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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna deskriptiva litteraturstudie är att beskriva vilka tecken 

sjuksköterskan uppmärksammar på att barn far illa i hemmet samt sjuksköterskans 

möjligheter respektive hinder för att upptäcka barn som far illa. I studien granskas även 

artiklarna utifrån den metodologiska aspekten urvalsmetod. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie baserad på 12 vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

söktes via databaserna PubMed, Cinahl och Scopus. 

Resultat: Tecken på att barn far illa kan vara synliga men även dolda. Sjuksköterskan 

har olika möjligheter för att upptäcka detta i form av kunskap, erfarenhet och intuition. 

Olika verktyg har också visat sig vara effektiva i upptäckten av barn som far illa. 

Det finns också vissa hinder i sjuksköterskans arbete som försvårar upptäckten av barn 

som far illa. Sjuksköterskor i tidigare studier har uttryckt ett behov av utökad kunskap 

och riktlinjer samt att det krävs mer stöd och samverkan inom arbetsplatsen för att 

underlätta identifieringen av barn som far illa i hemmet.  

Slutsats: I studien presenteras olika tecken på att barn far illa i hemmet. Sjuksköterskor 

upplevs besitta viss kunskap om indikationer på att barn far illa. Dock finns brister i 

utbildning om hur barn som misstänks fara illa och deras föräldrar ska hanteras och 

bemötas i det kliniska arbetet. Tydliga riktlinjer och mer utbildning kan bidra till ökad 

trygghet och medvetenhet för sjuksköterskor i sin yrkesroll.   

 

Nyckelord: Barn, Barnmisshandel, Misskötsel, Sjuksköterska, Upptäcka.  
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Abstract 

Aim: The aim of this descriptive literature study is to describe what signs the nurse can 

identify as indicators of children suffering from maltreatment as well as the nurse’s 

opportunities and obstacles concerning the detection of these. The articles are also 

reviewed according to the methodological aspect selection. 

Methods: A descriptive literature study based on twelve scientific articles. The search 

was performed within the databases PubMed, Cinahl and Scopus.  

Results: Signs of maltreatment can be visible as well as hidden. The nurse requires 

knowledge to be able to identify this. Nurses in previous studies have expressed a need 

for further knowledge and guidelines as well as support and collaboration within the 

workplace to facilitate the identification of maltreated children. Different tools have 

proven to be effective in the detection of maltreated children. 

Conclusion: In the study different signs of children suffering from maltreatment in their 

home environment are presented. Nurses perceived to have certain knowledge about 

indicators of children suffering from maltreatment. Although there is a shortage in the 

education when it comes to the practical work, while maneuvering maltreated children 

and their parents. Distinct guidelines and education can contribute to increased security 

and awareness for nurses within their professional role.    

 

Keywords: Child, Child Abuse, Maltreatment, Nurse, Detect. 
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1.0 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Varje barn har grundläggande rättigheter som innebär att få omvårdnad och att få växa 

upp under trygga förhållanden. Att ha vuxna närvarande samt att få utvecklas i sin egen 

takt utefter de individuella förutsättningar barnet har (socialstyrelsen 2014). 

 

Miljoner barn världen över far på något sätt illa i hemmet. Detta kan innefatta fysiskt 

våld, psykiska handlingar eller försummelse av barnets grundläggande behov. Även 

sexuella övergrepp förekommer. I många fall blir barn också vittnen till våld och 

övergrepp av andra familjemedlemmar (Butchart & Phinney Harvey 2006). 

 

Barn som far illa definieras som fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp. Detta kan 

ske genom handling, utnyttjande av barns undergivenhet eller kontinuerlig försummelse 

av barn. Även situationer där det finns en potentiell risk för att barn kommer till skada, 

räknas in i definitionen (Schols et al. 2013). 

 

Sverige var 1979 det första landet i världen att förbjuda barnaga. Sedan dess har 

ytterligare 32 länder infört ett förbud mot barnaga. Förbudet innebär att barn inte får 

utsättas för fysisk bestraffning eller annan kränkande handling (Szyber 2012).     

