligt förändringsteorin bör 

sjuksköterskan acceptera den relation som uppstår mellan stabilitet och förändring (ibid.). 
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PROBLEMFORMULERING 
Av alla anmälningar gällande misshandel i Sverige år 2015 berörde 25 % barn. Sveriges 

nationella folkhälsomål nummer tre belyser barn och ungas uppväxtvillkor och att 

förhållandena under barn- och ungdomsåren är av stor betydelse för den psykiska och fysiska 

hälsan men också för samhället i stort. Trots anmälningsplikt inom hälso- och sjukvården är 

det inte alla sjuksköterskor som gör en anmälan vid misstanke om barn som utsätts för fysisk 

misshandel i hemmet.  

 

SYFTE 
Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att handha fall där barn misstänks ha 

utsatts för fysisk misshandel i hemmet. 
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METOD 

Design 
Designen som valts är en allmän litteraturstudie, som enligt Forsberg och Wengström (2015) 

är en beskrivning av kunskapsläget inom valt område. Genom att kvalitetsgranska och 

analysera den utvalda litteraturen blir följden av detta en översikt av forskningsfrågan 

(Friberg, 2012). 

Urval 
I studien användes följande inklusionskriterier för att få vetenskapliga artiklar med relevans 

för studiens syfte. Artiklarna som användes i resultatet var peer reviewed, vilket innebär att 

artiklarna granskats av expertis innan publicering (Forsberg & Wengström, 2008). Utvalda 

artiklar publicerades mellan åren 2004-2016. Alla artiklar var skrivna på engelska och 

studierna var utförda i USA, Europa eller Australien. De var uppbyggda i vetenskaplig form 

och följde ett vetenskapligt arbetssätt, vilket enligt Forsberg och Wengström (2015) innebär 

en process som leder fram till att frågeställningen som ställts vid starten av arbetet besvaras. 

 

Datainsamlingsmetod 
Litteratursökning har utförts i databaserna CINAHL och EBSCO Discovery Service med 

sökorden; “child maltreatment”, “nurse*”, “nurse practitioner”, “child abuse”, “family 

nursing”, NOT “sexual abuse”, “child” AND “abuse” OR  “maltreatment”, “detect*”, 

“maltreatment”, “maltreatment in children”, “physical abuse on children”, NOT “women”, 

“child protection”, “health visitor”, “barriers OR obsiclelse OR challenges”, vilket redovisas i 

en sökmatris (se Tabell 1). 

 

I litteratursökningen användes MeSH-termer, Medical Subject Headings. Användandet av 

MeSH-termer ger ett mer enhetligt sätt att inhämta information som kan använda olika 

begrepp för samma koncept. Följande sökord är MeSH-termer, “nurse practitioner”, “child 

abuse” och “family nursing” (Polit & Beck, 2016). Genom att använda trunkering * i 

sökningen inkluderades flera varianter av det sökta begreppet och sökningen kunde generera i 

fler träffar. Booleska sökoperatorer användes i några sökningar i form av AND och NOT för 

att begränsa sökningens träffar, samt OR för en bredare sökning (Forsberg & Wengström, 

2008). Genom att studera andra artiklars referenslistor kunde relevanta artiklar för ämnet 
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hittas (Östlundh, 2012a), vilket Forsberg och Wengstöm (2015) benämner manuell sökning 

via artiklars titlar. På det sättet återfanns två artiklar i sökmotorn SöderScholar som använts 

till resultatet i denna litteraturstudie. 

  

Tabell 1: Sökmatris. Sammanfattning av litteratursökning. 

 

 

Dataanalys 
Arbetet med att analysera de utvalda studierna grundades i att deras resultat grupperades och 

olika infallsvinklar lyftes fram i ändamål för studiens syfte, vilket i sin tur kunde resultera i en 

ny helhet (Friberg, 2012). Analysen delades upp i steg där valda studier lästes igenom 

upprepade gånger för att få en enhetlig bild av studiernas resultat och på så sätt skapa en 

översikt. Identifikation av nyckelfynd i de olika resultaten vilka ansågs bestå av relevant 

information för problemområdet uppmärksammades. Vidare skapades en artikelmatris för att 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar 
Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

Cinahl 
child maltreatment 
AND nurse*

Peer reviewed, 
Abstract, English, 
2006-2016

31 12 4
Eisbach et al., Pabiś 
et al., & Rowse.

Cinahl 
nurse practitioner 
AND child abuse 

Peer reviewed, 
English, 2006-2016

28 6 2 Herendeen et al.  

EBSCO Discovery 
Service

family nursing AND 
child abuse AND 
child maltreatment 
NOT sexual abuse 
AND nurse*

Peer reviewed, 
English, 2006-2016

115 10 2 Land et al.  

EBSCO Discovery 
Service

detecting AND 
maltreatment in 
children OR physical 
abuse on children 
AND nurse* NOT 
sexual abuse NOT 
women AND 
barriers or obstacles 
or challenges

Peer reviewed, 
English, 2006-2016, 
Europe,

83 8 1 Tingberg et al.  

Cinahl
child protection 
AND health visitor 
AND child abuse

Peer reviewed, 
English, 2004-2016

10 6 3
Rooke., & Crisp et 
al.  

SöderScholar

Factors infuluencing 
child abuse and 
neglect recognition 
and reporting by 
nurses: A 
multivariate analysis 
/ Barriers and 
Facilitators to 
Detecting Child 
Abuse and Neglect 
in General 
Emergency 
Departments. 

2 2
Fraser et al., &  
Tiyyagura et al.  
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få en översikt av studiernas resultat (se Bilaga 1). Redogörelse av studiernas likheter och 

olikheter ledde till utformning av teman och subteman för att kunna besvara studiens syfte (se 

Tabell 2)(ibid.). 

 

De kvalitativa artiklarna kvalitetsgranskades efter en checklista för kvalitativa artiklar och de 

kvantitativa artiklarna kvalitetsgranskades efter en checklista för kvantitativa artiklar 

(Forsberg och Wengström, 2015). Totalt valdes tio artiklar ut till resultatet, varav sju 

kvalitativa artiklar, två kvantitativa artiklar och en artikel med mixad metod. Artikeln med 

mixad metod kvalitetsgranskades efter både kvalitativ och kvantitativ checklista. En artikel 

exkluderades i kvalitetsgranskningen. Majoriteten av de studier som inkluderades var studier 

som uppfyllde hög kvalitet. Studier som uppfyllde medel kvalitet, följde en vetenskaplig 

uppbyggnad och svarade till studiens syfte inkluderades. Studier med låg kvalitet 

exkluderades då studier med låg kvalitet inte anses lämpliga att inkludera i en litteraturstudie 

(Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Vid datainsamlingen läste båda författarna alla artiklar översiktligt för att se så att alla artiklar 

följde en vetenskaplig uppbyggnad (Forsberg & Wengström, 2015), om artikeln inte följde en 

vetenskaplig uppbyggnad exkluderades den. 

