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Sammanfattning  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans agerande vid misstanke om 

barnmisshandel, vilka faktorer som påverkar beslutet att anmäla eller inte anmäla vid 

misstanke om barnmisshandel samt granska och redovisa artiklarnas vetenskapliga kvalitet. 

Metoden var en deskriptiv litteraturstudie och artiklar söktes i databasen Medline via Pubmed. 

Sökningen resulterade i tio artiklar. Resultatet visade att sjuksköterskans iakttagelseförmåga 

var den viktigaste egenskapen för att upptäcka barnmisshandel. Vid misstanke avvaktade 

sjuksköterskan sina åtgärder, anmälan skedde när säkra bevis fanns. I resultatet framkom 

behov av utbildning och samarbetet mellan sjuksköterskor, läkare och socialarbetare kunde 

förbättras för att skydda barnet. Osäkerhet och bristande kunskap kring rapportering hindrade 

sjuksköterskans agerande och rädsla för sin egen säkerhet medförde att en anmälan inte alltid 

blev gjord. Fakta kring barnmisshandel tas upp bristfälligt i sjuksköterskans grundutbildning 

vilket ökar osäkerheten kring agerande och rapportering. Sjuksköterskans attityd till 

barnmisshandel inverkade på beslutet att rapportera eller inte. Fysiska- och sexuella 

övergrepp ansågs lättare att identifiera än psykisk misshandel. Kvalitén, utifrån granskning av 

urval/bortfall, anses vara hög i de kvalitativa studierna och i de kvantitativa studierna var 

variationen i kvalitet stor. Slutsatsen är att många sjuksköterskor känner osäkerhet kring 

agerande och rapportering. Tydliga riktlinjer och ett bättre samarbete mellan olika 

yrkesgrupper behövs. 

 

 

Nyckelord: agerande, barnmisshandel, rapportering, sjuksköterskor. 



Abstract 

The purpose of this literature review was to describe the nurse's actions in cases of suspected 

child abuse, what factors influence the decision to report or not report suspected child abuse 

and to examine the quality of the studies from a scientific perspective. The method was a 

descriptive review and articles were searched in Medline database through PubMed. The 

search resulted in ten articles. The result showed that the nurse's observation was the most 

important characteristic to detect child abuse. With suspicion of child abuse they only acted 

when solid evidence existed. The study found a need for training among the nurses and that 

cooperation between professional groups involved could be improved. Uncertainty about 

reporting was an obstacle to the nurse's actions. A fear for the nurses own safety meant that a 

notification was not always made. There is a general deficiency of education within this area 

which increases the uncertainty surrounding the conduct and reporting. Nurse's attitude to 

child abuse had an effect on the decision to report or not. Physical and sexual abuse was 

easier to identify than emotional abuse. The quality of selection and non-response was 

considered to be high in the qualitative studies, and the quantitative studies had a variation in 

quality. The conclusion is that many nurses feel uncertain about the conduct and reporting. 

Clear guidelines and better cooperation between professional groups are needed. 

 

 

Keyword: actions, child abuse, reporting, nurses. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Sverige var 1979 först i världen att införa en lag som förbjuder aga och misshandel av barn, 

ändå blir flera tusen barn i Sverige utsatta för någon form av våld i eller utanför hemmet. 

Lagen innefattar all form av kränkande behandling och kroppslig bestraffning (Rädda Barnen 

2011). UNICEF Sverige (2009) tydliggör med artikel 19 i barnkonventionen att barnen ska 

skyddas mot vanvård och alla former av fysiskt eller psykiskt våld.  

Om samhället såg barnmisshandel som ett folkhälsoproblem i likhet med astma och fetma, 

skulle helt andra resurser satsas för att utreda problemet (McCarthy 2008). Misshandel av 

barn är en starkt bidragande faktor till skador och dödsfall bland barn välden över. I USA är 

barnmisshandel den näst vanligaste dödsorsaken hos barn. Det är viktigt med väl definierade 

lagar gällande anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa samt konsekvenser för 

den med anmälningsplikt som underlåter att rapportera (Felzen Johnson 2002).  

Hälso- och sjukvårdspersonalens misstankar om barnmisshandel ska enligt lag anmälas, varav 

sekretessen bryts då skydd av barnet väger tyngre (Socialstyrelsen 2004). Lagtexten säger att 

hälso- och sjukvårdspersonal alltid ska anmäla till Socialtjänsten vid misstanke om 

barnmisshandel eller vanvård. Personalen behöver inte veta vem som misstänks ha gjort 

barnet illa, inte heller vad som har hänt barnet för att göra en anmälan. Det kan vara 

avgörande mellan liv eller död för barnet att personalen anmäler då misstanke uppstår 

(Hellström & Lindberg 2009). Studier visar att sjukvårdspersonal inte alltid anmäler fall där 

barn uppvisar skador som misstänks bero på barnmisshandel (Borres & Hagg 2007, Flaherty 

et al. 2008). I vissa riskgrupper finns en högre sannolikhet för att barnen ska utsättas för 

misshandel, så som barn till föräldrar med konflikter, ensamstående mammor, fattigdom, unga 

mödrar samt låg utbildningsnivå hos föräldrar (Sanders & Cobley 2005). Det är viktigt att 

sjuksköterskan har ett öppet sinne då ett misshandlat barn kan komma från alla samhällsskikt, 

välutbildade och socialt kompetenta föräldrar kan mycket väl vara förövare och utsätta sitt 

barn för övergrepp och vanvård (Hallström & Lindberg 2009). 

När ett barn blir sjukt är det normala att föräldrarna gör allt för att hjälpa det men när barnet är 

utsatt för övergrepp måste myndigheter och andra instanser skydda barnet (Felzen Johnson 

2002). Problem kan uppstå när sjukvårdspersonal ser behov av att göra en utredning gällande 

barnmisshandel då det kräver vårdnadshavarens medgivande. När medgivande inte ges bör en 
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anmälan ske genast till socialtjänsten med ett önskemål att frånta vårdnadshavaren vårdnaden. 

En företrädare kommer då att föra barnets talan i stället (Flodmark 2008).  

Barnmisshandel är utöver en brottslig handling även en medicinsk diagnos. I likhet med andra 

diagnoser är det mycket viktigt med en grundlig utredning för att kunna ge adekvat 

behandling (Flodmark 2008). Ett stort antal barn med huvudtrauma blir feldiagnostiserade 

vilket ökar risken för fortsatt misshandel och dödsfall. Misshandel bör alltid ses som en 

differentialdiagnos vid huvudtrauma hos barn (Felzen Johnson 2002). I en studie på 173 barn 

som varit i kontakt med sjukvården efter att de blivit utsatta för misshandel, visade det sig att 

läkaren inte reagerade utan missade i 31,2 % av fallen att skadan orsakats av avsiktligt 

huvudtrauma (Jenny et al. 1999). Forskning visar att brister finns gällande upptäckt av 

misshandlade barn. Mer kunskap behövs hos sjuksköterskor inom området då många fall 

förblir oupptäckta (Keane & Chapman 2008).   

Flodmark (2008) beskriver att skakvåldet mot ett barn förorsakar de allvarligaste skadorna 

och är den misshandelsform som i störst utsträckning förblir oupptäckt. De barn som under 

sitt första levnadsår utsätts för kraftig fysisk misshandel har i hälften av fallen skakats svårt, 

även benämnt Shaken Baby Syndrom. Den omogna och ännu växande hjärnan får krosskador 

och blödningar vilket resulterar i andningsuppehåll med risk för syrebrist och sänkt 

medvetandegrad. Ett samtidigt hårt tryck mot bröstet under övergreppet försvårar andningen 

ytterligare. Hjärnan skrumpnar hos de små barnen och utrymmet fylls i stället ut med vätska. 

Skadorna kan bli så svåra att barnet avlider (Flodmark 2008). Spädbarn som blivit utsatt för 

skakningar kan drabbas av oklar medvetslöshet, kramper eller blödningar i näthinnorna. 

Frakturer utan en rimlig förklaring kan ha uppstått efter misshandel vilket är viktigt för 

sjukvårdspersonal att vara observant på (Sundelin 2006). 

Att tidigt uppmärksamma fall av misshandel kan minimera känslomässiga konsekvenser hos 

barnet (Felzen Johnson 2002). Barnet blir inte bara skadat fysiskt vid misshandel, upplevelsen 

är traumatisk och påverkar även psykiskt, så som inlärning, personlighet och relationer till 

andra (Hallström & Lindberg 2009). Långsiktiga utvecklingsproblem kan drabba det barn 

som redan under tidiga år blivit utsatt för barnmisshandel (Keane & Chapman 2008). 

Långt ifrån alla föräldrar berättar hela sanningen om orsaken till barnets skada. Ett barn som 

återkommande blir oförklarligt sjukt eller skadat kan vara ett offer för Münchausen's 

syndrome by proxy (Felzen Johnson 2002). På svenska benämns syndromet även BFS, 

barnmisshandel genom förfalskning av symtom. Ofta är det mamman till barnet som är 
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förövaren, där skador eller symptom på sjukdom tillfogas barnet för att övertyga omgivningen 

om att barnet är sjukt. Den känslomässiga bekräftelse och uppmärksamhet 

sjukvårdspersonalen ger föräldern genom sitt engagemang är det som förövaren strävar efter 

(Sundelin 2006). Astuto et al. (2009) beskriver ett fall där ett spädbarn sedan 1 månaders 

ålder förgiftats av mamman med ett potent läkemedel. Vid 2 månaders ålder togs barnet in på 

sjukhus med, till en början, oförklarliga anfall med kramper och skakningar. Mammans 

reaktion när barnet efter en tid visade tecken på att tillfriskna fick sjukvårdspersonalen att 

fatta misstankar och vidare utredning bekräftade deras farhågor.  