 

Vuxna har ett gemensamt samhällsansvar gentemot barn som far illa eller riskerar att 

fara illa. Vuxna som har kontakt med barn i sin vardag har möjligheter att upptäcka om 

barn far illa och kan då anmäla detta till socialnämnden.  Det krävs en samverkan 

mellan förskola, skola, hälso- och sjukvård, polis och socialtjänst för de barn som är i 

behov av skydd och stöd (Socialstyrelsen 2014). 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska hälso- och sjukvården samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i de fall där det finns misstanke om  

att barn far illa, där man vet att barn far illa eller om det finns risk att barn kommer att 

fara illa. 

Var och en som får kännedom om att ett barn far illa eller får misstanke om det bör göra 

en anmälan till socialnämnden. I socialtjänstlagen (2001:453) framgår att myndigheter 

som berör barn eller andra myndigheter inom hälso- och sjukvård är skyldiga att anmäla 

till socialnämnden då det finns skäl att tro att socialnämnden kan behöva ingripa till ett 

barns beskyddande.  
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Fysiska övergrepp kan orsakas av en handling som innebär en tillfällig eller permanent 

fysisk skada på barnet. Psykiska övergrepp kan vara hotfullhet, skrämseltaktik, att 

förödmjuka och förtrycka barnen så att deras psykiska välbefinnande och utveckling 

påverkas negativt. Sexuella övergrepp kan innebära att barnen blir utsatta för fysiska 

sexuella utnyttjanden eller att vuxna förmår barn att utföra sexuella handlingar. 

Försummelse av barns grundläggande behov kan vara fysiskt, psykiskt och 

känslomässigt. Det kan också variera i typ, svårighetsgrad och duration (Pabís et al. 

2011). 

Barn som far illa är både ett medicinskt och socialt komplicerat problem. I extrema fall 

har barn avlidit och de som överlever drabbas ofta av depressioner, kriminalitet, drog- 

och alkoholmissbruk, lägre akademiska prestationer och många rymmer dessutom 

hemifrån i unga år. Svår stress relaterat till barnmisshandel kan resultera i störningar i 

den tidiga utvecklingen av hjärnan samt ha en negativ påverkan på nerv- och 

immunsystemet (Beard 2014, Keane & Chapman 2008).  

 

I vissa fall kan det vara svårt för sjuksköterskan att avgöra om ett barn far illa i hemmet. 

Detta kan bidra till en osäkerhet hos sjuksköterskan som kan leda till att gränsen för när 

en anmälan anses behövas ofta sker i ett sent stadie (Schols et al. 2013). 

Sjuksköterskor är ofta de som först kommer i kontakt med barn som far illa i och med 

att första kontakten ofta sker via sjukhus eller andra vårdinrättningar (Ben Yehuda et 

al.2010).  

Det är således av stor vikt att sjuksköterskor på akutmottagningar besitter kunskapen att 

kunna avgöra om ett barn far illa eller har risk att fara illa eftersom det ofta är på 

akutmottagningar som skadade barn först kommer i kontakt med sjukvården. Som 

sjuksköterska på akutmottagningar måste man därför kunna både känna igen och 

reagera på indikationer som kan tyda på missförhållanden. Om sjuksköterskan 

misslyckas med att avgöra om ett barn far illa får barnet återvända till ett hem i 

missförhållanden (Keane & Chapman 2008). 

 

1.2 Teoretisk referensram 

Några centrala begrepp i  Erikssons omvårdnadsteori är lek och lidande.  

Barn som lider blir begränsade och kan inte längre följa sin vilja på samma sätt som 

tidigare. Leken eller brist på leklust kan ofta spegla sådana känslor hos barnet. En 

försvarsmekanism för att undvika lidande kan vara att ändra sina värderingar och ge upp 
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en del av sig själv och sina mål. På så vis kan barnen förlora sin förmåga att göra det de 

vill och önskar. Lidandet beskrivs som en kamp mellan att ge upp eller fortsätta kämpa. 

