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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Barnmisshandel är ett globalt hälsoproblem med både svåra direkta och långtgående 

konsekvenser. I tidigare forskning ses var femte barn uppge sig blivit utsatt för någon typ av 

barnmisshandel. Vuxna som blivit utsatta för barnmisshandel har en ökad risk för psykisk- 

och fysisk ohälsa. Sjuksköterskan har en viktig del i att följa barnets utveckling och att arbeta 

för en trygg uppväxt där förebygga och upptäcka barnmisshandel ingår. 

Syfte 

Att undersöka vilka hinder som finns att en orosanmälan inte utförs i en situation där ett barn 

misstänks utsättas för eller vid kännedom utsätts för barnmisshandel. Vidare är syftet också 

att undersöka vilken kunskap och stöd som behövs för att öka möjligheterna att dessa barn 

upptäcks i mötet med sjuksköterskan och att åtgärder verkställs. 

Metod 

En litteraturgranskning av kvalitativa studier med Evans metod för dataanalys och resultatet 

presenterades i en beskrivande syntes. 

Resultat 

Hinder som försvårar upptäck och anmälan gällande barnmisshandel identifierades, så som 

organisation, brist på kompetens, personliga barriärer samt svåra möten. Behov av utbildning 

och stöd gällande upptäckt och anmäla kring barnmisshandel sågs. 

Slutsats 

Barns rätt att inte fara illa kan förbättras genom att eliminera hinder. Förbättringar inom 

organisationen som kontinuerligt stöd och utbildning främjar upptäckt och ökar 

orosanmälningar vid misstanke om barnmisshandel. Sjuksköterskans insikt gällande 

skyldigheter är viktigt att fokusera på, att våga ge stöd till barn som uttrycker utsatthet och 

våga möta känslor av rädsla och obehag ökar möjligheterna att hitta barn som utsätts för 

barnmisshandel. 

 

Nyckelord 

barnmisshandel, orosanmälan, sjuksköterska, primärvård, preventivt arbete 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background 

Child abuse is a global health issue that causes severe consequences in early life development 

and adulthood. Every fifth child are exposed to child abuse. Adults who have experienced 

child abuse have a higher risk for mental and physical illness. Monitoring the child’s progress 

and making sure they have a safe home environment is important. 

Purpose 

To explore what obstacle there is for nurses not to report child abuse in a situation where it is 

suspected or confirmed. It was also to explore what kind of knowledge and support the nurses 

need to increase their chances of identifying these children and to provide intervention. 
Method 

A review of qualitative studies were conducted with the method of Evans for the descriptive 

analysis.  
Results 

Several risks for not detecting or reporting child abuse were identified; organization, lack of 

skills, personal barriers and tough encounters. A focused need for education and support to 

detect and report child abuse were expressed. 
Conclusion 

The children’s right not to be harmed can be improved by eliminating barriers. Improvements 

within the organization, support and education promote detection and reports of concern in 

suspected child abuse and will reduce the potential for child harm. The nurse's understanding 

of responsibilities is a critical part to focus on. If nurses dare to provide support to children 

who express vulnerability and face their own feelings of fear and discomfort it would increase 

the opportunity to find children who are subjected to child abuse. 
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child abuse, mandatory reporting, nurse, primary care, prevention 
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BAKGRUND  
Definition av barnmisshandel 

Barnmisshandel beskrivs av Socialdepartementet (SOU 2001:72) som fysisk, psykisk och 

emotionell misshandel, sexuella övergrepp samt fysisk och psykisk omsorgssvikt. 

Världshälsoorganisationen [WHO] (n.d.) redovisar att barnmisshandel är ett omfattande 

globalt problem och att effekten av barnmisshandel har stora allvarliga följder som är både 

direkta och långsiktiga för barnet. Förutom att barnmisshandel kan leda till fysisk skada, 

funktionsnedsättning och död kan det orsaka stress som påverkar hjärnans utveckling samt ger 

en negativ påverkan på nerv- och immunsystem. Vidare effekter av detta är försenad kognitiv 

utveckling, psykiska och fysiska hälsobesvär samt ökade hälsorelaterade riskbeteenden. 

 

Lagföring mot barnmisshandel i världen 

Enligt Rädda Barnen (2019) finns det många länder som fortfarande tillåter barnmisshandel. 

De länder som har totalförbud mot barnmisshandel, där förbud mot barnaga ingår, ligger 

främst i Europa, men finns också över världens alla kontinenter.  

 

Det finns fortsatt länder i Europa som tillåter barnmisshandel i olika utsträckning, främst är 

det barnaga och kvinnlig könsstympning som då är tillåtet eller att det inte finns någon lag om 

skyldighet att anmäla till socialtjänst. Exempel på sådana länder är Tyskland och 

Storbritannien (WHO, 2018). 

 

Barnmisshandel finns över hela världen och även inom Europa (WHO, 2018). Varje år dör ca. 

850 barn mellan 0 - 15 år från barnmisshandel i Europa. EU har åtgärder som ska minska 

barnmisshandel genom olika handlingsplaner kring förebyggande arbete och stöd för 

implementering, men åtgärder behöver även finnas på politiska nivåer. WHO har utarbetat 

material för att förebygga barnmisshandel för att fler barn ska få uppleva en trygg och säker 

uppväxt (WHO, 2015). 

 

Lagföring mot barnmisshandel i Sverige 

Enligt Föräldrabalken (SFS 1949:381) har alla barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god 

fostran. I samma lag beskrivs det också i 6 kap. 1§ att barn ej får utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling, alltså en lagstiftning emot barnaga och 

barnmisshandel.  
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Enligt Socialstyrelsen (2014) är det ett samhällsansvar att uppmärksamma barn som far illa 

genom att ge stöd och skydd till de barn som behöver det. När personal inom hälso- och 

sjukvården eller tandvården har misstanke eller vetskap om att ett barn far illa ska 

socialnämnden genast uppmärksammas genom en orosanmälan. Detta enligt 

anmälningsplikten som beskrivs i 14 kap. 1§ socialtjänstlagen (SFS 2001:453).  

 

Barns rättigheter belyses i Konventionen om barnets rättigheter. Den är uppdelad i tre delar 

och i del ett beskrivs barns rättigheter genom 41 punkter som fokuserar på allt från ett barns 

rätt till ett namn till rätten att växa upp och utvecklas under trygga förhållanden samt det 

skydd från våld som barn har rätt till. I del två och tre av konventionen beskrivs Förenta 

Nationernas [FN] och konventionsstaternas ansvar (Socialdepartementet, 2014). Sverige har 

förbundit sig att följa Konventionen om barnets rättigheter men har flera gånger kritiserats av 

FN då det har funnits brister i lagstiftning och praxis. Regeringen har därför röstat om att 

Konventionen för barnets rättigheter istället ska finnas i svensk lag, detta gick igenom 2018 

och konventionen blir lag i Sverige från och med januari 2020 (Unicef, 2018). 

 

Faktorer som påverkar barnmisshandel 

Jernbro och Jansson (2017) beskriver i sin kartläggning att barnmisshandel förkommer i olika 

former. I kartläggningen deltog 4741 barn som gick i årskurs nio till och med årskurs två på 

gymnasiet. När ett barn utsätts för någon form av misshandel beror faktorer som ålder, kön, 

familjens ekonomiska förutsättningar, födelseland och boendesituation huruvida vanligt 

förekommande det är. Barn som bor med en ensamstående förälder är utsatta för våld i större 

utsträckning än de som bor med sammanboende föräldrar. Utlandsfödda barn utsätts för våld i 

större utsträckning än de barn som är födda i norra Europa, ofta har också våldet varit av 

grövre karaktär. I kartläggningen framkommer det att i 14 % av fallen är det en förälder som 

har misshandlat barnet och att det då oftare är pappan som är gärningsman än mamman. 

 

Tidigare forskning om förekomst och effekter av barnmisshandel 

Jernbro, Tindberg, Lucas och Jansson (2015) undersökte livskvalitén hos skolbarn som blivit 

utsatta för flera typer av barnmisshandel. Totalt deltog 3202 skolbarn som gick i nionde klass 

i studien och 20% av dem rapporterade att de hade utsatts för minst en typ av barnmisshandel 

där fysisk misshandel var den vanligaste. Av dessa skolbarn uppgav 39% att de utsatts för 

flera olika typer av misshandel. I resultatet fanns det ett tydligt samband mellan livskvalité 
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och utsatthet för barnmisshandel, skolbarnen som utsatts för barnmisshandel hade sämre 

livskvalité än skolbarnen som inte var utsatta för barnmisshandel. Livskvalitén försämrades 

också ytterligare av ju fler typer av barnmisshandel skolbarnet var utsatt för.   

 

I Källström, Hellfeldt, Howell, Miller-Graff och Graham-Bermanns (2017) studie deltog 2500 

personer i åldrarna 20–24 år från Sverige. Av de deltagarna som utsatts för någon form av 

våld av sina föräldrar under sin uppväxt så uppgav 44,6% att de utsatts för fysiskt våld av sina 

föräldrar, 20% uppgav de utsatts för psykiskt våld av sina föräldrar och 16,1% uppgav de 

utsatts för både fysiskt och psykiskt våld samt att 1% uppgav de hade utsatts för sexuella 

övergrepp av sina föräldrar. 

 

Mandelli, Petrelli och Serretti (2015) har i sin metaanalys sammanställt forskning kring barns 

utsatthet gällande misshandel och samband med att drabbas av depression i vuxen ålder. 

Sammanställningen visade att när ett barn varit utsatt för psykisk misshandel finns det större 

risker att utveckla depression som vuxen, även då barnen varit försummade och sexuellt 

utnyttjade drabbades många av depression som följd i vuxenlivet. Utsatthet för fysiskt våld 

som barn hade även påverkan på den psykiska hälsan som vuxen. Barn som utsatts för andra 

traumatiska händelser under sin uppväxt som inte var kopplade till misshandel uppvisade 

färre symtom på depression som vuxen. 

 

Vidare syns liknande resultat i Cater, Andershed och Andersheds (2014) studie, där 

undersöktes förekomsten kring våldshandlingar som drabbat barn och ungdomar under sin 

uppväxt och vad det resulterat i för följder på deras psykiska hälsa. En ökad risk att drabbas 

av ångest, depression, självskadebeteende och att genomföra självmordsförsök sågs när ett 

barn växt upp med fysiskt, psykiskt eller verbalt våld i hemmet. Faktorer som att hamna i 

kriminalitet och i ett alkoholmissbruk ökade, likaså reaktioner som posttraumatisk stress. 

Hade barnet även varit utsatt för psykiskt och/eller fysiskt våld, bevittnat våld eller utsatts för 

sexuella övergrepp ökade risken för dessa faktorer ännu mer. Pojkar sågs i resultatet vara 

utsatta för våld och försummelse i hemmet i högre utsträckning än flickor. När psykisk 

misshandel förekom var det oftast i hemmet som det skedde, sexuella övergrepp förekom 

oftast utanför hemmet som på offentliga platser eller hos vänner och släktningar, därefter kom 

sexuellt våld i hemmet. Psykisk ohälsa och beteendestörningar var vanligare hos de personer 

som utsatts för våld, kvinnor sågs drabbas i högre utsträckning än män när det gällde psykisk 
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ohälsa. 

 

I studien av Brown et al. (2018) undersöktes sannolikheterna för olika fysiska hälsobesvär 

beroende på olika subtyper av barnmisshandel i Tyskland. Antalet deltagare som inkluderades 

i studien var 2510 varav 772 (30,8%) rapporterade att de hade blivit utsatta för minst en 

subtyp av barnmisshandel, där den vanligaste var fysisk omsorgssvikt och efter det psykisk 

omsorgssvikt. De fysiska hälsobesvär som undersöktes var fetma, diabetes, cancer, hypertoni, 

hjärtinfarkt, KOL och stroke. I resultatet redovisades det att det fanns ett signifikant samband 

mellan att ha varit utsatt för en subtyp av barnmisshandel och ökad risk för alla de undersökta 

fysiska hälsobesvären, men också att risken ökade ytterligare vid utsatthet för flera olika 

subtyper av barnmisshandel som barn.   

 

Fysiska besvär sågs även i en sammanställning från Gilbert et al. (2009), dessa var kronisk 

smärta, hjärt-och kärlsjukdom, cancer, kronisk lungsjukdom, frakturer och leversjukdom. 

Faktorerna förekom i högre utsträckning bland vuxna när det i barndomen förekommit 

försummelse, fysiska- och/eller sexuella övergrepp. Även ätstörningar som bulimi och 

anorexia sågs i högre utsträckning. 