 

Etiska aspekter 
I lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), 1 §, fastställs 

stadgar om samtycke till forskning som inriktar sig på människor samt att den enskilda 

människan och dess värde ska värnas om då forskning utförs. 

 

I resultatet har endast artiklar som godkänts av etisk kommitté eller som redogjort för 

noggrant etiska överväganden inkluderats. Detta för att minimera risken att inkludera artiklar 

innehållande fusk eller oetiska resultat (Forsberg & Wengström, 2008) samt för att öka det 

vetenskapliga värdet (Wallengren & Henricson, 2012). I arbetet med analys och resultat har 

författarna varit medvetna om sin förförståelse för ämnet och att resultatet kunnat påverkas i 

någon riktning, vilket har tagits i beaktande under arbetets gång.   
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RESULTAT 
 

Tabell 2: Temamatris. Presentation av teman och subteman funna i resultatet. 

 

 

Upplevelse av att anmäla 
Bristande protokoll och riktlinjer 

En av anledningarna till att inte anmäla misstänkta barnmisshandelsfall var bristen på tydliga 

protokoll gällande barnmisshandel (Land & Barclay, 2008; Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). 

Tiyyagura, Gawel, Koziel, Asnes och Bechtel (2015) redogör för att det fanns en önskan efter 

ett mer standardiserat och effektivt sätt att anmäla. En upplevelse av dåliga rutiner fanns på 

avdelningarna gällande hur sjuksköterskor skulle konfrontera området barnmisshandel 

(Tingberg et al. 2008). Vidare redogör studier för att det inte fanns en enad definition kring 

barnmisshandel (Crisp & Lister, 2004; Land & Barclay, 2008), inte heller en enad förståelse 

för skydd av barn och den medverkan som sjuksköterskan skulle ha i barnmisshandelsfall 

Upplevelse av att Anmäla Upplevelse av Kommunikation

✕Crisp, B., & Lister, P. (2004). ✕

Bristande protkoll
Behov av 

utbildning

Sjuksköterskans 
upplevelse av 

ansvar
Mellan Instanser Med Familjen Som Stöd

Eisbach, S. S., & Driessnack, M. 
(2010). 

*Fraser, J. A., Mathews, B., Walsh, 
K., Chen, L., & Dunne, M. (2009). 

*Herendeen, P. A., Blevins, R., 
Anson, E., & Smith, J. (2014). 

Land, M., & Barclay, L. (2008). 

**Pabiś, M., Wrońska, I., 
Ślusarska, B., & Cuber, T. (2011). 

Rooke, J. (2015). 

Rowse, V. (2009). 

Tingberg, B., Bredlöv, B., & Ygge, 
B. (2008). 

*Kvantitativ(metod

**Mixad(metod

✕

✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Tiyyagura, G., Gawel, M., Koziel, 
J. R., Asnes, A., & Bechtel, K. 
(2015). 

✕ ✕ ✕ ✕ ✕

✕

✕ ✕ ✕ ✕

✕

✕ ✕

✕ ✕ ✕ ✕ ✕

✕ ✕ ✕

✕ ✕

✕ ✕ ✕ ✕ ✕

✕ ✕
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(Crisp & Lister, 2004). Fortsättningsvis nämns att några sjuksköterskor hade som förslag att 

vara delaktiga i att utveckla protokoll och policyer på avdelningen (ibid.).  

 

Sjuksköterskor upplevde att då objektiva tecken på fysisk barnmisshandel fanns var det lättare 

att göra en anmälan. Vid misstanke eller då objektiva tecken saknades upplevdes det svårare 

(Eisbach & Driessnack, 2010; Land & Barclay, 2008.). Tiyyagura et al. (2015) beskriver i en 

studie gjord på sjuksköterskor, läkare och läkarassistenter som arbetade vid en 

akutmottagning att det fanns en osäkerhet när ett misstänkt barnmisshandelsfall skulle 

anmälas till sociala myndigheter.  

 

Behov av utbildning 

En önskan om mer utbildning gällande barnmisshandel fanns hos personalen (Tingberg et al. 

2008; Tiyyagura et al. 2015.) Sjuksköterskorna upplevde en saknad av lämplig utbildning och 

utbildningstillfällen (Land & Barclay, 2008). Fraser, Mathews, Walsh, Chen och Dunne 

(2009) kunde visa att de sjuksköterskor som genomgått utbildning i skydd av barn kände sig 

mer förberedda för att anmäla misstänka barnmisshandelsfall i praktiken än de som inte 

genomgått utbildning (p < .001).   

 

Rowse (2009) nämner att sjuksköterskorna, trots utbildning i hur de skulle skydda barn inte 

kände att den förberedde dem för verkligheten. Sjuksköterskor som fick fortlöpande 

utbildning i hur barnmisshandel skulle upptäckas upplevde att materialet mestadels 

fokuserade på objektiva skador och inte subjektiva tecken på barnmisshandel (Eisbach & 

Driessnack, 2010). Herendeen, Blevins, Anson och Smith (2014) redogör att trots att över 

hälften av de 604 deltagarna i studien uttryckte att de fått adekvat utbildning rörande 

barnmisshandel, så uttryckte 21 % i samma arbetsgrupp att de saknade adekvat utbildning 

inom området. Sjuksköterskor som inte fick tillgång till utbildning gällande barnmisshandel 

upplevde att de hade en sämre problemlösningsförmåga och svårare att tänka klart i 

situationer då de skulle handskas med barnmisshandel, än de som fick tillgång till utbildning 

(Rooke, 2015). Tingberg et al. (2008) nämner att brist på specifik utbildning gällande 

barnmisshandel i den kliniska verksamheten kunde påverka sjuksköterskan till att göra en 

inkorrekt bedömning i fallen. Tiyyagura et al. (2015) beskriver att vårdpersonal som arbetade 

vid en akutmottagning efterfrågade mer fall-baserad undervisning.  
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Sjuksköterskans upplevelse av ansvar 

I en studie av Land och Barclay (2008) såg alla sjuksköterskor det som sitt ansvar att anmäla 

misstänkta fall av barnmisshandel, de lyfte också fram hinder för att denna uppgift skulle 

kunna utföras väl. Hinder kunde vara bristande kommunikation och att fatta beslut om 

anmälan (ibid.). Fraser et al. (2009) nämner att av 930 deltagande sjuksköterskor vidkände 

911 sjuksköterskor sitt ansvar att anmäla fall gällande misstänkt fysisk barnmisshandel. Pabis, 

Wronska, Slusarska och Cube (2010) visar att av 160 deltagare uttryckte majoriteten (n=98) 

sitt ansvar i att hjälpa barn i misstänkta barnmisshandelsfall. Av 604 deltagare ansåg 26 % av 

sjuksköterskorna sig vara en tillgång för att bedöma misstänkta fall av barnmisshandel 

(Herendeen et al. 2014).  

