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Sammanfattning 

Bakgrund: Barn som far illa är ett vitt begrepp och innefattar såväl fysiskt som 

psykiskt våld mot barn samt omsorgssvikt. Forskning visar att all form av vanvård och 

omsorgssvikt i barndomen har samband med ökad risk för en rad konsekvenser även i 

vuxenlivet. Hit räknas flera sjukdomar, ökat riskbeteende, sämre självskattad hälsa samt 

sämre socioekonomisk status. Staten har det yttersta ansvaret för alla barn under 18 år. 

Som ett led i detta har bland annat sjukvårdspersonal en plikt att anmäla till 

socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Dock finns undersökningar som 

visar på underrapporteringar från just hälso- och sjukvården. Syfte: Att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att i sin profession möta barn som far illa. Metod: En 

beskrivande litteraturstudie av tio artiklar med kvalitativ ansats. Huvudresultat: Att 

möta barn som far illa genererar många gånger starka känslor hos sjuksköterskorna och 

det finns ett stort behov av emotionellt stöd. Många sjuksköterskor beskriver att de 

känner sig oförberedda på uppgiften att möta dessa barn. De finns även en osäkerhet 

över när misstankar anses giltiga att anmäla varför både utbildning och handledning 

återkommande efterfrågas. Slutsatser: Sjuksköterskor behöver stöd i arbetet med den 

här frågan. Specifik utbildning och utarbetade riktlinjer skulle utgöra bra verktyg, samt 

om stöd och debriefing också arrangerades från ledningsnivå. Ett förbättrat samarbete 

med socialtjänsten skulle kunna avdramatisera processen att anmäla. 
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Abstract 

Background: Child abuse leave marks into adulthood. Research shows that abused 

children take higher risks in their teens, report lower self-estimated health as adults, are 

overrepresented in several physical and psychological conditions, and also hold lower 

socioeconomic status. Child abuse includes all forms of physical, psychological and 

emotional abuse as well as neglect. It is the outermost responsibility of the Swedish 

state to protect all children under the age of 18. As a part of that responsibility some 

professions, including health care personnel, are legally liable to report to social 

services. However, figures indicate that health care personnel in comparison to other 

professions with duty of mandatory reporting are under-reporting. Aim: To describe 

nurses’ experiences of in their role as professionals meeting abused or neglected 

children. Method: A descriptive literature review of ten studies with a qualitative 

approach. Main results: Meeting abused or neglected children is often a very emotional 

experience and several nurses express a need of support. A feeling of being unprepared 

is common and an insecurity of when to report a case is shown among many nurses. 

More education on the subject is requested as well as guidelines and support from the 

employer. Conclusion: Nurses are in need of support regarding these issues. Specific 

education, guidelines and a better communication with the child protective services has 

all emerged as possible improvements that can be implemented. 
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Introduktion 

Ett samhällsansvar 

Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett samhällsansvar. År 1990 var Sverige ett 

av de första länderna med att skriva under FN:s konvention om barns rättigheter, vilken 

bland annat säger att barn har rätt att växa upp i trygga miljöer och ska skyddas från 

psykiskt och fysiskt våld, vanvård och utnyttjande. I den definieras barn som människor 

under 18 år och konventionen tydliggör att det är föräldrarna som i första hand ansvarar 

för barnet, dess behov och utveckling men anger samtidigt att staten har ett slutgiltigt 

ansvar om föräldrarna av någon anledning inte kan uppfylla sitt (Barnombudsmannen 

2015, Rädda Barnen 2017). Detta stämmer även bra överens med det som står i 

föräldrabalken och socialtjänstlagen (SFS 1949:381; SFS 2001:453). Som ett steg i 

detta statliga skydd är personal anställda inom bland annat hälso- sjukvård, skola och 

socialtjänst skyldiga att anmäla till socialnämnden om de i sin yrkesroll får kännedom 

om att ett barn far illa. Sedan den 1 januari 2013 gäller denna anmälningsskyldighet 

redan vid misstanke om att ett barn far illa, samt att en anmälan ska upprättas 

omedelbart (SFS 2001:453, Socialstyrelsen 2014a). 

 

Barnmisshandel 

Trots att Sverige förbjöd barnaga helt 1979 (SFS 1949:381), så utsätts barn idag 

fortfarande för våld och det finns studier som visar att nästan var sjunde barn i Sverige 

någon gång har blivit slagen av en vuxen (Rädda Barnen 2018a). Definitionen av 

barnmisshandel är ett barn som utsätts för uppsåtligt kroppsligt våld, kränkande 

behandling eller vanvård av en person med så kallat vuxenansvar för barnet. Det vill 

säga av en förälder, lärare eller tränare (Nationalencyklopedin 2018). Det är svårt att ta 

reda på den egentliga omfattningen av barnmisshandel då våldet ofta inte anmäls. 

Statistiken visar att grova brott anmäls oftare än lindriga, brott mellan obekanta oftare 

än mellan bekanta, brott som sker på allmän plats oftare än de som sker privat 

(Brottsförebyggande rådet 2017). Omvänt innebär detta att många lindriga 

misshandelsbrott som sker i hemmen av bekanta förövare aldrig anmäls. 

 

Barn som far illa 

Begreppet barnmisshandel särbehandlas inte i svensk lag från övrig misshandel och har 

därför starkt fysiskt fokus (SFS 1962:700). FN:s barnrättskommitté belyser dock att det 

lidande och de konsekvenser som icke fysiskt våld kan få för ett barn inte får bortses, 
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och nämner förslag så som psykisk misshandel, försummelse och barn som bevittnar 

våld i hemmet (Unicef 2018). Detta ligger närmare Socialstyrelsens definition av barn 

som far illa, vilket grundar sig på det engelska begreppet child maltreatment, något 

WHO definierar som alla typer av övergrepp, försummelse och utnyttjande som orsakar 

faktisk eller potentiell skada för barnets hälsa eller utveckling (Socialstyrelsen 2014a). 

Även barnkonventionen tar upp att det inte enbart är barnets fysiska hälsa som ska 

främjas utan också barnets psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling (Rädda 

Barnen 2017). 

 

Konsekvenser i framtiden 

Oavsett om ett barn skadas fysiskt eller inte, så leder barnmisshandel ofta till allvarliga 

känslomässiga och psykiska skador. Barnets utveckling störs, detsamma gäller dess 

självkänsla och förutsättningar för att kunna skapa goda relationer till andra (Rädda 

Barnen 2018b). Det finns flera studier som visar på samband mellan missförhållanden i 

barndomen och en rad olika konsekvenser i vuxenlivet. Det rör sig om allt från 

sjukdomar till sämre socioekonomisk status, ökat riskbeteende samt sämre självskattad 

hälsa. Bland sjukdomar och hälsorelaterade problem där personer som farit illa som 

barn är överrepresenterade nämns: hjärt- kärlsjukdomar, kroniska lungsjukdomar, 

huvudvärk, sömnproblem, olika missbruksproblem, övervikt, depressioner, 

självmordstankar, ångest, koncentrationsbesvär, högre nyttjande av sjukvården. Rörande 

sämre socioekonomisk status nämns hemlöshet, lägre utbildning och svårare att behålla 

arbeten (Afifi et al. 2014, Dube, Cooks & Edwards 2010, Felitti et al. 1998, Kalmakis & 

Chadler 2014). Listan med negativa konsekvenser kan göras lång och det syns även ett 

graderat samband mellan antalet olika missförhållanden i barndomen med antal 

hälsorelaterade problem i vuxenlivet (Dube, Cooks & Edwards 2010, Felitti et al. 1998, 

Greenfield & Marks 2009). 

 

Barn är i beroendeställning 

Enligt både svensk lag och FN:s barnkonvention är det vårdnadshavarens rätt och 

skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet, även om barnets önskemål och 

synpunkter med stigande ålder och utveckling ska få mer utrymme (SFS 1949:381; 

Rädda Barnen 2017). Detta innebär att barn står i en stark beroendeposition till sina 

vårdnadshavare, vilken kan bli en väldigt utsatt position i de fall där det är 

vårdnadshavarna som orsakar att ett barn far illa. Då blir kontakten med andra vuxna 
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inom exempelvis vård och skola extra viktig, och Socialstyrelsen framhåller att 

professionella aktörer behöver ha kunskap och ständig beredskap för att upptäcka dessa 

barn. Dock finns det undersökningar som visar på underrapporteringar från hälso- och 

sjukvården vad gäller anmälningsskyldigheten till socialnämnden, vilket innebär att alla 

barn som far illa inte får det stöd och skydd från samhället som de behöver 

(Socialstyrelsen 2014a). 

 

Kari Martinsens omvårdnadsteori 

Kari Martinsen är en norsk sjuksköterska och omvårdnadsteoretiker född 1943 i Oslo 

som framför allt har bidragit till den omvårdnadsteoretiska utvecklingen i Skandinavien. 

Hon började arbeta inom psykiatrin där hon fick upp ögonen för sociala orättvisor och 

hon började fråga sig hur samhället och hennes profession måste vara konstruerat för att 

kunna hjälpa de sjuka och svaga. Hennes arbete har en stark filosofisk grund där hennes 

sätt att tänka ger en moralisk motivation till agerande. Hon menar att vi alla står bundna 

till varandra i relationer då ingen kan leva ensam, och att dessa relationer inte är lösa 

och påhittade utan sker i konkreta situationer där situationens innehåll ställer etiska krav 

på handlande. Hon beskriver begreppet omsorg som något fundamentalt, något som 

utgör grunden för mänskligt liv och inte enbart något som hör till omsorgsyrken och 

omvårdnad – och för Martinsen är omsorg tätt sammankopplat med moral. Det handlar 

om att ansvara för de svaga. Att handla för den andres bästa. Att ha insikt om att alla 

människor kan komma i situationer där de är i beroende av hjälp från andra (Alligood 

2014; Kirkevold 2000). Denna omvårdnadsteori kan därför motivera sjuksköterskor att 

ta steget från tanke till handling när det kommer till en oroskänsla de känner för ett 

barn, och anses därför som lämplig till föreliggande litteraturstudie. 

 

Miljö 

Miljö är ett av omvårdnadens bärande begrepp som sjuksköterskan arbetar utifrån och 

brukar i den meningen vanligen betraktas som den fysiska miljö där omvårdnaden 

praktiskt utförs (Edvardsson & Wijk 2015), men likt Martinsen går det även att tänka 

miljö ur ett socialt perspektiv (Alligood 2014). Barn och ungdomars utveckling sker i 

samspel med den omgivande sociala miljön. För små barn är det oftast föräldrarna som 

är de viktigaste personerna, men i och med att barnet växer, får kamrater och skola 

större betydelse. Vad som betraktas som acceptabelt och vad som betraktas som 

bristande i omsorg kan vara otydligt (Enskär & Golsäter 2014), men det viktiga för 
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sjuksköterskan vid möten med barn är att fundera över barnets omgivande miljö och om 

den är lämplig för barnets behov och utveckling. Detta i enlighet med sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden att främja hälsa och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). 

 

 

Problemformulering 

Flera studier visar att olika former av omsorgssvikt i barndomen ger verkningar även i 

vuxenlivet (Afifi et al. 2014, Dube, Cooks & Edwards 2010, Felitti et al. 1998, 

Kalmakis & Chadler 2014). Att barn ska få växa upp i trygga hem skyddade från 

utsatthet är ett samhällsansvar, det står tydligt i FN:s konvention om barns rättigheter 

(Rädda Barnen 2017). Dock befinner sig barn i stark beroendeställning till vuxna och 

blir därför extra sårbara de gånger vårdnadshavares förmåga att ombesörja deras behov 

sviktar (SFS 1949:381). För att samhället ska kunna stödja de barn som behöver hjälp 

ligger bland annat ett ansvar på personal inom hälso- och sjukvård att anmäla till 

socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Detta står i socialtjänstlagen 14 kap 

(SFS 2001:453). Dock finns undersökningar som visar på underrapporteringar från just 

hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 2014a). Att studera de erfarenheter sjusköterskor 

har av att ha mött barn som farit illa kan därför vara av intresse för såväl 

nyutexaminerade som övriga sjuksköterskor i ett steg att förbereda sig själva, men även 

för utbildningsenheter och arbetsgivare som bör organisera sig så att sjuksköterskors 

arbete med frågan underlättas. Då kanske fler fall kan anmälas och att barn som far illa 

får den hjälp de behöver. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

att i sin profession möta barn som far illa, samt att beskriva undersökningsgruppen i de 

inkluderade artiklarna. 