 

Barnens perspektiv på barnmisshandel 

I studien av Jernbro, Eriksson och Jansson (2010) framkom det att av 358 unga vuxna hade 66 

(18%) angett att de utsatts för någon typ av misshandel under uppväxten. Deltagande i studien 

fick möjlighet att skriva om sina egna tankar om barnmisshandel. Återkommande, oberoende 

av kön eller om deltagaren varit utsatt för barnmisshandel, var att barnmisshandel ansågs som 

oacceptabelt och att alla barn hade rätt att växa upp under trygga omständigheter samt att få 

sitt behov av kärlek tillgodosett. Det uttrycktes även att det var viktigt att alla barn som utsatts 

för barnmisshandel fick stöd från samhällets olika instanser, både i form av att rättvisa skulle 

skipas för de utsatta men också att få möjligheten att prata med någon var viktig. Vidare 

beskrevs skolan som en viktig arena för utsatta barn, då barnen får information om sina 

rättigheter men också att personalen är betydelsefull för att upptäcka och hjälpa barnen, extra 

vikt lades vid att skolsköterska och kurator fanns närvarande.  
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Jernbro et al. (2015) undersökte barns avslöjande av misshandel samt vilket stöd de upplevde 

från vuxna och professionella. Av barnen uppgav 15% att de saknade en vuxen att anförtro sig 

åt och det visade sig ha att ett starkt samband med barnmisshandel. Barnen uppgav flera 

hinder till att avslöja om de varit utsatta för misshandel, bland annat var det att barnen hade 

brist på tillit till vuxna och professionella samt rädsla för att inte bli trodda. Några av barnen 

uttryckte att de inte litade till de professionellas upprätthållande av sekretessen. Det upplevdes 

ett otillräckligt stöd från vuxna när barnen hade avslöjat utsatthet för barnmisshandel, framför 

allt från professionella. De uttryckte ett saknat barnperspektiv men också att det fanns en 

motvilja att agera där till exempel skolan inte vågade anmäla. Det mest positiva stödet som 

barnen angav var det stöd som kommit från kuratorer inom elevhälsan. 

 

Sjuksköterskans roll i att motverka barnmisshandel 

I International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor beskrivs 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden som är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Koden kan ses som en vägledning och ett sätt att ena alla 

världens sjuksköterskor i arbetet med omvårdnad med ett gemensamt förhållningssätt som 

står utanför de nationella lagar som finns. Syftet med koden är att lyfta mänskliga rättigheter 

och att alla har rätt till bästa möjliga vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor tydliggörs att distriktssköterskan ska ha 

kompetens i vikten av att skapa en god relation med patienter och dess anhöriga. När en god 

relation skapas ska det innebära att distriktssköterskan ger patienten trygghet och en känsla av 

förtroende. Det är viktigt att patienten erhåller tillit till distriktsköterskan och att 

kommunikationen är ärlig. Arbetssättet ska genomsyras av ett etiskt förhållningsätt där 

patientens okränkbarhet och självständighet beaktas. Patienten ska stå i centrum i 

omvårdnadsarbetet, men patientens anhöriga ska också stödjas i mån av behov. I mötet med 

patienten ska förhållningsättet kännetecknas av ett närvarande arbete med en lyhördhet inför 

patientens behov (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2019).   

 

I studien av Herendeen, Blevins, Anson och Smith (2013) undersöktes hinder till och 

konsekvenser av anmälan om barnmisshandel av barnsjuksköterskor. I resultatet redovisas 

bland annat att många barnsjuksköterskor någon gång har stött på barn som misstänkts blivit 

utsatta för misshandel, något som tyder på att sjuksköterskor har möjlighet att identifiera 
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dessa barn. I studien svarade 603 barnsjuksköterskor på en nätbaserad enkät med fokus på 

barnmisshandel. I denna uppgav 89% att de hade tidigare erfarenhet av barnmisshandel då de 

hade sett minst ett misstänkt fall av barnmisshandel under sin karriär. Av dessa 89% uppgav 

46% att de hade sett minst ett fall av skada eller död som misstänktes bero på barnmisshandel 

det senaste året. 

 

Lazenbatt och Freeman (2006) undersökte och jämförde sjuksköterskors, läkares och 

tandläkares, inom primärvården, självupplevda kompetens att upptäcka fysisk 

barnmisshandel. En viktig del i resultatet var att sjuksköterskorna var mer sannolika att 

upptäcka och rapportera fall där fysisk barnmisshandel misstänktes. De var också mest 

medvetna om problematiken kring barnmisshandel samt mest villiga att bli involverade i 

barnmisshandelsfall. Resultatet tyder enligt författarna således på att sjuksköterskor har en 

nyckelroll i att diskutera barnmisshandel i hemmet och är den enda professionella 

arbetsgruppen som är villiga att spela en viktig roll i upptäckandet och handhavandet av 

barnmisshandel. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Enligt Watson (1993) finns flera olika definitioner på begreppet omvårdnad. Ett av dessa är 

att omvårdnad kan ses som en handling som ges en annan människa genom att hen är 

värdefull, respekteras, tas om hand, ses och ges den hjälp som hen behöver. Människan ses 

som en helhet och inte som uppdelad i olika delar. Miljön runt människan ses som något som 

påverkar hälsa och möjligheten till tillfrisknande. Relationen till en annan människa påverkar 

hälsa och även ohälsa. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten har en inverkan på 

hälsa och har betydelse för hur ett eventuellt tillfrisknande kommer att se ut. Omvårdnad ska 

ses som en del av behandlingen och därmed är inte den medicinska behandlingen det enda 

som har betydelse för tillfrisknandet.  

 

Enligt Sitzman och Watson (2014) är omvårdnadsmodellen ”Caring Theory” en grund som 

kan användas gällande etiska och moraliska värden i omvårdnadsarbetet. Den grundas på 

vetenskap och kan ses som en konst. Modellen bygger på att den anammas genom det 

personliga såväl som det professionella livet, en filosofi. Den består av tio ”Caritas”-processer 

och dessa är utvecklade genom åren så att sjuksköterskan kan utgå från de teoretiska delarna i 
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omvårdnadsarbetet.  

 

Omsorg 

Enligt Watson (2012) krävs vårdvetenskap inom sjuksköterskeprofessionen nu och i 

framtiden. Ett humanistiskt synsätt behövs för att kunna se hela människan. Sjuksköterskan 

bör ge omsorg till individer, familjer och grupper samt även värna om miljön. Omsorg 

innefattar värderingar, att vilja vårda, att ha kunskap, att besitta yrkesskicklighet och att kunna 

se konsekvenser. När det gäller omsorg för en annan människa finns det olika faktorer att ta 

hänsyn till, som hur en människa hanterar ett sjukdomsbesked och vilken förmåga de har att 

kunna leva med sin sjukdom. Detta innefattar kunskap om sitt tillstånd, hur den psykosociala 

miljön ser ut och även självkännedom, styrkor och svagheter att hantera stress och hur 

begränsningar hanteras. För att kunna vårda en annan människa krävs kunskap, reflektion, 

handling och ett sökande efter ny kunskap samt nya insikter för att kunna upptäcka 

meningsfullhet och en förståelse för en människa i dennes sjukdom och tillfrisknande. 

Omsorg för en annan människa bör även innefatta etiska, estetiska och vetenskapliga faktorer. 

Omsorg kan forma förhållanden som är nödvändiga för att kunna hantera livet och i de 

skeenden där den mänskliga existensen är hotad. 

 

En vårdande relation 

Watson (2012) beskriver Transpersonal Caring Relationship som en relation mellan personer 

där en helhetssyn antas och respekt ges till den andra personens livsvärld. När sjuksköterskan 

antar denna vårdande relation ser hen till patientens yttersta gällande bevarande av värdighet 

och mänsklighet. För att en vårdande relation ska kunna infinna sig behöver sjuksköterskan 

beträda patientens livsvärld, då kan både de andliga och själsliga behoven identifieras. När en 

vårdande relation skapas mellan sjuksköterska och patient ger detta möjlighet för utlopp av 

känslor som länge kan ha tyngt patienten, genom detta kan ett tillstånd av välbefinnande 

uppnås. När en attityd av tillåtande ges kan nya insikter infinna sig, insikter om personens 

tillstånd som inte var förmodat eller antaget. Genom att visa medkänsla till patienter gynnas 

denne genom att hälsofrämjande faktorer förstärks. Det finns faktorer som stärker relationen 

till patienten; sjuksköterskans intention och vilja till att hjälpa, engagemang för att skydda och 

bevara värdighet, förmåga att kunna förnimma känslor som patienten bär inom sig. Även hur 

sjuksköterskan förmedlar sig genom gester, handlingar, tillvägagångssätt, information och på 

sättet som sjuksköterskan kommunicerar. Sjuksköterskans egna erfarenheter och livshistoria 
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spelar också in i mötet med patienten. Transpersonal Caring Relationship kan summeras som 

ett moraliskt tillvägagångsätt som bör användas på bästa tänkbara sätt. Med erfarenhet kan 

detta tillvägagångsätt fördjupas. Det ses som en stil som anammas när sjuksköterskan arbetar i 

sin profession. 

 

Problemformulering 

Barnmisshandel är ett omfattande problem, något som påverkar ett barns utveckling negativt 

och kan ge svåra efterföljder både psykiskt och fysiskt i vuxenlivet. En stor del av 

sjuksköterskans profession är att möta barn och följa deras psykiska och fysiska utveckling, 

men också att vara aktiv i det preventiva arbetet mot barnmisshandel då alla barn har rätt till 

en trygg uppväxt. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har den kunskap som krävs för att 

identifiera och agera för att skydda dessa barn. En litteratursammanställning kan ge en 

översikt över hinder för orosanmälan samt att kunskapsbehov kan belysas, vidare kan dessa 

åtgärdas och genom det kan fler barn som lever under misshandelsförhållanden upptäckas. 

Tidiga åtgärder och skydd till dessa barn ökar chanserna för att skapa en uppväxt i trygghet 

och ett vuxenliv fritt från barnmisshandelns följder. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka vilka hinder som finns att en orosanmälan inte utförs i en situation där 

ett barn misstänks utsättas för eller vid kännedom utsätts för barnmisshandel. Vidare är syftet 

också att undersöka vilken kunskap och stöd som behövs för att öka möjligheterna att dessa 

barn upptäcks i mötet med sjuksköterskan och att åtgärder verkställs. 

 
Frågeställningar 

- Vilka hinder finns för sjuksköterskan att upptäcka och anmäla barnmisshandel? 

- Vilken kunskap och stöd uppger sjuksköterskan sig behöva för att upptäcka och anmäla 

barnmisshandel? 

 

METOD 
Design 

En litteraturöversikt valdes som metod då en genomgång av aktuell forskning önskades. 

Studierna som valdes till litteraturöversikten sammanställdes sedan i en beskrivande design 

med hjälp av en manifest innehållsanalys. Enligt Forsberg och Wengström (2016) så kan en 
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litteraturöversikt användas då ett område ska utforskas och kunskap sammanställas. När en 

litteraturöversikt genomförs så kan den analyseras med hjälp av en innehållsanalys, i en 

manifest innehållsanalys analyseras de synliga delarna i inkluderade studiers resultat som 

vidare presenteras i en beskrivande syntes. 

 

Sökstrategi 

Vetenskapliga artiklar söktes fram i databaserna CINAHL och PubMed från den 16 september 

2019 till den 20 september 2019. MeSH-termerna som användes var ”child abuse”, ”child 

welfare”, ”nurses”, ”attitude of health personnel”, ”nurses role”, ”nurse-patient relations”, 

”pediatric nursing”, ”public health nursing” och ”qualitative”, dessa redovisas tillsammans 

med de sökningar som gjordes i tabell 1. Några av sökningarna gjordes med inriktning på titel 

och abstrakt, detta för att få mer uttömmande sökningar och hitta de artiklar som inte än blivit 

taggade med MeSH-termer.  

 

Urval 

Studierna som inkluderades var utförda med kvalitativ ansats. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna hade publicerats mellan 2004–2019 på engelska eller svenska samt att 

sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor skulle vara en del av de som hade intervjuats i 

studien. Studierna begränsades till länder som var medlemmar i The Organisation for 

Economic Co-operation and Development [OECD] förutom länder tillhörande Afrika, Asien 

och Sydamerika då skillnader i lagstiftning gällande barnmisshandel på dessa kontinenter kan 

vara mycket varierande. Ytterligare inklusionskriterie var att de fanns tillgängliga i fulltext. 