 

Enligt Tingberg et al. (2008) beskrivs sjuksköterskans uppgift vara att vårda barnet på bästa 

möjliga sätt och inte att döma föräldrar. Sjuksköterskor beskriver det som 

otillfredstillställande att vara i en roll som både kontrollerande och samtidigt ha ett 

omvårdande ansvar (ibid.). Balansen mellan att aktivt söka eller identifiera fall av 

barnmisshandel tas upp av Crisp och Lister (2004), vissa sjuksköterskor ansåg inte att ett 

aktivt sökande ingick i deras ansvar då det upplevdes kunna störa arbetet med familjen 

(ibid.).   

 

Sjuksköterskans oro för barnets säkerhet vid en anmälan tas upp i två studier (Eisbach & 

Driessnack, 2010; Tingberg et al. 2008). Enligt Eisbach och Driessnack (2010) kan 

sjuksköterskans rädsla för barnets säkerhet och/eller sin egen säkerhet ligga till grund för ett 

beslut att skjuta upp en anmälan. 

 

En sjuksköterskas beskrivning om sin uppgift och den egna säkerheten: 

 

My role is to advocate for the kids when they cannot advocate for themselves, but I 

don´t want to be stalked by a parent who is upset that I called DHS (Department of 

Health and Human Services) on them… but, I also don´t want to look back at a child´s 

funeral and say I never called. (Eisbach & Driessnack, 2010, s. 321). 
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Enligt förändringsteorin har sjuksköterskan till ansvar att underlätta för förändring och bör 

reflektera över sin upplevda nivå av ansvar inför åtgärder (Wright & Leahey, 2009). Fraser et 

al. (2009) redovisar att 26,6 % av de 930 sjuksköterskorna som deltog i studien hade anmält 

misstänkta eller kända fall av barnmisshandel under sin tid som sjuksköterska. Dessa 

sjuksköterskor hade även valt att inte anmäla misstänkta eller kända fall av barnmisshandel 

under sitt yrkesliv (ibid.). Herendeen et al. (2014) visade att 20 % av 604 deltagande 

sjuksköterskor inte hade rapporterat varje misstänkt fall av barnmisshandel till sociala 

myndigheter. Anledningarna till att inte anmäla kunde vara att sjuksköterskorna skickade 

vidare fallet till en annan kollega, att läkaren inte höll med om bedömningen eller att läkaren 

höll med men rekommenderade att inte anmäla. En annan anledning till att inte anmäla kunde 

vara att sjuksköterskorna upplevde att sociala myndigheter inte agerade alls eller inte agerade 

snabbt nog vilket kunde resultera i ytterligare våld för barnet (ibid.). 

 

Två studier tar upp att som sjuksköterska skicka vidare ett fall av misstänkt barnmisshandel 

till en annan profession (Eisbach & Driessnack, 2010; Herendeen et al. 2014). Enligt Eisbach 

och Driessnack (2010) tog sjuksköterskan det till sin uppgift att vid osäkerhet gällande 

barnmisshandel fortsätta vara vaksam, exempelvis boka in fler uppföljningstider och föreslå 

föräldraklasser. 

 

Upplevelse av kommunikation 

Kommunikation mellan instanser 

Vårdpersonal som anmält barnmisshandelsfall upplevde en önskan om att få återkoppling från 

sociala myndigheter på anmälda fall (Land & Barclay, 2008; Rooke, 2015; Tingberg et al. 

2008; Tiyyagura et al. 2015) Land och Barclay (2008) beskriver att sjuksköterskorna var 

oroliga över bemanningen på sociala myndigheter och ansåg att det kunde begränsa sociala 

myndigheters förmåga att svara på anmälningar. Sjuksköterskor ansåg vidare att sociala 

myndigheter hade en begränsad kunskap om sjuksköterskans expertis och uppgift (ibid.).  

 

Några sjuksköterskor upplevde att sociala myndigheter inte gick vidare med de anmälda fallet 

och att utredningen lades ned (Rowse, 2009). Herendeen et al. (2009) nämner att 55 % av 604 

deltagare inte fick tillräcklig information från sociala myndigheter angående de fall som 

anmälts. En upplevd svårighet att kontakta sociala myndigheter beskrevs då personal 
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upplevde en frustration vid väntan i telefonen på att någon skulle svara. En önskan om 

förbättrad kommunikation mellan sociala myndigheter och hälso- och sjukvården fanns 

(Tiyyagura et al. 2015).  

 

Som en sjuksköterska uttryckte sin upplevelse:  

 

I call in a lot of stuff, but many times it’s not investigated. It makes me feel 

frustrated… and the next time you go, well, they probably won’t investigate that 

anyway. I think it makes you more hesitant to call because you find it to be futile… 

(Eisbach & Driessnack, 2010, s. 322). 

 

Kommunikation med familjen 

Att som sjuksköterska känna sig oförberedd och sårbar i att undersöka och hantera 

barnmisshandel framkom i samband med olika formella procedurer kopplade till anmälan av 

misstänkt barnmisshandel (Rowse, 2008). Enligt Tingberg et al. (2008) uttalade sig en del 

sjuksköterskor om att familjer med barnmisshandelsfall inte var en patientgrupp de var redo 

för. Fortsättningsvis redogörs det för sjuksköterskans problematik att upprätthålla sin 

professionalitet i att handha misstänkta fall av barnmisshandel i mötet med familjen. 

Relationen till föräldrarna beskrevs som problematisk och en utmaning för sjuksköterskan var 

att känna något och samtidigt agera och bete sig som vanligt (ibid.).  