Placering och utseende är viktiga faktorer i bedömning av blåmärken hos barn. Färgen talar 

om när blåmärket uppkom, ett blåmärke med gult inslag är inte nytt utan uppkom för minst  

18 timmar sedan. Mjuka och skyddade platser på kroppen, så som kinder, hals, rygg, skinkor 

och könsorgan är generellt sett onormala placeringar för oavsiktliga blåmärken och bör 

utredas vidare vid misstanke om misshandel. Blåmärken över hårda och beniga delar av 

kroppen, så som knän, smalben, panna och armbågar har oftare uppkommit oavsiktligt 

(Hornor 2005, Harris 2010).  

Ett barn kan också ha medfödda förändringar på huden som felaktigt kan tolkas som tecken på 

barnmisshandel. Mongoliska fläckar är blå eller grå hudförändringar som förekommer i det 

sakrala området samt på skinkorna men kan även mer sällsynt förekomma på rygg, ben, axlar 

och överarmar. Till skillnad från blåmärken förändras inte färgpigmenteringen på mongoliska 

fläckar, vid osäkerhet föreslås extra kontroll av barnet efter en tid för att säkerställa orsaken 

till hudförändringen. Under barndomsåren brukar fläckarna blekna bort och de förekommer 

hos barn med härkomst från Afrika, Asien, Latinamerika och Indianer (Harris 2010).  

1953 antog International Council of Nurses (ICN) den första etiska koden för sjuksköterskor 

(ICN 2006). Fyra grundläggande områden för sjuksköterskor beskrivs: ”att främja hälsa, att 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande” (SSF 2007 sid. 3). 

Sjuksköterskan ska också stödja svaga och utsatta grupper i samhället vilket barnen räknas till 

då de är beroende av vuxna (ICN 2006).  
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1.2 Barnmisshandel – en begreppsdefinition 

Varje människa under 18 år definieras som barn enligt 1 kap. 2 § Socialtjänstlagen (SoL) 

(2001:453) (Munck 2011). 

Det finns något förenklat beskrivet fyra olika typer av barnmisshandel: misskötsel, fysisk 

misshandel, emotionell försummelse och sexuella övergrepp (Frederickson 1999).  

BRIS (2011) definierar barnmisshandel och övergrepp som fysisk misshandel när en vuxen 

skadar barnet genom att skaka, slå, bita, sparka eller skadar på annat sätt. Psykisk misshandel 

innebär hotelser, kritik, kränkningar, skrämsel eller avsaknad av omsorg och kärlek. Barnet är 

utsatt för bristande omsorg när de vuxna inte ger barnet mat, kläder, sjukvård eller på annat 

sätt brister i sin omsorg gentemot barnet. Sexuella övergrepp kan ses som en form av 

barnmisshandel. När ett barn eller tonåring utnyttjas av en vuxen i en situation som innehåller 

sex i någon form. Det kan vara fysisk kontakt, tvång att titta på bilder, porrfilm, förövarens 

könsorgan eller tvingas visa sig naken (BRIS 2011).  

1.3 Teoretisk referensram 

Kari Martinsen förespråkar i sin omvårdnadsteori solidaritet med de svaga och att alla 

människor är lika värdefulla. Teorin bygger på jämlikhet och gemenskap mellan människor 

där omsorg och moral är betydelsefulla begrepp. Sjuksköterskans individuella kliniska blick 

är det viktigaste vid god omvårdnad och det primära är att omsorg ges villkorslöst utan några 

förväntningar (Martinsen 2000, Martinsen 2003). 

Att jämföra sitt eget omdöme med andra yrkesutövande sjuksköterskor ökar kunskapen och 

den gemensamma förståelsen för vad som är rätt eller fel agerande i olika situationer. 

Martinsens omsorgsfilosofi fokuserar på att vårdpersonalen alltid har ett moraliskt ansvar i 

förhållande till patienten, som är den svagare parten i interaktionen. Sjuksköterskan ska vara 

lyhörd och helt bortse från sina egna behov och använda sina kunskaper på det sätt som 

gynnar patienten på bästa sätt (Kristoffersen et al. 2006). 
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1.4 Lagar och författningar 

Sjuksköterskan har i sin profession ett ansvar att i sitt förhållningssätt alltid agera utifrån 

etiska värderingar (Socialstyrelsen 2005). SoL 14 kap 1 § reglerar att de som arbetar inom 

hälso- och sjukvård har en lagstadgad skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen när det finns 

misstanke om att ett barn far illa och är i behov av skydd (Socialstyrelsen 2004, Fraser et al. 

2010, Munck 2011). Anmälan görs enligt Hallström och Lindberg (2009) efter följande 

fastställda direktiv: 

 Kontakta och anmäl till den socialtjänst som barnet hör till.  

Rutiner för detta ska finnas på arbetsplatsen. 

 Anses det finnas ett behov av ett samrådsmöte ska begäran om detta  

framföras till socialtjänsten. 

 Skriftlig anmälan ska göras som ett komplement till den muntliga. 

 Föräldrarna informeras om anmälan, men avvakta om föräldrarna är  

misstänkta för övergreppet eller om barnets säkerhet inte kan garanteras. 

 Polisanmälan sker vid misstanke om brott. 

 Socialtjänsten kan i specifika fall besluta att barnet omhändertas varav  

vårdnadshavare fråntas sin rätt att ta beslut gällande barnet. 

 

Att inte anmäla enligt SoL 14 kap 1 § kan vara ett tjänstefel, vilket med stöd av Brottsbalken 

20 kap 1§ kan leda till böter eller fängelse (Munck 2011). 

1.5 Problemformulering 

Trots att det i flertalet länder finns lagstiftning som ska skydda barn från att fara illa, utsätts 

många barn fortfarande för misshandel i olika former. Som allmänsjuksköterska är det troligt 

att någon gång ställas inför en situation där det finns misstanke om att ett barn far illa fysiskt 

eller psykiskt. Att barn har skrubbsår eller blåmärken är inget ovanligt i sig, men 

sjuksköterskan måste vara observant och lyhörd inför eventuella tecken på att barnet kan ha 

utsatts för avsiktligt våld. Mycket forskning inom området är gjord men det finns ett behov av 

att de resultat som framkommit används kliniskt för att bättre skydda utsatta barn. Det är 

sjuksköterskans skyldighet att skydda de svaga i samhället och anmäla vid misstanke om 

missförhållanden. Det är därför viktigt att ta reda på orsaken till att en anmälan inte alltid blir 

gjord. 
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1.6 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva 

sjuksköterskans agerande vid misstanke om barnmisshandel, vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskans beslut att anmäla eller inte anmäla vid misstanke om barnmisshandel samt 

granska och redovisa artiklarnas vetenskapliga kvalitet.  

1.7 Frågeställningar 

1. Hur agerar sjuksköterskan vid misstanke om barnmisshandel? 

2. Vilka faktorer påverkar sjuksköterskans beslut att anmäla eller inte anmäla vid misstanke 

om barnmisshandel? 

3. Vilken kvalitet har de granskade artiklarna utifrån de metodologiska aspekterna urval och 

bortfall? 
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2. Metod  

2.1 Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design (Forsberg & Wengström 2008).  

2.2 Databas 

Artikelsökning utfördes från högskolans proxyserver i databasen Medline via PubMed.  

2.3 Sökord 

Sökord som användes i kombination med varandra och den booleanska söktermen ”AND” 

mellan sökorden är: Child Abuse, nursing, neglect, maltreatment, nurse reporting, mandatory, 

childhood injuries, abuse risk, medical staff, nursing och suspicion. De begränsningar som 

användes vid sökningarna var: Humans, All Child: 0-18 years, Links to full text, Languages: 

English. Två artiklar inkluderades efter manuell sökning. 

2.4 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var engelskspråkiga artiklar, artiklarna skulle 

gälla barn 0-18 år, vara tillgängliga i fulltext och kunna hämtas från högskolans proxyserver i 

databasen Medline via PubMed samt vara publicerade mellan år 2002-2011. Både kvalitativa 

och kvantitativa studier inkluderades. Titel och abstract skulle också belysa valt ämnesområde 

och vara relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. Artiklar exkluderades från 

studien om de var litteraturstudier samt om de inte fanns tillgängliga gratis i fulltext. Sökord, 

antal träffar och valda källor presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av databaser, söktermer och antal träffar. 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Första 

urvalet 

Valda källor 

(exl.dubletter) 

Medline 

(PubMed) 

Child abuse AND neglect AND nurse* 85 3 1 

Medline 

(PubMed) 

Child Abuse AND nurse reporting 65 9 4 

Medline 

(PubMed) 

Child abuse AND mandatory AND nurse 

reporting * 

40 7 2 

Medline 

(PubMed) 

Child Abuse AND nurse reporting AND neglect  12 1 1 

Manuell 

sökning i 

valda källors 

referenslistor 

Relevans för syfte och frågeställningar 

 
  2 

 Totalt: 10 

Limits i Medline: Humans, All Child: 0-18 years, Links to full text, Languages: English 
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2.5 Dataanalys  

En gemensam genomgång gjordes av de artiklar som framkom genom sökning med valda 

söktermer. Artiklar valdes i inledningsskedet efter rubrikernas relevans för valt ämnesområde 

samt att de kunde hämtas i fulltext. Vid relevant rubrik lästes abstractet igenom samtidigt av 

författarna och diskussion skedde direkt angående om artikeln svarade mot syfte och 

frågeställningar. I de fall abstractet stämde överens med studiens syfte och frågeställningar 

lästes metoddelen gemensamt igenom för att få en uppfattning om studiens genomförande. 