Artiklar som endast uppfyllde låg kvalitet efter kvalitetsgranskning samt de artiklar som ej 

hade godkänts av etisk kommitté eller saknade reflektion kring etiska överväganden 

exkluderades.   

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Friberg (2017) beskriver att de artiklar som ingår i en litteraturöversikt ska ha genomgått en 

kvalitetsgranskning, för detta ändamål bör en bedömningsmall användas. Genom att granska 

artiklarna efter de kriterier som bör finnas med kan artiklarna kvalitetsbedömas för att avgöra 

om de är lämpliga eller inte att ingå i slutresultatet i en översikt. När en granskning görs ska 

artiklarnas resultat kunna besvara det fenomen som ämnats att beskrivas. 
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Genom användning av Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärderings 

[SBU] (2017) bedömningsmall, baserad på nio olika kriterier, kunde kvaliteten avgöras för de 

artiklar som granskades.  
 
 
Tabell 1. Resultat vid sökning 

 Databas Sökord Urval Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

1 Pubmed "Child Abuse" [MeSH] AND "Nurses" [MeSH] 2004-2019,  
Full Text 

86 25 1 1 

2 Pubmed "Nurse-Patient Relations" [MeSH] AND "Child 
Abuse*/diagnosis" [MAJR] 

2004-2019,  
Full Text 

4 1 1 1 

3 Pubmed "Nurses" [MeSH] AND "Child Abuse" [MeSH] 
AND Qualitative [Title/Abstract] 

2004-2019,  
Full Text 

10 2 1 0 

4 Pubmed "Child Abuse*/prevention and control" [MAJR] 
AND "Attitude of Health Personnel" [MAJR] AND 
"Child Abuse*/diagnosis" [MAJR] 

2004-2019,  
Full Text 

1 1 1 1 

5 Pubmed "Nurse's Role" [MAJR] AND "Child 
Abuse/prevention and control" [MAJR] 

2004-2019,  
Full Text 

22 2 1 1 

6 Pubmed "Public Health Nursing" [MeSH] AND "Child 
Abuse/prevention and control" [MAJR] 

2004-2019,  
Full Text 

8 2 1 1 

7 Pubmed "Child Abuse/psychology" [MAJR] AND "Infant 
Care" [MeSH] 

2004-2019,  
Full Text 

7 1 1 1 

8 Pubmed "Nurse's Role" [MeSH] AND "Public Health 
Nursing" [MAJR] AND "Child Abuse*/prevention 
and control" [MAJR] 

2004-2019,  
Full Text 

1 1 1 0 

9 Pubmed "Nurse's Role" [MAJR] AND "Child 
Abuse/prevention and control" [MeSH]  

2004-2019,  
Full Text 

31 8 2 2 

10 PubMed Child abuse [Title/Abstract] AND Nurses 
[Title/Abstract] AND Qualitative [Title/Abstract] 

2004-2019,  
Full Text 

18 4 2 2 

11 CINAHL Nurse-patient relations AND Child abuse 
 

2004-2019,  
Full Text 

17 0 0 0 

12 CINAHL Child Abuse AND Nurses AND Qualitative 
 

2004-2019,  
Full Text 

121 32 4 4 

13 CINAHL AB Nurses AND AB Child abuse AND AB 
Qualitative  
 

2004-2019,  
Full Text 

21 9 1 1 

14 CINAHL MM "Child Welfare" AND MM "Pediatric 
Nursing" 
 

2004-2019,  
Full Text 

5 2 1 1 

15 CINAHL Child abuse AND Nurses 
 

2004-2019,  
Full Text 

253 22 1 0 

16 CINAHL Nurses AND Child abuse AND AB qualitative 
 

2004-2019,  
Full Text 

31 2 0 0 

17 CINAHL Child abuse prevention AND attitude of health 
personnel 
 

2004-2019,  
Full Text 

27 4 0 0 

18 CINAHL Nurses role AND Child abuse prevention 2004-2019,  
Full Text 

21 2 0 0 

Totalt antal artiklar  684 120 19 16 

 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes genom granskningen till hög, medelhög eller låg 

kvalitet. Bedömningsmallen användes således som ett stöd för kvalitetsbedömningen av 

artiklarna. Denna bedömning av artiklarnas kvaliteteter tydliggjorde vilka brister som fanns 

och författarna avgjorde hur mycket dessa brister påverkade en artikels tillförlitlighet. Kraven 
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för att en artikel i sin helhet bedömdes vara av hög kvalitet var att minst sju utav nio kriterier 

bedömdes vara av hög kvalitet och resterande två kriterier minst bedömdes vara av medelhög 

kvalitet. Kraven för att en artikel i sin helhet bedömdes vara av medelhög kvalitet var att som 

mest fick två kriterier ha bedömts vara av låg kvalitet och resterande kriterier hade då uppnått 

hög eller medelhög kvalitet. Detta innebar att när en artikel vid granskningen hade fler än två 

kriterier som bedömts som låga bedömdes hela artikeln vara av låg kvalitet. Genom denna 

kvalitetsbedömning avgjordes det vilka av studierna som uppfyllde kraven för att bli 

inkluderade i översikten. Resultatet av de olika artiklarnas kvalitetsbedömning redovisas i en 

tabell, se bilaga 1. Tre artiklar exkluderades efter kvalitetsgranskning. Två exkluderades då 

studiernas resultat inte besvarade översiktens frågeställningar (Bradbury-Jones, Innes, Evans, 

Ballantyne & Taylor, 2013; Konijnendijk, Boere-Boonekamp, Haasnoot-Smallegange, & 

Need, 2014;) och en studie exkluderades då den bedömdes vara av låg kvalitet efter 

kvalitetsgranskning (Louwers, Korfage, Affourtit, De Koning & Moll, 2012). 

 

En kvalitetsbedömning kan stärkas av att flera personer har granskat artiklarna och sedan 

jämfört resultaten. Liknande resultat av granskning tyder på att bedömningen har gjorts på 

likartat sätt (SBU, 2017). Artiklarna granskades därför separat av båda författarna och 

jämfördes samt diskuterades sedan för att optimera kvaliteten av bedömningen som artiklarna 

hade genomgått.  

 

Resultatanalys 

En innehållsanalys utfördes för att analysera den data som insamlades för denna översikt. 

Genomförandet av analysen gjordes med Evans metod, resultatet presenterades sedan i en 

beskrivande syntes där frågeställningarna besvarades var för sig. Evans (2002) förklarar hur 

en beskrivande syntes utförs, denna analysmetod består av fyra delar som beskrivs steg för 

steg nedan.  

 

Datainsamling 

Den första delen i analysen var datainsamlingen, artiklar som uppfyller de krav som finns 

inom ramen för inklusionskriterierna samlas. De nyckelfynd som hittas i artiklarna samlas 

sedan samman och listas i kategorier (Evans, 2002).  
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De individuella sökningarna generade mellan 1–253 träffar vardera. Titeln avgjorde sedan om 

artikelns sammanfattning lästes. Om artikeln fortfarande ansågs aktuell för att besvara minst 

en av de två frågeställningarna när sammanfattning hade lästs sparades artikeln för 

granskning. Författarna granskade, var för sig, de 19 artiklarna som valdes ut. De artiklar som 

hade fått olika kvalitetsbetyg av författarna diskuterades för att komma till en samstämmighet 

om artikelns betyg. Fem av de granskade artiklarna exkluderades och således fanns 16 artiklar 

kvar till resterande del av analysen, dessa redovisas i en tabell, se bilaga 1. 

 

Granskning efter nyckelfynd 

Nästa steg i analysen var att finna nyckelfynd i artiklarna som kommer att tas med i analysen. 

Detta görs genom att artiklarna läses flera gånger, då fås ett helhetsperspektiv och 

nyckelfynden kan då inringas (Evans, 2002).  

 

Författarna sökte efter nyckelfynd individuellt i artiklarna. Artiklarna lästes flera gånger för 

att få en större förståelse och ett helhetsperspektiv av varje enskild studies resultat. När 

nyckelfynden hade identifierats lades de till i ett gemensamt dokument under den 

frågeställning som nyckelfyndet besvarade. Författarna gick sedan igenom dokumentet och 

raderade dubbletter samt diskuterade de nyckelfynd som endast en författare hade hittat. Efter 

diskussion behölls de nyckelfynd som besvarade frågeställningarna. Några nyckelfynd 

flyttades mellan frågeställningarna och vissa raderades helt då de inte besvarade någon av 

frågeställningarna. Exempel på nyckelfynd ses i tabell 2.  

 
Tabell 2. Exempel på nyckelfynd. 

Nyckelfynd 

Some nurses expressed concern that they were not prepared for this group of patients. 

The school nurses stressed the urgent need to improve collaboration with the CPS. 

 

Identifiering av teman och subteman 

De nyckelfynd som hittas i artiklarna samlas sedan ihop och listas i kategorier. Därefter följer 

steget att finna gemensamma teman och vidare gruppera dessa, när dessa grupperats och 

ordnats efter likheter bildas nyckelfraser. För att få en fördjupad förståelse för de teman som 

framkommit bildas subteman inom varje tema (Evans, 2002).  
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De kvarstående nyckelfynden grupperades efter innehåll och gemensamma teman kunde  

identifieras. Efter det grupperades nyckelfynden, under ett tema, efter likheter och subteman 

bildades. Exempel på detta ses i tabell 3.  

 
Tabell 3. Exempel på analyskedja. 

Nyckelfynd Subtema Tema 

Other nurses questioned themselves, wondering if they were 

supplanting their own values on vulnerable families. 
Förförståelse Personliga barriärer 

With regard to riskperception, one nurse argued that in case a child 

does not display any overt signs of abuse, the values of the 

professional might influence riskperception in the sense that values 

may lower standards of what is acceptable. 

Some professionals refer to safety risks as a barrier to talk to parents 

about suspicions of abuse and reporting abuse to child protection 

which could obviously lead to ignoring the most problematic cases. 

Rädslor för 

våld/hämnd 

Other nurses talked about their concern that the family would cease 

contact with healthcare providers, thus placing the child at additional 

risk if the nurse went ahead with the report. 

 

Beskrivning av syntes 

Det sista steget i analysen var att ordna de upplevelser och erfarenheter som framkommit. 

Detta görs genom att nyckelfynden från studierna återigen granskas för att säkra en korrekt 

beskrivning. Resultatet av syntesen beskrivs med de teman och subteman som framkommit 

från de analyserade studierna (Evans, 2002).  

 

Det sista steget som författarna gjorde var att beskriva resultatet som framkommit, under de 

subteman som bildats, i löpande text. Syntesen presenteras under resultat med varje subtema 

som en underrubrik. De två frågeställningarnas resultat presenterades i en gemensam tabell, se 

tabell 4, och delades sedan upp och presenterades var för sig. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver forskningsetiska principer. För att samhället ska kunna 

utvecklas behövs forskning. Kvaliteten på forskningen som utförs ska vara hög. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) ska litteraturöversikter som skrivs som examensarbeten 

innehålla noga valda studier i resultatet för att ha en trovärdighet. Studierna ska ha godkänts 
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av en etisk kommitté, om inte en etisk kommitté har granskat och godkänt studien ska det 

finnas noggranna reflektioner kring hur forskaren har tänkt kring etiska aspekter kring 

studien. Egna åsikter kring resultatet får inte framhållas eller avstås att presenteras, det 

resultat som framkommer i en litteraturöversikt ska redovisas oavsett vad dessa lett till för 

insikt.  

 

De studier som inkluderades i översikten granskades och valdes noga ut av författarna, 

artiklarnas betyg efter kvalitetsgranskning redovisas i bilaga 1. Vidare valdes endast artiklar 

med godkännande för genomförande av etisk kommitté eller där forskaren förde en diskussion 

kring etiska aspekter, detta för att ytterligare stärka trovärdigheten för de artiklar som 

inkluderades. De artiklar som inte bedömdes trovärdiga efter att kvalitetsgranskningen utförts 

samt saknade etiskt godkännande eller resonemang exkluderades således ur översikten för att 

öka tillförlitlighet. Urvalet och resultatet hölls objektivt, all data som kom fram efter analys 

redovisades. Forsberg och Wengström (2016) förklarar att när en dataanalys görs ska 

författare förhålla sig objektiva som möjligt, detta görs genom att använda sig av verktyg som 

ses som standardiserade i forskningsprocessen och att vara medveten om att resultatet 

påverkas, mer eller mindre, av författarnas subjektivitet. 