 

En sjuksköterska berättar:  

“What makes this so extremely difficult is that one has both a patient who is a victim - a crime 

victim - and then there is the perpetrator. It´s an almost impossible situation.” (Tingberg et al. 

2008, s. 2720).  

 

Sjuksköterskans uppgift i skydd av barn visades enligt vissa sjuksköterskor kunna ske genom 

stöd till familjen (Crisp & Lister, 2004; Land & Barclay, 2008). Enligt Crisp och Lister 

(2004) ansåg sig sjuksköterskor vara kapabla att handskas med stöd och utbildning för 

föräldrar. Land och Barclay (2008) nämner att vissa sjuksköterskor såg föräldrautbildning 

som en viktig del av deras uppgift.   

 

I en studie med mixad metod med 160 deltagande sjuksköterskor redogör sjuksköterskor för 
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olika förklaringar och beteenden hos föräldrar i mötet med familjen vid misstänkt 

barnmisshandel. Tre exempel som beskrivs är att som förälder inte kunna förklara skadan 

(n=29), att uppvisa ett överbeskyddande- (n=32) eller ett negativt beteende (n=14) (Pabis et 

al. 2010). I en annan studie tas faktorer som kan ha hindrat vårdpersonal från att 

uppmärksamma barnmisshandel upp. Några faktorer beskrevs som rädslan för att döma 

felaktigt, viljan att tro på vårdnadshavaren och fördomar om vårdnadshavaren. Fördomar 

kunde baseras på familjens socioekonomiska status, beteende och klädsel (Tiyyagura et al. 

2015). Enligt förändringsteorin ska sjuksköterskan genom observation bilda sig en 

uppfattning av familjen och det är avgörande för sjuksköterskor att undvika fördomar 

gällande hur en familj bör fungera (Wright & Leahey, 2009) 

 

Kommunikation som stöd 

Att handha och vara delaktig i fall av misstänkt barnmisshandel framkom vara något som 

hade känslomässig påverkan på vårdpersonal (Tiyyagura et al. 2015; Rooke, 2015; Rowse, 

2009). Känslor som ilska, rädsla och sorg togs upp och att det fanns olika sätt att hantera 

dessa känslor (Rooke, 2015). Samtal och diskussion med kollegor beskrevs som ett av de 

vanligaste sätten för vårdpersonal att få stöd (Rooke, 2015; Tiyyagura et al. 2015). 

Sjuksköterskor förklarade tillgången till stöd som en del i att kunna ge säker och effektiv 

vård. Det beskrevs att i diskussion med kollegor gavs tillfälle för att ta del av andras 

erfarenheter, dela råd och kunskap (Rooke, 2015). Att diskutera med kollegor men också med 

sitt vårdteam var av betydelse då allas åsikter kunde samlas innan ett beslut togs (Tiyyagura et 

al. 2015).  

 

Enligt Rooke (2015) beskrivs avlastningssamtal med en erfaren kollega och avlastningssamtal 

efter en traumatisk händelse som en stödjande faktor. För att undgå förutfattade meningar 

gentemot familjen valde några att istället samtala med och få arbetsledarens åsikt om 

misstanken (Tiyyagura et al. 2015). Utveckling av interventioner som avlastningssamtal lyfts 

fram som ett behov hos sjuksköterskan (Tingberg et al. 2015; Rooke, 2015). 

 

Som det uttrycktes av en sjuksköterska gällande stöd från kollegor och sociala myndigheter: 

”It makes your practice different when you have spoken to someone. More clearer in your 

mind” (Rooke, 2015, s. 43). 



18 

 

Att som sjuksköterska känna sig säker i sina kunskaper och bedömningsfärdigheter 

motsvarade inte enligt Eisbach & Driessnack (2010) att stöd inte var nödvändigt då dessa 

sjuksköterskor uttryckte behov av stöd i form av att deras arbetsplats skulle backat upp dem. 

Det redogörs för ett behov av både informellt och formellt stöd (Crisp & Lister, 2004; Rooke, 

2015). Enligt Tingberg et al. (2008) redogjorde sjuksköterskor för formellt stöd exempelvis 

avlastningssamtal som ett alternativ utöver samtal med kollegor. I en studie av Rowse (2009) 

framkom att de sjuksköterskor som upplevde sig vara stöttade, uppgav ansvarig sjuksköterska 

inom barnmisshandel som förklaringen till det.  

 

En sjuksköterskas beskrivning om ansvarig sjuksköterska:  

 

She kept me informed of what was happening with the police, of where things were at 

and what we were goning to do, and how we were going to do it, and she told me what 

to document, hov to document it and she was just absolutely brilliant. (Rowse, 2009, 

s. 663).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att med en allmän litteraturstudie beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att handha fall där barn misstänks ha utsatts för fysisk misshandel i hemmet. 

En allmän litteraturstudie är enligt Forsberg och Wengström (2015) en beskrivning av 

kunskapsläget inom valt område. Till studiens resultat användes tio artiklar vilka svarade till 

studiens syfte. En kvalitativ ansats valdes då fokus vid kvalitativ ansats ligger på att skapa 

förståelse, tolka människors upplevelser och erfarenheter (Segesten, 2012). 

 

Inkluderade artiklar med kvalitativ ansats var sju stycken, två av artiklarna hade en kvantitativ 

ansats vilket kan ses som en svaghet då studien har till syfte att beskriva upplevelser. 

Axelsson (2008) tar upp att det kan vara en fördel inom hälsoområdet att en litteraturstudie 

innehåller både kvalitativ och kvantitativ forskning. Artiklarna med kvantitativ ansats 

diskuterades i författarparet och ansågs vara relevanta för syftet, de inkluderades därför i 

studien. Ytterligare en artikel inkluderades, denna med användning av båda 

forskningsansatserna. En artikel med mixad metod kan ses som en styrka för studien då det 

specifika fenomenet kan åskådliggöras ur olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2015). 

Efter att ha granskat alla artiklar och diskuterat resultaten gjordes först en schematisk översikt 

där alla artiklars teman och subteman staplades upp. Därefter skapades en matris Tabell 2 med 

dessa teman och subteman för att öka läsbarheten och visa hur studiernas resultat hängde ihop 

(Friberg, 2012). Användningen av matriser ses av författarna som en styrka då det tillåter en 

mer översiktlig bild av teman, sökningar och resultat. Samtliga artiklar diskuterades och 

granskningarna jämfördes tills konsensus erhölls, vilket stärker reliabiliteten (Henricsson, 

2012). 