Så länge barnet kämpar upplever denne ett viss grad av hopp trots fortsatt lidande.      

Begreppet lek innebär övning, prövning, lust, skapande och önskan. Leken är ett sätt för 

barn att uttrycka hälsa och välmående. Detta hjälper barnen att bearbeta och bemästra 

upplevelser och är ett verktyg för att lösa konflikter. Leken hjälper också barnen att 

uttrycka olika upplevelser och tankar och känslor kring dessa. Genom lek kan även 

sjuksköterskan identifiera och förstå barnets situation. För att sjuksköterskan ska kunna 

ge barnet en känsla av trygghet i vårdsituationer krävs en god dialog mellan 

sjuksköterskan och barnet (Eriksson 1997). 

 

1.3 Begreppsmässig referensram 

I denna studie används begreppen barn och barn som far illa i hemmet. 

Barn – FNs barnkonvention definierar barn som varje människa under 18 år, om inte 

barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet (Barnkonventionen 2014). 

Barn som far illa är likvärdigt med engelskans ”child abuse” eller ”maltreatment” som  

enligt WHO definieras som övergrepp på och vanvård av barn under 18 år. Det 

inkluderar alla typer av fysiskt och/eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, 

försummelse, vårdslöshet och att utsätta barnen för kommersiell eller annan 

exploatering. Detta kan resultera i skada eller potentiell skada på barnets hälsa, 

överlevnad, utveckling eller värdighet inom ramen för en relation av ansvar, tillit och 

makt. Att de blir vittnen till våld eller missbruk inom familjen räknas ibland också som 

en form av barnövergrepp (WHO 2014).  

Hemmet syftar till den plats där man bor. Enligt Mallett (2004) ska hemmet förespråka 

en bekväm, säker och trygg plats. Hemmet ska också ge möjlighet till frihet, kontroll, 

utrymme för kreativitet, återhämtning samt erbjuda ett sammanhang för nära relationer.  

 

1.4 Problemformulering 

Ett stort antal barn världen över far illa i sina hem. Det finns dock ett stort mörkertal 

och många barn som därför aldrig får den hjälp de behöver. 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar att upptäcka och identifiera tecken på att barn far illa 

då första kontakten oftast sker via sjuksköterskan på sjukhus eller andra vårdinrättningar 

(Ben Yehuda et al. 2010). 
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Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan har kompetens, kunskap och erfarenhet för 

att kunna identifiera missförhållanden i ett så tidigt stadium som möjligt. Trots att det 

många gånger är svårt att upptäcka att barn far illa är det viktigt att sjuksköterskan gör 

en anmälan så fort misstanke finns (Paavilainen & Flinck 2013).  

De barn som under sin barndom farit illa i hemmet har en ökad risk för att i vuxen ålder 

hamna i missbruk, kriminalitet, prostitution, depression och självskadebeteenden. Det 

ligger nära till hands att de själva kommer att använda sig av aggression och 

våldshandlingar mot eventuella egna barn och partners senare i livet (Beard 2014). 

Detta leder i förlängningen till ökade vårdkostnader och samhällsproblem.   

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna deskriptiva litteraturstudie är att beskriva vilka tecken sjuksköterskan 

uppmärksammar på att barn far illa i hemmet samt sjuksköterskans möjligheter 

respektive hinder för att upptäcka barn som far illa. I studien granskas även artiklarna 

utifrån den metodologiska aspekten urvalsmetod.  

 

1.6 Frågeställningar 

Vilka tecken kan sjuksköterskan uppmärksamma för att upptäcka barn som far illa i 

hemmet? 

Vilka möjligheter respektive hinder finns för sjuksköterskan för att upptäcka barn som 

far illa? 

Vilken kvalitet har de i studien ingående artiklarna utifrån den metodologiska aspekten 

urvalsmetod? 