 

RESULTAT 
I det slutliga resultatet inkluderades 16 artiklar med kvalitativ ansats där sammanlagt 390 

sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt sex barnläkare hade intervjuats. Studierna 

var publicerade från 2004 till 2019 och var från sex olika länder. Sex var utförda i 

Storbritannien, fem i Sverige, två i USA samt en på Irland, en i Nederländerna och en på Nya 

Zeeland. Alla artiklarna var skrivna på engelska förutom en som var skriven på svenska. Sju 

utav studierna bedömdes vara av hög kvalitet och resterande av medelhög kvalitet. De 

inkluderade studierna listas i bilaga 1. Sammanlagt identifierades sex teman och 21 subteman. 

En översikt av dessa presenteras i tabell 4. 

 

Hinder som finns för sjuksköterskan att upptäcka och anmäla barnmisshandel 

Fyra teman, organisation, brist på kompetens, personliga barriärer och svåra möten, 

identifierades med subteman. Alla de inkluderade studierna gav svar på frågeställningen med 

undantag av Hall (2007) som inte besvarade den aktuella frågeställningen. 
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Tabell 4. Tabell över de teman och subteman som identifierades. 
Hinder som finns för sjuksköterskan att 
upptäcka och anmäla barnmisshandel 
Tema Subtema 
Organisation Otydlig 

arbetsbeskrivning 
Tidsbrist 

Otillräckliga rutiner 

Saknat stöd 

Bristfälligt samarbete 
med socialtjänst 
Bristfälligt samarbete 
med andra professioner 

Brist på 
kompetens 

Magkänsla 

Saknad av utbildning 

Personliga 
barriärer 

Förförståelse 

Rädslor för våld/hämnd 

Obehag av ämnet 

Svåra möten Tecken på 
barnmisshandel 
Relation till föräldrar 

 

Organisation 

Otydlig arbetsbeskrivning 
Sjuksköterskor ansåg att det fanns otydligheter i vad som var deras arbetsuppgifter när det 

kom till misstanke om barn som farit illa (Crisp & Lister, 2004; Kent, Dowling & Byrne, 

2011; Schols, de Ruiter & Öry, 2013; Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). Att hålla ögonen på 

en familj kunde skapa känslor av att vara övervakande och detta upplevdes som något som 

var polisens arbete, då kunde även känslor av obehag och motstridighet ses (Kent et al., 2011; 

Tingberg et al., 2008). De uttryckte att det inte heller var deras uppgift att upptäcka 

barnmisshandel, men i de fall där tecken på barnmisshandel var uppenbara betraktades 

åtgärder som självklara (Crisp & Lister, 2004). Sjuksköterskor ansåg även att det ofta kunde 

förekomma en för låg gräns för vad som ansågs acceptabelt och en för hög gräns för när en 

anmälan om barnmisshandel skulle ske (Schols et al., 2013). 

 

 

Sjuksköterskans uttryckta behov av kunskap och 
stöd för att upptäcka och anmäla barnmisshandel 
Tema Subtema 
Utbildning Internutbildning 

Kommunikation 

Rättsprocessen 

Stöd Kollegialt stöd 

Organisationen 

Handledning 

Samarbete 

Feedback 
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Tidsbrist 

Tidsbrist var en faktor som hindrade arbetet och utbildningsmöjligheter gällande 

barnskyddsfrågor (Engh Kraft, Rahm & Eriksson, 2017; Hackett, 2013; Kent et al., 2011; 

Saltmarsh & Wilson, 2017). Sjuksköterskor ansåg att det förbyggande arbetet var viktigt men 

på grund av hög arbetsbelastning räckte inte tiden till (Engh Kraft et al., 2017; Kent et al., 

2011). Tidsbristen uppgavs även som orsak till att vidareutbildning inom ämnet inte 

prioriterades trots att det fanns tillgängligt från arbetsgivaren (Hackett, 2013; Saltmarsh & 

Wilson, 2017).  

 

Otillräckliga rutiner 

Brist på rutiner upplevdes som ett hinder för sjuksköterskor att anmäla barnmisshandel. De 

uppgav att de saknade tydliga riktlinjer och rutiner, när de konfronterades med 

barnmisshandel, och att de behövde det som ett stöd när de mötte misshandlade barn och 

deras föräldrar (Engh Kraft & Eriksson, 2015; Tingberg et al., 2008). 

 

Saknat stöd 

I flera studier sågs att sjuksköterskor saknade stöd och handledning i sin profession 

(Crisp & Lister, 2004; Engh Kraft et al., 2017; Rowse, 2009a; Schols et al., 2013; Söderman 

& Jackson, 2011). Emotionellt stöd från ledningsnivå uppgavs bristfällig, detta skapade en 

känsla av sårbarhet bland sjuksköterskorna (Engh Kraft et al., 2017; Schols et al., 2013). Det 

sågs även avsaknad av handledning och stöd från en erfaren kollega (Crisp & Lister, 2004; 

Rowse, 2009a; Söderman & Jackson, 2011). Upplevelser av att kollegor hade avsaknad av 

engagemang och prioriterade inte barnskyddsfrågor sågs (Crisp & Lister, 2004).  

 

Bristfälligt samarbete med socialtjänst 

Samarbetet med socialtjänsten var enligt sjuksköterskor bristande och ett stort hinder för 

arbetet med att upptäcka och anmäla barnmisshandel (Barrett, Denieffe, Bergin & Gooney, 

2017; Crisp & Lister, 2004; Eisbach & Driessnack, 2010; Engh Kraft & Eriksson, 2015; Engh 

Kraft et al., 2017; Kent et al., 2011; Rowse, 2009a; Rowse, 2009b; Schols et al., 2013; 

Söderman & Jackson, 2011; Tingberg et al., 2008; Williams, Ayele, Shimasaki, Tung & Olds, 

2019). Upplevelsen att inte tas på allvar vid anmälan till socialtjänsten var återkommande och 

detta skapade ofta en tveksamhet inför att utföra anmälan i framtiden (Eisbach & Driessnack, 

2010; Söderman & Jackson, 2011; Rowse, 2009a; Rowse, 2009b; Schols et al., 2013) Risken 
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fanns också att ett lågt förtroende för socialtjänsten spred sig mellan kollegor och minskade 

rapportering (Engh Kraft et al., 2017). Sjuksköterskor uppgav att de kände att socialtjänsten 

inte såg deras roll i barnskyddsfrågor och inte heller det arbete de lade ner inför kontakt med 

dem (Barret et al., 2016; Kent et al., 2011; Saltmarsh & Wilson, 2017). Feedback och stöd var 

också något som de saknade från socialarbetarna (Engh Kraft & Eriksson, 2015; Söderman & 

Jackson, 2011; Tingberg et al., 2008). Socialtjänsten och sjuksköterskor bedömdes ha olika 

metoder och tillvägagångssätt för att göra bedömningar när ett barn misstänktes fara illa. När 

sjuksköterskor vände sig till socialtjänsten för rådgivning kring barnskyddsfrågor fick de ofta 

olika svar beroende på vem de frågade, detta skapade en osäkerhet hos dem (Williams et al., 

2019). 

 

Bristfälligt samarbete med andra professioner 

Sjuksköterskor uttryckte att det ibland fanns svårigheter i samarbetet med andra professioner 

(Barret et al., 2016; Crisp & Lister, 2004; Kent et al., 2011; Engh Kraft & Eriksson, 2015; 

Söderman & Jackson, 2011). Skolsköterskor ansåg att annan personal på skolan inte alltid 

hade samma bild av vad som kunde vara ett fall av misstänkt barnmisshandel, många gånger 

kunde personal från skolan se tecken på en neuropsykiatrisk diagnos istället. Vid tillfällen då 

det förekom samarbete med andra professioner som t.ex. med psykiatrin och socialtjänsten 

samtidigt sågs samarbetet som mycket svårt (Engh Kraft & Eriksson, 2015). 

 
“Very often we didn’t succeed. . . There were the child protection services and then the BUP 

(Child and Adolescent Psychiatry) and some others. Instead of having all the professions together . 

. . Goodness! In 2013! That’s something (coordination) we’re not good at.” (Engh Kraft & 

Eriksson, 2015, s 358).  

 

Även samarbetet med läkare kunde vara en utmaning när det gällde barnskyddsfrågor (Kent et 

al., 2011). De ansåg att det kunde finnas tillfällen då sjuksköterskor inom primärvården inte 

anmälde misstänkta fall av barnmisshandel då de inte ansåg att detta var något som låg på 

deras bord utan på barnhälsovården (Crisp & Lister, 2004). Samarbetet med förskolor kunde 

ses som svårt då professionerna inte kunde dela sina upplevelser kring barnskyddsfrågor på 

grund av regler gällande sekretess (Söderman & Jackson, 2011). Även situationer där 

personal arbetade i team kunde upplevas svåra i samarbetet mellan professionerna, ”We’re at 

the centre, we’re there all day every day and night . . . I don’t know if that’s recognised as 
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well as it should be by the rest of the team.” (Barret et al., 2016, s 2279). 

 

Brist på kompetens 

Magkänsla 

Magkänsla var något som sjuksköterskor behövde använda sig av i vissa möten, de upplevde 

att det inte alltid var något positivt (Rowse, 2009b; Saltmarsh & Wilson, 2017). De uppgav att 

den utbildning de fick ofta var fokuserad på fel saker och det tvingade dem att istället lita till 

sin intuition för att upptäcka barnmisshandel (Saltmarsh & Wilson, 2017). När magkänslan 

var orsaken till misstanke kunde det leda till oenighet mellan kollegor då det inte fanns något 

konkret att peka på (Rowse, 2009b).  

 

Saknad av utbildning 

I flertalet av studierna uppgav sjuksköterskor avsaknad av utbildning som ett hinder när det 

handlade om arbete gällande barnskyddsfrågor (Barret et al., 2016; Crisp & Lister, 2004; 

Eisbach & Driessnack, 2010; Engh Kraft et al., 2017; Rowse, 2009a; Tingberg et al., 2008; 

Schols et al., 2013). De upplevde brister i sin kompetens när det gällde sexuella övergrepp 

mot barn. Sanningshalten i berättelser från barn och även föräldrar kunde upplevas som något 

som inte kunde bedömas och att de inte heller var förberedda på att möta dessa barn 

(Tingberg et al., 2008). Kunskapsbristen var ett hinder när misstanke om sexuella övergrepp 

fanns gällande upptäckt och handling, därför efterfrågades mer kunskap och bättre 

medvetenhet (Engh Kraft et al., 2017). När misstanke om sexuella övergrepp fanns kunde 

handling bero på hur sjuksköterskor och läkare själva definierade sexuella övergrepp. 

Kunskapsbrist om den psykosociala och sexuella utvecklingen hos barn sågs som ett hinder 

att anmäla sexuella övergrepp (Schols et al., 2013). Kunskap saknades även när det uppkom 

situationer som ansågs som mindre konkreta, där misstanke fanns men fysiska bevis saknades 

(Eisbach & Driessnack, 2010). Okunskap angående problematik som kunde finnas hos 

familjer, som bruk av narkotika, kunde ge sjuksköterskor föreställningar om att barn for illa 

genom fördomar och uppfattningar (Crisp & Lister, 2004). Osäkerhet kring sekretesslagar och 

vad som kunde diskuteras med kollegor sågs också (Rowse, 2009a).  
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Personliga barriärer 

Förförståelse 

Förförståelse identifierades som ett hinder som kan påverka sjuksköterskors syn på 

barnmisshandel (Eisbach & Driessnack, 2010; Schols et al., 2013). Sjuksköterskorna kunde 

ifrågasätta sig själva om de faktiskt såg problem i en familj eller om det var egna värderingar 

som de lade på en utsatt familj (Eisbach & Driessnack, 2010). Några sjuksköterskor nämnde 

att de fick reda på barnmisshandel främst genom tecken från föräldrarna, exempelvis om det 

fanns missbruk eller föräldrarna var separerade, värderingar från sjuksköterskor kan påverka 

vad som anses vara barnmisshandel (Schols et al., 2013). 

 

Rädslor för våld/hämnd 

Sjuksköterskor har i flera studier uppgett att rädsla för våld och hämnd är en faktor som har 

stor betydelse när det gäller barnskyddsfrågor (Dahlbo, Jakobsson & Lundqvist, 2017; 

Eisbach & Driessnack, 2010; Engh Kraft et al., 2017; Rowse, 2009b; Saltmarsh & Wilson, 

2017; Schols et al., 2013; Söderman & Jackson, 2011). De upplevde säkerhetsrisker i sin 

profession när det gällde att ta upp misstankar om övergrepp på barn med föräldrar. 