Därefter lästes de inkluderade artiklarna i sin helhet individuellt och innehållet diskuterades 

direkt. När tveksamheter uppkom gällande innehållets betydelse fördes ett resonemang kring 

detta för att försäkra oss om att studien tolkats på rätt sätt. 

För att hitta ytterligare studier till resultatdelen lästes samtliga utvalda artiklars referenslistor 

igenom gemensamt. Flertalet relevanta artiklar påträffades, men de flesta var publicerade 

tidigare än år 2002. När rubrik stämde in på syfte och frågeställningar i föreliggande studie, 

samt att publiceringsår var mellan 2002-2011 söktes artikeln i fulltext via skolans proxyserver 

i databasen Medline via PubMed. Abstractet lästes igenom och två artiklar som uppfyllde 

samtliga urvalskriterier togs med i studien. Därefter lästes artiklarna i sin helhet gemensamt 

för att ta del av studiens innehåll. 

För att kvalitetsgranska artiklarna studerades de metodologiska aspekterna urval och bortfall. 

En granskning skedde gällande vilket urval som gjorts, hur många som erbjöds att vara med 

samt hur många som valde att delta. Analysering skedde gemensamt och presenteras i  

tabell 4, utfallet diskuteras även i löpande text. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Någon etisk prövning ansågs ej vara nödvändig då föreliggande studie är en litteraturstudie 

varav ingen person riskerar att komma till skada. En risk med litteraturstudier menar Forsberg 

och Wengström (2008) är att urvalet av vetenskapliga artiklar kan påverkas av egna 

personliga värderingar. Valet skedde utifrån fastställda urvalskriterier och personlig inverkan 

från författarnas egna värderingar minimerades genom att artiklarna valdes innan de lästs 

igenom i sin helhet. Endast artiklarnas rubrik och abstract låg till grund för urvalet som 

genomfördes. 
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3. Resultat 

Totalt inkluderades 10 vetenskapliga artiklar i litteraturstudiens resultat vilka presenteras i två 

tabeller och vidare även i löpande text. Tabell 2 ger en översikt av författare, år för 

publicering, land, titel, artiklarnas design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod. Tabell 3 visar en sammanställning av artiklarnas syfte och huvudresultat 

och tabell 4 presenterar artiklarnas urval/bortfall. 

Tabell 2. Valda vetenskapliga artiklar till litteraturstudiens resultat 

Författare/ 

publ.år/land 

Titel Design, 

undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalys 

metod 

Eisbach & 

Driessnack  

2010 

USA 

Am I sure I want 

to go down this 

road? Hesitations 

in the reporting of 

child 

maltreatment by 

nurses. 

Kvalitativ 

tvärsnittstudie. 

10 skolsköterskor. 

7 barnsjuksköterskor. 

6 sjuksköterskor inom 

barnpsykiatrin. 

Totalt 21 kvinnor och 2 

män 

Bandinspelade intervjuer 

personligen eller via 

telefon 

 

 

Textkondensering med 

hjälp av datasystemet 

NVivi7. 

Transkribering av text 

med kodning, 

nyckelord och 

indelning i kategorier. 

 

Feng et al.  

2010 

Taiwan 

Multidisciplinary 

collaboration 

reporting child 

abuse: a grounded 

theory study. 

Kvalitativ. 

5 läkare 

5 sjuksköterskor 

6 socialarbetare 

5 lärare 

Bandinspelade intervjuer 

med öppna frågor. 

Textkondensering 

enligt en Grounded 

theory modell. Öppen, 

axial och selektiv 

kodning. En process 

som bryter ner, 

granskar, jämför, 

kategoriserar och 

integrerar.  

Feng & Levine  

2005 

Taiwan 

Factors associated 

with nurses' 

intention to report 

child abuse: a 

national survey of 

Taiwanese nurses. 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie. 

1617 sjuksköterskor 

Frågeformulär Pearson korrelations-

koefficienter och flera 

regressionsanalyser. 

Fraser et al. 

 2010 

Australien 

Factors 

influencing child 

abuse and neglect 

recognition and 

reporting by 

nurses: a 

multivariate 

analysis. 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie. 

930 legitimerade 

sjuksköterskor. 

Frågeformulär Logistiska 

regressonsanalys –

modeller. 

Glasser & Chen 

2006 

Israel 

Survey of a 

pediatric hospital 

staff regarding 

cases of suspected 

child abuse and 

neglect. 

 

Kvantitativ. 

90 anställda inom 

sjukvården. 

Frågeformulär Chi-square test. 



10 
 

Lazenbatt & 

Freeman 

2006 

Nordirland 

Recognizing and 

reporting child 

physical abuse: a 

survey of primary 

healthcare 

professionals. 

Kvantitativ. 

979 anställda inom 

primärvården. 

 

Frågeformulär med 

öppna frågor. 

ANOVA, 

multicomparison 

Scheffe test och 

diskriminantanalys. 

Lee et al.  

2007 

Taiwan 

Nurse reporting of 

known and 

suspected child 

abuse and neglect 

cases in Taiwan. 

Kvantitativ. 

238 sjuksköterskor. 

Strukturerade 

frågeformulär. 

t-test 

Paavilainen  

et al. 

2002  

 

Finland 

 

Caring for 

maltreated 

children: a 

challenge for 

health care 

education 

Kvantitativ 

513 personal inom 

barnsjukvården, 

Strukturerat 

frågeformulär med öppna 

frågor. 

Chi-square test 

Pabiś et al.  

2010 

Polen 

Paediatric nurses' 

identification of 

violence against 

children. 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie. 

160 legitimerade 

sjuksköterskor. 

Frågeformulär Deskriptiv statistik 

Yehuda et al.  

2010 

Israel 

Child abuse and 

neglect: reporting 

by health 

professionals and 

their need for 

training 

Kvantitativ. 

95 sjukvårdsanställda. 

Anonymt strukturerat 

självskattningsformulär. 

Schefe post-hoc test 

 

 

Granskade vetenskapliga artiklars syfte, huvudresultat och vilket land studien var genomförd i 

presenteras i tabell 3. Av de artiklar som valdes till studien var två kvalitativa och åtta 

kvantitativa.   

Tabell 3. Syfte och huvudresultat i granskade artiklar 

Författare/ 

publ.år/land 

Titel Syfte Huvudresultat 

Eisbach & 

Driessnack  

2010 

USA 

Am I sure I want to go 

down this road? 

Hesitations in the 

reporting of child 

maltreatment by 

nurses. 

Att undersöka processen kring 

skyldigheten hos 

barnsjuksköterskor att 

rapportera barnmisshandel. 

 

En trestegsprocess identifierades från 

misstanke om barnmisshandel till 

rapportering. Anledning till fördröjd 

eller utebliven anmälan uppges vara 

tveksamheter kring sjuksköterskans 

observation samt rädsla för sin egen 

eller barnets säkerhet. 

Feng et al.  

2010 

Taiwan 

Multidisciplinary 

collaboration reporting 

child abuse: a grounded 

theory study. 

Att undersöka erfarenheter och 

perspektiv vid rapportering av 

barnmisshandel inom olika 

yrkesgrupper.  

Sjuksköterskor, läkare och lärare 

ansåg att ansvaret att anmäla låg på 

socialarbetaren, kommunikation och 

samarbete var dåligt. De beskrev en 

rädsla för hämnd efter en anmälan.  
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Feng & Levine  

2005 

Taiwan 

Factors associated with 

nurses' intention to 

report child abuse: a 

national survey of 

Taiwanese nurses. 

Att fastställa erfarenheterna av 

den nya lagen om rapportering 

av barnmisshandel och bedöma 

de taiwanesiska sjuksköterskors 

intention att rapportera 

övergrepp mot barn.  

86 % av sjuksköterskorna hade aldrig 

rapporterat fall av barnmisshandel,  

21 % hade stött på fall men valt att 

inte rapportera. De flesta saknade 

kunskap och utbildning inom 

barnmisshandel samt gällande 

lagstiftning. Osäkerhet på bevis var 

den främsta orsaken till att inte 

rapportera, följt av brist på förtroende 

för rättslig myndighet.  

Fraser et al. 

 2010 

Australien 

Factors influencing 

child abuse and neglect 

recognition and 

reporting by nurses:     

a multivariate analysis. 

Att undersöka förhållanden 

mellan sjuksköterskans 

egenskaper, utbildning, kunskap 

om lagstiftning, 

rapporteringsplikt och 

attitydsmässiga faktorer vid 

rapportering av olika typer av 

övergrepp och vanvård. 

Sjuksköterskan ansåg sig mer säker 

och kunnig i att rapportera fysisk- 

och sexuell misshandel än 

känslomässiga övergrepp och 

vanvård. Svårigheten att bevisa 

känslomässig vanvård sågs som ett 

hinder i att rapportera dessa fall. 42,6 

% hade under sin yrkesversamma tid 

kommit i kontakt med fall av 

barnmisshandel, 21,1 % underlät att 

anmäla trots att misstanke fanns. 

Glasser & Chen 

2006 

Israel 

Survey of a pediatric 

hospital staff regarding 

cases of suspected 

child abuse and 

neglect. 

Att bedöma kunskapen hos 

sjukhuspersonal gällande 

sjukhusets policy, attityder och 

faktiskt beteende angående fall 

av misstänkt övergrepp och 

vanvård av barn.  