 

Frågeställningar 

Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av möten med barn som farit illa? 

Hur väl är undersökningsgrupperna beskrivna i de inkluderade artiklarna? 
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Metod 

Design 

En litteraturstudie med beskrivande design (Polit & Beck 2008). 

 

Sökstrategi 

För att söka artiklar till studien användes databaserna CINAHL samt MedLine via 

webbsidan PubMed. Detta enligt rekommendationer av Polit och Beck (2008) som 

beskriver att dessa innehåller omfattande litteraturförteckning specifik för forskning 

inom omvårdnad respektive medicin. För att få fram relevanta sökord som kan tänkas 

svara på litteraturstudiens syfte utforskades CINAHL Headings samt Medical Subject 

Headings (MeSH), vilket är ämnesordlistorna till respektive databas. Child Abuse 

användes som ämnesord i båda databaserna CINAHL och MedLine vilket inkluderade 

underrubriker som Child Maltreatment och Child Neglect. Eftersom syftet med 

föreliggande litteraturstudie var att beskriva erfarenheter av att möta barn som farit illa 

allmänhet – och inte för någon specifik typ av barnmisshandel - blev Child Abuse därför 

ett brett paraplybegrepp att söka under. Att använda sig av de ämnesord som finns i en 

databas rekommenderas också av Polit och Beck (2008) då det genererar sökningar som 

överlappar vad gäller ämnesinnehåll istället för att enbart få sökträffar på det specifikt 

skrivna ordet. Nurses är även det ett ämnesord i båda databaserna, dock saknades ett 

liktydligt ämnesord för erfarenhet varför Nurses Experiences istället användes som fri 

text-sökning. Sökordskombinationerna som användes till föreliggande studie blev 

således Child Abuse och Nurses Experiences i CINAHL, samt Child Abuse och Nurses i 

MedLine. Samtliga sökningar smalnades av genom att använda den booleska söktermen 

AND, vilket genererar sökträffar som enbart innehåller en kombination av angivna 

sökord. Vid sökningen i CINAHL användes Child Abuse som fri text-sökning då det 

genererade fler sökträffar och fick med artiklar som annars exkluderades. I den 

kompletterande sökningen i PubMed användes även funktionen Major Topic angående 

sökordet Child Abuse, vilket innebar att sökningen enbart gav träffar där Child Abuse 

utgjorde artiklarnas huvudtema. För att begränsa sökningen ytterligare användes limits 

gällande språk (svenska och engelska) samt publiceringsdatum ej före år 2008. Detta 

eftersom författaren till föreliggande studie endast behärskar dessa två språk och endast 

är intresserad av den senaste forskningen. 
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Tabell 1: Utfall av databassökningar 

Databas Sökdatum & 

Begränsningar 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

Valda 

artiklar  

CINAHL 2018-01-18 

English/Svenska 

2008-2018 

“Child Abuse” (fri text) 

AND “nurses 

experiences” (fri text) 

108 

 

22 7 

MedLine  via 

PubMed 

2018-01-22 

10 år 

("Child Abuse" [MeSH 

Major Topic]) AND 

("Nurses"[Mesh]) 

51 8 1 

Manuell sökning 

via artikelreferens 

    2* 

Summa artiklar:   159 30 10 

*Dessa två artiklar markeras även med två ** i referenslistan samt övriga tabeller 

 

 

Urvalskriterier 

För att på ett systematiskt sätt välja ut artiklar relevanta för kommande litteraturstudie 

formulerades inklusions- och exklusionskriterier. Dessa formulerades med eftertanke 

eftersom urvalet till stor del påverkar studiens resultat (Polit & Beck 2008). 

Inklusionskriterier var att artiklar svarade på studiens syfte och därmed handlade om 

barn som farit illa samt belyste sjuksköterskors perspektiv. För att inkluderas krävdes 

också att artiklarna bestod av empiriska studier, fanns fritt tillgängliga via Högskolan i 

Gävle samt var uppbyggda på ett vetenskapligt sätt med introduktion, metod, resultat 

samt diskussion väl beskrivna. Författaren till föreliggande studie valde även att enbart 

inkludera artiklar med kvalitativ ansats eftersom dessa har förmåga att beskriva 

människors upplevda erfarenheter på ett mer utförligt sätt jämfört med kvantitativa 

studier (Polit & Beck 2008). Artiklar exkluderades som ej svarade på syftet, ej var fritt 

tillgängliga via biblioteket på Högskolan i Gävle, hade annan ansats än kvalitativ eller 

där sjuksköterskors erfarenheter ej tydligt gick att urskilja. Även icke empiriska studier 

eller studier som saknade en tydligt vetenskaplig struktur exkluderades. En 

sammanställning av inklusions- respektive exklusionskriterier finns att se i tabell nedan, 

se Tabell 2. 
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Tabell 2: Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

- Belysa sjuksköterskans perspektiv av att 

möta barn som far illa* 

- Empiriska studier 

- Artiklar fritt tillgängliga via Högskolan I 

Gävle 

- Vetenskapligt uppbyggda artiklar enligt 

IMRaD eller likvärdigt 

- Studier med kvalitativ ansats 

 

- Handlar ej om barn som farit illa*, eller 

riskerat att fara illa* 

- Belyser ej sjuksköterskans perspektiv 

- Litteraturstudier eller andra icke empiriska 

studier 

- Artiklar som ej var fritt tillgängliga via 

Högskolan i Gävle 

- Studier som ej följer en tydligt vetenskaplig 

struktur (likt IMRaD) 

- Studier med kvantitativ design 

*Innefattar fysisk och emotionell misshandel, sexuella övergrepp samt omsorgssvikt av barn. 

 

 

Urvalsprocessen och utfall av möjliga artiklar 

Det totala antalet sökträffar uppgick till 159 artiklar från databaserna CINAHL och 

MedLine. Samtliga titlar och abstract lästes för att bedöma deras relevans till 

kommande litteraturstudie. Av dessa artiklar exkluderades 129 stycken på grund av att 

de mötte ett eller flera av angivna exklusionskriterier. Hundratvå artiklar svarade ej på 

syftet till kommande litteraturstudie, en var dubblett, 21 stycken var ej empiriska 

studier, fem var kvantitativa studier. Efter detta första urval kvarstod 30 artiklar. Tre 

stycken visade sig vara dubbletter, åtta artiklar var ej vetenskapligt uppbyggda med 

introduktion, metod och resultat väl beskrivna. Fyra artiklar var fjärrlån. Detta lämnade 

kvar 15 möjliga artiklar, vilka lästes och granskades i sin helhet. Sju av dessa svarade 

efter närmare granskning ej på studiens syfte varför de exkluderades. Totalt ansågs åtta 

artiklar relevanta och valdes till den föreliggande litteraturstudien. Ytterligare två 

artiklar inkluderades från referenslistor till artiklar som tidigare exkluderats på grund av 

att de var litteraturstudier. Totalt inkluderades tio artiklar till den föreliggande 

litteraturstudien, se Figur 1. 
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Figur 1, Flödesschema urvalsprocess. 

 

Dataanalys 

Analysarbetet utgick från Forsberg och Wengströms (2016) förklaring av analys och 

syntes, vilka beskrivs som att dela upp i mindre delar respektive sätta ihop delar till en 

helhet, för att så försöka kommunicera och presentera kärnan av insamlad data. 

Samtliga tio artiklar lästes först igenom i sin helhet för att skapa ett grepp om deras 

innehåll och en sammanfattande tabell skapades, se bilaga 1 - Tabell 3, Resultatöversikt. 

Därefter lades fokus på resultatdelen där information söktes som specifikt svarade på 

litteraturstudiens syfte och frågeställning. Intressant material markerades med 

överstrykningspennor och nyckelord noterades i marginalen. Detta upprepades flera 

gånger för varje artikel i ett försök att verkligen hitta allt som svarade på studiens syfte. 

På ett så objektivt sätt som möjligt summerades sedan de markerade styckena från varje 

artikel med ett fåtal ord, koder. Författaren sökte sedan efter övergripande mönster där 

koder från olika artiklar kunde samlas till teman. För att underlätta detta arbete skrevs 

koder ut på papperslappar, som numrerades för att härleda till referenser. Preliminära 

teman skapades och först efter att ha kontrollerat att samtliga koder under en kategori 

verkligen hörde ihop, samt att ingen kod blev ensam, beslutades om huvudkategorier 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). För att besvara den metodologiska 

frågeställningen granskades artiklarnas metoddelar med fokus på undersökningsgrupp 

och urvalsmetoder. Demografiska aspekter som ålder och kön på deltagarna samt 

verksamma år inom yrket markerades med överstrykningspenna och sammanställdes i 
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tabellform, se Bilaga 2, Tabell 4, Metodologisk översikt. Denna tabell användes sedan 

som underlag då en granskning av urvalsgrupperna genomfördes med stöd av Polit och 

Beck (2008), Forsberg och Wengström (2016) samt Henricson (2017). 

 

Etiska överväganden 

Författaren till föreliggande studie har eftersträvat ett professionellt och objektivt 

förhållningssätt genom hela arbetsprocessen, från urval av material till analys och 

presentation av innehållet. Inga artiklar har exkluderats på grund av personliga åsikter, 

alla artiklar och allt resultat som varit relevant för studien och svarat på inklusions- och 

exklusionskriterier har redovisats. Vid urval av artiklar har även deras etiska 

överväganden kontrollerats (Forsberg & Wengström 2016). Författaren är väl medveten 

om Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för god medicinsk forskning och motsätter sig 

fabricering, stöld samt plagiat av data och avser att presentera resultat ärligt utan att 

förvränga. 

 

Resultat 

Studerad data resulterade i fem övergripande teman vilka redovisas under varsin 

huvudrubrik: Att bli varse barn som far illa, Erfarenheter av emotionell påverkan och 

behovet av emotionellt stöd, Erfarenheter av att arbeta familjecentrerat, Erfarenheter av 

att anmäla missförhållanden samt Erfarenheter av betydelsen av stöd och utbildning. 

Den sjätte och sista huvudrubriken avser den metodologiska granskningen av 

urvalsgrupperna. 

 

1. Att bli varse att barn far illa 

Sjuksköterskor berättade att det kan finnas olika signaler på att ett barn far illa. Det kan 

röra sig om fysiska tecken, signaler i miljön kring barnet, beteende hos barnet självt 

eller dess föräldrar, eller något litet som blir sagt (Francis et al. 2012; Schols, de Ruiter 

& Öry 2013). Fysiska tecken kan vara blåmärken eller att barnet inte utvecklas som det 

ska (Francis et al. 2012). Beteende kan handla om att barnet är väldigt ängsligt och vill 

krypa upp i allas knän, eller så visar de ingenting och det är istället miljön kring barnet 

som får en sjuksköterska att uppmärksamma situationen (Schols, de Ruiter & Öry 

2013). I studien av Leite, Beserra, Scatena, da Silva och Ferriani (2016) framkom hur 

familjer som försöker hålla problem hemliga istället maskerar med andra klagomål. I 
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flera studier nämnde sjuksköterskor magkänsla, eller intuition, som det som får dem att 

uppmärksamma en situation. Det är en svårdefinierad känsla av att någonting inte står 

rätt till med ett barn eller hos en familj. En omedveten och automatisk upplevelse som 

många sjuksköterskor ansåg grundar sig på deras erfarenheter och som benämns som 

viktig då den många gånger utgör startskottet för vidare utredning (Rouf, Larkin & 

Lowe 2011; Rowse 2009; Schols, de Ruiter, & Öry 2013; Söderman & Jackson 2011). 

En sjuksköterska förklarade exempelvis i Schols, de Ruiter och Örys studie (2013) att 

hon många gånger först inte kunde peka ut vad hon uppmärksammat mer än att 

magkänslan sagt henne att något var på tok. 