Rapportering av misstankar till socialtjänst undviks i vissa svåra fall. Den geografiska 

närheten mellan arbetsplatsen och hemmet hade också betydelse för hur handläggningen såg 

ut (Schols et al., 2013). Rädslor för att kontakten med familjen skulle upphöra eller att barnet 

skulle utsättas för fler risker om en anmälan till socialtjänsten gjordes fanns (Eisbach & 

Driessnack, 2010). Oro för reaktioner från föräldrar som ilska och våld kändes skrämmande 

för sjuksköterskor, även om en sådan situation aldrig hade uppstått (Dahlbo et al., 2017). 

Reaktioner av aggressivitet hos föräldrar och barn upplevdes som oroande och om misstankar 

uppstod att en förälder var gärningsman upplevde sjuksköterskor att de anklagade föräldrarna 

(Engh Kraft et al., 2017). Oro för reaktioner hos föräldrarna som vrede, att någon skulle bli 

sårad eller känna sorg kunde upplevas. Sjuksköterskors reaktioner i mötet med föräldrarna 

kunde även kännas ansträngande, otäcka och skrämmande.  

 
” I don’t want to be the one to make the referral. I don’t want to be the one to cause problems in 

that family. I feel threatened. I’m frightened that if they find out, I’m the one who brought it up to 

start with, they’ll come and get me. That sort of thing is a sort of personal barrier” (Saltmarsh & 

Wilson, 2017, s 2250). 

 

Även en oro för hur kollegor skulle döma ens handlingar fanns (Rowse, 2009b). 
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Obehag av ämnet 

En annan personlig barriär var att sjuksköterskor kunde tycka att barnmisshandel var något 

obehagligt och inte ville se att det var något som faktiskt existerar (Engh Kraft et al., 2017; 

Saltmarsh & Wilson, 2017; Schols et al., 2013). Sjuksköterskor tog avstånd från 

barnmisshandel genom att inte tänka på eller prata om det, när de pratade om det gjordes det i 

vaga termer (Engh Kraft et al., 2017). De kunde också undvika situationer där barnskydd 

krävdes genom att välja att inte se riskfaktorer eller problem samt använda egna värderingar 

som en ursäkt att inte ingripa (Saltmarsh & Wilson, 2017; Schols et al., 2013). En 

sjuksköterska ansåg att det var viktigt att vid utbildning och handledning ta hänsyn och belysa 

att egna erfarenheter av barnmisshandel kan bli en barriär i arbetet med samma ämne (Schols 

et al., 2013). 

 

Svåra möten  

Tecken på barnmisshandel 

Mötet upplevdes som svårt av sjuksköterskor när det inte fanns tydliga tecken på 

barnmisshandel, och att det var ett hinder för att upptäcka och anmäla (Dahlbo et al., 2017; 

Eisbach & Driessnack, 2010; Engh Kraft et al., 2017; Tingberg et al., 2008). Även om de var 

medvetna om sitt ansvar att anmäla fanns det en oro för om de läste situationen rätt och om 

det fanns bevis nog för att göra en anmälan (Dahlbo et al., 2017; Tingberg et al., 2008). Valet 

att anmäla påverkades starkt av om tecken på barnmisshandel var tydliga, när dem inte var det 

ansågs beslutet att anmäla mycket mer komplext (Eisbach & Driessnack, 2010). De uttryckte 

att när ett barn berättat om utsatthet för misshandel fanns en osäkerhet kring att våga lita på 

barnet då de trodde att det också kunde vara rent påhitt (Engh Kraft et al., 2017). 

 

Relationen till föräldrar 

Sjuksköterskor uppgav att deras relation till föräldrarna hade betydelse när det gällde 

barnskyddsfrågor (Crisp & Lister, 2004; Saltmarsh & Wilson, 2017; Schols et al., 2013; 

Williams et al., 2019). Genom att det fanns rutiner som sjuksköterskorna behövde följa 

gällande utredning av våld i familjen upplevde de att skapandet av relationen till föräldrarna 

försvårades (Saltmarsh & Wilson, 2017). I relationen mellan sjuksköterskor och föräldrar sågs 

tendenser där sjuksköterskor ibland förminskade signaler som de borde reagerat på när ett 

barn for illa. Föräldrar hade även svårt att förstå när sjuksköterskorna diskuterade magkänslor 

över något som de upplevde som ett problem (Schols et al., 2013). Kartläggningar som 



26 
 
  

användes i sjuksköterskans arbete gällande barnskyddsfrågor kunde påverkas av föräldrarnas 

berättelser då de inte alltid berättade hela sanningen eller förvred den (Williams et al., 2019). 

 

Sjuksköterskans uttryckta behov av kunskap och stöd för att upptäcka och anmäla 

barnmisshandel 

Två teman, utbildning och stöd, identifierades med subteman. Av de 16 inkluderade studierna 

svarade 12 på denna frågeställning, undantag var studierna av Crisp och Lister (2004), 

Eisbach och Driessnack (2010), Roowse (2009b) och Williams et al. (2019) som inte 

besvarade den aktuella frågeställningen. 

 

Utbildning 

Internutbildning 

Flera studier beskriver sjuksköterskors behov av att få fördjupad kunskap kring 

barnmisshandel. Det fanns en återkommande önskan att få internutbildning (Barrett et al, 

2017; Hackett, 2013; Hall, 2007; Saltmarsh & Wilson, 2017). Grupparbete med 

problembaserade fall upplevdes som ett effektivt sätt att erhålla fördjupad kunskap inom 

barnmisshandel, detta sågs återkommande från flera studier (Barret et al., 2017; Hackett, 

2013). Vad gäller olika sätt att erhålla internutbildning förekom det fortlöpande utbildning 

inom professionen, fördjupad läsning inom barnmisshandel, information kring nya rön och 

studiedagar med fokus på barnmisshandel (Saltmarsh & Wilson, 2017). Genom att det gavs 

tid för reflektion, handledning, utvecklande av praktiska rutiner och genom att ta reda på 

utbildningsbehovet hos sjuksköterskorna kunde utbildning inom barnmisshandel fördjupas 

(Hall, 2007). Faktorer som, kontinuerligt återkommande internutbildning, relevant utbildning 

som var upplagd på rätt nivå för sjuksköterskorna och att den var meningsfull sågs. 

Utbildningen behövde även vara annorlunda från den som ges under nuvarande utbildning för 

att säkerställa att nya sätt att se på barnskyddsfrågor utvecklades. När det gällde nyanställda 

sjuksköterskor fanns det ett behov av att få en introduktion i barnskyddsfrågor och 

möjligheten till mentorskap (Hackett, 2013). Vidare ansågs att genom att få kontinuerlig 

utbildning så kunde förbättringar gällande anmälan om barnmisshandel ske (Barret et al., 

2016).  
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Kommunikation 

För att kunna anmäla om ett barn misstänktes fara illa sågs det i flera studier att utbildning i 

kommunikationsförmåga var något som värderades högt (Barret et al., 2017; Hackett, 2013; 

Schols et al., 2013). Kommunikationen mellan sjuksköterskor och föräldrarna till barn som 

misstänks fara illa behövde utvecklas (Barret et al., 2017; Schols et al., 2013). Det var 

önskvärt att denna förmåga utvecklades för att arbetet ska bli mer effektivt. Detta skulle även 

hjälpa till i de fall där föräldrar blev aggressiva (Schols et al., 2013). Om sjuksköterskan 

kunde kommunicera bra med föräldrarna ingav det en känsla av att förtroendet mellan dem 

ökade. Även förmågan att vara en skicklig lyssnare värdesattes hos sjuksköterskor (Hackett, 

2013). 

 

Rättsprocessen 

Förutom kunskap kring kommunikation och fördjupad kunskap genom internutbildning i 

barnskyddsfrågor uttryckte sjuksköterskor att de behövde utbildning i hur rättsprocessen går 

till (Hackett, 2013; Rowse, 2009a; Tingberg et al., 2008). Genom att få en helhetsbild över 

vad som händer när fall av barnmisshandel upptäckts och hur hela förloppet fortskrider kunde 

sjuksköterskor känna sig mer trygga (Tingberg et al., 2008). Kännedom i att kunna skriva en 

rapport, ha fördjupad kunskap kring människohandel med barn och att ha kunskap om 

juridiska frågor när en anmälan hade gjorts var delar som sågs betydelsefulla (Hackett, 2013). 

Kunskap om procedurer och processer som händer i rättssalen och i andra sammanhang som 

t.ex. vid konferenser och uttalanden kring när ett barn blivit misshandlat kunde underlätta att 

vara involverad i processen (Rowse, 2009a). 

 

Stöd  

Kollegialt stöd 

Sjuksköterskor uppgav att det var viktigt med stöd från sina närmaste kollegor vid arbete med 

barnmisshandel, dels att det fanns möjlighet att lära sig av och rådfråga varandra men också 

att bara få ventilera sina upplevelser (Engh Kraft et al., 2017; Saltmarsh & Wilson, 2017; 

Söderman & Jackson, 2011). Det kunde också stärka sjuksköterskorna i deras beslut att göra 

en orosanmälan (Dahlbo et al., 2017; Söderman & Jackson, 2011). Behovet för att ventilera 

och få stöd var ofta direkt och därför var kollegorna viktiga då annat stöd ofta var flera veckor 

bort (Schols et al., 2013). De som uppgav sig ha ett bra stöd fick ofta det av en äldre och mer 

erfaren kollega men stödet kunde också komma från andra professioner som var nära 
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kollegor, exempelvis psykologer och läkare (Hall, 2007; Rowse, 2009a; Söderman & Jackson, 

2011). 

 

Organisationen 

Organisationens betydelse när det kom till att få stöd i barnskyddsfrågor hade stor betydelse 

(Engh Kraft et al., 2017; Hall, 2007; Rowse, 2009a; Schols et al., 2013). Det sågs som 

väsentligt för sjuksköterskor att de fick utformade riktlinjer och utbildning om dem register 

som användes i samband med arbetet kring barnskyddsfrågor (Schols et al., 2013). Behovet 

av stöd och handledning från arbetsgivaren sågs återkommande, detta sågs som en betydande 

aspekt för att minska sårbarheten hos sjuksköterskor när det gällde barnskyddsfrågor (Engh 

Kraft et al., 2017; Hall, 2007). Chefernas tillgänglighet bedömdes som viktigt gällande stöd, 

dock kunde chefer även ses som upptagna och då ville sjuksköterskor inte störa dem med 

frågor (Rowse, 2009a). 

 

Handledning 

Det fanns en stor efterfrågan av handledning från sjuksköterskor (Dahlbo et al.; Hall, 2007; 

Rowse, 2009a; Schols et al., 2013). De ansåg att det var till stor hjälp att få diskutera sina 

tankar men också för att få stöd genom hela processen av att orosanmäla och att vårda ett barn 

som blivit utsatt för barnmisshandel (Dahlbo et al., 2017; Rowse, 2009a). De ansåg att 

handledningen också gav möjligheter att få reflektera kring svårigheterna som finns vid 

orosanmälan, men också diskutera alternativ och få uppmuntran (Hall, 2007; Schols et al., 

2013). Handledningen önskades både individuellt och i grupp, framför allt för nya anställda 

för chansen att få stöd och lära sig (Hall, 2007).  

 

Samarbete 

Sjuksköterskor uttryckte att de önskade ett förbättrat samarbete med socialarbetare, de 

föreslog att arbeta med teambuilding för att uppnå detta (Engh Kraft & Eriksson, 2015; Kent 

et al., 2011). 

 

Feedback 

Feedback från socialtjänsten om de orosanmälningar som hade gjorts var något som 

sjuksköterskor önskade, inte främst för information om det enskilda fallet men mer för att 
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kunna dra erfarenhet att använda sig av i framtiden (Barret et al., 2017; Dahlbo et al., 2017; 

Engh Kraft & Eriksson, 2015). 

 

DISKUSSION 
I översiktens resultat framkom det att det finns flera hinder som påverkar sjuksköterskans 

arbete med barnmisshandel, främst när det kommer till att upptäcka och anmäla denna. De 

teman som identifierades som hinder var organisation, brist på kompetens, personliga 

barriärer och svåra möten. Det framkom också att sjuksköterskorna önskade mer utbildning 

och stöd i arbetet med barnmisshandel för att kunna upptäcka och hjälpa utsatta barn. De 

önskade internutbildning, kommunikationsutbildning och utbildning om rättsprocessen. Stöd 

från organisation och kollegor var viktigt samt samarbete, att få handledning och feedback.  