19,5  % hade det senaste året varit 

involverade i 10 eller flera fall av 

misstänkt barnmisshandel eller 

vanvård. 86,6 % kände till sjukhusets 

policy angående anmälan. Många 

kände obehag över att diskutera sina 

misstankar med barnet på grund av 

oro över att såra barnets känslor. 

Nästan hälften kände sig obekväm att 

diskutera misstankarna med 

vårdnadshavarna, många på grund av 

oro för sin egen säkerhet. Mer 

kunskap inom området efterfrågas.    

Lazenbatt & 

Freeman 

2006 

Nordirland 

Recognizing and 

reporting child physical 

abuse: a survey of 

primary healthcare 

professionals. 

Det primära syftet var att 

utvärdera förmåga och beteende 

hos personal inom primärvården 

angående igenkännande av 

barnmisshandel. Det sekundära 

syftet var att utvärdera behov av 

vidareutbildning för personalen. 

60 % hade sett minst ett fall av 

misstänkt barnmisshandel men endast 

47 % rapporterade till myndighet. 74 

% var medveten om skyldigheten att 

rapportera. Sjuksköterskan var mer 

benägen att anmäla jämfört med 

läkare och tandläkare. Fyra teman 

framkom i studien som hinder för 

anmälan: Tema 1: Rädsla för felaktig 

misstanke tillsammans med ovilja att 

konfrontera familjen. Anonymitet vid 

anmälan ansågs viktigt för bibehållen 

relation med familjen samt oro för sin 

egen säkerhet. Tema 2: Otydliga 

riktlinjer. Tema 3: Arbetsbelastning, 

byråkrati. Tema 4: Brist på utbildning 

Lee et al.  

2007 

Taiwan 

Nurse reporting of 

known and suspected 

child abuse and neglect 

cases in Taiwan. 

Att utforska sjuksköterskans 

uppfattningar, attityder och 

kunskaper om misstanke och 

rapportering av barnmisshandel 

och vanvård. 

Många respondenter saknade 

utbildning inom barnmisshandel, 

vidareutbildning efterfrågades.  

70 % hade aldrig rapporterat något 

fall. Osäkerhet kring hur en 

rapportering går till samt rädsla för 

hot gjorde att misstänkta fall inte 
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rapporterades. Förmåga att känna 

igen tecken samt arbetslivserfarenhet 

är viktiga aspekter för att en 

rapportering ska ske.  

Paavilainen  

et al. 

2002  

 

Finland 

 

Caring for maltreated 

children: a challenge 

for health care 

education 

Att undersöka om 

barnsjuksköterskor och 

barnläkare på ett 

universitetssjukhus är i behov 

av kompletterande träning i att 

identifiera barnmisshandel och 

huruvida de finns ett behov av 

att utveckla en utbildning inom 

sjukvården gällande faktorer 

kring barnmisshandel. 

Mindre än hälften uppger att de 

vårdat ett misshandlat barn. Mindre 

än 20 % hade misstänkt 

barnmisshandel och 40 % hade aldrig 

varit i kontakt med ett misshandlat 

barn. 2/3 trodde sig ha förmågan att 

kunna identifiera ett misshandlat 

barn. Flertalet tyckte det var ganska 

svårt/svårt att identifiera misshandel 

på ett barn. De som varit i kontakt 

med ett misshandlat barn förstår 

lättare svårigheten att identifiera. 

Ytterligare utbildning och direktiv 

efterfrågades.  

Pabiś et al.  

2010 

Polen 

Paediatric nurses' 

identification of 

violence against 

children. 

Att utvärdera 

barnsjuksköterskors förmåga att 

bedöma och diagnostisera samt 

vilka åtgärder som används vid 

barnmisshandel. 

De flesta respondenterna uppger att 

de varit i kontakt med fall av 

barnmisshandel. Sjuksköterskan såg 

signaler genom de förklaringar som 

gavs i relation till den faktiska 

skadan, bortförklaringar från 

föräldrar eller om förklaringen 

ändrades efter hand. När barn själv 

berättade för sjuksköterskan om sin 

misshandel agerade hon genom att 

rapportera till läkare, tala ytterligare 

med barnet, informera psykolog, 

prata med barnens vårdnadshavare. 

Yehuda et al.  

2010 

Israel 

Child abuse and 

neglect: reporting by 

health professionals 

and their need for 

training 

Att studera den israeliska 

sjukvårdspersonalens 

erfarenheter av identifiering och 

rapportering gällande misstänka 

fall av barnmisshandel och 

vanvård. 

78,9 % hade det senaste året kommit i 

kontakt med minst ett fall av 

misstänkt barnmisshandel eller 

vanvård. Många efterfrågade praktisk 

utbildning, hur man pratar med barnet 

och föräldrarna och hur en 

rapportering utförs på rätt sätt.  

 

3.1 Sjuksköterskans agerande vid misstanke om barnmisshandel 

En stor andel sjuksköterskor inom barnsjukvård hade varit i kontakt med vanvårdade barn. 

Den vanligaste formen av vanvård uppges vara misskötsel. När sjuksköterskan misstänkte att 

allt inte stod rätt till, observerade hon beteenden hos föräldrar och barn under vårdtiden för att 

stärka misstankarna (Pabiś et al. 2010). Lee et al. (2007) lade i sin studie fram att 

sjuksköterskans iakttagelseförmåga var den viktigaste egenskapen för att misshandel skulle 

observeras och rapporteras. Erfarenhet och många år inom yrket ökade frekvensen av 

rapportering.  
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En studie från Israel visade att sjukvårdspersonal ville få mer praktisk träning i att identifiera 

tecken som tyder på vanvård av barn (Yehuda et al. 2010). Tecken kan vara förklaringar som 

gavs i relation till den faktiska skadan, bortförklaringar och förklaringar som ändras efter 

hand. Likgiltighet och aggression hos föräldrarna kan också vara tecken på försummelse av 

barnet (Pabiś et al. 2010). När symptom och tecken på barnmisshandel är diffusa men 

magkänslan hos sjuksköterskan säger att någonting är fel, valde många att avvakta med 

anmälan tills tydligare bevis fanns (Eisbach & Driessnack 2010). Samtliga sjuksköterskor i 

studien agerade utifrån en trestegsprocess från misstanke om barnmisshandel till rapportering. 

Först skedde en observation, sedan ett ingripande och slutligen rapportering. När 

sjuksköterskan var säker i sin roll och på sin observation skedde ett snabbt agerade då hon var 

övertygad om att arbetsplatsen skulle backa upp beslutet att anmäla (Eisbach & Driessnack 

2010).  

 

Sjuksköterskan såg det som sin uppgift att vårda det misshandlade barnet och läkaren beskrev 

sin uppgift som att hitta och dokumentera skador, men ansvaret att göra en anmälan ville de 

lägga över på en socialarbetare. Var och en av berörda yrkesgrupper skötte sitt agerande väl 

men samarbetet mellan yrkesgrupperna var enligt studien dåligt (Feng et al. 2010). Av 

tillfrågad sjukvårdspersonal ansåg sig 70 % behöva lära sig mer färdigheter genom att arbeta i 

team för att bättre kunna hjälpa utsatta barn (Yehuda et al. 2010). I de fall där ett barn själv 

hade bett sjuksköterskan om hjälp valde hon att agera och informera andra berörda 

professioner beroende på situation. Läkare, psykolog, ambulanspersonal eller ansvarig 

sjuksköterska underrättades, barnet fick möjlighet att ytterligare berätta om sin situation och 

vårdnadshavarna informerades (Pabiś et al. 2010). När misstanke fanns pratade 

sjuksköterskan med barnet om sin observation, men många upplevde obehag inför situationen 

på grund av rädsla för att såra barnets känslor. Sjuksköterskan kände oro för sin egen säkerhet 

när föräldrar eller vårdnadshavare skulle informeras gällande misstanken om vanvård (Glasser 

& Chen 2006). 

 

Osäkerhet hos sjuksköterskan kring hur en rapportering skulle gå till hindrade rätt agerande 

vid misstänkt fall av vanvårdat barn (Lazenbatt & Freeman 2006, Lee et al. 2007). Tydliga 

riktlinjer saknades vilket gjorde det svårt för sjuksköterskan att påvisa att barnmisshandel ägt 

rum (Lazenbatt & Freeman 2006). Misstanke om övergrepp mot barn fanns i många fall men 

sjuksköterskan valde att inte rapportera på grund av osäkerhet kring vad lagen säger och hur 

en rapportering ska gå till (Feng & Levine 2005). I och med ny lagstiftning i Australien 
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gällande rapportering av barnmisshandel infördes obligatorisk vidareutbildning för 

sjuksköterskor vilket ökade sannolikheten för att sjuksköterskan skulle upptäcka och 

rapportera misstänkta fall av barnmisshandel (Fraser et al. 2010). Respondenter i studien 

efterfrågade utbildning och direktiv kring hur sjuksköterskan skulle agera i misstänkta fall av 

barnmisshandel. De som tidigare varit i kontakt med fall av barnmisshandel efterfrågande i 

högre grad utbildning inom området än de som inte hade någon erfarenhet av sådana 

situationer (Paavilainen et al. 2002). 

 

3.2 Faktorer som påverkar sjuksköterskans beslut att anmäla eller inte 

Tveksamheter i sina iakttagelser och brist på bevis gjorde att många sjuksköterskor valde att 

inte anmäla direkt (Feng & Levine 2005, Eisbach & Driessnack 2010) utan väntade tills 

tydliga tecken fanns (Eisbach & Driessnack 2010). Det faktum att barnet kunde tas ifrån sina 

föräldrar gjorde att sjuksköterskor tvekade att anmäla då de inte vill ha på sitt samvete att de 

hade splittrat en familj. Sjuksköterskan upplevde även en oro för att familjen skulle avsluta 

kontakten med vårdgivaren om en anmälan gjordes vilket skulle sätta barnet i en ännu mer 

utsatt situation (Eisbach & Driessnack 2010). 