 

 

2. Erfarenheter av emotionell påverkan och behovet av emotionellt stöd 

2.1 Att bli illa berörd 

Att komma i kontakt med barn som farit illa väckte många gånger starka känslor hos 

personalen. De flesta var negativa så som ilska, sorgsenhet, frustration, hemskhet, 

hotfullhet samt att hela situationen var påfrestande men även känslor av empati för 

familjens situation togs upp (Barrett, Denieffe, Bergin &  Gooney 2016; Rowse 2009; 

Söderman & Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv  Ygge 2008). För många dröjde sig dessa 

känslor kvar, följde med hem och tankar på de här familjerna kunde finnas kvar långt 

efteråt (Barrett et al. 2016; Rowse 2009; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). Exempelvis 

mindes en barnsjuksköterska ett 30 år gammalt fall som påverkat henne så starkt att hon 

upplevt problem med att möta barn i liknande situationer efteråt (Rowse 2009). Även 

Tingberg, Bredlöv och Ygge (2008) visade på specifika fall där personal efter svåra 

situationer gått hem utan att någonsin pratat igenom det som skett med någon. En 

sjuksköterska i studien av Rowse (2009) berättade hur hon känt sig isolerad och 

övergiven då ingen visste vad hon gick igenom. 

2.2 Kollegor som emotionellt stöd 

Behovet av emotionellt stöd var ett återkommande tema i flera av studierna (Barrett et 

al. 2016; Rowse 2009; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Söderman & Jackson 2011; 

Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). I studien av Barrett et al. (2016) där sjuksköterskor 

vårdat barn som utsatts för icke-olycksfallsskador uppgav fem av tio deltagare att det 

aldrig går att vara helt emotionellt förberedd på det mötet. Kollegor framhölls som ett 

viktigt stöd, en emotionell ventil att få ventilera genom (Barrett et al. 2016; Rouf, 
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Larkin & Lowe 2012; Rowse 2009; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Söderman & 

Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). Förutom varandra angav BVC-

sjuksköterskorna i Söderman och Jacksons studie (2011) att även barnpsykologer och 

läkare kunde utgöra ett stöd, men som deltagarna i Rouf, Larkin och Lowes studie 

(2012) påpekade så är detta avhängande jargongen i det aktuella arbetsteamet. I studien 

av Barrett et al. (2016) framkom även en skillnad mellan mer och mindre erfarna 

sjuksköterskor. En ny sjuksköterska menade att hon inte var förberedd på barn som farit 

illa som patientgrupp, medan en äldre och mer erfaren sjuksköterska i samma studie 

påpekade att nyare kollegor hade svårare att be om hjälp. Sjuksköterskor med mer rutin 

kände därför ett ansvar och utsåg sig själva till att bistå de nyare kollegorna med stöd. 

Förutom det informella stöd som kollegorna bistår efterfrågades i flera studier mer 

formella stödsamtal och menade samtidigt på stora brister i det emotionella stödet från 

ledningsnivå (Barrett et al. 2016; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Tingberg, Bredlöv & 

Ygge 2008). 

 

3. Erfarenheter av att arbeta familjecentrerat 

3.1 En situation som skapar ambivalenta känslor 

Att känna dessa känslor skapade även en ambivalens hos många sjuksköterskor. Flera 

studier tog upp att det blir en svår situation för dem att möta och arbeta i och med en 

familj där personen som orsakat barnet skada även är en del av familjen. Det skapades 

en inre konflikt av att känna något så starkt och samtidigt låtsas om att så inte var fallet 

(Barrett et al. 2016; Rowse 2009; Söderman & Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv & 

Ygge 2008). En del hade exempelvis svårt att gå in till barnen när deras föräldrar 

närvarade såvida de inte hade en uppgift att utföra. Det fanns till och med dem som inte 

ens hade behov av att känna empati för dessa föräldrar (Tingberg, Bredlöv & Ygge 

2008). Sjuksköterskorna i samma studie förklarade detta med att de är vana att stödja 

familjer i svåra situationer, men att det i dessa situationer blir motvilligt. 

3.2 Vilja att agera professionellt 

Trots ambivalenta känslor fanns en stark vilja att bevara ett professionellt arbetssätt i 

flera av studierna. Att lägga sina personliga värderingar åt sidan, att se till barnets bästa 

samt att fortsätta ge god familjecentrerad vård (Barrett et al. 2016; Söderman & Jackson 

2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). Sjuksköterskor i studien av Tingberg, Bredlöv 
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och Ygge (2008) berättade hur vårdnadshavare som utsatt sitt barn för skada också är i 

behov av tröst. Att de på ett vis också sökt hjälp och behöver en vårdande situation. De 

förklarade hur de själva inte kan förstå föräldrarna men att sjuksköterskans roll går ut på 

att vårda och inte att döma, varför de måste utgå från barnets bästa och möta dessa 

föräldrar på ett professionellt sätt. I studien av Barrett et al. (2016) framkom att 

sjuksköterskorna även är medvetna om att de ingår i en rättslig process och därför är 

mycket noga med att återge information sakligt och korrekt utan egna värderingar. 

3.3 Vikten av goda relationer till familjerna 

En god relation till familjen nämndes som en nyckelaspekt i flera studier när det 

kommer till att hjälpa och stötta utsatta familjer (Barrett et al. 2016; Davidov, Jack, 

Frost & Coben 2012; Rouf, Larkin & Lowe 2012; Schols, de Ruiter & Öry 2013; 

Söderman & Jackson 2011). BVC-sjuksköterskor i Söderman och Jacksons studie 

(2011) framhöll att tidiga insatser är viktiga men att det kräver att en god kontakt till 

familjen först etableras. En del kan nämligen känna sig kränkta när BVC lägger sig i 

frågor rörande barnen medan andra kan känna lättnad över att få hjälp. 

Barnsjuksköterskorna i studien av Barrett et al. (2016) menade att relationen till 

föräldrarna också påverkades av hur föräldrarna reagerade. Ärlighet hade positiv 

påverkan medan oärlighet och förnekande hade motsatt effekt. Vårdpersonalen i Schols, 

de Ruiter och Örys studie (2013) betonade att kommunikationsförmågan med 

föräldrarna är A och O. Personalen måste kunna lyssna till föräldrarna, följa upp utan att 

ifrågasätta samt visa respekt. De framhöll dock att de vårdande relationerna ibland kan 

förblinda personal från att upptäcka tecken på att allt inte står rätt till eftersom det är 

svårare att tro illa om någon du etablerat en kontakt med. Att prata med föräldrarna om 

situationer där barn riskerar att fara illa upplevdes av många som svårt, att därför få 

redskap och träning i att specifikt kommunicera med föräldrar var något som flera 

önskade (Barrett et al. 2016; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Tingberg, Bredlöv & Ygge 

2008). 

 

4. Erfarenheter av att anmäla missförhållanden 

4.1 Självklara och oklara fall 

I flera studier refererade sjuksköterskor till självklara respektive oklara fall. Gemensamt 

för många självklara fall var att de handlar om tydligt fysiskt våld där det fanns 

objektiva bevis på misshandel eller missförhållanden, medan de oklara fallen mer 
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berörde misstankar om psykisk misshandel eller försummelse där signaler var mer 

otydliga (Eisbach & Driessnack 2010; Leite et al. 2016; Rouf, Larkin & Lowe 2012; 

Rowse 2009; Schols, de Ruiter, & Öry 2013; Söderman & Jackson 2011). När det rörde 

sig om tydliga tecken fanns det inga tvivel, sjuksköterskorna menade att det då inte 

längre var ett individuellt beslut utan de måste anmäla händelsen (Eisbach & Driessnack 

2010). Då går processen från att bli varse att ett barn far illa tills dess att en anmälan är 

gjord mycket snabbt. 

 

När det istället rörde sig om subjektiva signaler eller där det var brist på klara symtom 

och bevis, så upplevde sjusköterskorna att det genast blev mycket svårare att veta hur de 

borde agera (Davidov et al. 2012; Eisbach & Driessnack 2010; Leite et al. 2016; Rouf, 

Larkin & Lowe 2012; Rowse 2009; Schols, de Ruiter, & Öry 2013; Söderman & 

Jackson 2011). Not always a clear cut var ett uttryck som förekom både i studien gjord 

av Eisbach och Driessnack (2010) samt den av Rouf, Larkin och Lowe (2012). Att soft 

concerns var ogripbara togs upp i studien av Rowse (2009), samt att det dessa gånger 

också blev svårare att motivera för sina kollegor att åtgärder behöver vidtas. Flera 

artiklar visade att kollegor, så som andra sjuksköterskor eller läkare och socialarbetare, 

inte alltid bedömde allvaret i ett barns situation på samma sätt (Eisbach & Driessnack 

2010; Francis et al. 2012; Rouf, Larkin & Lowe 2012, Rowse 2009), vilket kunde göra 

sjuksköterskan ännu mer osäker på sin egen bedömning (Rowse 2009). 

 

Att arbeta i en gråzon utan tydliga bevis upplevdes stressande och komplext. Flera 

sjuksköterskor nämnde en rädsla för att göra felbedömningar. De ifrågasätta sig själva 

och undrar om deras personliga värderingar spelade in. Flera upplevde sig inte ha 

tillräckligt med bevis för att anmäla varför de gärna valde att vänta och istället göra 

grundligare undersökningar kring fallet för att skapa sig en bild av helheten (Barrett et 

al. 2016; Eisenbach & Driessnack 2010; Francis et al. 2012; Rouf, Larkin & Lowe 

2011; Rowse 2009; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008).  

En del reflekterade över att en anmälan kan göra så att föräldrarna förlorar vårdnaden 

och om de i så fall kunde leva med det (Eisbach & Driessnack 2010). Andra gick hem 

och hoppas att de handlat rätt (Rouf, Larkin & Lowe 2011). 

 

Vid just otydliga tecken var det vanligare att sjuksköterskornas egna värderingar och 

jämförelser med sin egen barndom tog större plats (Barrett et al. 2016; Rouf, Larkin & 
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Lowe 2011; Schols, de Ruiter & Öry 2013), även om de själva också ansåg att det 

kunde medföra risker. Sjuksköterskorna i Schols, de Ruiter och Örys studie (2013)  

menade att subjektiviteten i deras egna värderingar ibland användes som ursäkter till att 

inte agera. Att de satte ribban för lågt för vad som var acceptabelt samtidigt som den 

sattes för högt för vad som borde anmälas. I samma studie efterfrågade sjuksköterskorna 

information om vad som anses som normalt. Vad är barns basbehov, och vad är 

tillräckligt bra föräldraskap? Sjuksköterskorna i studien av Davidov et al. (2012) 

önskade även de mer konkreta direktiv på när våld i nära relationer ska anmälas till 

socialnämnden. När anses det vara en fara för barnet? Eftersom de amerikanska 

sjuksköterskorna i studien ej enligt lag är skyldiga till att anmäla dessa fall, uttrycktes 

ett missnöje över att beslutet hamnade hos dem själva. 

4.2 Oro för påföljder 

Flera studier visade på en oro som sjuksköterskorna hade för vad deras handlande - att 

anmäla eller inte – kunde få för konsekvenser (Eisbech & Driessnack 2010; Rouf, 

Larkin & Lowe 2011; Rowse 2009). Exempelvis fanns en oro för att sjuksköterskorna 

själva skulle påverka barnen när de ställde frågor, eller att deras anmälan kunde utlösa 

någonting som utsätta barnen för risk (Eisbech & Driessnack 2010; Francis et al. 2012). 