 

Resultatdiskussion 

Hinder som finns för sjuksköterskan att upptäcka och anmäla barnmisshandel 

Organisationen var det största området som identifierades i resultatet då där fanns flera olika 

upplevda hinder från sjuksköterskorna. Tidsbrist (Engh Kraft, Rahm & Eriksson, 2017; 

Hackett, 2013; Kent et al., 2011; Saltmarsh & Wilson, 2017) och saknat stöd (Crisp & Lister, 

2004; Engh Kraft et al., 2017; Rowse, 2009a; Schols et al., 2013; Söderman & Jackson, 2011) 

bidrog till att det kändes svårt att arbeta med barnskyddsfrågor. Detta stöds i studien av 

Visscher och van Steel (2017) där vårdpersonal uppgav att de största möjligheterna som 

kunde förbättra arbetet med barnskyddsfrågor var att få mer tid samt mer stöd och ledning.  

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor inte alltid vet vad som ingår i deras arbete när det 

gällde att hantera barnskyddsfrågor (Crisp & Lister, 2004; Kent, Dowling & Byrne, 2011; 

Schols, de Ruiter & Öry, 2013; Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). Det framkom även att det 

fanns en inställning hos sjuksköterskor att upptäckten av barnmisshandel inte var deras 

uppgift och föreställningar av att vara polis kändes obehagligt och svårt. Dessa fynd är 

allvarliga, framför allt då detta återfanns i resultatet av den svenska studien av Tingberg et al. 

(2008), då enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kap 14, 1 § har personal som arbetar i 

hälso- och sjukvården skyldigheter när det finns oro för att barn lever i missunnsamma 

förhållanden att anmäla detta till sin socialnämnd i berörd kommun. Det åligger även, som är 

reglerat i lagen, att när dessa misstankar framkommer ska det dokumenteras och vidare 

granskas av en utredning skyndsamt, detta innebär att när sjuksköterskan inte agerar är det 
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både ett tjänstefel och lagbrott som begås. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) beskriver att sjuksköterskor ska identifiera missförhållanden 

och vidare ska myndigheter säkerställa barnets behov. Så ses även i kompetensbeskrivningen 

för distriktssköterskor, där det återges att distriktssköterskor arbetar efter lagar. När det gäller 

faktorer som påverkar individer fysiskt och eller psykosocialt ska stöd ges efter behov 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2019). Viktigt är att även att ha i beaktande det som 

Miller-Hoovers (2015) återger, att en anmälan gällande misstanke om övergrepp på barn kan 

ses som ett etiskt dilemma hos sjuksköterskor, men när en anmälan görs kan hemmiljön 

påverkas och detta i sin tur kan då minska risker för att barn ska utsättas för misshandel. I 

Pabiś, Wrońska, Ślusarska och Cubers (2011) studie uppgav sjuksköterskor som arbetade på 

en barnavdelning att de hade en vilja i sin profession att hjälpa barn som de misstänkte for 

illa. Vidare uppgav ingen av sjuksköterskorna i studien att de skulle låta bli att anmäla ett 

misstänkt fall av barnmisshandel.  

 

För att säkerställa att sjuksköterskor alltid ser till barnets bästa behöver de utgå ifrån 

Konventionen om barnets rättigheter. Socialdepartementet (2014) förklarar att barnets bästa 

alltid ska vara det som styr när det gäller åtgärder som involverar barn i samhällets alla 

instanser. Åtgärder ska utgå ifrån barnets behov av skydd, omvårdnad, säkerhet och hälsa. 

 

Vidare kom också samarbetet med socialtjänsten att identifieras som ett hinder under 

organisationen (Barrett et el., 2017; Crisp & Lister, 2004; Eisbach & Driessnack, 2010; Engh 

Kraft & Eriksson, 2015; Engh Kraft et al., 2017; Kent et al., 2011; Rowse, 2009a; Rowse, 

2009b; Schols et al., 2013; Söderman & Jackson, 2011; Tingberg et al., 2008; Williams et el., 

2019). I studien av Talsma, Bengtsson Boström och Östberg (2015) uttryckte allmänläkare 

liknande tankar, de ansåg att kommunikationen med socialtjänsten var svår, att de saknade 

kunskap om hur socialtjänsten arbetade samt att de saknade att få feedback efter att en 

orosanmälan hade utförts. Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kap 14, 1 § finns det 

beskrivet vad för information som socialtjänsten får lämna ut till den som anmält ett ärende 

t.ex. när en sjuksköterska gjort en orosanmälan. Om anmälaren önskar få information 

angående ärendet kan socialtjänsten berätta om en utredning påbörjats eller redan förekommer 

samt om en utredning blev nerlagd. 
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Brist på kompetens försvårade arbetet med barn som far illa (Barret et al., 2016; Crisp & 

Lister, 2004; Eisbach & Driessnack, 2010; Engh Kraft et al., 2017; Rowse, 2009a; Rowse, 

2009b; Tingberg et al., 2008; Saltmarsh & Wilson, 2017; Schols et al., 2013). 

Sjuksköterskorna uppgav att de upplevde brist på utbildning när det kom till att upptäcka och 

rapportera misstänkta fall av barnmisshandel. I Fraser, Mathews, Walsh, Chen och Dunnes 

(2010) studie deltog sjuksköterskor gällande utbildnings- och kunskapsbehov beträffande 

barnmisshandel. Efter att utbildning och kompetensutveckling getts personalen ökade 

frekvensen av rapporteringar när misstanke om barnmisshandel fanns. Liknande resultat sågs 

även i studien av Flaherty et al. (2000). Detta är något som tyder på att det gynnar utsatta barn 

att utbilda sjuksköterskor inom barnskyddsfrågor och att brist på kompetens verkligen kan 

vara ett hinder. 

 

Personliga barriärer var en annan del av de hinder som upptäcktes (Dahlbo, Jakobsson & 

Lundqvist, 2017; Eisbach & Driessnack, 2010; Engh Kraft et al., 2017; Rowse, 2009b; 

Saltmarsh & Wilson, 2017; Schols et al., 2013; Söderman & Jackson, 2011). 

Sjuksköterskorna var bland annat rädda för att bli utsatta för våld och hämnd från familjen om 

de anmälde barnmisshandel till socialtjänsten, denna rädslan kunde ligga till grund för att inte 

utföra en anmälan. Liknande resultat sågs i studien av Visscher och van Steel (2017) där 

nästan en tredjedel av sjukvårdpersonalen hade angett rädsla för att en förälder skulle bli arg 

eller våldsam vid anmälan av barnmisshandel.  

 

Personliga barriärer sågs också i form av obehagskänslor och avståndstaganden gällande 

barnskyddsfrågor i flera av studierna i resultatet. Att inte se eller prata om problemen kunde 

bero på personliga faktorer, som t.ex. egna upplevelser av misshandel, hos sjuksköterskorna. 

Detta bekräftas även i Jernbros et al. (2015) studie där barn upplevde otillräckligt stöd från 

professionella vuxna när de berättat om sin utsatta situation. Upplevelser av att professionella 

vuxna inte velat agera och inte heller inte vågat anmäla fanns. Det sågs även finnas misstro 

till professionella vuxna gällande sekretess och tillit och att inte bli trodd på. I artikel 19 i 

Konventionen om barnets rättigheter beskrivs de åtgärder som skall vidtas för att skydda ett 

barn mot barnmisshandel. Dessa beskrivs som lagstiftnings-, administrativa och sociala 

åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte, och dem syftar till att ge barnet stöd men också 

underlätta former av förebyggande arbete samt exempelvis identifiering och rapportering 

(Socialdepartementet, 2014). Sjuksköterskan kan därför också ses, utöver den anmälningsplikt 
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som hen har som tjänsteperson, ha en social roll för barn där en relation skapas som ger 

trygghet och tillit, detta kan öka möjligheterna att barn vågar avslöjar information som kan ge 

misstanke eller vetskap om barnmisshandel. Men då är det också viktigt att hinder som 

obehagskänslor för barnmisshandel elimineras för att sjuksköterskan ska kunna finnas där för 

de barn som behöver en vuxen att anförtro sig åt.  

 

Till sist identifierades temat om svåra möten (Crisp & Lister, 2004; Dahlbo et al., 2017; 

Eisbach & Driessnack, 2010; Engh Kraft et al., 2017; Saltmarsh & Wilson, 2017; Schols et 

al., 2013; Tingberg et al., 2008; Williams et al., 2019), detta visade på komplexiteten att 

arbeta med barn och deras föräldrar när det finns misstanke om eller bevisad barnmisshandel. 

När tydliga tecken på barnmisshandel ses av sjuksköterskan upplevs det lättare att göra en 

orosanmälan, men när tecken var mindre tydliga fanns det en ambivalens kring huruvida 

barnet var utsatt eller inte. Detta kan möjligen också påverkas av hur barnmisshandel ses i 

olika länder. När barnen själva berättade om situationer där de utsatts för någon form av våld 

tvekade sjuksköterskorna kring sanningshalten i påståendet. Watson (2012) beskriver 

sjuksköterskans roll vad gäller yrkesskicklighet och konsekvenser. Patientens förmåga att 

kunna leva med ohälsa ska spela roll i hur sjuksköterskan hanterar olika situationer. Om det 

finns svagheter och begräsningar hos patienten måste dessa beaktas.  

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2019) påtalar vikten av ett etiskt förhållningssätt där 

patienters förmåga till självständighet ska uppmärksammas och patientens behov ska 

prioriteras. ICN skildrar vikten av att stötta grupper i befolkningen som ses som sårbara och 

barn kan ses som en sådan grupp. Vidare beskriver Socialstyrelsen (2014) att all hälso -och 

sjukvårdspersonal har anmälningsplikt när man misstänker att ett barn far illa. I Sundler, 

Whilson, Darcy och Larssons (2019) forskning kring identifiering och rapportering av 

barnmisshandel framkommer det att det är av största vikt att lyssna och uppmärksamma 

individer vad gäller deras berättelser kring övergrepp. Det är ytterst angeläget att ställa frågor 

om och att tro på individens berättelse. Jernbro, Svensson, Tindberg och Jansson (2011) har i 

sin studie presenterat resultat där det framkommer att sjukvårdspersonal behöver 

uppmärksamma elever som uppvisar psykosomatiska symtom som inte kan ges någon 

förklaring till. Barn som utsätts för övergrepp i någon form uppvisar i större utsträckning 

psykosomatiska symtom än barn som inte utsätts för övergrepp eller misshandel. Det är 

viktigt att sjuksköterskan känner till detta och att det inte finns en tvekan i att våga undersöka 

vad de psykosomatiska symtomen beror på. 
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Sjuksköterskans relation till patienter och dess anhöriga kan ses som en viktig del i deras 

arbete (Crisp & Lister, 2004; Saltmarsh & Wilson, 2017; Schols et al., 2013; Williams et al., 

2019). Genom skapandet av relationer till patienter och anhöriga kan både fördelar och 

nackdelar ses. Fördelar är exempelvis en bättre insikt i en familjs liv och en förbättrad relation 

mellan sjuksköterska och patienter med anhöriga. Watsons teori (2012) belyser 

sjuksköterskans ansvar, att beträda patientens livsvärld för att identifiera behov är en viktig 

del. Detta skyddar individen såvida att den får möjlighet för att uttrycka sina känslor och detta 

främjar vidare också individens hälsa. Familjen ses som en del av individens helhet och bör 

därför inkluderas på bästa möjliga sätt. När sjuksköterskor skapar relationer kan inblick i den 

psykosociala miljön fångas upp. Sjuksköterskan bör kunna reflektera över sina handlingar och 

förstå dess konsekvenser. Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2019) beskriver även värdet 

med en god relation med patienter och anhöriga, en god relation skapar förutsättningar för en 

trygg vård som patienter och anhöriga har förtroende för. Det finns även ett behov att ge stöd 

till anhöriga om de behöver. 

 

Sjuksköterskans uttryckta behov av kunskap och stöd för att upptäcka och anmäla 

barnmisshandel 

Utbildning var något som önskades av sjuksköterskorna (Barrett et al, 2017; Hackett, 2013; 

Hall, 2007; Rowse, 2009a; Saltmarsh & Wilson, 2017; Schols et al., 2013; Tingberg et al., 

2008). En del var kommunikationsutbildning, och detta sågs som ett tecken på att 

kommunikationen med föräldrar där barn misstänks fara illa behöver utvecklas. Det kan 

underlätta för sjuksköterskan att hantera uttryck av frustration ifrån föräldrar och skapa ett 

bättre förtroende till dem. Detta var något som också önskades av vårdpersonal i studien av 

Glasser och Chen (2006). Watson (2012) beskriver sjuksköterskans arbete där omsorg till en 

annan människa kan vara nödvändig då människans tillvaro kan vara hotad. Sjuksköterskan 

behöver kunskap och en strävan efter ny kunskap för att kunna hjälpa en annan människa till 

tillfrisknande. Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2019) betonar vikten gällande 

kunskapsområdet kommunikation, detta är något som behövs inom professionen, även ICN 

(2012) anser detta som en viktig del. 