Rädsla för sin egen säkerhet var en faktor som medförde att sjuksköterskan tvekade att 

anmäla misstänkta fall av barnmisshandel (Lee et al. 2007, Eisbach & Driessnack 2010, Feng 

et al. 2010). Oro för barnets säkerhet och vad som händer i en redan stressad familj om en 

anmälan utförs, gjorde att beslutet att anmäla var svårt för sjuksköterskan (Eisbach & 

Driessnack 2010). 

Läkarens bedömning i ett misstänkt fall hade stor betydelse för sjuksköterskans och 

socialarbetarens ställningstagande att anmäla eller inte. Sjuksköterskor och läkare ansåg att 

ansvaret att göra en anmälan låg hos sjukhusets socialarbetare (Feng et al. 2010). Den 

tidsmässiga faktorn sågs som ett hinder i att hinna prata med barnet om omständigheterna 

kring situationen (Glasser & Chen 2006). Brist på en tydlig definition av vad barnmisshandel 

är skapade problem när det gällde identifiering och rapportering av misstänkta fall där barn 

for illa (Feng & Levine 2005).  

Bristfällig eller helt avsaknad av utbildning inom området barnmisshandel var en betydande 

faktor när det gällde att inte anmäla. Underlåtenhet att anmäla berodde till stor del på för lite 

kunskap och det är därför viktigt med mer utbildning hos sjuksköterskor. Efter avslutad 

sjuksköterskeutbildning ansåg 75 % att de behövde mer utbildning inom området men efter en 
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tid som yrkesverksam ökade andelen till 93 % (Feng & Levine 2005, Lee et al. 2007). Många 

uppgav att de behövde kompletterande utbildning då de komplexa frågorna rörande 

barnmisshandel behandlats mycket bristfälligt i sjuksköterskans grundutbildning (Paavilainen 

et al. 2002).  

De som hade genomgått utbildning inom skydd av barn var mer benägna att rapportera 

misstänkta fall av barnmisshandel, mer utbildning inom området efterfrågas (Fraser et al. 

2010). De som deltagit i utbildning kunde lättare skilja på misshandel och olycksfall 

(Lazenbatt & Freeman 2006). Då många läkare och sjuksköterskor upplevde det svårt att prata 

med ett barn och vårdnadshavare kring misstänkt vanvård eller misshandel, önskades mer 

utbildning i tekniken att föra dessa samtal (Glasser & Chen 2006, Yehuda et al. 2010). Dålig 

kunskap, om hur personal på rätt sätt ska bemöta barn och föräldrar, när misstankar fanns är 

ett hinder som kan förebyggas genom mer utbildning (Lazenbatt & Freeman 2006). Yehuda et 

al. (2010) presenterar i sin studie att de flesta som deltog i studien hade fått någon form av 

utbildning inom området barnmisshandel men önskemål fanns om ytterligare kunskap. 

Träning efterfrågades i hur ett vittnesmål i rätten skulle gå till, hur de skulle bemöta barnets 

reaktioner vid undersökningen samt hur de skulle hantera föräldrar som reagerar starkt på 

utredningen av deras barn.  

Fysisk misshandel och sexuella övergrepp uppgavs vara lättare att observera och 

rapporterades i högre utsträckning än psykisk misshandel (Feng & Levine 2005, Fraser et al. 

2010). Sjuksköterskan kände en större säkerhet när det gällde rapportering av fysiska och 

sexuella övergrepp. Känslomässiga övergrepp beskrevs svårare att bevisa vilket innebar att de 

rapporterades i mindre omfattning (Fraser et al. 2010). 

Sjuksköterskans attityd och inställning till barnmisshandel påverkade beslutet att rapportera 

eller inte (Lee et al. 2007). Sviktande förtroende för den rättsliga myndigheten påverkade 

sjuksköterskans beslut att inte anmäla, en anmälan skulle kanske inte förändra barnets 

situation ändå (Feng & Levine 2005). 
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3.3 Kvalitén på studierna 

För en överblick av två metodologiska aspekter presenteras de granskade vetenskapliga 

artiklarnas urval och bortfall i tabell 4. 

Tabell 4. Tabell över utvalda vetenskapliga artiklar och dess urval och bortfall. 

Författare/ publ.år/land Titel Urval och bortfall 

Eisbach & Driessnack  

2010 

USA 

Am I sure I want to go down this road? 

Hesitations in the reporting of child 

maltreatment by nurses. 

23 sjuksköterskor intervjuades, 

fullföljande av intervjun var 100 %. 

Feng et al.  

2010 

Taiwan 

Multidisciplinary collaboration 

reporting child abuse: a grounded 

theory study. 

21 deltagare intervjuades, 100 % 

fullföljde intervjun. 

Feng & Levine  

2005 

Taiwan 

Factors associated with nurses' 

intention to report child abuse: a 

national survey of Taiwanese nurses. 

1617 frågeformulär skickades till 

legitimerade sjuksköterskor, 

svarsfrekvens 88 % (1400 formulär). 

Fraser et al. 

 2010 

Australien 

Factors influencing child abuse and 

neglect recognition and reporting by 

nurses: a multivariate analysis. 

Sjuksköterskor i 22 distrikt fick 

frågeformulär. Svarsfrekvens 930, 

vilket motsvarade 42 % av de 

tillfrågade. 

Glasser & Chen 

2006 

Israel 

Survey of a pediatric hospital staff 

regarding cases of suspected child 

abuse and neglect. 

90 frågeformulär delades ut till 

sjukvårdsanställda, svarsfrekvens  

91 % = 82 stycken . 

Lazenbatt & Freeman 

2006 

Nordirland 

Recognizing and reporting child 

physical abuse: a survey of primary 

healthcare professionals. 

979 personer inom 3 olika 

professioner fick frågeformulär, 

svarsfrekvens 43 % = 419 stycken. 

Lee et al.  

2007 

Taiwan 

Nurse reporting of known and 

suspected child abuse and neglect cases 

in Taiwan. 

300 formulär skickades ut till 

sjuksköterskor, 256 returnerades 

varav 238 var komplett ifyllda, 

svarsfrekvens 79,3 %. 

Paavilainen et al. 

2002  

 

Finland 

 

Caring for maltreated children: a 

challenge for health care education. 

513 personal inom barnsjukvården, 

svarsfrekvens 62 %. 

Pabiś et al.  

2010 

Polen 

Paediatric nurses' identification of 

violence against children. 

200 legitimerade sjuksköterskor 

tilldelades frågeformulär, 160 

returnerade ifyllda formulär, 

svarsfrekvens 80 %. 

Yehuda et al.  

2010 

Israel 

Child abuse and neglect: reporting by 

health professionals and their need for 

training. 

95 deltagare fick anonyma 

strukturerade frågeformulär, 

svarsfrekvens 95 %. 
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I Eisbach & Driessnacks (2010) kvalitativa studie värvades och intervjuades 21 kvinnor och 2 

män i USA från tre olika instanser, 10 skolsköterskor, 10 barnsjuksköterskor och  

6 psykiatrisjuksköterskor. Samtliga fullföljde sitt deltagande. Respondenterna rekryterades 

från tre olika nationella organisationer inom omvårdnad vilka representerade ett tvärsnitt av 

populationen. Forskarna själva ser det som en svaghet att endast respondenter med erfarenhet 

av att rapportera barnmisshandel inkluderades i studien och studiens utfall hade med största 

sannolikhet sett annorlunda ut med fler deltagare och om även nyutexaminerade, mer 

oerfarna, sjuksköterskor hade medverkat. Att alla respondenter fullföljde sitt deltagande kan 

ses som en styrka i studien, samt att tre olika instanser inkluderades för att få ett vidare 

perspektiv i olika professioners inställning till rapportering av barnmisshandel.  

En annan kvalitativ studie genomfördes av Feng et al. (2010) i form av individuella 

intervjuer. Respondenterna var 21 stycken totalt i åldrarna 25-59 år, uppdelat på fyra 

yrkeskategorier i Taiwan, 5 läkare, 5 sjuksköterskor, 6 socialarbetare och 5 lärare. Valet av 

olika yrkeskategorier samt ålderspannet kan vara en stärkande faktor i resultatet. Urvalet 

skedde genom att forskarna via telefon kontaktade sjukhus, institutionen för barnskydd samt 

skolor. Ett deltagarantal på 20-30 individer söktes bland personal med erfarenhet av 

barnmisshandel, de som visade intresse fick delta i studien. Av respondenterna hade 17 

rapporterat minst ett fall av misstänkt barnmisshandel och 8 hade misstänkt men inte 

rapporterat misstanken. Ingen av deltagarna hade själv varit utsatta för misshandel som barn, 

men 4 uppgav att de hade någon i sin närhet som varit utsatt för våld som barn. Alla 

informanter fullföljde intervjuerna och samtliga hade erfarenhet av barnmisshandel vilket 

lyfts som styrkor i studien.  