 

Östlundh (2012) nämner att forskning är en färskvara och att avgränsning i tid kan vara bra att 

applicera. Första sökningen begränsades till tio år tillbaka, från år 2006-2016, begränsningen 

utökades sedan till år 2004-2016 för att få tillräckligt med resultatartiklar som svarade till 

syftet. Tillförlitligheten av studiens resultat behöver enligt författarna inte påverkas på grund 

av spridningen i årtal i inkluderade artiklar. Spridningen i årtal kan dock styrka det faktum att 

området bör bli mer beforskat. 
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Inkluderade artiklar var studier utförda i USA, Australien och Europa. Det geografiskt utvalda 

området innefattar endast industrialiserade länder. De geografiskt utvalda länderna baserades 

på att författarna ville undersöka barnmisshandel så att studiens resultat på ett så bra sätt som 

möjligt skulle kunna jämföras och användas av inom den svenska hälso- och sjukvården. De 

inkluderade artiklarnas resultat täcker flertalet tema- och subtemaområden vilket enligt 

författarna anses tyda på en styrka för överförbarhet. Denna studie presenterar tolkningar och 

beskrivningar vilka kan anknytas till verkligheten och därav ses som en överförbarhet (Statens 

Beredning för medicinsk Utvärdering [SBU], 2014). En svaghet kan vara att barnaga inte är 

förbjudet enligt lag i alla länder som inkluderades i studien, dock har alla länder utom USA 

ratificerat barnkonventionen (UNICEF, u.å.). Alla konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga 

åtgärder för att skydda barn från bland annat psykisk eller fysisk misshandel. ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor som ska vägleda alla sjuksköterskor internationellt till ett gemensamt 

förhållningssätt, oavsett nationella lagar har också tagits i beaktande vid datainsamling 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Östlundh (2012a) nämner att genom att använda trunkering* möjliggörs en sökning med 

ordets alla böjningsformer. I studien använde författarna trunkering bakom ordet “nurse*” 

varför endast en böjningsform i form av “nurses” var aktuell. Hade författarna istället placerat 

trunkeringen i ordet “nurs*” hade detta möjliggjort fler böjningsformer och troligtvis fler 

sökträffar, dock ser författarna att detta inte påverkat arbetet då relevanta resultatartiklar 

hittades. Vidare nämner Östlundh (2012) att booleska sökfunktioner kan användas för att 

bestämma ett samband mellan sökorden, detta användes i studien i form av AND, OR och 

NOT för att få mer precisisa sökningar. 

 

Författarnas modersmål är svenska. Enligt Östlundh (2012) skrivs vetenskapligt material i 

liten grad på svenska. En avgränsning till det svenska språket ger därför inte alltid en 

tillräckligt bra sökträff. Sökningen begränsades till engelska då det är de språk betydande del 

av vetenskapligt material skrivs på. Då författarna som inte har engelska som modersmål kan 

språkliga utmaningar till följd av det engelska språket vara svåra att hantera (ibid.). Därav 

diskuterades alla artiklar författarna emellan för att se att båda tolkade artiklarna på samma 

sätt. Genom resonemang mellan personer stärks innehållsvaliditeten (Gunnarsson & Billhult, 

2012).  
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Forsberg och Wengström (2015) nämner att i kvalitativ forskning tolkar författarna data, detta 

utifrån författarnas tidigare erfarenhet och förförståelse. Förförståelsen ska redovisas för att 

öka möjligheten till bedömning av studiens kvalitet, denna kan redovisas genom att redogöra 

för personliga erfarenheter som kan ha inverkan på analysen (ibid.). En av författarna hade 

arbetat inom barnsjukvård samt inom förskoleverksamhet och hade tidigare erfarenheter av 

information kring barnmisshandel. Den andra författaren hade varit aktiv inom 

Brottsofferjouren och hade genom detta fått ytlig utbildning kring barn och våld, samt arbetat 

inom sjukvården där anmälan till socialnämnden gjorts gällande misstanke om att ett barn 

farit illa i hemmet. Båda författarna såg detta som en fördel då de kunde relatera till hur en 

anmälan ska göras samt tecken på barnmisshandel. Författarparet har under arbetets gång haft 

sin förförståelse i åtanke och har varit noggranna med att inte tillföra sina egna erfarenheter 

till arbetet. Genom att reflektera över författarnas förförståelse och vilken betydelse denna kan 

ha på studien stärks studiens validitet (Priebe & Landström, 2012). 

 

Denna studie har baserats på sjuksköterskors upplevelser. I och med detta finns risk för att fel 

slutsatser dras – bias. Dessa fel kan bero på en persons personliga egenskaper, personliga 

åsikter eller en persons sätt att se på saker (Billhult & Gunnarsson, 2012). Risken för bias har 

författarna haft i åtanke under arbetets gång. 

 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att handha fall där barn 

misstänks ha utsatts för fysisk misshandel i hemmet. Nyckelfynd från studiens resultat 

diskuteras här gentemot tidigare forskning och den valda teoretiska referensramen vilken 

presenterats i studiens bakgrund. I resultatet presenteras två huvudteman med tre subteman 

vardera, resultatdiskussionen kommer att diskuteras utifrån de två huvudteman vilka framkom 

under studiens gång; Upplevelse av att anmäla och Upplevelse av kommunikation. Slutligen 

har författarna valt att ta upp de kulturella aspekterna inom området. 

 

Upplevelse av att anmäla 

I resultatet redogörs för en bristande utbildning gällande barnmisshandel, samt ett uttalat 

behov av mer lämplig och specifik utbildning. I studiens bakgrund nämner Friberg et al. 

(2016) att grundutbildade sjuksköterskor upplevde pediatrikkursen i grundutbildningen som 
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för ytlig och kort för att kunna arbeta professionellt med barn. En pediatrikkurs innefattar 

nödvändigtvis inte barnmisshandel. Gemensamt för studiernas resultat var en upplevelse av 

bristande utbildning. Upplevelsen av bristande utbildning diskuterat gentemot Friberg et al. 