 

Även när det kom till stöd var organisationen en viktig del (Engh Kraft et al., 2017; Hall, 

2007; Rowse, 2009a; Schols et al., 2013), något som sjuksköterskorna önskade från 

arbetsgivaren var riktlinjer kring barnskyddsfrågor. Detta var något som skolsköterskor också 
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efterfrågade i studien av Jordan, McKay och Woods (2017).  

 

Sjuksköterskorna angav att de närmaste kollegorna var ett viktigt stöd när misstanke finns om 

barnmisshandel, både för att få ventilera men också att bli stärkt och bekräftad i de misstankar 

som finns (Engh Kraft et al., 2017; Saltmarsh & Wilson, 2017; Söderman & Jackson, 2011). 

Läkare i studien av Paavilainen et al. (2002) uttryckte lika behov då 86% av de pratade med 

en kollega när de hade misstanke om barnmisshandel.  

 

Behov av ytterligare forskning 

Attityder kring arbetsuppgifter i barnskyddsfrågor varierade, det kan finnas behov av vidare 

forskning för att få en djupare förståelse för dessa och för att kunna komma åt underliggande 

hinder. Det finns även behov av forskning på de olika subtyperna av barnmisshandel, då det 

förhoppningsvis skulle underlätta att utveckla utbildning om identifiering av de subtyper som 

är svårare att upptäcka. Även forskning där implementering sker av utbildning, exempelvis av 

de sorter som identifierats i översikten, kan vara av värde för att utvärdera effekten på 

barnskyddsfrågor och rapportering av barnmisshandel. Ytterligare forskning som utgår från 

barns perspektiv behövs också för att identifiera vad de behöver för stöd för att våga berätta 

om missförhållanden hemma och eventuell barnmisshandel.  

 

Metoddiskussion 

Syftet var att undersöka vad för hinder som kan finnas för sjuksköterskan i att upptäcka och 

anmäla barnmisshandel samt vad för kunskap och stöd de uppger sig behöva för att upptäcka 

och anmäla barnmisshandel. Fokus låg på att undersöka och sammanställa erfarenheter därför 

valdes kvalitativa studier som underlag för en litteraturöversikt. Forsberg och Wengström 

(2016) beskriver när medverkares erfarenheter och upplevelser undersöks i en studie används 

en kvalitativ ansats i forskningen. 

 

Rosén (2017) skriver att sökningen kan göras tillsammans med en bibliotekarie om möjligt. 

Därför träffade författarna en bibliotekarie för handledning i sökmetodik, detta gav 

möjligheten att identifiera de rätta sökorden för att hitta de studier som kunde svara på 

översiktens syfte. Vidare beskriver Henricson (2017) att validiteten kan styrkas genom att 

sökning utförs i flera sökmotorer samt om sensitivitet tydliggörs. Således ökades validiteten i 

översikten genom att studier söktes i flera databaser, då detta ökade sensitiviteten och då 
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också chansen att hitta relevanta studier för att besvara översiktens syfte. Sensitiviteten var 

även hög då samma artiklar framkom vid flera sökningar. Dock sågs en svaghet då enbart 

studier som fanns tillgängliga i ”full text” inkluderades, detta innebär att studier som inte 

återfanns i fulltext kan ha gåtts miste om. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) förbättras tillförlitligheten av att granskning och 

analys görs enskilt av författarna. Därmed var styrkor med metoden att båda författarna gjorde 

de två första delarna av analysen var för sig, detta innefattade sökning, granskning och 

identifiering av nyckelfynd. Sedan gjordes resten av analysen tillsammans där det genom hela 

förloppet fanns en aktiv diskussion för att verkligen beskriva de erfarenheter som hade 

identifierats i en välformulerad syntes. Resultatets validitet kan också ökas genom med hjälp 

av utomstående (Henricson, 2017). Då författarnas handledare har kontrollerat att resultatet är 

rimligt och svarar på översiktens syfte var även det en styrka för validiteten. Forsberg och 

Wengström (2016) förklarar även att när en dataanalys har utförts som det var tänkt, ses 

validitet. 

 

Henricson (2017) skriver att det kvalitetsgranskningsprotokoll som används påverkar 

resultatets tillförlitlighet. Vid granskningen användes en bedömningsmall från SBU, trots att 

den var utformad för att säkerställa kvalitetskrav i forskning som gjorts på patientupplevelser 

bedömde författarna att den hade så pass hög kvalitet att den också kunde användas vid 

granskning för studier som var gjorda på vårdpersonals upplevelser. Då det inte fanns en 

rekommendation från SBU om vilka kriterier som skulle vara uppfyllda för att en studie ska 

bedömas till hög, medelhög eller låg kvalitet så skapade författarna dessa krav på egen hand 

efter diskussion med handledare. Författarna anser ändå att de valde att ha höga krav på de 

granskade studierna då endast två utav nio kriterier fick bedömas till låg kvalitet annars 

exkluderades studien. 

 

Kvalitetsgranskningen resulterade i att tre studier exkluderades, en exkluderades på grund av 

låg kvalité och två exkluderades på grund av att resultatet inte besvarade frågeställningarna. 

Detta visar att den hjälpte författarna att verkligen finna de studier som besvarade syfte och 

frågeställningar. 
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Fem av de inkluderade studierna hade tio eller färre deltagare, vilket kan ses som en svaghet 

gällande överförbarhet. Dock fanns det en större mängd deltagare i flera av studierna som 

sammantaget gjorde att resultatet blev tillförlitligt.  

 

 I två av de inkluderade studierna hade även andra professioner intervjuats, dock var resultatet 

då uppdelat för professionerna och i dessa fall användes endast det resultat som framkommit 

vid intervju av sjuksköterskorna. I en av dessa studierna var även sex läkare inkluderade 

tillsammans med sjuksköterskorna, men författarna bedömde att det inte skulle påverka 

resultatet då övervägande delen i den studien var sjuksköterskor som hade intervjuats. Då 

deltagarna var främst sjuksköterskor bedömdes urvalet vara representativt för att besvara 

frågeställningarna. 

 

Henricson (2017) beskriver överförbarheten påverkas av var inkluderade studier är utförda då 

sjukvården kan se olika ut i olika länder. Då studierna som inkluderades är utförda i flera 

olika länder där lagarna skiljer sig från Sveriges lagstiftning mot barnmisshandel, främst när 

det gäller barnaga och anmälningsplikt, påverkas överförbarheten negativt. Dock är det främst 

sjuksköterskor som intervjuats i studierna och då ICN:s etiska kod, som står utanför lagar, 

gäller för alla världens sjuksköterskor kan det tänkas stärka reliabiliteten då synen på 

mänskliga rättigheter starkt belyses i denna och enar sjuksköterskor världen över.   

 

Förförståelse bör diskuteras i förväg då det påverkar resultatets pålitlighet (Henricson, 2017). 

Förförståelse diskuterades ej innan analysen gjordes vilket var en svaghet, dock hade 

författarna sedan innan få erfarenheter från arbete med barn, främst har arbete som 

sjuksköterskor inom primärvården förekommit men även på slutenvårdsavdelning för vuxna. 

Den ena författaren har arbetat en kort tid på en barnavdelning, men träffade då inte på några 

fall av misstänkt barnmisshandel eller deltog i att göra orosanmälningar. Förförståelsen för 

ämnet sedan innan kan ses som ringa hos båda författarna, detta styrker att resultatet är 

oberoende från egna erfarenheter eller andra personliga värderingar. Ämnesvalet formades av 

att det finns en strävan för att arbeta med barn inom barnhälsovården eller inom elevhälsan i 

framtiden och resultatet från detta arbete har ökat kunskapen hos författarna. 
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Enligt Henricson (2017) ska metoddiskussionen avslutas med reflektion kring 

forskningsetiska överväganden. Alla de artiklar som inkluderades i resultatet hade godkänts 

av en etisk kommitté innan studierna påbörjades eller hade en etisk medvetenhet i sitt 

resonemang. Detta ses som en styrka då det tyder på att resultatet har framtagits under goda 

förutsättningar ur ett etiskt perspektiv. Författarna höll sig också objektiva i urvalet och i 

presentationen av resultatet vilket också är viktigt ur ett etiskt perspektiv. 

 

Kliniska implikationer 

Det är viktigt att i första hand ha barnen i åtanke och det ansvar som samhället givit 

vårdpersonal. I småbarnsåren har sjuksköterskan en möjlighet att föra ett barns talan och i 

senare ålder stärka barnet och ungdomens röst när misstanke eller vetskap fås om 

barnmisshandel. Sjuksköterskan har ett eget ansvar i arbetet med barnskyddsfrågor, dock 

finns det ett stort behov av att arbetsgivaren, och organisationen runt om, ger möjligheter att 

ta detta ansvaret. Genom att erbjuda utbildning och stöd kan sjuksköterskan stärkas i sitt 

arbete med barnskyddsfrågor, både på individ- och samhällsnivå. Möjligen går det också att 

se vinster att belysa barns rättigheter redan på grund- och specialistutbildningar för att ha en 

god grund att stå på från början av sin karriär då alla sjuksköterskor möter barn, mer eller 

mindre, i sitt yrkesverksamma liv. När sjuksköterskan har en god kunskap i barnskyddsfrågor 

ses vinsten tydligt för barnen då det finns en större chans att barnmisshandel upptäcks och 

åtgärder kan vidtas, då detta minskar risken för allvarliga konsekvenser på psykisk- och fysisk 

hälsa, men också risken för förtida död. 

 

Slutsats 

Barns rätt att inte fara illa kan förbättras på många plan genom att eliminera de hinder som 

framkommit i översikt. Genom att organisationer inom sjukvården ger sjuksköterskor bättre 

stöd och mer tid för barnskyddsfrågor kan ett flertal av de framkomna hindren förebyggas. 

Arbetet med barnskyddsfrågor kan ökas genom att sjuksköterskor får förståelse för de delar i 

sin profession som gäller dessa och de skyldigheter som finns kring att anmäla misstankar om 

barnmisshandel. De är en av de yrkesgrupper som möter utsatta barn och måste därför fungera 

som en del av samhällets insatser mot att bekämpa barnmisshandel. Målet att barn ska få en 

trygg uppväxt är gemensamt för sjukvård och socialtjänst, därför behöver samarbetet mellan 

sjuksköterskor och socialtjänst förbättras genom att öka förståelsen för varandras 

professioner. Utökad utbildning i barnskyddsfrågor och att inte känna sig rädd för sin egen 
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säkerhet ökar rapporteringar när misstanke om barnmisshandel finns. När sjuksköterskor 

stöttar varandra i barnskyddsfrågor kan barns behov av hjälp stärkas och bekräftas. Även 

fördjupad kunskap i kommunikation kan vara till stor nytta när ett barns behov undersöks, 

dels genom kommunikation med föräldrar men också för att kunna kommunicera med barn. 

Barn som saknar en förälder att anförtro sig åt behöver andra vuxna i sin närvaro för att kunna 

berätta om sin utsatthet, här har sjuksköterskan en möjlighet att vara den personen om hen har 

blivit beredd och får stöd att ta den rollen.  
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intervjuer utfördes. 
”framework approach” 
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Crisp, B. R. & Lister, 
P. G.  
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experiences of 
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misstänkts. 

Kvalitativ ansats, 
individuella öppna 
intervjuer utfördes. 
Innehållsanalys 
genomfördes.  
Åtta distriktssköterskor, 
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barnsjuksköterska, deltog. 
 
 
 

Det fanns en oro hos sjuksköterskorna att de skulle 
utsättas för våld av familjen efter en anmälan av 
barnmisshandel. Ibland när det fanns en osäkerhet i 
om det fanns tillräckliga bevis sköts oftast anmälan 
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eller bevis på barnmisshandel, detta hjälpte 
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nurses 

Beskriva processen av att rapportera 
barnmisshandel ur barnsjuksköterskors 
perspektiv samt erhålla insikt i 
medlande och/eller dämpande 
influenser på anmälningsprocessen. 

Kvalitativ ansats med 
deskriptiv design, 
individuella intervjuer 
utfördes. Konstant 
komparativ analys 
genomfördes.  
23 sjuksköterskor deltog. 