Yehuda et al. (2010) delade för sin studie ut anonyma strukturerade frågeformulär på en 

workshop i samband med en konferens om medicinska aspekter som uppstår vid 

barnmisshandel och vanvård. Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval. De 95 deltagarna 

var läkare, sjuksköterskor, socialarbetare, psykologer och övriga, 90,8 % kvinnor, 

svarsfrekvens var 95 %. Deltagarna hade ett intresse för frågor rörande barnmisshandel och 

vanvård i och med att de deltog i en konferens som berörde ämnet. Detta kan vara orsaken till 

att studiens resultat visade att så stor del som 80 % hade tidigare erfarenheter av 

barnmisshandel och vanvård. Den höga svarsfrekvensen kan ses som en styrka i studien, men 

forskarna ser det som en begränsning att studien bygger på ett bekvämlighetsurval.  

Respondenterna hade ett påtalat intresse för ämnet och forskarna menar att resultatet i studien 

därför inte är representativt för populationen i övrigt.  
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Feng & Levine (2005) utförde en kvantitativ studie med ett nyutvecklat instrument, där  

1617 frågeformulär skickades ut till barnsjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor och 

akutsjuksköterskor på sjukhus i Taiwan. Svarsfrekvensen var 88 % vilket motsvarar 1400 

formulär. Endast 14 % hade rapporterat ett eller flera fall av barnmisshandel, 21 % hade 

uppmärksammat minst ett fall men inte rapporterat. Utbildning inom området barnmisshandel 

saknade hos 80-87 % av deltagande sjuksköterskor. Den höga svarsfrekvensen och bredden på 

sjuksköterskans profession ses som en styrka i studien. Författarna beskriver det nya 

instrumentet som en möjlig svaghet i studien, då den behöver förbättras ytterligare. 

Ett bekvämlighetsurval användes då Lee et al. (2007) valde sjuksköterskor inom 

akutsjukvård, primärvård samt barnsjukvård till sin kvantitativa studie. Grupperna ansågs vara 

erfarna i bemötandet av misstänkta fall inom barnmisshandel. Akutsjukvårdspersonal möter i 

stor utsträckning skadade barn, sjuksköterskor inom primärvården träffar ofta hela familjer 

och barnsjuksköterskor är många gånger de första som blir involverade vid misstänkta fall av 

övergrepp mot barn. Anonyma frågeformulär skickades ut till 300 sjukvårdsanställda. För att 

få delta måste följande kriterier uppfyllas: registrerad sjuksköterska anställd inom akut-, 

primär- eller barnsjukvård i södra Taiwan, förstå mandarin eller taiwanesiska, anställd minst 

tre månader på ett sjukhus och frivilligt delta i studien. Av de 256 frågeformulär som 

returnerades var 238 komplett ifyllda, svarsfrekvens 79,3 %. Det höga deltagarantalet stärker 

resultatet men forskarna menar själv att ett större antal deltagare i studien hade stärkt 

resultatets trovärdighet ytterligare. Undersökningsgruppen representerade ett specifikt 

geografiskt område vilket inte ger en helhetsbild över populationen.  

Totalt 200 anonyma frågeformulär uppdelat på två olika barnsjukhus skickades ut av  

Pabiś et al. (2010) inför den kvantitativa studien. Svarsfrekvensen var 80 % vilket motsvarade 

160 returnerade ifyllda formulär. De utvalda barnsjukhusen från olika städer ansågs vara 

representativa för landet vilket kan ses som en styrka i studien i likhet med den höga 

svarsfrekvensen. Vid tidpunken för studien arbetade 1152 sjuksköterskor på de två sjukhusen. 

En forskningsassistent besökte sjuksköterskorna på arbetsplatsen och förklarade syftet med 

studien. De som frivilligt accepterade att delta i studien fick även informationen skriftligt 

samt lämnade ett skriftligt medgivande. Frågeformuläret var konstruerat av forskarna själva 

vilket de påtalar som en möjlig brist i studien samt att fler än två sjukhus hade kunnat 

inkluderas.  
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Glasser & Chen (2006) genomförde också en kvantitativ studie där 90 frågeformulär delades 

ut till sjuksköterskor, läkare och läkarstudenter på ett barnsjukhus i Israel, formulären fylldes i 

anonymt. Svarsfrekvensen var 91 % vilket motsvarade 82 ifyllda frågeformulär, 65 kvinnor 

och 17 män medverkade. Den höga svarsfrekvensen stärker studiens resultat. Forskarna ser 

det som en begränsning i studien att ett bekvämlighetsurval på endast ett sjukhus användes i 

stället för ett representativt urval av sjukvårdspersonal. En annan begränsning som tas upp var 

att endast ett begränsat urval av personalkategorier valdes till studien.  

I den kvantitativa studien skickade Fraser et al. (2010) ut frågeformulär till sjuksköterskor i 

22 distrikt i Queensland, Australien. Svarsfrekvensen var 42 % vilket motsvarade 930 

returnerade frågeformulär. Att de vänder sig till så många disktrikt stärker studien, men den 

låga svarsfrekvensen drar ner resultatets trovärdighet. En faktor som kan ha påverkat studiens 

resultat är att samtliga deltagare en kort tid innan genomförandet hade genomgått en 

utbildning i och med att en ny lag om barnmisshandel tillkom. Svaren kan ha blivit färgade av 

den aktuella utbildningen. En annan påverkande faktor som lyfts fram är att frågorna i studien 

endast innehöll 8 olika scenarier vilket inte gav tillräckligt med variation av upplevda 

situationer som respondenterna kunde relatera till.  

Ett slumpvis urval gjordes av Lazenbatt & Freeman (2006) i den kvantitativa studien. I 

Nordirland fick 979 sjuksköterskor, läkare och tandläkare inom primärvården via post ett 

frågeformulär. Svarsfrekvensen var 43 % vilket motsvarar 419 returnerade frågeformulär. Av 

deltagarna var 187 (43 %) män och 232 (57 %) kvinnor. Fördelningen av inkomna svar var 

förhållandevis jämt fördelat mellan könen och de tre valda yrkeskategorierna vilket ses som 

styrkor i studien. Forskarna ansåg att den låga svarsfrekvensen var rimlig och acceptabel i och 

med att respondenterna arbetade under pressade tidsförhållanden.  

Paavilainen et al. (2002) genomförde en kvantitativ studie och skickade ut 513 frågeformulär 

till sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med barn på ett 

universitetssjukhus i Finland. I studien deltog 317 respondenter, varav 91 % kvinnor, 

svarsfrekvens 62 %. Ett formulär framtogs speciellt för studiens ändamål och pilottestades 

innan användning och reviderades sedan för att stärka tillförlitlighet och läsbarhet. 

Forskningen i de två kvalitativa artiklarna grundade sig på 21 respektive 23 deltagare och de 

åtta kvantitativa hade mellan 90 och 1617 deltagare. Svarsfrekvensen i de kvantitativa 

artiklarna låg mellan 42-95 % och de båda kvalitativa studierna hade en svarsfrekvens  

på 100 %. I fyra av de granskade artiklarna hade forskarna tagit fram egna frågeformulär till 
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sina studier. Urvalet i de kvalitativa studierna bestod av flera yrkeskategorier från olika 

instanser. Antalet deltagare ses som representativt för vald typ av studie och att alla 

respondenter fullföljde sitt deltagande anses stärka kvaliteten i dessa båda studier. De 

kvantitativa studiernas kvalitet gällande urval och bortfall varierade stort. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Iakttagelseförmågan hos sjuksköterskan var den viktigaste egenskapen för att upptäcka 

missförhållanden hos barn. När sjuksköterskan fattat misstankar om att allt inte stod rätt till 

men saknade säkra bevis, avvaktade hon innan åtgärder vidtogs. Observeration av föräldrar 

och barns beteenden skedde för att få bekräftelse för sina misstankar, anmälan skedde först 

när säkra bevis fanns. Det framkom ett behov av utbildning och samarbetet mellan 

yrkesgrupper kunde förbättras. Osäkerhet kring rapportering var ett hinder för sjuksköterskans 

agerande och rädsla för sin egen säkerhet medförde att en anmälan inte alltid blev gjord. Fakta 

kring barnmisshandel tas upp bristfälligt i sjuksköterskans grundutbildning vilket ökar 

osäkerheten kring agerande och rapportering. Sjuksköterskans attityd till barnmisshandel hade 

inverkan på beslutet att rapportera eller inte. Fysiska- och sexuella övergrepp ansågs lättare att 

identifiera än psykisk misshandel, vilket medförde att känslomässiga övergrepp rapporterades 

i mindre utsträckning. Kvalitén gällande urval/bortfall bedömdes vara hög och resultaten 

möjliga att överföra i de två kvalitativa studierna då urvalen ses som representativa och 

svarsfrekvensen var hög. I de kvantitativa studierna var det en stor variation på kvaliteten 

baserat på granskning av urval och bortfall. Det behövs tydliga riktlinjer och ett bättre 

samarbete mellan olika yrkesgrupper för att på bästa sätt skydda utsatta barn. 
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4.2 Resultatdiskussion  

Resultatet visade att sjuksköterskans osäkerhet kring lagar, rapportering, avsaknad av tydliga 

riktlinjer och brist på utbildning inom området var faktorer som påverkade agerandet vid 

misstanke om barnmisshandel. Paavilainen et al.( 2002) och Yehuda et al. (2010) 

presenterade i sina studier att sjukvårdspersonal efterfrågade mer utbildning inom området 

barnmisshandel. Detta bekräftas av McCarthy (2008) som i sin studie betonar vikten av 

utbildning beträffande barnmisshandel och vanvård. Flera studiers resultat visade att kunskap 

om hur en rapportering av misstänkt barnmisshandel går till ofta var dålig (Feng & Levine 

2005, Lazenbatt & Freeman 2006, Lee et al. 2007). Införandet av obligatorisk 

vidareutbildning visade sig enligt en studie av Fraser et al.( 2010) gynna sannolikheten för att 

sjuksköterskan skulle upptäcka och rapportera misstänkta fall av barnmisshandel. Paavilainen 

och Tarkka (2003) bekräftade att sjuksköterskans förvärvade kunskap var det mest centrala 

verktyget vid identifieringen av tecken som kunde tyda på att barnet var utsatt för misshandel. 