Att förlora vårdkontakten med familjen var annars det som många sjuksköterskor i flera 

av studierna bekymrade sig för då det skulle skriva en anmälan, eftersom det skulle 

innebära att de själva ej längre kunde bistå familjen och barnet (Davidov et al. 2012; 

Eisbach & Driessnack 2010; Rouf, Larkin & Lowe 2011; Schols, de Ruiter & Öry 

2013). Det fanns även dem som oroade sig för sin egen säkerhet (Eisbach & Driessnack 

2010; Leite et al. 2016; Schols, de Ruiter & Öry 2013), och menade att det saknas skydd 

för anställda och deras familjer från arbetsgivaren. En sköterska i studien av Schols, de 

Ruiter och Öry (2013) beskrev hur hon själv hade ordnat skydd av polisen på grund av 

rädsla för en anhörig efter att hon gjort en anmälan. Flera av sjuksköterskorna bodde i 

små samhällen där klienter kände dem vid namn och sjuksköterskor menade att en 

anmälan kunde uppfattas som ett personligt klagomål av vissa anhöriga (Eisbach & 

Driessnack 2010; Francis et al. 2012; Liete et al. 2016; Schols, de Ruiter & Öry 2013). I 

samma studier förklarades att det därför kunde vara ett hinder att verka o bo på små 

orter, där alla känner alla, när det kommer till att utforma en anmälan. En rädsla för att 

dra förhastade slutsatser beskrevs. En skolsköterska ur studien av Francis et al. (2012) 

berättade hur hon som jobbat i fyra år fortfarande ifrågasätta sig själv i fall rörande barn 
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som far illa just på grund av att hon tidigare - som hon själv uttryckte det - hamnat i 

”hetluften”. 

4.3 De som inte tvivlar på att anmäla 

Dock uppgav vissa sjuksköterskor att de sällan tvivlade utan anmälde sina misstankar 

på en gång (Eisbach & Driessnack 2010; Francis et al. 2012; Söderman & Jackson 

2011). Flera av sjuksköterskorna som intervjuades i Eisbach och Driessnacks studie 

(2010) menade att de för att kunna hjälpa barnen måste låta sig involveras. Många av 

sjuksköterskorna i samma studie hade själva gjort flera orosanmälningar till 

socialtjänsten och menade på så vis att ”det kommit över tröskeln”, att det inte längre 

ansågs som en stor sak för dem att göra en anmälan. BVC-sjuksköterskor i Södermans 

och Jacksons studie (2011) uttalade sig likartat då de anser att man inte ska fundera så 

mycket i de fall där det råder osäkerhet. Då är det säkrast att kontakta socialtjänsten 

oavsett. De berättade också att det ofta känns bra då en anmälan väl är gjord. Flera 

sjuksköterskor påpekade även att de aldrig vill se tillbaka och ångra att de aldrig gjorde 

något (Eisbach & Driessnack 2010; Söderman & Jackson 2011).  

4.4 Relationen till socialtjänsten 

I flertalet av studierna framkom en stor frustration hos sjuksköterskorna gentemot 

socialtjänsten, eller motsvarande myndighet i vederbörande land. Flera saknade 

återkoppling och upplevde att det inte hände någonting med deras anmälningar, vilket 

fick dem att känna att deras oro inte togs på allvar (Barrett et al. 2016; Eisbach & 

Driessnack 2010; Francis et al. 2012; Leite et al 2016; Rowse 2009; Schols, de Ruiter & 

Öry 2013; Söderman & Jackson 2011). Sjuksköterskorna i Schols, de Ruiter och Örys 

studie (2013) uppgav att socialtjänsten är för byråkratisk, att de är svåra att nå och att 

processen tar för lång tid att dra igång. När de sedan upplevde att deras anmälningar inte 

togs på allvar så påverkades det deras vilja att fortsättningsvis rapportera. I studien av 

Eisbach och Driessnack (2010) upplevdes socialtjänsten som överbelagd varför 

sjuksköterskorna uttömde alla sina egna tillgängliga resurser innan de rapporterade till 

myndigheten. Dock fanns det sjuksköterskor från samma studie som menade att de 

måste stå på sig. Om det upplevdes som att en anmälan inte togs om hand på rätt sätt, så 

måste en till anmälan göras, och en till. Så länge det fanns skäl till oro för barnet. En 

sjuksköterska ur studien av Tingberg, Bredlöv och Ygge (2008) önskade att 

socialtjänsten kunde samla ihop sjukvårdspersonalen och berätta vad som förväntades 



 

16 

 

av dem. Information och feedback saknades, och att om de bara fick förklarat hur de 

borde agera vid händelser då barn far illa så skulle deras jobb vara mycket enklare. De 

gånger socialtjänsten nämnts i goda ordalag är just vid de tillfällen de har ringt tillbaka 

och följt upp fall (Schols, de Rutier & Öry 2013), eller då sjuksköterskorna fått positiv 

respons och stöttning med sin anmälan (Francis et al. 2012). 

4.5 Känsla av otillräcklighet 

En del sjuksköterskor beskrev hur de upplevde slitningar i sin arbetsroll, att de önskade 

att de kunde göra mera för barnen men att de många gånger satt fast i systemet (Francis 

et al. 2012; Leite et al. 2016; Rouf, Larkin & Lowe 2011; Schols, de Ruiter & Öry 

2013; Söderman & Jackson 2011). Sjuksköterskor i studien av Rouf, Larkin & Lowe 

(2011) beskrev en hjälplöshet då förseningar och brister berodde på andra aktörer, eller 

då det blev svårt att fokusera på barnen på grund av andra arbetsuppgifter. I en studie 

var det just arbetsbelastning och underbemanning som ansågs vara orsakerna till fåtalet 

rapporteringar till socialtjänsten (Leite et al. 2016). Brist på finansiella medel var en 

annan orsak som kom upp i studien av Schols, de Ruiter och Öry (2013), där uppgav 

sjuksköterskor att de helst hade velat möjliggöra för fler återbesök till utsatta familjer 

men att det inte fanns pengar till det. Själva anmälningsskyldigheten nämndes även den 

som en barriär då sjuksköterskor som gjorde hembesök ville skapa ett förtroende hos 

föräldrarna, men där det kunde finnas en stor rädsla för att mista vårdnaden om sina 

barn (Davidov et al. 2012). Sjuksköterskorna i Söderman och Jacksons studie (2011) 

beskrev en önskan om att kunna göra mer än bara att anmäla, medan en annan 

sjuksköterska beskrev hur hon för evigt ångrade att hon inte drivit vidare ett fall efter att 

hon fått reda på att det lagts ned (Francis et al. 2012). 

 

 

5. Erfarenheter av betydelsen att få stöd och utbildning 

5.1 Behov av ett stöttande nätverk 

I samtliga artiklar till studien framkom hur viktig det var med stöd till sjuksköterskor 

som mött barn som farit illa (Barrett et al. 2016; Davidov et al. 2012; Francis et al. 

2012; Eisbach & Driessnack 2010; Leite et al. 2016; Rouf, Larkin & lowe 2011; Rowse 

2009; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Söderman & Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv & 

Ygge 2008). Flertalet uppgav att de inte vetat hur det borde agera, vart de kunde vända 

sig för att få hjälp (Leite et al. 2016; Rowse 2009). Handledning efterfrågades 

(Söderman & Jackson 2011), och sjuksköterskor framhöll att behovet av stöd var på en 
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gång och genom hela processen varför det måste vara lättillgängligt (Rowse 2009; 

Schols, de Ruiter & Öry 2013). Erfarenhet bland kollegor värderades högt och återigen 

uppskattades goda relationer till kollegor då de kan utgöra ett stöd och någon att 

diskutera svåra fall med (Barrett et al. 2016; Francis et al. 2012; Rouf et al. 2011; 

Rowse 2009; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Söderman & Jackson 2011). Att känna sig 

stöttad av kollegor och ledning underlättade för sjuksköterskor att agera och sågs som 

en nyckel till att sätta igång processen för att skydda utsatta barn (Eisbach & Driessnack 

2010; Francis et al. 2012). Dock saknades struktur i det nätverket av stöd som omger 

sjuksköterskorna (Leite et al. 2016), och deltagarna i studien av Rowse (2009) berättade 

hur hjälp från en sakkunnig person hade varit en enorm hjälp i deras möte med barn 

som farit illa. 

5.2 Behov av riktlinjer och utbildning 

Många sjuksköterskor uppgav att de saknade tydliga direktiv (Barrett et al 2016; 

Davidov et al. 2012; Leite et al. 2016; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). I studien av 

Tingberg, Bredlöv och Ygge (2008) ansåg exempelvis ingen av de 11 deltagande 

barnsjuksköterskorna att deras enheter hade bra rutiner för att möta barn som far illa. 

Även särskild utbildning efterfrågades i flera studier, utbildning som är anpassad efter 

deras behov (Barrett et al. 2016; Davidov et al. 2012; Eisbach & Driessnack 2010; Leite 

et al. 2016; Rouf, Larkin & Lowe 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). 

Sjuksköterskorna i Eisbach och Driessnacks studie (2010) menade exempelvis att 

utbildning i att upptäcka barn som far illa fokuserade på objektiva fynd, trots att det var 

subtila tecken som de upplevde som problematiska. 

 

 

6. Metodologisk aspekt – Undersökningsgrupperna 

Undersökningsgrupperna är olika utförligt beskrivna i artiklarna, nedan beskrivs den 

information som redovisats. En sammanställning har gjorts i tabellform och finns att 

läsa som bilaga, Bilaga 2, Metodologisk översikt. 

6.1 Antal deltagare 

I de tio inkluderade artiklarna var 121 sjuksköterskor med grund- eller vidareutbildning 

enligt följande: 52 barnsjuksköterskor (Barrett et al. 2016; Eisbach & Driessnack 

2010; Rowse 2009; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008), 

tio skolsjuksköterskor (Eisbach & Driessnack 2010), sex BVC-sjuksköterskor 
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(Söderman & Jackson 2011), sex barnpsykiatrisjuksköterskor (Eisbach & Driessnack 

2010), tre psykiatrisjuksköterskor (Rouf, Larkin & Lowe 2011), två barnmorskor 

(Rowse 2009) samt 42 sjuksköterskor utan specificerad inriktning (Davidov et al. 

2012; Francis et al. 2012; Leite et al. 2016; Rouf, Larkin & Lowe 2011). Lägsta antalet 

deltagande sjuksköterskor i en studie var fem (Leite et al. 2016), medan flest antal 

sjusköterskor ingick i studierna av Davidov et al. (2012) samt Eisbach och Driessnack 

(2010) på 25 respektive 23 deltagare. I övriga sju artiklar varierade antalet deltagande 

sjuksköterskor från sex till 15 deltagare, med ett snittantal på tio deltagare (Barrett et al. 

2016; Davidov et al. 2012; Francis et al. 2012; Rouf, Larkin & Lowe 2011; Rowse 

2009; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Söderman & Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv & 

Ygge 2008). 

6.2 Åldersfördelning 

I sex artiklar framkom ej någon ålder på deltagarna (Barrett et al. 2016; Eisbach & 

Driessnack 2010; Francis et al. 2012; Rouf, Larkin & Lowe 2011; Rowse 2009; 

Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). I tre artiklar sträckte sig ålderspannet mellan 30-64 

år, men eftersom inte alla angav en medelålder kunde ej någon sådan utläsas för 

artiklarna sammanlagt (Leite et al 2016; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Söderman & 

Jackson 2011). I artikeln av Davidov et al. (2012) framkom endast ett medelvärde för 

åldern på sjuksköterskorna, 46.2 år. 

6.3 Könsfördelning 

Könsfördelningen på deltagarna var ej noterad i fyra av artiklarna (Barrett et al. 2016; 

Davidov et al. 2012; Rouf, Larkin & Lowe 2011; Rowse 2009). I övriga sex artiklar där 

sammanlagda antalet deltagare utgjordes av 63 personer var endast tre män och 

resterande kvinnor (Francis et al 2012; Eisbach & Driessnack 2010; Leite et al 2016; 

Rowse 2009; Söderman & Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). 

Fördelningen var så att i fyra av artiklarna var samtliga deltagare kvinnor (Francis et al. 

2012; Leite et al 2016; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Söderman & jackson 2011), 

medan de tre deltagande männen var fördelade i de övriga två artiklarna (Eisbach & 

Driessnack 2010; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). 

6.4 Erfarenhet som yrkesverksam sjuksköterska 

Det var endast två artiklar som inte skrev ut deltagarnas antal års erfarenhet som 

sjuksköterskor (Francis et al. 2012; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). I övriga var det 
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blandat om det var snittet eller spannet av antalet arbetade år som uppgavs. Det var dock 

bara Söderman och Jackson (2011) som enbart uppgav snittår, nämligen 22.7 år. I de 

andra studierna kan vi utläsa att yrkeserfarenheten varierade från två till 41 år (Barrett et 

al. 2016; Davidov et al. 2012; Eisbach & Driessnack 2010; Leite et al. 2016; Rouf, 

Larkin & Lowe 2011; Rowse 2009; Schols, de Ruiter & Öry 2013). 