(2016) som lyfter sjuksköterskans egna ansvar av sin inlärning, tydliggör sjuksköterskans 

uppgift att ta ansvar för sin utbildning. Dawson, Stasa, Roche, Homer och Duffield (2014) 

redogör för att det fanns en upplevelse av behov gällande förbättrad kvalitet på kliniska lärare 

och handledning för sjuksköterskor. I resultatet tas kunskapsinhämtning tas upp som ett 

verktyg för att kunna indikera och identifiera barnmisshandel. Vikten av kunskapsinhämtning 

för sjuksköterskor styrks i en studie av Dawson et al. (2014) om sjuksköterskors uppfattningar 

av och förslag till stödstrategier. De redogör för att sjuksköterskor upplevde bristande 

kunskap som ett problem på arbetsplatsen. Förändringsteorin tar upp att det är sjuksköterskans 

ansvar att underlätta till en kontext för förändring (Wright & Leahey, 2009). Studiens 

teoretiska referensram skulle kunna reflekteras utifrån sjuksköterskans egna kontext, 

exempelvis att underlätta för förändring genom utbildning på arbetsplatsen innan 

sjuksköterskan i sin tur möter familjen. Enligt författarna kan en problematik i 

kunskapsinhämtningen vara att sjuksköterskor får utbildning, men inte utbildning med 

tillräcklig kvalitet. 

 

I studiens resultat framkom en osäkerhet hos sjuksköterskorna när en anmälan gällande 

barnmisshandel skulle göras. Gentemot studiens teoretiska referensram bör tillräcklig kunskap 

om systemets resurser och begränsningar finnas innan ett ingripande (Wright & Leahey, 

2009). Bristen på protokoll gällande barnmisshandel framkom som en anledning till att inte 

anmäla till sociala myndigheter. En anmälan upplevdes enklare att utföra då objektiva tecken 

fanns, när de objektiva tecknen saknades eller när endast en misstanke förekom upplevdes en 

anmälan svårare. Sjuksköterskor har enligt SoL kap. 14, 1 § i SOSFS 2001:453 

anmälningsplikt och är skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom 

om att ett barn far illa. Författarna ställer sig därav frågande till att sjuksköterskor i studierna 

skiljer på objektiva tecken och på en misstanke om fysisk barnmisshandel. Genom att ställa 

denna fråga gentemot förändringsteorin kan det beskrivas som sjuksköterskans kännedom om 

systemets begränsningar och resurser. Att en anmälan inte görs av sjuksköterskan kan då 

baseras på bristande kännedom om begränsning inom systemet, i detta fall fysisk 

barnmisshandel i familjen. Enligt socialstyrelsen (2014b) är det en anmälan som ligger till 

grund för att socialnämnden ska kunna utföra sin uppgift. Resultatet visar att en orsak till 
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utebliven anmälan var att fall skickades vidare till en kollega eller andra professioner. 

Gentemot förändringsteorin kan arbetsplatsen ses som ett system där sjuksköterskans 

kännedom om begränsningar och resurser kan handla om olika ansvar och kunskap på 

arbetsplatsen (Wright & Leahey, 2009).   

Upplevelse av kommunikation 

Studiens resultat visar på en känslomässig påverkan på vårdpersonal delaktig i fall av 

barnmisshandel. I studiens bakgrund nämns att sjuksköterskorna upplevde ett stöd från 

medarbetare genom reflektion och andra handlingar. Sjuksköterskan uttryckte det som en 

trygghet att arbeta med erfarna kollegor. Genom stöd till sjuksköterskan från erfarna kollegor 

kan erfarenhet inom området barnmisshandel enligt författarna ses som en tillgång för 

förändring, förändring i sjuksköterskans situation och i sin tur familjens situation. I resultatet 

beskriver sjuksköterskan stöd som en resurs för att kunna ge säker och effektiv vård och ett 

behov av ökat formellt stöd fanns. Vidare tas det upp att samtal med en arbetsledare och att få 

höra dennes åsikt om misstanken var ett sätt att undgå fördomar. Förändringsteorin 

uppmärksammar att om ett problem uppstår mellan familj och sjuksköterska kan en 

arbetsledare kopplas in (Wright & Leahey, 2009), ett problem kan enligt författarna vara 

sjuksköterskans upplevelse av situationen med familjen samt rådande familjesituation. I en 

studie av Mäenpää, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2012) med syfte att utveckla 

familjefokuserad omvårdnad mellan skolsjuksköterska och familj, beskrev sjuksköterskan det 

som professionellt utmanande med interaktionen till familjen och kände att de ständigt 

behövde uppdatera sina kunskaper för interaktion (ibid.). Författarna ser stöd som relevant för 

att sjuksköterskan ska kunna hantera känslor och fördomar som uppstår vid misstanke om 

barnmisshandel, samt att på detta sätt vidare kunna underlätta för en förändring av den 

rådande familjesituationen. Studien av Mäenpää et al. (2012) styrker enligt författarna det 

faktum att interaktionen mellan sjuksköterska och familj är en situation vilken ofta är 

beroende av ökat stöd och utbildning.  

Studiens bakgrund tar upp att enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453 kap. 5, 1 §) bör 

socialnämnden tillsammans med andra instanser förhindra att barn far illa. En önskan om att 

få återkoppling från sociala myndigheter gällande anmälda fall framkom i studiens resultat. 

Ett möte med sociala myndigheter bör erbjudas den som gjort anmälan om detta anses 

lämpligt (Socialstyrelsen, u.å.b), trots detta fanns en upplevelse av bristande återkoppling 
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angående anmälda fall hos de sjuksköterskor som anmält misstanke om barnmisshandel. 

Vidare redogör resultatet för oro hos sjuksköterskor om de sociala myndigheternas 

bemanning, och myndigheternas kunskap gällande sjuksköterskornas expertis. Enligt 

författarna kan förutfattade meningar hos sjuksköterskan gällande sociala myndigheter och 

tvärt om påverka om och hur åtgärder gentemot familjen utförs eller inte.   

Kulturella aspekter 

I studiens bakgrund beskrivs individens hälsa vara sammanflätad med kulturen, vilket 

förklarar att olika upplevelser av hälsa kan finnas i olika kulturer. Enligt Jirwe, Momeni och 

Emami (2014) handlar kulturell kompetens om att kunna vårda alla patienter. Som 

sjuksköterska krävs kulturell kompetens för att kunna förstå och ta hänsyn till bland annat 

kulturell bakgrund, socioekonomisk bakgrund och erfarenheter hos patienter. Inom 

omvårdnad redogörs det för transkulturell omvårdnad vilken har till mål att utarbeta en 

omvårdnad som är kulturanpassad, meningsfull och säker för alla patienter (ibid.) I en studie 

publicerad i Iranska Röda Korsets tidskrift tar Borimnejad och Khoshnavay Fomani (2015)  

upp okunskap hos sjuksköterskor gällande religion och kulturella föreställningar. Det kunde 

handla om fysisk bestraffning som en del av uppfostran, vilket sjuksköterskorna upplevde 

som ett hinder för att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel. För att kunna förebygga och 

handha fall av misstänkt barnmisshandel är det är enligt författarna av stor vikt att som 

sjuksköterska ansvara och vara medveten över sin kulturella kompetens samt vara delaktig i 

en kulturanpassad vård. Något som författarna uppmärksammat är bristen på kulturella 

aspekter och kulturell diskussion i inkluderade studiers resultat. 