I resultatet framkom att det saknades tydliga riktlinjer och direktiv för att kunna konstatera att 

barnmisshandel skett samt för att som sjuksköterska agera rätt i en sådan situation 

(Paavilainen et al. 2002, Lazenbatt & Freeman 2006). Det framkom även att det misshandlade 

barnet skulle uppmärksammas och skyddas ytterligare om olika berörda yrkesgrupper 

samarbetade bättre (Feng et al. 2010, Yehuda et al. 2010). Detta styrktes genom studier som 

visade att samverkan och gemensamma mål mellan berörda samhällsinstanser som kommer i 

kontakt med barn är nödvändigt för att förebygga misshandel mot barn (McCarthy 2008, 

Hallström & Lindberg 2009). Det är viktigt med preventivt arbete inom alla samhällsklasser, 

inte bara för de som räknas till riskgrupper. På så sätt ökar möjligheten att fånga upp fler 

utsatta barn (Hallström & Lindberg 2009). Sanders och Cobley (2005) bekräftade i sin studie 

att det finns riskgrupper där barn löper större risk att utsättas för misshandel. Studiernas 

resultat visade i likhet med Martinsens omvårdnadsteori att sjuksköterskans kliniska blick och 

lyhördhet är viktigt i omvårdnaden av barnen, de svaga i samhället (Martinsen 2000, 

Martinsen 2003, Kristoffersen et al. 2006). 

Resultat visade att sjuksköterskan såg det som sin uppgift att vårda det misshandlade barnet 

men att göra en anmälan ville de överlåta till sjukhusets socialarbetare (Feng et al. 2010). I 

och med att studien är genomförd i Taiwan finns kulturella skillnader i arbetssättet och det 

skiljer sig från svenska arbetsformer. Genom studien av Feng et al. (2010) framkommer det 

att sjukhus i Taiwan har socialarbetare direkt knutna till sig. Detta verkar medföra att 
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sjuksköterskan lättare kunde komma ifrån sitt ansvar att anmäla och i stället lägga över 

ansvaret på socialarbetaren. 

Eisbach och Driessnack (2010) kommer i sin studie fram till att sjuksköterskor som är osäkra 

på sin misstanke, ofta valde att avvakta med rapportering tills tydligare bevis framkommit. 

McCarthy (2008) lade i sin studie fram att det var uppenbart att sjukvården inte skyddar barn i 

den utsträckning som krävs. Enligt Pabiś et al. (2010) kunde sjuksköterskan under den tid hon 

avvaktade, observera beteenden hos barnet och föräldrarna för att få sina misstankar 

bekräftade. Paavilainen och Tarkka (2003) verifierade detta och beskrev att sjuksköterskan 

genom att bara studera barnets kroppsspråk fick viktig information som kunde tyda på någon 

form av missförhållanden som barnet var utsatt för. Barnet kan visa tecken på rädsla och tar 

avstånd från den medföljande föräldern, den möjliga förövaren. Sjuksköterskans intuition är 

ett viktigt redskap vid identifieringen av misstänkt barnmisshandel (Paavilainen & Tarkka 

2003). Den kliniska blicken är en viktig del för att kunna ge god omvårdnad vilket Kari 

Martinsen påtalar i sin omvårdnadsteori (Martinsen 2000, Martinsen 2003). Vid misstanke om 

barnmisshandel skedde agerandet utifrån en process i tre steg och ju säkrare sjuksköterskan 

var i sin observation desto snabbare gick processen (Eisbach & Driessnack 2010). Harris 

(2010) lyfte i sin studie fram vikten av snabb rapportering för att skydda barnet från 

ytterligare misshandel. Det är viktigt att ha i åtanke att det enligt svensk lagstiftning är 

tillräckligt med endast misstanke för att anmälan måste ske. 

Resultatet i föreliggande studie visar att ett flertal faktorer påverkar sjuksköterskans beslut att 

anmäla eller inte vid misstanke om barnmisshandel. Många sjuksköterskor valde att avvakta 

med anmälan på grund av osäkerhet i sina iakttagelser (Feng & Levine 2005, Eisbach & 

Driessnack 2010) och väntade därför tills tydliga tecken på barnmisshandel fanns (Eisbach & 

Driessnack 2010). Det framkom att den fysiska misshandeln och de sexuella övergreppen 

rapporteras i högre utsträckning i och med att de är lättare att observera än de psykiska 

övergreppen (Feng & Levine 2005, Fraser et al. 2010). Sjuksköterskans attityd och inställning 

visade sig också påverka i vilken utsträckning rapportering skedde (Lee et al. 2007). Rädsla 

för sin egen och barnets säkerhet var andra faktorer som medförde att sjuksköterskan många 

gånger tvekade att anmäla (Glasser & Chen 2006, Lee et al. 2007, Eisbach & Driessnack 

2010, Feng et al. 2010). Att tveka i ett agerade som ska skydda barnet går emot vad Kari 

Martinsen förespråkar i sin omvårdnadsteori. Sjuksköterskan ska helt bortse från sina egna 

behov och agera så att det gynnar patienten på bästa sätt (Kristoffersen et al. 2006). 
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Det största målet för barnläkare menar McCarthy (2008) i sin studie, är att säkra alla barns 

trygghet men det är ett mål som är svårt att nå. Sjuksköterskan kan tveka att anmäla på grund 

av det faktum att en familj kan splittras. Risken att familjen avslutar kontakten med 

sjukvården var också en anledning till att sjuksköterskan avvaktade med anmälan i och med 

att barnet då försattes i en ännu mer utsatt situation (Eisbach & Driessnack 2010). Denna oro 

styrks av McCarthy (2008) som i sin studie beskrev att läkaren tvekade att anmäla då risken 

var att föräldrarna blev frustrerade och tappade förtroendet för sjukvården. Följden kunde då 

bli att läkaren inte längre fick möjlighet att observera och skydda barnet, sin patient. 

Det framkommer i resultatet att många upplever det svårt att på ett professionellt sätt bemöta 

och samtala med barn och föräldrar när misstanke om barnmisshandel finns. Mer utbildning 

kan minska svårigheten att utföra dessa samtal (Glasser & Chen 2006, Lazenbatt & Freeman 

2006, Yehuda et al. 2010). Detta bekräftas av Hallström och Lindberg (2009) som beskriver 

att sjukvårdspersonal är i behov av mer kunskap om hur ett misshandlat barn kan reagera för 

att på bästa sätt kunna bemöta och hjälpa barnet.  

I sin omvårdnadsteori förespråkar Martinsen solidaritet med de svaga och betonar att alla 

människor är lika värdefulla (Martinsen 2000, Martinsen 2003). Personal inom vården har 

alltid ett moraliskt ansvar i förhållande till patienten, som är den svagare parten i interaktionen 

(Kristoffersen et al. 2006). Utifrån vad teorin säger är det viktigt att samarbetet mellan 

yrkesgrupper förbättras så att barn i alla samhällsskikt skyddas. 

I föreliggande studies resultat ingick två kvalitativa vetenskapliga artiklar, Eisbach & 

Driessnack (2010) samt Feng et al. (2010). Deltagarna rekryterades från olika institutioner 

och flera yrkesgrupper var representerade. Ett likvärdigt antal respondenter deltog i studierna 

och samtliga hade sedan tidigare erfarenhet inom området barnmisshandel, alla fullföljde sitt 

deltagande. Att söka deltagare via telefonkontakt kan vara en svaghet i studien då många är 

stressade under arbetstid och lätt kan avböja ett deltagande på grund av tidsbrist. Ett 

strategiskt urval har gjorts i dessa studier för att rikta in sig på individer med rätt kompetens 

som kan ge svar på studiernas syfte. Fler deltagare i studien hade kunnat ge ett annat resultat, 

men Forsberg och Wengström (2008) belyser att vid strategiska urval inkluderas oftast relativt 

små undersökningsgrupper.  Forsberg och Wengström (2008) beskriver också att det är viktigt 

att välja informanter med rätt erfarenhet för att kunna besvara forskningsfrågan. Studien av 

Yehuda et al. (2010) har, liksom de kvalitativa studierna, en hög svarsfrekvens och de flesta 

respondenterna hade någon gång kommit i kontakt med fall av barnmisshandel. Det lyftes 
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fram i studien att resultatet kunde vara svårt att generalisera. Informanterna deltog i en 

konferens om barnmisshandel och det kan antas att deltagarna då har ett djupare intresse i 

frågan än vad populationen har i övrigt. Forsberg och Wengström (2008) lyfter fram att 

svarsfrekvensen ska vara hög för att kunna generalisera resultatet från en studie. I de två 

kvantitativa studierna av Eisbach & Driessnack (2010) och Feng et al. (2010) antas resultaten 

kunna generaliseras vilket däremot inte stämmer in på studien av Yehuda et al. (2010).  