6.5 Länder som studierna utförts i 

Studierna kommer från fyra kontinenter: Europa, Oceanien samt Nord- och Sydamerika, 

med flest representationer från Europa. Två studier är genomförda i Sverige (Söderman 

& Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008), två i England (Rouf, Larkin & 

Lowe 2011; Rowse 2009), en på Irland (Barrett et al. 2016), en i Nederländerna (Schols, 

de Ruiter & Öry 2013), en i Australien (Francis et al. 2012), två i USA (Davidov et al. 

2012; Eisbach & Driessnack 2010) samt en i Brasilien (Leite et al. 2016). 

6.6 Inklusions- och exklusionskriterier samt urvalsmetod 

Ingen av de tio studierna har angivit några exklusionskriterier. En studie hade varken 

angett inklusions- eller exklusionskriterier (Rouf, Larkin, Lowe 2011). Sju av artiklarna 

angav att deltagarna skulle ha varit involverade i fall där barn farit illa (Barrett et al. 

2016; Davidov et al. 2012; Eisbach & Driessnack 2011; Rowse 2009; Schols, de Ruiter 

& Öry 2013; Söderman & Jackson 2011, Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). Andra 

inklusionkriterier som angavs var att deltagare skulle tillhöra yrkesgrupper med 

anmälningsplikt (Francis et al. 2012), eller tillhöra enheter som arbetat efter särskilda 

familjestrategier i minst sex månader (Leite et al. 2016). 

Sju av tio artiklar har använt sig av ändamålsenligt urval (Barrett et al. 

2016; Davidov et al. 2012; Leite et al. 2016; Rouf, Larkin & Lowe 2011; Rowse 2009; 

Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; Söderman & Jackson 2011), en av maximal-

variationsanalys (Eisbach & Driessnack 2010), en av snöbollsurval (Francis et al. 2012) 

samt en av bekvämlighetsurval (Schols, de Ruiter & Öry 2013). 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att i sin 

profession möta barn som far illa. Resultatet visade att mötet med dessa barn många 

gånger väckte starka känslor där kollegialt stöd utgjorde en viktig resurs även om ett 
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mer formellt stöd från arbetsgivaren också efterfrågades. Relationen till familjen blev 

svår när förövaren var en familjemedlem, ändå framhålls just denna relation som vital i 

arbetet med att bekämpa våld mot barn. En stor ovisshet rådde bland sjuksköterskorna 

rörande hur de ska agera, samt vart de kan vända sig för rådfrågning varför specifik 

utbildning och utarbetade riktlinjer efterfrågades.  

 

Resultatdiskussion 

Anmälan till socialtjänsten 

I samtliga artiklar fanns sjuksköterskor som upplevde osäkerhet rörande hur och när de 

bör göra en anmälan till socialtjänsten eller likvärdig myndighet i vederbörande land 

(Barrett et al. 2016; Davidov et al. 2012; Eisenbach & Driessnack 2010; Francis et al. 

2012; Leite et al. 2016; Rouf, Larkin & Lowe 2011; Rowse 2009; Schols, de Ruiter & 

Öry 2013; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; Söderman & Jackson 2011). I Sverige står 

det dock tydligt i socialtjänstlagen att alla yrkesverksamma med skyldighet att anmäla 

till socialtjänsten genast ska göra detta om de i sin verksamhet får kännedom om eller 

misstänker att ett barn far illa (SFS 2001:453). Socialstyrelsen förtydligar även detta 

och skriver att anmälningsskyldiga inte ska utreda mer än vad som behövs inom det 

egna ansvarsområdet, att ingen behöver vara säker på att ett barn far illa – utan att det är 

oron som ska anmälas. Det är sedan upp till socialtjänsten att avgöra om insatser bör 

sättas in eller inte (Socialstyrelsen 2014a).  

 

Att göra en anmälan var ändå inte en okomplicerad uppgift då det finns en hel del oro 

för de möjliga konsekvenser en anmälan kan få (Davidov et al. 2012; Eisbech & 

Driessnack 2010; Francis et al. 2012; Leite et al. 2016; Rouf, Larkin & Lowe 2011; 

Rowse 2009; Schols, de Ruiter & Öry 2013). Detta är likt vad som framkommit i en 

tidigare litteraturstudie av Piltz & Wachtel (2009). Där talade sjuksköterskor också om 

en rädsla att förlora vårdkontakten med familjen och vilken konsekvens det skulle 

kunna innebära för barnet. De nämnde även en rädsla för att försätta sig själv och sin 

egen familj i fara, något som var mer märkbart på mindre orter där professionella och 

personliga roller lätt går ihop. Resultatet är därmed mycket likt de resultat som 

framkommit i förestående litteraturstudie – som gjorts nästan tio år senare. Att förlora 

kontakten med familjen efter att en anmälan gjorts var även den vanligaste negativa 

konsekvens som angetts i en enkätundersökning bland sjuksköterskor av Herendeen, 
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Blevins, Anson och Smith (2013). Oro över om en anmälan skulle göra mer skada än 

nytta var också något som nämndes i studien av Dahlbo, Jakobsson och Lundqvist 

(2017). 

   

Trots förtydligandet om att anmälningsskyldigheten gäller redan vid misstanke om att 

ett barn far illa (Socialstyrelsen 2014a), så finns därmed fortfarande en hel del 

frågetecken. Författaren till föreliggande studie tror att detta kan ha att göra med det 

svårdefinierade begreppet barn som far illa. I flera av artiklarna till föreliggande studie 

syntes en osäkerhet i vad som utgör ett barn som far illa (Eisbech & Driessnack 2010; 

Francis et al. 2012; Leite et al. 2016; Rouf, Larkin & Lowe 2011; Rowse 2009; Schols, 

de Ruiter & Öry 2013; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008), särskilt i fråga om psykisk 

misshandel samt vid omsorgssvikt av barn. Fall där det oftast saknas tydliga bevis. 

Detta stämmer överens med vad som framkommit i studier av Piltz och Wachtel (2009) 

samt Fraser, Mathews, Walsh, Chen och Dunne (2009). Där uppgav sjuksköterskor att 

just emotionell misshandel och omsorgssvikt av barn var svårare att uppmärksamma, 

varför de fallen inte anmäldes i lika hög grad som vid fysisk och sexuell misshandel.  

 

En studie gjord i USA indikerar på ett samband mellan hur emotionell misshandel 

definieras i lag och antalet anmälda fall av emotionell misshandel. De stater som har en 

vidare definition av begreppet i lagtext hade nämligen både fler anmälningar och fler 

bekräftade fall av emotionell misshandel mot barn än stater där begreppet definierades 

snävare (Schpiegel, Simmel & Huang 2013). Att lagstadga om emotionellt misshandel 

skulle därför kunna vara ett led i att dels stötta sjuksköterskor och annan personal som 

ska bemöta och bekämpa detta våld, men även hjälpa de barn som blir utsatta. Unicef i 

Sverige arbetar exempelvis för en ny straffbestämmelse där psykisk misshandel och 

försummelse av barn också ska erkännas som våld mot barn och därmed ingå i 

definitionen barnmisshandel (Unicef 2018). Kanske att det skulle kunna ge samma 

effekt som lagen emot barnaga gett? Att det skulle förändra synen på vad 

barnmisshandel innefattar, samt ge samtliga former av barnmisshandel minskad 

acceptans och förekomst i samhället. 

 

I den senaste versionen av ICN´s etiska kod för sjuksköterskor står bland annat att 

”sjuksköterskan ska verka för jämlikhet och social rättvisa när det gäller fördelning av 

resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård och omsorgstjänster…” 
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(Svensk sjuksköterskeförening 2017). Till detta anser författaren till föreliggande studie 

att paralleller kan dras till den kollektivistiska människosyn som Kari Martinsen 

framhåller, samt anmälningsskyldigheten sjuksköterskor har. Martinsen (2008) menar 

att vi alla står i förbindelse med varandra genom relationer. I relationer uppstår även 

maktförhållanden och en av de moraliska principerna i sjuksköterskans yrkesetik är 

enligt henne att värna för de svaga. Här tänker författaren till föreliggande studie att 

detta kan överföras på den beroendeställning som barn befinner sig i gentemot sina 

vårdnadshavare och att sjuksköterskor med sin anmälningsskyldighet kan hjälpa barn 

som de upptäcker far illa. Enligt ICN’s etiska kod kan de på så vis verka för att dessa 

barn får tillgång till de omsorgstjänster de är berättigade. En annan sak som Martinsen 

tar upp är att människan aldrig kan vara neutral i mötet med andra. Människan är 

automatiskt engagerad, det går inte att välja något annat. Det vi däremot kan välja är 

vad vi ska engageras oss i (Martinsen 2008). Detta anser författaren till föreliggande 

studie motivera till handling de gånger sjuksköterskor misstänker att ett barn far illa. 

När en misstanke har etablerats går det inte att bli omedveten igen, men det går att välja 

att agera och hjälpa de barn som eventuellt far illa. 

 

I sju av tio artiklar framkom en tydlig frustration över samarbetet med socialtjänsten. 

Ofta rörde de sig om bristande återkoppling men de fanns även de som ansåg att 

socialtjänsten inte gjorde ett bra jobb eller att de var överbelamrade och att dessa dåliga 

erfarenheter i slutändan ledde till en ovilja att rapportera till socialtjänsten (Barrett et al. 

2016; Eisbach & Driessnack 2010; Francis et al. 2012; Leite et al 2016; Rowse 2009; 

Schols, de Ruiter & Öry 2013; Söderman & Jackson 2011). Negativa erfarenheter med 

socialtjänsten nämndes även av sjuksköterskor i studierna av Piltz och Wachtel (2009) 

och Herendeen et al. (2013), samt att detta gjorde att vissa sjuksköterskor tvekade till att 

anmäla. Det intressanta är dock att positiva erfarenheter av socialtjänsten på samma sätt 

gjorde sjuksköterskor mer villiga till att göra en anmälan (Herendeen et al. 2013). 

Författaren till föreliggande studie anser därför att det finns ett behov av att förbättra 

dialogen och samarbetet mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. På 

Socialstyrelsens hemsida står att det är möjligt att ringa och rådfråga socialtjänsten 

rörande osäkra fall utan att avslöja barnets identitet. Anmälningsskyldiga som gör en 

anmälan kan även få reda på om en utredning har inletts, inte har inletts eller att en 

sådan redan pågår. Allt detta såvida inte socialtjänsten bedömer det som olämpligt 

(Socialstyrelsen 2014b). Om bägge parter var bättre informerade angående varandras 
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arbetssituationer, skyldigheter och åtgärdsmöjligheter så tror författaren till föreliggande 

studie att ett bättre samarbete skulle uppstå – och på så vis även förbättra hjälpen till de 

barn som är utsatta. 

 

Behovet av utbildning 

I de senaste rekommendationerna från FN:s barnsrättskommitté uttrycktes en oro för att 

fler barn i Sverige utsätts för våld och det påpekades att människor som arbetar med 

barn inte har tillräckliga kunskaper i att upptäcka tidiga tecken på utsatthet, vilket leder 

till att få fall anmäls till socialtjänsten (Unicef 2018). Tittar vi i de inkluderade 

artiklarna till denna litteraturstudie ser vi att detta stämmer. I flera av artiklarna 

uttryckte sjuksköterskorna en önskan om mer utbildning och träning i att upptäcka och 

bemöta barn som far illa (Barrett et al. 2016; Davidov et al. 2012; Eisbach & Driessnack 

2010; Leite et al. 2016; Rouf, Larkin & Lowe 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008), 

och detta är inte unikt. Känslan av att vara oförberedd och att det finns glapp i 

utbildningen beskrevs av sjuksköterskor både i artikeln av Piltz & Wachtel (2009) samt 

den av Aragão, Ferriani, Vendruscollo, Souza och Gomes (2013). Sjuksköterskor i 

studien av Herendeen (2013) efterfrågade även de mer utbildning i både grund- och 

vidareutbildning angående hur fall där barn som far illa ska hanteras, och de som 

nyligen genomgått en vidareutbildning uttryckte ett större självförtroende i att hantera 

dessa fall. Ett intressant fynd som gjordes i studien av Piltz och Wachtels (2009) var att 

studenter vars blivande yrke innebär anmälningsskyldigheter var troligare att upptäcka 

och anmäla övergrepp mot barn som rörde sig inom deras område av expertis. 