 

Slutsats 
Studiens syfte var att med en allmän litteraturstudie beskriva sjuksköterskans upplevelser av 

att handha misstänkta fall av fysisk barnmisshandel i hemmet. Det finns en osäkerhet i när 

och hur en anmälan gällande barnmisshandel ska göras och därav ett behov av adekvat 

utbildning för sjuksköterskan både under utbildning och på arbetsplatsen. Att samverka med 

familj och andra instanser kan vara problematiskt. Sjuksköterskan är i behov av rätt stöd och 

en förbättrad kommunikation för att kunna ge säker och effektiv vård. Ett bristande kulturellt 

perspektiv inom ämnet barnmisshandel har uppmärksammats som en problematik. För att 
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kunna förbättra sjuksköterskans sätt att handha misstänkta barnmisshandelsfall bör kulturell 

kompetens finnas och kulturella aspekter tas i beaktande. 

 

Klinisk betydelse 
Resultatet i föreliggande studie kan genom framtagna teman och subteman vara till betydelse 

för sjuksköterskor inom vård där barn är inblandade. Föreliggande studie bidrar till en ökad 

kunskap gällande sjuksköterskans handhavande av misstänkt barnmisshandel och en ökad 

förståelse kan leda till att fler anmälningar görs. Förhoppningen är att studier som denna ska 

kunna bidra till ökat intresse hos vårdgivare och andra samhällsorgan för att utveckla och 

implementera adekvat utbildning och förbättrade kommunikationsstrategier.  

 

Förslag på vidare forskning 
Barnmisshandel är ett område som bör bli mer beforskat utifrån olika perspektiv. Riktlinjer 

och lagar finns för att förhindra att barn utsätts för fysisk misshandel i hemmet, dock behövs 

forskning på hur dessa kan implementeras i praxis. Forskning som har till syfte att utveckla en 

adekvat utbildning som förbereder sjuksköterskan för verkligheten inom arbete med 

barnmisshandel är nödvändig för att kunna hjälpa fler barn och familjer. Forskning inom 

norden gällande sjuksköterskans arbete med barnmisshandel är idag gammal och i förhållande 

till att Sverige idag är ett mer mångkulturellt samhälle än tidigare styrks att området kräver 

uppdaterad forskning.  
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Bilaga 1: Artikelmatris. Sammanfattning av funna artiklar i resultatet. 
Titel, Författare, tidskrift, år, 
land  

Syfte  Metod & Urval Resultat  Kvalitet 

Crisp, B., & Lister, P. (2004). Child 
protection and public health: nurses' 
responsibilities. Journal Of Advanced 
Nursing. 

Att utforska  sjuksköterskors förståelse för deras 
professionella ansvar och förmåga att vara 
involverade i att skydda barn från misshandel. 

Kvalitativ design. 
Semi-strukturerade intervjuer. 
99 st sjuksköterskor involverade i 
beskydd mot barnmisshandel. 

Resultatet belyser bristen på enighet bland de intervjuade i uppdraget 
att skydda barn, särskilt när det gällde i vilken utsträckning 
sjuksköterskor bör försöka upptäcka fall av barnmisshandel. 
Identifiering och upptäckande var enligt studien inte lätt att acceptera 
av många sjuksköterskor, då de själva uppfattade att de hade en mer 
traditionell roll i att stödja familjer.  

Medel  

Eisbach, S. S., & Driessnack, M. (2010). 
Am I Sure I Want to Go Down This 
Road? Hesitations in the Reporting of 
Child Maltreatment by Nurses. Journal 
For Specialists In Pediatric Nursing. 

Att undersöka processen för rapportering av 
barnmisshandel utifrån barnsjuksköterskors 
perspektiv. Samt att få insikt i påverkan på 
anmälningsprocessen.  
(? översättning) 

Kvalitativ design.  
Deskriptiv tvärsnittsstudie.  
23 st sjuksköterskor varav 10 st 
skolsköterskor, 7 st  barnsjuksköterskor 
och 6 st barnsjuksköterskor inom mental 
hälsa, alla med erfarenhet av anmälan 
gällande barnmisshandel. 

Resultatet visar att det är tre processer i anmälan; 
1. Uppmärksamma misshandeln, 
2. Ingripa 
3 anmäla.  
Det framkommer lättare att anmäla vid objektiva bevis så som 
blåmärken och anses svårare vid subjektiva misstankar. 

Hög  

Herendeen, P. A., Blevins, R., Anson, 
E., & Smith, J. (2014). Barriers to and 
Consequences of Mandated Reporting of 
Child Abuse by Nurse Practitioners. 
Journal Of Pediatric Healthcare. 

Att undersöka barnsjuksköterskors erfarenhet av att 
identifiera och hantera barnmisshandel och att 
jämföra resultaten med de som rapporterats av 
barnläkare. 

Kvantitativ design. 
Frågeformulär. 
Strategiskt urval, 604 st 
barnsjuksköterskor som jobbade inom 
primärvården.  

Resultatet visar att ett mindre antal barnsjuksköterskor i urvalsgruppen 
misslyckades med att anmäla misstänkt barnmisshandel. Många av 
resultaten var liknande jämförda studier gjorda med barnläkare. Att 
inte anmäla kunde bero på att fallet redan var skickat vidare eller att 
man hänvisade till annan profession.  

Hög  

Land, M., & Barclay, L. (2008). Nurses' 
contribution to child protection. 
Neonatal, Paediatric & Child Health 
Nursing. 

Att undersöka sjuksköterskans - förståelse och 
kunskap av barnmisshandel 
- uppfattning av deras roll i att skydda barn. 
- upplevda hinder i sin roll att skydda barn. 

Kvalitativ design 
Intervju 
10 st deltagare med mer än 2 års 
erfarenhet av vård som inkluderade barn. 
Sjuksköterskor inom barnhälsovård, 
akutsjukvård och skolhälsovård. 