Fyra av de granskade kvantitativa artiklarna hade svarsfrekvenser mellan 79,3 - 91 % vilket 

bedöms som en bra nivå för att ge trovärdiga resultat. Forsberg och Wengström (2008) 

beskriver att studier som inkluderar många individer i första hand ska väljas och ett 

acceptabelt bortfall varierar utifrån vilken studie det är. Studien av Feng och Levine (2005) 

hade det högsta deltagarantalet av samtliga granskade artiklar och även ett lågt bortfall vilket 

tillsammans ger ett trovärdigt resultat. I två av de fyra studierna valdes informanterna ut 

genom bekvämlighetsurval. Glasser och Chen (2006) rekryterade till sin studie deltagare från 

några få yrkesgrupper inom ett och samma sjukhus. De medverkande i studien av Lee et al. 

(2007) bestod av sjuksköterskor med olika inriktningar inom ett begränsat geografiskt 

område. De båda studierna byggde på information från personal med erfarenhet av att vårda 

barn vilket ger en bra trovärdighet i resultaten. Forsberg och Wengström (2008) anser dock att 

studier ska byggas på ett slumpmässigt urval för att kunna generalisera resultaten till en större 

population. Pabiś et al. (2010) valde slumpmässigt ut deltagare till sin studie genom att skicka 

ut frågeformlär till två barnsjukhus i olika städer. Svarsfrekvensen var hög och det 

slumpmässiga urvalet gör att den sammanlagda bedömningen är att studien har ett trovärdigt 

resultat och är representativ för populationen. 

Även Lazenbatt och Freeman (2006) samt Fraser et al. (2010) har i sina studier gjort 

slumpmässiga urval till ett stort antal möjliga respondenter. Den låga svarsfrekvensen i båda 

studierna drar ner trovärdigheten i resultaten. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det 

vanligt med bortfall vid enkätundersökningar men de betonar vikten av att välja studier med 

litet bortfall. Studien av Paavilainen et al. (2002) visade också ett stort bortfall och var endast 

begränsad till personal inom ett och samma sjukhus. Den relativt låga svarsfrekvensen och det 

faktum att respondenterna kom från endast ett sjukhus kan vara begränsningar i studiens 

resultat. En styrka i studien kan vara att samtliga deltagare kontinuerligt kommer i kontakt 

med barn i sitt arbete. 
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Paavilainen et al. (2002), Feng och Levin (2005), Yehuda et al. (2010) samt Pabis et al. 

(2010) har samtliga använt sig av egna framtagna frågeformulär till sina studier. Detta ses 

som en svaghet i studierna och kan sänka trovärdigheten i deras resultat. Resultat från studier 

där nyframtagna formulär använts måste tolkas kritiskt och det krävs stort arbete innan nya 

formulär kan anses välprövade (Forsberg & Wengström 2008).  

Urvalet i de kvalitativa studierna ses som representativt utifrån studiernas syfte, att alla 

informanter fullföljde sitt deltagande samt att olika yrkeskategorier ingick i studien. Polit och 

Beck (2008) beskriver att ett resultat går att generalisera när studiens utfall är överförbart till 

andra liknande studier. Kvaliteten bedöms vara hög vilket gör att det kan vara ett rimligt 

antagande att resultatet går att överföra till andra liknade personalgrupper på sjukhus med 

erfarenhet av barnmisshandel. Variationen av kvalitet gällande urval och bortfall var stor i de 

kvantitativa studierna. Bortfallet var högt i tre av studierna, resterade bedöms ha en acceptabel 

nivå. 

4.3 Metoddiskussion 

Litteraturstudien har en deskriptiv design då denna metod ansågs ändamålsenlig för att svara 

på syfte och frågeställningar. För att få en uppfattning om vidden av forskning inom området 

utfördes till en början en bred sökning med några få relevanta sökord i databasen Medline via 

PubMed. Efter den generella genomgången framkom det att mycket forskning fanns inom 

området, men många av de vetenskapliga artiklarna var publicerade för relativt många år 

sedan. För att ta del av aktuell forskning begränsades sökningen till artiklar publicerade 

mellan åren 2002-2011. En litteraturstudie kändes tillämpbar för att sammanställa delar av 

den forskning som var gjord och beslut togs att endast utgå från beskriven databas då den vid 

sökningar gav ett tillfredsställande utfall.  

Vid en närmare granskning av artiklarnas abstract visade det sig vara svårare att hitta 

användbara artiklar än vad som tidigare framkommit. Ett flertal intressanta artiklar uteslöts då 

år för publicering var tidigare än 2002. Endast engelska artiklar tillgängliga kostnadsfritt i 

fulltext inkluderades vilket kan vara en svaghet i studien. Det kan ha påverkat resultatet i och 

med att relevanta artiklar då med största sannolikhet uteslöts. Då barnmisshandel förekommer 

i alla länder och inom alla samhällsklasser var det intressant att se på forskning ur en global 

synvinkel. Engelska valdes som språk i artiklarna och begränsades till att gälla barn, det vill 

säga individer 0-18 år. Studier från olika delar av världen granskades och på grund av det är 

resultaten inte alltid direkt överförbara till det svenska samhällets normer och arbetssätt 
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beroende på kulturella skillnader. Att studier från många länder inkluderades och visade 

likvärdiga resultat stärker å andra sidan trovärdigheten i föreliggande litteraturstudie.  

Av 20 granskade vetenskapliga artiklar visade det sig att 10 uppfyllde samtliga fastställda 

urvalskriterier och valdes därmed ut för vidare granskning till studiens resultat. Att artiklar 

valdes bort berodde på att det vid närmare granskning framkom att studierna grundade sig på 

forskning av endast läkare, läkarstuderande eller annat som medförde att de inte i sin helhet 

stämde in på fastställda urvalskriterier. Såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar valdes 

utifrån relevans för studiens syfte och frågeställningar, urvalet gav två kvalitativa och åtta 

kvantitativa artiklar. Vid manuell sökning i valda artiklars referenslistor påträffades flertalet 

intressanta vetenskapliga artiklar, men majoriteten av dem var publicerade tidigare än år 

2002. Två artiklar uppfyllde samtliga inklusionskriterier och togs med i studien.  

För ökad kvalitet av litteraturstudien skedde allt arbete gemensamt under dagliga träffar. 

Artiklar har sökts och granskats tillsammans och diskussioner har förts löpande under arbetets 

gång. Arbetet har skett systematiskt och strukturerat utifrån de gemensamma mål som i förväg 

fastställts. Det som skrevs skedde i samförstånd och ett resonemang kunde föras direkt när 

oklarheter uppstod. Att utföra arbetets samtliga delar gemensamt så som granskning, 

reflektioner och diskussioner direkt vid tveksamheter ses som styrkor i litteraturstudien. En 

ytterligare styrka i studien är att en kontinuerlig dialog har förts med handledaren under hela 

arbetets gång, både muntligt och skriftligt. 

4.4 Allmän diskussion 

I sitt dagliga arbete ställs allmänsjuksköterskan inför situationer där misstanke kan uppkomma 

om att ett barn far illa. Många gånger sker inte en anmälan trots att misstanke om 

barnmisshandel finns och intentionen är att examensarbetet ska ge en bild av hur 

sjuksköterskor agerar i sådana situationer och varför en anmälan inte alltid blir gjord. Rädsla 

för sin egen säkerhet framkom som en faktor till att en anmälan inte alltid blir gjord, vilket var 

ett oväntat resultat. 

Föreliggande studie har beskrivit sjuksköterskans agerande vid misstanke om barnmisshandel 

samt identifierat vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans beslut att anmäla eller inte 

anmäla vid misstanke om barnmisshandel. Det framkommer i resultatet att många 

sjusköterskor känner sig osäkra i sitt agerande vid misstanke om barnmisshandel. Mer 

utbildning inom området efterfrågades liksom tydliga riktlinjer att följa när en anmälan ska 

ske. Studierna i resultatet är från olika delar av världen, men det framkommer en gemensam 
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faktor gällande önskemål om ytterligare utbildning för att bättre kunna hantera situationer 

med misshandlade barn. Denna brist finns även i den Sverige då anmälningsskyldighet och 

agerande vid misstanke om barnmisshandel diskuteras mycket sparsamt under 

sjuksköterskeutbildningen. För att bättre förbereda sjuksköterskor inför kommande yrkesliv 

där möten med misshandlade barn sannolikt kommer att ske, vore det intressant att studera 

hur sjuksköterskeutbildningarna i Sverige tar upp ämnet. På så sätt skulle förslag till 

förbättringar i utbildningen kunna läggas fram. 

Föreliggande studie bidrar till att belysa vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper för att 

på bästa sätt skydda barnen från vanvård och misshandel. De yrkesgrupper som möter ett 

utsatt barn måste agera och arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Det vore intressant 

med ytterligare forskning kring de olika personalkategoriernas attityder till ett bättre 

samarbete yrkesgrupperna emellan. Faktorer som hindrar rätt agerade hos sjuksköterskan 

måste förebyggas genom förbättrad utbildning för att ge ökad kunskap inom området. Barnen, 

som är de svaga i samhället, har rätt att komma till tals, bli sedda och känna sig trygga. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan känner sig säker i sitt agerande för att på bästa sätt kunna 

skydda de barn som misstänks vara utsatt för vanvård eller barnmisshandel.   

4.5 Slutsats 

Föreliggande studie visar att många sjuksköterskor känner osäkerhet kring hur ett agerande 

ska gå till vid misstanke om barnmisshandel eller vanvård. Oro för sin egen säkerhet var en 

faktor som bidrog till att en anmälan inte alltid blev gjord. Bristande kunskap kan vara 

orsaken till att sjuksköterskan inte känner sig säker på sina iakttagelser vilket kan medföra att 

en anmälan blir fördröjd och barnets säkerhet äventyras. Tydliga riklinjer och ett bättre 

samarbete mellan olika yrkesgrupper är viktigt när misstanke finns om att ett barn far illa. 
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