Exempelvis upptäckte sjuksköterskestudenter hälsorelaterade problem lättare än de som 

studerade till förskolelärare och barnpedagoger, som i sin tur lättare upptäckte 

emotionell misshandel. Detta kan således indikera att utbildning gör skillnad. 

 

Svenska regeringen vill tydliggöra Barnkonventionens starka ställning och har lämnat 

ett förslag om att den ska inkorporeras i lagstiftningen (Regeringskansliet 2017). Detta 

har redan gjorts i Norge och Rädda Barnen skriver bland annat hur detta 

förhoppningsvis innebär att Barnkonventionen får ett tydligare inslag i utbildningen för 

de yrkesgrupper som arbetar med eller fattar beslut som rör barn, där ibland även hälso- 

och sjukvårdspersonal (Rädda Barnen 2015). I relation till vad som framkommit i 

ovanstående artiklar om sjusköterskors önskan om mer utbildning angående barn som 
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far illa, så tror författaren till föreliggande studie att detta skulle kunna vara ett steg i rätt 

riktning. Om Barnkonventionen blir en del av den svenska lagen, så kanske 

anmälningsplikten tas upp och förtydligas i såväl grund- som vidareutbildningen för 

sjuksköterskor. 

Den emotionella biten och behovet av stöd 

I föreliggande litteraturstudie har det framkommit att möten med barn som far illa 

många gånger väcker starka känslor hos sjuksköterskorna, något som de har behov av 

att bearbeta. Kollegor framhålls som en viktig ventilationsmöjlighet och ett stöd, även 

om flera också hade önskat stöd under mer formella förhållanden som arbetsgivaren 

bistått (Barrett et al. 2016; Rouf, Larkin & Lowe 2012; Rowse 2009; Schols, de Ruiter 

& Öry 2013; Söderman & Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv  Ygge 2008). Liknande 

kommentarer har även kommit fram i andra studier. Starka känslor så som frustration, 

ilska, förtvivlan och rädsla togs upp i studien av Kraft och Eriksson (2015). Brist på 

emotionellt stöd för sjuksköterskor nämndes av flera artiklar ur Piltz och Wachtels 

litteraturstudie (2009). Sjuksköterskor i studien av Dahlbo, Jakobsson och Lundqvist 

(2017) beskrev hur möten med familjer där barn farit illa kunde väcka olustiga känslor, 

och likt vad som framkommit i flera av artiklarna i föreliggande studie (Davidov et al. 

2012; Eisbach & Driessnack 2010; Leite et al. 2016; Rouf, Larkin & Lowe 2012; 

Rowse 2009; Schols, de Ruiter, & Öry 2013; Söderman & Jackson 2011) så upplevde 

dessa sjuksköterskor också att oklara fall där tecknen var otydliga var de fall som 

sjuksköterskorna hade svårast att släppa tankarna på och som därav följde med hem. I 

studien av Dahlbo, Jakobsson och Lundqvist (2017) beskrevs även behovet av att kunna 

diskutera och rådfråga om fall med sina kollegor, vilket också inkluderade kollegor 

inom andra yrkeskategorier. Debriefing önskades även här för att bearbeta händelser 

samt lära inför framtiden. Allt mycket likt det som framkommit i föreliggande 

litteraturstudie. 

Vikten av relationen till familjen 

Att skapa och bevara goda relationer till familjerna har framkommit som en viktig 

grundbult i flera av artiklarna i föreliggande litteraturstudie när det gäller att hjälpa och 

stötta barn som far illa (Barrett et al. 2016; Davidov et al. 2012; Rouf, Larkin & Lowe 

2012; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Söderman & Jackson 2011). Vilket är mycket likt 

det som framkommit i studien av Dahlbo, Jakobsson och Lundqvist (2017). Även i den 
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framhölls öppenhet och ärlighet som viktiga aspekter som påverkar relationers tillit. 

Likt artikeln av Davidov et al. (2012) uppgav sjuksköterskorna att det är för att bevara 

öppenheten som de alltid ville meddela föräldrarna först innan de lämnade in en 

anmälan till socialtjänsten. Sjuksköterskorna framhöll även att deras arbete alltid utgick 

från barnets bästa även om hela familjen behövde stöd, vilket gjorde det lättare att 

tackla det obehag en eventuell konfrontation med föräldrarna kunde innebära. Att inte 

vara dömande kom även upp i denna artikel. En sjuksköterska berättade hur personer 

måste få tillåtas leva sina liv som de vill, så länge det är okej för barnen. Författaren till 

föreliggande studie menar att detta kan vidga synen på vad som anses som okej 

uppfostran, något som flera sjuksköterskor i föreliggande litteraturstudie ifrågasatte vad 

det innebar med rädsla att deras egna värderingar skulle väga in. Detta kan även 

förhållas till det som omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen benämner som äkta 

omsorg. Hon menar nämligen att om omsorg ska vara äkta så måste den utgå från 

vederbörandes perspektiv och situation (Martinsen 2008). Något som kan hållas i åtanke 

de gånger sjusköterskor funderar över om det är deras egna värderingar som spelar in i 

deras funderingar kring ett barns situation. 

 

Goda relationer var också det som skolsjuksköterskor framhåller som viktigast ifråga 

om att hjälpa skolbarn (Kraft & Eriksson 2015). De menade att tillit är enormt viktigt, 

samt att kunna vara tillgänglig då barnen själva är redo att berätta. Författaren till 

föreliggande studie är medveten om att alla sjuksköterskor inte träffar patienter 

återkommande och därför inte kan applicera detta med att bygga tillitsfulla relationer på 

samma sätt. Dock kan det vara en god kunskap att ha med sig, att veta att det ofta krävs 

en etablerad relation för att en person ska öppna upp sig. Det som däremot varenda 

sjuksköterska kan uppmärksamma är sin intuition. Enligt flera artiklar i föreliggande 

litteraturstudie var intuition det som många gånger uppmärksammade sjuksköterskor på 

att någonting inte står rätt till med ett barn (Rouf, Larkin & Lowe 2012; Rowse 2009; 

Schols, de Ruiter, & Öry 2013; Söderman & Jackson 2011). Vilket är samma sak som 

framkommit i studierna av Kraft och Eriksson (2015) samt Piltz & Wachtel (2009). 

Även i de studierna framhöll sjuksköterskorna att deras intuition troligtvis grundas på 

erfarenheter. Med referens till ovan nämnda artiklar vill författaren till föreliggande 

studie att sjuksköterskor uppmärksammar sin magkänsla. 
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Metodologisk diskussion kring undersökningsgruppen 

Vid kvalitativ forskning finns inga riktlinjer över storleken på urvalsgrupp utan det 

handlar om att uppnå saturation i insamlad data. Kvalitativ forskning avser sällan heller 

att skapa generaliserbar data, utan ämnar beskriva eller förklara specifika fenomen. 

Urvalen är därför ofta små där forskarna valt ut deltagare som de tror kan tillföra rik 

information i avseende till deras studiers valda syften (Forsberg & Wengström 2016; 

Polit & Beck 2008). Vid kvalitativ forskning som detta är blir antalet deltagare således 

inte lika intressant som hur författarna till studierna har resonerat kring saturationen av 

deras insamlade data. Av de inkluderade artiklarna till föreliggande litteraturstudie har 

endast två uttryckligen angivit att de har bjudit in deltagare tills dess att saturation 

uppnåtts (Davidov et al. 2012; Leite et al. 2016). Dock beskrivs i samtliga artiklar en 

reflektion över antalet deltagare, var studien genomförts, vilka erfarenheter de besitter 

samt hur detta bidrar till respektive studie. Något författaren till föreliggande studie 

ändå anser motiverar studiernas urval och storlek. 

 

Hur väl beskriven urvalsgruppen är i en kvalitativ studie påverkar inte kvaliteten av 

studiens resultat på samma sätt som för en kvantitativ men det påverkar 

överförbarheten, det vill säga på vilka grunder läsaren kan applicera framkommet 

resultat i sin egen situation, och därmed även studiens trovärdighet (Henricson 2017; 

Polit & Beck 2008). Det finns därför svagheter i de inkluderade artiklarna till 

föreliggande litteraturstudie. Sex stycken anger inte någon ålder på deltagarna (Barrett 

et al. 2016; Eisbach & Driessnack 2010; Francis et al. 2012; Rouf, Larkin & Lowe 

2011; Rowse 2009; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008), och fyra artiklar anger inte kön 

för deltagarna (Barrett et al. 2016; Davidov et al. 2012; Rouf, Larkin & Lowe 2011; 

Rowse 2009). Dock anser författaren till föreliggande studie att dessa fakta inte är av 

största vikt då det handlar om att beskriva deltagarnas erfarenheter av att möta barn som 

farit illa. Då är det mer intressant att veta hur länge deltagarna har arbetat som 

sjuksköterska, eftersom det kan säga någonting om den mängd erfarenheter deltagarna 

samlat på sig, vilket också åtta av de tio artiklarna har redovisat (Barrett et al. 2016; 

Davidov et al. 2012; Eisbach & Driessnack 2010; Leite et al. 2016; Rouf, Larkin & 

Lowe 2011; Rowse 2009; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Söderman & Jackson 2011). 

En annan sak som beskriver urvalsgruppen är vilka inklusions- och exklusionskriterier 

samt vilken urvalsmetod som använts (Polit & Beck 2008). Sex artiklar har i sina 

inklusionskriterier på ett eller annat sätt angett att deltagare måste ha erfarenhet av barn 
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som farit illa (Barrett et al. 2016; Davidov et al. 2012; Eisbach & Driessnack 2010; 

Rowse 2009; Schols, de Ruiter & Öry 2013; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). De 

artiklar som inte tydligt skrivit ut detta har angett andra inklusionskriterier som låter 

läsaren förstå att deltagarna troligtvis besitter erfarenheter i ämnet ändå. Studien av 

Francis et al. (2012) utgick från personal med anmälningsskyldigheter, Leite et al. 

(2016) inkluderade enbart enheter som infört en särskild strategi för familjehälsa och 

Söderman och Jackson (2011) intervjuade endast BVC-sjuksköterskor. Författaren till 

föreliggande studie anser till och med att studien av Rouf, Larkin och Lowe (2011), som 

var den enda studie som inte angett ett enda inklusionskriterie, ändå visar att det finns 

potentiell erfarenhet av området bland sina deltagare då deras syfte är att undersöka 

beslutsfattande kring mentalvård för föräldrar och de enbart intervjuat personal på en 

psykiatriklinik. Att ingen studie har angett några exklusionskriterier anser författaren till 

föreliggande studie inte utgöra något problem. Med hänvisning till Polit och Beck 

(2008) så bör forskare vara försiktiga med att ange inklusions- och exklusionskriterier 

eftersom det styr datainsamlingsunderlaget och därmed påverkar resultatet. Vad gäller 

urvalsmetoder så anser författaren till föreliggande studie att samtliga urval är relevanta 

för studiernas syften. Sju artiklar har använt sig av ändamålsenligt urval (Barrett et al. 

2016; Davidov et al. 2012; Leite et al. 2016; Rouf, Larkin & Lowe 2011; Rowse 2009; 

Söderman & Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008), vilket enligt Polit och 

Beck (2008) är den vanligaste formen vid kvalitativa studier. Maximal variations urval 

(Eisbach & Driessnack 2010) är enbart en form av ändamålsenligt urval. 

Bekvämlighetsurval, vilket även snöbollsurval är en variant av, och som två studier 

nyttjat (Francis et al. 2012; Schols, de Ruiter & Öry 2013) använder sig fortfarande 

endast av personer som studiens forskare anser lämpliga eftersom deltagare fortfarande 

måste möta inklusionskriterierna. 