Resultatet visar att tre teman inkluderande subteman framkommer 1. 
Data som influerar beslutet av att göra en anmälan, lättare att göra en 
anmälan när tecken på fysisk misshandel fanns.  2. 
Kommunikationssvårigheter och okunskap om andra professioners 
kunskaper. Saknade utbildningstillfällen om skyddande av barn. 3. 
Rädsla för egen säkerhet.  

Hög  

Pabiś, M., Wrońska, I., Ślusarska, B., & 
Cuber, T. (2011). Paediatric nurses' 
identification of violence against 
children. Journal Of Advanced Nursing. 

Att utvärdera sjuksköterskors bedömning och 
diagnostiska kompetens samt de insatser som 
används vid barnmisshandel. 

Kvalitativ och kvantitativ design.  
Deskriptiv tvärsnittsstudie. 
Frågeformulär.  
160 st varav 142 st legitimerade och 18 
st med magisterexamen. (160st var 80 % 
av svarsfrekvensen) 

Resultatet visar att identifikationen av symptom gällande 
barnmisshandel lyfter fram föräldrarna/vårdnadshavaren roll. Hur 
dessa agerar genom exempelvis förklaring gällande barnets skada eller 
ett beteendemönster så som eftertänksamhet och överbeskyddande.  

Medel  

Rooke, J. (2015). Exploring the support 
mechanisms health visitors use in 
safeguarding and child protection 
practice. Community Practitioner. 

Att undersöka erfarenheter av sjuksköterskor med 
arbete inom skyddande av barn och att se vad dessa 
ser som stödjande i sin roll, samt att förstå effekterna 
av stöd till sjuksköterskor.  

Kvalitativ design  
Gruppintervjuer  
10 st hemsjuksköterskor indelade i två 
fokusgrupper med öppna frågor.  

Resultatet visar att hemsjuksköterskor får stöd både genom formella 
och informella stödmekanismer.  Merparten av det känslomässiga 
stödet kommer från kollegor och innefattar då; 
- stöd för att hantera känslor  
-stöd för att utöva säker och effektiv vård  
Tid för utveckling och utvärdering av ärenden. 

Medel  



ii 

Rowse, V. (2009). Support needs of 
children's nurses involved in child 
protection cases. Journal Of Nursing 
Management. 

Att undersöka erfarenheter av sjuksköterskor som 
arbetade på en barnavdelning och hade direkt 
inblandning i att skydda barn. Att upptäcka deras 
behov av stöd samt föreslå utveckling inom 
utbildning och support. 

Kvalitativ design 
Semi-strukturerade intervjuer 
15 st sjuksköterskor med tidigare 
erfarenhet av fall i att skydda barn 
deltog.  

Resultatet visar att inblandning i fall av barnmisshandel har varaktiga 
effekter för individer. De känslor som genereras kan leda till 
tvärfunktionella och branschövergripande kommunikationssvårigheter 
och påverka den framtida hantering av att skydda barn. Att söka stöd  i 
processen kan hämmas av individens rädsla för hån eller att göra ett 
misstag. 

Medel  

Tingberg, B., Bredlöv, B., & Ygge, B. 
(2008). Nurses' experience in clinical 
encounters with children experiencing 
abuse and their parents. Journal Of 
Clinical Nursing. 

Att identifiera sjuksköterskors erfarenheter av att 
möta misshandlade barn och deras föräldrar. Med 
målet att bedöma hur sjuksköterskor förblir 
professionella i sitt handhavande av misshandlade 
barn när den misstänkte gärningsmannen är en 
förälder.  

Kvalitativ design.  
Semi-strukturerade individuella 
intervjuer.  
11 st sjuksköterskor inom akutsjukvård.  

Resultatet belyser 3 huvudområden; -Emotionell ambivalens i relation 
till föräldern. -Vidmakthållande av en professionell hållning gentemot 
föräldern  
-att barnet skulle vara i fokus samt dess säkerhet.  
Ett behov av psykologiskt stöd och riktad utbildning framkommer.  
Även bristande riktlinjer och dokument uppkommer samt okunskapen 
om hur polis och socialtjänst faktiskt arbetar med anmälda fall.  

Hög  

Tiyyagura, G., Gawel, M., Koziel, J. R., 
Asnes, A., & Bechtel, K. (2015). 
Barriers and Facilitators to Detecting 
Child Abuse and Neglect in General 
Emergency Departments. Annals Of 
Emergency Medicine. 

Att undersöka erfarenheter av, upptäckande, 
rapportering och utvärdering av barnmisshandel 
samt vanvård vid akutmottagningar. Att identifiera 
hinder och vägledning för att känna igen dessa och 
rapportera.  

Kvalitativ design.  
Semi-strukturerade intervjuer. 
29 st deltagare varav 9 st läkare, 16 st 
sjuksköterskor och 4 st läkarassistenter 
inom akutvården. 

Resultatet visar att hinder för att upptäcka barnmisshandel kan bero på 
en önskan att vilja tro föräldern/vårdnadshavaren, personliga fördomar 
eller tidsbrist.  
Hjälp för att upptäcka kunde handla om förståelsen för sociala 
myndigheter och diskussion med kollegor.  
Rapporteringsprocessen och negativa konsekvenser kunde vara hinder 
för att rapportera. 
Support genom utbildning efterfrågades.  

Hög  

Fraser, J. A., Mathews, B., Walsh, K., 
Chen, L., & Dunne, M. (2009). Factors 
infuluencing child abuse and neglect 
recognition and reporting by nurses: A 
multivariate analysis. International 
Journak of Nursing Studies. 

Att undersöka sambandet mellan sjuksköterskans 
egenskaper, utbildning, kunskap om 
anmälningsplikten. Vidare att belysa attitydens 
påverkan på rapporteringen av sjuksköterskor 
gällande barnmisshandel. 

Kvantitativ design  
Tvärsnittsstudie. En skala grundad på 
olika fall användes som frågeformulär.    
930 st sjuksköterskor som arbetade med 
barn och familjer.  

Sjuksköterskor var säkra och kunniga i sin skyldighet att rapportera 
fysisk och sexuell misshandel. De var mindre säkra och kunniga 
gällande den psykologiska misshandeln och försummelse.  
En positiv attityd till obligatorisk rapportering hade påverkan till 
bättre igenkännande av alla former av misshandel och sannolikheten 
att rapportera. 

Hög  

 