Svårigheter att anmäla om inte tillräckligt med 
bevis för barnmisshandel fanns och då ifrågasatte 
sjuksköterskan sig själv. Mycket utbildning 
fokuserade på objektiva fynd, men det är de 
subjektiva fynden som gör det svårt att upptäcka. 
Oro att beslut om anmälan tas på egna värderingar 
och fördomar istället för fakta och bevis. I fallen 
där barnmisshandel var tydligt anmälde 
sjuksköterskan men i de svåra fallen där inga 
tydliga tecken fanns blev situationen mycket mer 
komplex. Tidigare erfarenhet av socialtjänsten 
påverkade komplexiteten, ibland negativt i form av 
att man inte kände sig hörd.  

Medelhög 
kvalitet. 

Engh Kraft, L. & 
Eriksson, U-B.  
2015 
Sverige 

The school nurse’s 
ability to detect and 
support abused 
children: A trust-
creating process. 

Utforska hur skolsköterskor upptäcker 
barnmisshandel och initierar stödjande 
åtgärder. Tre forskningsfrågor fanns, 
skolsköterskans möjlighet att upptäcka 
barnmisshandel, hur skolsköterskan 
inleder åtgärder och hur arbetet med 
tidig upptäckt bedrivs. 
 

Kvalitativ ansats med 
intervjuer i fokusgrupp 
utfördes.  Grounded theory 
användes som 
analysmetod.   
23 skolsköterskor deltog. 

Det fanns en frustration hos sjuksköterskorna över 
hur kollegor tolkade tecken på barnmisshandel som 
något annat samt att området var tabubelagt på 
skolor som låg i välbärgade områden. Utebliven 
feedback från socialtjänsten försvårade det för 
skolsköterskorna med anmälan. De uttryckte ett 
stort behov av förbättrat samarbete med 
socialtjänsten samt bättre rutiner för arbetet med 
barnmisshandel. 

Medelhög 
kvalitet. 

Engh Kraft, L., 
Rahm, G. & 
Eriksson, U-B.  
2017 
Sverige 

School nurses avoid 
addressing child 
sexual abuse. 

Utforska hur skolsköterskorna arbetar 
med barn som utsatts för sexuella 
övergrepp och hur deras förmåga att 
upptäcka och stödja sexuella övergrepp 
hos barn ser ut. 

Kvalitativ ansats med 
intervjuer i fokusgrupp 
utfördes. Tematisk analys 
genomfördes.  
23 skolsköterskor deltog. 

Skolsköterskor undvek att ta itu med sexuella 
övergrepp då misstanke fanns på grund av 
emotionella hinder, ambivalens och en komplicerad 
process som följer. Sjuksköterskor tvivlade på 
elevernas berättelser då det inte visste om det var 
sant eller inte. Brist på stöd och handledning från 
andra skolsköterskor sågs. 

Hög kvalitet. 



 
 

Författare, år, land Titel Syfte Metod, deltagare Resultat Betyg  

Hackett, A. J.  
2013 
Storbritannien 

The role of the school 
nurse in child 
protection 

Undersöka skolsköterskors syn på sin 
roll att skydda barn, identifiera 
färdigheter som krävs för att ta den 
rollen samt identifiera behov av 
utbildning. 

Kvalitativ ansats med 
semistruktuerade 
intervjuer utfördes. 
Tematisk analys 
genomfördes. 
Sex skolsjuksköterskor 
deltog. 

Mer riktad utbildning till skolsköterskor önskades 
av deltagarna som t.ex. att skriva rapporter till 
socialtjänsten och utbildning kring olika 
problemområden som trafficking. Tidsbrist, brist på 
personal och kostnadsfrågor var faktorer som 
påverkade huruvida en anmälan till socialtjänsten 
gjordes. 

Medelhög 
kvalitet. 

Hall, C.  
2007 
Storbritannien 

Health visitors’ and 
school nurses’ 
perspectives on child 
protection 
supervision 

Undersöka hur distrikts- och 
skolsköterskor uppfattar handledning 
av barnskydd. 

Kvalitativ ansats med 
semistruktuerade 
intervjuer i fokusgrupper 
utfördes. Tematisk analys 
genomfördes.  
11 distrikts- och 
skolsköterskor deltog. 

Sjuksköterskor upplevde att handledning gav tid för 
reflektion och det gav stöd både emotionellt och i 
de fall där det behövde vara beslutsstagande. En 
erfaren kollega som aktivt lyssnade och stöttade 
dem var viktigt. Organisationsmässigt önskade 
sjuksköterskor, bättre rutiner kring dokumentation, 
grupphandledning samt strukturerad utbildning för 
att öka kompetens inom barnskyddsfrågor. 

Medelhög 
kvalitet. 

Kent, S., Dowling, 
M. & Byrne, G. 
2011  
Storbritannien 

Community nurses’ 
child protection role: 
views of public 
health nurses in 
Ireland 

Undersöka sjuksköterskors syn på 
deras roll med förskolebarn relaterat till 
barnskydd. 

Kvalitativ ansats med 
individuella 
semistruktuerade 
intervjuer utfördes. 
Tematisk analys 
genomfördes  
Tio distriktssköterskor 
deltog. 

Distriktssköterskorna hade delade meningar om 
vilken roll de hade i barnskyddsfrågor, flera 
upplevde obehag med att deras roll skulle innebära 
övervakning efter barnmisshandel. Tidsbrist 
försvårade även arbetet med barnskyddsfrågor. De 
upplevde att relationen mellan dem och 
socialarbetare var bristfällig samt att de fick dålig 
feedback på sina anmälningar. Det önskades 
förbättring av samarbetet med socialarbetare.  

Medelhög 
kvalitet. 

Rowse, V.  
2009a 
Storbritannien 
 

Support needs of 
children’s nurses 
involved in child 
protection cases. 

Undersöka erfarna sjuksköterskor, som 
arbetade på en barnavdelning, och som 
kommit i kontakt med fall av 
barnmisshandel, vilket behov av stöd 
och ytterligare utbildning som fanns. 
 

Kvalitativ ansats med 
semistruktuerade 
intervjuer utfördes. 
Tematisk analys 
genomfördes.  
15 sjuksköterskor deltog. 
 

När sjuksköterskor arbetade med fall där barnskydd 
behövdes var det viktigt att det fanns individuella 
möjligheter för stöd och support från någon erfaren 
och betrodd kollega. Ju fler som var involverade i 
barnskyddsfallen desto tryggare kände sig 
sjuksköterskorna i sitt arbetsteam. Vilken 
kompetens som personen som stöttade hade ansågs 
vara avgörande. 
 

Medelhög 
kvalitet. 
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Rowse, V.   
2009b 
Storbritannien 
 

Children's nurses' 
experiences of child 
protection: what 
helps? 

Utforska sjuksköterskors och 
barnmorskors uppfattningar och 
känslor efter att de arbetat med barn 
som blivit misshandlade, inom 
barnsjukvården. Detta för att kunna 
föreslå olika stöd för personalen i 
framtiden. 
 

Kvalitativ ansats med 
individuella 
semistruktuerade 
intervjuer utfördes. 
Tematisk analys 
genomfördes. 
15 sjuksköterskor och 
barnmorskor deltog.  

Sjuksköterskor behöver stöttning från en kompetent 
kollega när det uppmärksammas barnmisshandel 
och det var viktigt att stödet från en kollega fanns 
tillgängligt när detta behövdes. Oenighet med andra 
professioner kunde ses då oro för ett barn fanns, 
ofta handlade det om en magkänsla och den var 
svår att bekräfta i handling. 
 

Medelhög 
kvalitet. 

Saltmarsh, T. & 
Wilson, D.  
2016 
Nya Zeeland 

Dancing around 
families: neonatal 
nurses and their role 
in child protection 

Undersöka processer som 
neonatalsjuksköterskor använder i 
deras roll med förtidigt födda barn som 
behöver barnskydd. 

Induktiv kvalitativ ansats 
med individuella med 
semistruktuerade 
intervjuer utfördes. 
Konstant komparativ 
analys genomfördes. 
11 neonatalsjuksköterskor 
deltog.  

Sjuksköterskor upplevde tillit till sin egen intuition 
och diskussioner med kollegor som en viktig del då 
de upplevde brist på utbildning. Det framkom även 
att det fanns svårigheter att få till utbildning 
relaterat till skiftarbete och personalbrist. Brist på 
stöd och en rädsla för att bli straffad var hinder som 
sågs i arbetet med barn som far illa. Upplevelse av 
brist på kommunikation och feedback från 
socialtjänsten gav känslor av frustration och 
osäkerhet hos sjuksköterskorna. Detta ledde till att 
sjuksköterskorna drog sig för att orosanmäla till 
socialtjänsten. 

Hög kvalitet. 

Schols, M., de Ruiter, 
C. & Öry, F. G.  
2013 
Nederländerna 

How do public child 
healthcare 
professionals and 
primary school 
teachers identify and 
handle child abuse 
cases? A qualitative 
study. 

Undersöka professionell personal 
(BVC-sköterskor, barnläkare och lärare 
i grundskolans) erfarenheter av 
upptäckt och rapportering av 
barnmisshandel.  
 

Kvalitativ ansats med 
fokusgruppsintervjuer 
utfördes. Tematisk analys 
genomfördes.  
16 grundskolelärare, 11 
sjuksköterskor och sex 
barnläkare deltog. 
 

Kommunikationen med föräldrar kunde bli svår då 
rädsla för aggression påverkade sjuksköterskorna. 
Brist på teoretiska och praktiska kunskaper och 
support från chefer upplevdes. 

Hög kvalitet. 



 
 

Författare, år, land Titel Syfte Metod, deltagare Resultat Betyg  

Söderman, A. & 
Jackson, K.  
2011 
Sverige 

Barn som far illa i sin 
hemmiljö — BVC-
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
möta och hjälpa 
barnen. 

Beskriva BVC-sköterskors erfarenhet i 
möten med familjer där 
barnmisshandel förekommer eller 
misstänkts. 

Kvalitativ ansats med en 
deskriptiv design där 
individuella intervjuer med 
öppna frågor utfördes. 
Innehållsanalys 
genomfördes. 
Sex BVC-sköterskor 
deltog.  

BVC-sköterskor upplevde sitt möte med barn som 
farit illa som en svår uppgift när det gällde att fatta 
beslut om att anmäla till socialtjänsten. Även mötet 
med familjen upplevdes som svårt då mycket 
känslor väcktes. Kollegor var viktiga för stöd och 
ett bättre samarbete med andra professioner sågs 
som viktigt. 
 

Hög kvalitet. 

Tingberg, B., 
Bredlöv, B. & Ygge, 
B-M.  
2008  
Sverige 

Nurses’ experience in 
clinical encounters 
with children 
experiencing abuse 
and their parents 

Identifiera sjuksköterskors upplevelser 
av att möta misshandlade barn och 
deras föräldrar. 

Kvalitativ ansats med 
deskriptiv design. 
Semistruktuerade 
intervjuer. utfördes 
Tematisk analys 
genomfördes. 
11 sjuksköterskor deltog.  

Sjuksköterskorna uttryckte att de ej hade grunden 
för att möta barn utsatta för barnmisshandel, bristen 
på utbildning försvårade arbetet. De upplevde det 
svårt att bedöma situationer och brist på rutiner 
samt kunskap uppgavs som orsak till att inte anmäla 
till socialtjänsten. Sjuksköterskorna önskade mer 
kunskap om hur andra myndigheter arbetade samt 
hela förloppet efter orosanmälan. De uttryckte 
också ett behov av bättre rutiner. 

Hög kvalitet. 

Williams, V N., 
Ayele, R., Olds, D., 
Shimasaki, S. & 
Tung, G.  
2019 
USA 

Risk assessment 
practices among 
home visiting nurses 
and child protection 
caseworkers in 
Colorado, United 
States: A qualitative 
investigation. 

Belysa likheter och skillnader i 
riskbedömning mellan sjuksköterskor 
som arbetade med barn vid hembesök 
och socialtjänstens personal. 
 

Kvalitativ ansats med 
djupgående individuella 
intervjuer, utfördes. 
Grounded Theory 
användes som 
analysmetod.   
112 sjuksköterskor deltog. 
 

Svårigheter fanns i att sjuksköterskorna inte hade 
tillgång till information om föräldrarna, detta gjorde 
att de fick lita till andrahandsinformation av en 
förälder som kunde vara falsk eller otillräcklig. 

Medelhög 
kvalitet. 



 
 

 