 

Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie har genomförts med en beskrivande design vilket enligt 

Polit och Beck (2008) anses lämplig då syftet är att beskriva ett visst fenomen. De 

databaser som använts är CINAHL och Medline via PubMed, vilka båda två är ansedda 

som pålitliga och viktiga källor för omvårdnads respektive medicinsk litteratur (Polit & 

Beck 2008). Med tanke på det ringa antalet artiklar som sökningarna genererat och de få 

antal artiklar som ingår i föreliggande studie så motiveras dock att ytterligare databaser 

skulle ha använts. Begränsningar i publiceringsdatum och språk anser författaren till 
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föreliggande studie vara relevanta begränsningar som ger positiv verkan på resultatet då 

endast den senaste forskningen är av intresse och författaren till litteraturstudien endast 

förstår och kan bearbeta artiklar på svenska och engelska. Artiklar på engelska kan dock 

utgöra en svaghet då det inte är författarens modersmål vilket kan leda till att 

feltolkningar uppkommer i analysen av data, men densamma bedömer sig dock ha 

tillräckliga språkkunskaper för uppgiften.  Att enbart inkludera kvalitativa artiklar 

motiveras av litteraturstudiens syfte. Det är sjuksköterskors egna upplevda erfarenheter 

som författaren till föreliggande litteraturstudie vill undersöka, något som kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod kan ge uttrycksfulla svar på (Henricson 2017). 

Samtliga inkluderade artiklar till denna litteraturstudie består av intervjuer av olika slag, 

endera enskilda eller i grupp, endera med öppna eller semistrukturerade frågor. Något 

som författaren till föreliggande studie anser vara en styrka då det genererar en bredd av 

information vad gäller både antal deltagare och djup i intervjuerna. Till föreliggande 

litteraturstudie har totalt 121 sjuksköterskor ingått, dock har fyra av de studerade 

artiklarna även innehållit andra yrkeskategorier (Davidov et al. 2012; Francis et al. 

2012; Rouf, Larkin & Lowe 2011; Schols, de Ruiter & Öry 2013). Eftersom det har 

varit möjligt att utläsa vilken information som framkommit av sjuksköterskorna så har 

författaren till föreliggande ändå valt att inkludera dessa artiklar. Information från de 

övriga yrkeskategorierna har uteslutits och resultatet baseras således enbart på 

information från sjuksköterskor. 

 

Att flera av deltagarna är specialistutbildade inom barn, psykiatri eller distrikt kan ses 

som en svaghet då studien är menad att rikta sig till allmänsjuksköterskor. Dock anser 

författaren till föreliggande studie att detta inte utgör något problem. Alla 

sjuksköterskor inom alla inriktningar kan komma i kontakt med barn som far illa och 

kan därför få värdefull information genom andras erfarenheter i frågan. 

Sjuksköterskorna i denna litteraturstudie har alla mött barn som farit illa, något som 

deras specialistområde bidragit till då de möter fler barn än vad en allmänsjuksköterska 

generellt gör.  Att inkluderade artiklar kommer från fyra olika kontinenter skulle kunna 

ses som en nackdel då arbetssätt och ansvarsområden för sjuksköterskor troligtvis 

skiljer sig åt mellan länder. Författaren till föreliggande studie anser dock att detta även 

kan utgöra en styrka. Funnen fakta ger djup och perspektiv om den förhålls till andra 

kulturers erfarenheter. Att inte heller exkludera artiklar på grund av deras geografi 

menar författaren ger studien högre trovärdighet (Henricson 2017). 
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Författaren har varit väl medveten om riktlinjerna för hederligt vetenskapligt arbete 

(Vetenskapsrådet 2017). Alla artiklar har lästs med ett så objektivt öga som möjligt och 

strikt arbetat efter inklusions- och exklusionskriterier för att inte utesluta eller välja 

artiklar på grund av personligt tyckande. Samma förfarande har gällt när det kommit till 

att analysera artiklarnas resultat. Allt material som tyckts svara på litteraturstudiens 

syfte och frågeställningar har ämnats inkluderas och redovisats objektivt och tydligt. 

Med detta förfarande anser författaren till föreliggande studie att kvaliteten av arbetet 

säkerställts. 

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Resultatet från föreliggande litteraturstudie kan användas av sjuksköterskor i ett steg till 

att förbereda sig för den eventuella händelse de själva står inför ett misstänkt eller 

bekräftat fall av barn som farit illa. De kan motivera dem till att söka information om 

vad det innebär att barn far illa, samt vart de kan vända sig för rådgivning och stöd. 

Dock anser författaren till föreliggande studie att det som framkommit snarare riktar sig 

till ledningsnivå, arbetsplatser och utbildningsansvariga. Behovet av stöd och utbildning 

till personalen som ska möta och vårda dessa utsatta barn är inget nytillkommet, även 

andra äldre studier visar att behovet och efterfrågan har funnits hos sjuksköterskor en 

längre tid. Ändå kvarstår problematiken. Författaren till föreliggande litteraturstudie 

förstår att det inte går att ta bort det svåra och komplexa som uppstår i en situation då ett 

barn far illa, men menar att det finns åtgärder som ännu inte vidtagits. Författaren till 

föreliggande studie anser exempelvis att kunskapen om barnmisshandel måste 

förbättras, och då framför allt om emotionell misshandel och omsorgsvikt samt vilka 

följder detta kan ha. Kanske att införande av obligatoriska och standardiserade moment 

i grundutbildningen för sjuksköterskor skulle kunna vara en lösning. Sedan är det 

förhållandet mellan hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Om en öppen 

kommunikation samt ökad förståelse för varandras ansvarsområden gick att uppnå, så 

tror författaren att det skulle kunna förbättra det gemensamma arbetet kring utsatta barn. 

Slutligen önskar författaren till föreliggande studie att arbetsgivare bistod med bättre 

stöd till sina anställda. Både emotionellt när personal blir involverad i fall där barn far 

illa, men även att det finns utarbetade riktlinjer på arbetsplatserna - så att 

sjuksköterskorna vet vad som förväntas av dem samt vart de kan vända sig för råd. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Det är återkommande teman som kommer upp i föreliggande litteraturstudie. Att möta 

barn som far illa innebär många gånger svåra situationer som väcker starka känslor och 

sjuksköterskorna är i behov av såväl emotionellt stöd som praktisk handledning. 

Specificerad utbildning och träning efterfrågas av flera sjuksköterskor i flera studier för 

det finns en osäkerhet i när och hur sjuksköterskorna bör agera. Relationen till familjer i 

behov av hjälp är ofta komplicerad, men en god relation ses även som nyckeln till att 

kunna hjälpa dessa familjer och de utsatta barnen. Förhållandet till socialtjänsten får av 

flera en negativ klang och det syns ett behov av att stärka samarbetet mellan hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten. Allt detta bekräftas även av flera andra studier där de 

beskrivna erfarenheterna som sjuksköterskor har av att möta barn som far illa är relativt 

lika varandra, vilket indikerar på att det uppkommit en mättnad i det undersökta 

området och att vidare forskning inte är nödvändig. Dock framkommer samma 

osäkerheter och hinder i sjuksköterskornas arbete med att möta barn som far illa om och 

om igen. Därför erfordras att insatser så som information, stöd och utbildning sätts in 

och att vidare forskning istället utvärderar effekten av dessa åtgärder. Exempelvis följa 

upp effekten av utbildning eller se om det finns insatser som har positiv effekt på 

samarbetet med socialtjänsten. 

 

Slutsats 

Det framkommer tydligt i föreliggande litteraturstudie att mötet med barn som far illa 

innebär en stark emotionell påverkan på sjuksköterskorna och det finns ett stort behov 

av stöd. Sjuksköterskor anser som sin främsta uppgift att bevara barnets bästa i fokus, 

vilket motiverar deras handlingar men det finns även en osäkerhet de gånger deras 

misstankar om att ett barn far illa grundar sig på diffusa bevis. Sjuksköterskan har enligt 

svensk lag en anmälningsplikt, men flera sjuksköterskor känner sig oförberedda för den 

uppgiften. Visst har sjuksköterskan ett personligt ansvar för sin egen yrkeskompetens, 

men författaren till föreliggande studie anser - med hänvisning till vad som framkommit 

i den egna studien - att det finns insatser i form av utbildning, stöd och riktlinjer som 

kan sättas in från ledningsnivå som skulle kunna fylla igen de kunskapsluckor många 

sjuksköterskor uppger.  
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Bilaga 1: Tabell 3, Resultatöversikt 
Författare Syfte Resultat 

Barrett, E., Denieffe, 

S., Bergin, M. & 

Gooney, M. (2016). 

Irland. 

Att utforska barnsjuksköterskors syn på att vårda 

spädbarn som råkat ut för icke-olycksfallskador. 

Att möta barn som råkat ut för icke-olycksfallsskador var svårt, både 

professionellt och personligt. Erfarenheter och stöd från övrig 

personal framkom som väsentligt under processen gång. 

**Davidov, DM., 

Jack, SM., Frost, SS. 

& Coben JH. (2012). 

USA. 

Att identifiera och beskriva svårigheter relaterade till 

hembesök och anmälningsplikten. 

Det framkom en förvirring kring om sjuksköterskor ska rapportera 

till Socialnämnden när barn bevittnar våld i nära relationer, och 

huruvida det klassificeras som barnmisshandel eller ej. Föräldrars 

rädsla att förlora vårdnaden av barnen påverkade relationen och 

öppenheten till de sjuksköterskor som gör hembesök i Sjuksköterske-

Familje-samarbetsprogrammet. Strategier som sjuksköterskorna 

använde sig av var bl.a. att försäkra föräldrarna om att meningen 

med besöken är att vara en stödjande funktion, att de inte är där för 

att döma, samt att OM sjuksköterskorna måste göra en anmälan så 

ska föräldrarna vara de första som ska få reda på det. 

Eisbach, SS. and 

Driessnack, M. 

(2010). Iowa, USA. 

1. Att beskriva processen för anmälningsplikten av 

barn som far illa ur barnsjuksköterskans perspektiv 

2. Få insikt i vad som påverkar i processen att 

anmäla. 

I processen framkom tre tydliga steg: att bli medveten, att ingripa 

samt att rapportera. Inför varje steg i processen identifierades 

faktorer som påverkade hur snabbt sjuksköterskorna gick vidare i sitt 

handlande. Det framkom även att det var betydligt enklare att 

anmäla solklara fall än de gånger misstankarna var mer diffusa.   

**Francis, K., 

Chapman, Y., Sellick, 

K., James, A., Miles, 

M., Jones, J. & Grant, 

J. (2012). Australien. 

Att förklara hur anmälningsskyldiga yrkeskategorier 

som arbetar på landsbygden i Victoria, Australien, 

identifierar utsatta barn, samt hur de därefter beslutar 

att handla. 

Fyra steg i deras beslutsfattande kom fram: 

1. Att bli medveten om eventuell barnmisshandel/försummelse 

2. En period av avvaktande och att samla in information 

3. Fatta beslutet om att rapportera eller ej 

4. Gå igenom utfallet av deras handlande 

Leite, JT., Beserra, 

MA., Scatena, L., 

Silva, LM. & Ferriani, 

MD. (2016). 

Brasilien. 

Att analysera insatser som görs i arbetet med att 

bekämpa att barn och ungdomar utsätts för våld i 

hemmet, rapporterat av sjuksköterskor inom 

primärvården. 

Alla deltagare var medvetna om rådande riktlinjer och vikten av 

kommunala åtgärder, men att andra arbetsuppgifter prioriterades. 

Tidsbrist, personalbrist och hög arbetsbelastning nämns som orsaker. 

Känsla av hopplöshet, svårigheter att göra anmälan och att de inte 

vet vad som väntas av dem.  Brist på utbildning. 
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Författare Syfte Resultat 

Rouf, K., Larkin, M. 

& Lowe, G. (2011). 

England. 

Att utforska erfarenheter hos personal inom 

vuxenpsykiatrin vad gäller beslutsfattande i 

gränssnittet mellan psykiska hälsa och omsorg om 

barn i fall där klienter också är föräldrar, samt vilka 

faktorer som de uppfattar påverkar deras beslut 

Tre teman kom fram: 

1. Det framkom slitningar i deras arbete: jobbroll, ansvar, belastning, 

motsättningar på arbetsplatsen osv 

2. Relationer både till kollegor och klienter var av stor vikt 

3. Inre avvägningar av formell kunskap samt magkänsla och 

personliga erfarenheter 

 Rowse, V. (2009). 

England. 

Att utforska barnsjuksköterskors uppfattningar och 

känslor av att ha varit inblandade i fall där barn 

utretts för misstanke om barnmisshandel. 

1. Att vara inblandad i ett barnmisshandelsfall hade en bestående 

påverkan på sjuksköterskorna. 2. Att ha en sakkunnig person med 

sig genom processens alla steg var värdefullt. 3. Sjuksköterskorna 

uttryckte behov av emotionellt stöd av rätt person, vid rätt plats och 

rätt tid. 

Schols, M., de Ruiter, 

C. & Öry, FG. (2013). 

Nederländerna. 

Att undersöka erfarenheter av att upptäcka och 

rapportera barnmisshandel hos personal som jobbar 

nära barn, med särskild tonvikt på de faktorer som 

kan påverka ”suboptimal” upptäckt och anmälan. 

Även om både vård- och skolpersonal var medvetna om misshandel 

av barn och dess riskfaktorer, så saknades specifika kunskaper. 

Sjukvårdspersonal saknade riktlinjer och verktyg för detta arbete, 

samt stöd och bollplank under processens gång. 

Söderman, A. & 

Jackson, K. (2011). 

Sverige. 

Att beskriva BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att 

möta och hjälpa barn som far illa i sin hemmiljö. 

Tre huvudteman framkom: 

1. Upplevelsen av att få en insikt i att ett barn far illa (från en känsla 

till tydliga tecken). 

2. Upplevelsen av en svår arbetsuppgift. 

3. Upplevelsen av stöd (både att ge och att få). 

Tingberg, B., 

Bredlöv, B. & Ygge, 

BM. (2008). Sverige. 

Att identifiera sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda barn som blivit utsatta för vanvård/misshandel, 

samt hur de behåller en professionalism särskilt i de 

fall då förövaren är en förälder. 

Tre huvudteman belystes: 

1. Ambivalenta känslor. 

2. Professionalism, professionellt uppförande. 

3. Behov av terapeutiska interventioner samt specifik utbildning och 

träning. 
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Bilaga 2: Tabell 4, Metodologisk översikt 
Författare, 

publ.år, land 

Titel Design/Ansats Urvalsmetod samt undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Barrett, E., 

Denieffe, S., 

Bergin, M. & 

Gooney, M. 

(2016). Irland. 

An exploration of 

paediatric nurses' 

views of caring for 

infants who have 

suffered 

nonaccidental 

injury 

Utforskande och 

beskrivande design 

 

 

 

Kvalitativ ansats 

Ändamålsenligt urval 

 

10 barnsjuksköterskor 

Ålder: Ej angivet 

Yrkeserfarenhet: 2-32 år 

Könsfördelning: Ej angivet 

 

Inklusionskriterier: minst 2års erfarenhet som 

kvalificerad barnsjuksköterska, måste ha varit 

involverad i minst ett konstaterat fall av icke-

olycksfallsskada 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

10 semistrukturerade 

intervjuer 

 

 

Inspelade och ordagrant 

transkriberade 

 

”Framework approach” 

- sortera och kartlägga 

data till nyckelbegrepp 

och teman  

 

**Davidov, DM., 

Jack, SM., Frost, 

SS. & Coben JH. 

(2012). USA. 

Mandatory 

Reporting in the 

Context of Home 

Visitation 

Programs: Intimate 

Partner Violence 

and Children’s 

Exposure to 

Intimate Partner 

Violence 

Sekundär studie av 

data från ett större 

5-årigt projekt 

 

 

Kvalitativ ansats 

Ändamålsenligt urval 

 

67 deltagare: 

20 NFP klienter (deltagare i NFP-programmet) 

25 sjuksköterskor 

 22 andra stöttande samhällsaktörer (härbärgen, polis, 

vårdpersonal, utbildningar) 

Ålder: snitt 46.2 år (ssk) 

Yrkeserfarenhet: 5-38 år, snitt 19.7 (ssk) 

Könsfördelning: ej angivet 

 

Inklusionskriterier (ssk): sjuksköterskor som hade 

rapporterat misshandel av sina NFP-klienter 

Exklusionskriterier: Ej angivna 

Semistrukturerade 

intervjuer 

- Individuella med 

klienter & 

samhällsaktörer 

- Fokusgrupper bland 

sjuksköterskorna 

 

 

Inspelade och 

transkriberade ordagrant 

   

 

Dagboksanteckningar 

Demografisk information 

 

 

Retrospektiv tolkande 

innehållsanalys 

 

NVivo 8.0 kvalitativ 

analaysprogramvara 
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Författare, 

publ.år, land 

Titel Design/Ansats Urvalsmetod samt undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Eisbach, SS. and 

Driessnack, M. 

(2010). Iowa, USA. 

Am I Sure I Want 

to Go Down This 

Road? Hesitations 

in the Reporting of 

Child Maltreatment 

by Nurses 

Utforskande och 

beskrivande design  

 

 

 

Kvalitativ ansats 

Maximal variationsurval 

 

23 deltagare: 

10 skolsköterskor 

7 barnsjuksköterskor 

6 barnsjuksköterskor spec. psykiatri 

Ålder: Ej angivet 

Yrkeserfarenhet: 10-41 år, snitt 28 

Könsfördelning: 2 män & 21 kvinnor 

 

Inklusionskriterier: Arbeta självständigt som 

sjuksköterska inom akut/öppna hälso- sjukvården, 

kunna kommunicera på engelska, ha erfarenhet av att 

anmäla barn som farit illa 

Exklusionskriterier: Ej angivna 

Enskilda intervjuer, 

ansikte mot ansikte eller 

över telefon 

 

 

Inspelade och 

transkriberade 

Konstant komparativ 

analysmetod enligt 

”Grounded Theory” 

 

Med hjälp av kvalitativt 

data-analysprogram: 

NVivo7 

 

**Francis, K., 

Chapman, Y., 

Sellick, K., James, 

A., Miles, M., 

Jones, J. & Grant, 

J. (2012). 

Australien. 

The decision-

making processes 

adopted by rurally 

located mandated 

professionals when 

child abuse or 

neglect is suspected 

Utforskande och 

beskrivande design 

 

enl. Grounded 

Theory 

 

 

Kvalitativ ansats 

Snöbollsurval 

 

17 deltagare: 

1 läkare 

7 sjuksköterskor 

3 poliser 

6 lärare 

Ålder: Ej angivet 

Yrkeserfarenhet: Ej angivet 

Könsfördelning: Alla kvinnor (ssk) 

 

Inklusionskriterier: Professioner med lagstadgad 

skyldighet att rapportera (barnmisshandelsfall), 

anställda inom samma landsorts-region i Victoria, 

Australien  

Exklusionskriterier: Ej angivna 

Enskilda intervjuer, 

ansikte mot ansikte eller 

över telefon. 

 

 

Inspelade och 

transkriberade ordagrant 

Konstant komparativ 

dataanalys med 

tematisk ansats 

 

NVivo-kodning 
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Författare, 

publ.år, land 

Titel Design/Ansats Urvalsmetod samt undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Leite, JT., Beserra, 

MA., Scatena, 

LMP., da Silva, 

LM. & Ferriani, 

MGC. (2016). 

Brasilien. 

Coping with 

domestic violence 

against children and 

adolescents from 

the perspective of 

primary care nurses 

Utforskande design  

 

med ”Social 

Strategisk 

Inriktning” 

 

 

 

Kvalitativ ansats 

Ändamålsenligt urval 

 

5 sjuksköterskor 

Ålder: 30-55 år 

Yrkeserfarenhet: 8- 27 år 

Könsfördelning: alla kvinnor 

 

Inklusionskriterier: arbeta i en enhet som infört 

”strategier för familjehälsa” för minst 6 månader sedan, 

denna enhet ska vara kopplad till Universitetet i São 

Paulo. 

Exklusionskriterier: Ej angivna 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

Rouf, K., Larkin, 

M. & Lowe, G. 

(2011). England. 

Making Decisions 

about Parental 

Mental Health: An 

Exploratory Study 

of Community 

Mental Health 

Team Staff 

Utforskande 

fenomenologisk 

design 

 

 

 

Kvalitativ ansats 

Ändamålsenligt urval 

 

18 deltagare: 

3 psykiatrisjuksköterskor 

3 psykologer 

3 socialarbetare 

4 psykiatriker 

5 sjuksköterskor ansvariga för skydd av barn 

Ålder: Ej angivet 

Yrkeserfarenhet: 6-24 år, snitt: 16 

Könsfördelning: Ej angivet 

 

Inklusions- och exklusionskriterier: Ej angivna 

Semistrukturerade 

intervjuer + 

dagboksanteckningar 

 

 

All data transkriberades 

ordagrant 

Tolkande 

fenomenologisk analys 

Rowse, V. (2009). 

England. 

Children's nurses' 

experiences of child 

protection: what 

helps? 

Tolkande 

fenomenologisk 

design 

 

 

 

Kvalitativ ansats 

Ändamålsenligt urval 

 

15 deltagare: 

13 barnsjuksköterskor 

2 barnmorskor 

Ålder: Ej angivet 

Yrkeserfarenhet: 10-35 år 

Könsfördelning: Ej angivet 

 

Inklusionskriterier: Deltagarna måste ha varit 

involverade i minst ett fall där barn farit illa 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

15 semistrukturerade 

intervjuer 

 

 

Inspelade och ordagrant 

transkriberade 

Tematisk analys 
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Författare, 

publ.år, land 

Titel Design/Ansats Urvalsmetod samt undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Schols, MWA., de 

Ruiter, C. & Öry, 

FG. (2013). 

Nederländerna. 

How do public 

child healthcare 

professionals and 

primary school 

teachers identify 

and handle child 

abuse cases? A 

qualitative study 

Utforskande design 

 

 

 

Kvalitativ ansats 

 

 

Bekvämlighetsurval 

 

33 deltagare: 

(15 grundskolelärare) 

(1 rektor) 

11 sjuksköterskor inom primärvården för barn 

6 läkare inom primärvården för barn 

Ålder: 30-58 år, snitt; 44.5 år 

Yrkeserfarenhet: 7-25 år, snitt: 15.6 

Könsfördelning: Alla kvinnor 

 

Inklusionskriterier: Ha erfarenhet av barn-

misshandelsfall. 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

6 fokusgruppintervjuer 

med öppna frågor 

 

Skol- och hälsopersonal 

var för sig 

 

 

Data spelades in och 

transkriberades ordagrant 

Djupgående tematisk 

innehållsanalys 

 

Integrated Change 

Model som teoretisk 

referensram 

Söderman, A. & 

Jackson, K. (2011). 

Sverige. 

Barn sore far illa i 

sin hemmiljö --

BVC-

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

möta och hjälpa 

barnen 

Beskrivande design 

 

 

 

Kvalitativ ansats 

 

(en pilotstudie) 

Ändamålsenligt urval 

 

6 BVC-sjuksköterskor 

Ålder: 45-64 år, snitt:56 

Yrkeserfarenhet: snitt 22.7 år 

Könsfördelning: Alla kvinnor 

 

Inklusionskriterier: Arbeta inom det aktuella länet i 

Sverige, ha arbetat på BVC i minst 3 år, ha mött barn 

som farit illa 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Individuella intervjuer 

med öppna frågor 

 

 

Inspelade och 

transkriberade 

Induktiv 

innehållsanalys  

 

enligt Graneheim och 

Lundmans metod 

Tingberg, B., 

Bredlöv, B. & 

Ygge, BM. (2008). 

Sverige. 

Nurses' experience 

in clinical 

encounters with 

children 

experiencing abuse 

and their parents 

Beskrivande design 

 

 

 

Kvalitativ ansats 

Ändamålsenligt urval 

 

11 sjuksköterskor från ett barnsjukhus 

Ålder: Ej angivet 

Yrkeserfarenhet: Ej angivet 

Könsfördelning: 10 kvinnor, 1 man 

 

Inklusionskriterier: ska ha deltagit i den kliniska vården 

för ett misshandlat barn 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

med Critical Incident 

Technique (CIT) 

 

 

Inspelade och 

transkriberade 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

 