 

2.0 METOD 

2.1 Design 

Litteraturstudien hade en deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser och sökord 

Databaser som användes var PubMed, Cinahl och Scopus. Sökorden som användes var: 

Child [MeSH], Child Abuse[MeSH], Maltreatment, Nurs* och Detect*. Samt 

kombinationerna: Child Abuse AND Nurs* AND Detect*, Maltreatment AND Nurs*, 

Child AND Maltreatment AND Nurs*, Child AND Maltreatment AND Nurs* AND 

Knowledge och Child AND Maltreatment AND Nurs* AND Methods. 
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Tabell över sökord och databaser, se bifogad  bilaga - Tabell 1 

 

2.3 Urvalskriterier 

De inklusionskriterier som gällde för de vetenskapliga artiklarna var: publicerad 2004 

till 2014, tillgängliga i fulltext på Högskolan i Gävles databaser och vetenskapligt 

granskade samt relevanta för litteraturstudiens syfte. Artiklar med kvalitativ samt 

kvantitativ ansats användes i studien. Exklutionskriterierna var: artiklar på andra språk 

än svenska och engelska. Artiklar baserade på vuxna och äldre personer som far illa 

eller har gjort så i sin barndom har också exkluderats. 

 

2.4 Dataanalys 

Vetenskapliga artiklar som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar, har 

granskats och analyserats i litteraturstudien. Även artiklarnas kvalitet granskades 

kritiskt utifrån den metodologiska aspekten urvalsmetod. 

Analysen genomfördes med hjälp av att nyckelord och centrala begrepp som svarade på 

studiens syfte och frågeställningar har markerats och kategoriserats (Polit & Beck 

2012).   

58 artiklar valdes ut som tänkbara utifrån deras titel, syfte och metod. Dessa artiklar 

lästes av författarna i fulltext för att avgöra om resultatet var relevanta för syfte och 

frågeställningar. Därefter exkluderades 46 artiklar då dessa ej svarade till studiens syfte 

och frågeställningar. De 12 artiklar som valdes ut som relevanta för studien lästes och 

översattes av båda författarna. Därefter kategoriserades artiklarna utefter studiens syfte 

och frågeställningar vilket gav en tydlig översikt över artiklarnas resultat. 

Kategoriseringen genomfördes med hjälp av färgkodning för att underlätta indelningen 

av resultaten i de olika underrubrikerna. De 12 valda artiklarnas resultat presenteras i 

resultattexten samt i bilaga - tabell 2.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som bearbetades i studien var framtagna enligt etiska principer och var 

vetenskapligt granskade. Artiklarna var dessutom godkända av en etisk kommitté. 

Samtliga inkluderade artiklar i resultatet diskuterades ur ett objektivt perspektiv där 

personliga åsikter eller förförståelse inte påverkar urval eller resultat. I en 

litteraturstudie får ingen artikel exkluderas på grund av att dess resultat är oförenligt 

med resterande artiklar (Polit & Beck 2012).  
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3.0 RESULTAT 

Resultatet av de 12 ingående vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien 

redovisas i löpande text samt i tabellform i bilaga 2. Den första samt den andra 

frågeställningen har vardera delats in en huvudrubrik och två underrubriker.  

  

3.1 Tecken på att barn far illa 

 

3.1.1 Synliga tecken på att barn far illa 

Vanliga tecken på fysiskt våld enligt Pabís et al. (2011) är hematom på ovanliga ställen, 

ödem, frakturer som ej är typiska för olycksfall samt cigarett- och andra brännmärken. 

Mer ovanliga och extrema tecken som sjuksköterskor har rapporterat är delvis avrivna 

örsnibbar, stukningar, brännmärken från strykjärn och spisplattor samt genitala 

skrubbsår. 

Enligt en annan studie kan typiska tecken på att barn far illa vara blåmärken, rivmärken, 

bristande omsorg så som ovårdat hår och kläder (Paavilainen & Tarkka 2003, Eisbach 

& Driessnack 2010). 

Undernäring och i extrema fall, marasmus, kan även vara ett synligt tecken på 

misskötsel av barn (Pabís et al. 2011). 

I en studie gjord av Louwers et al. (2012) på akutmottagningar rapporterade 

sjuksköterskor mest frakturer, brännskador och lättare skallskador som indikationer på 

misstänkt barnmisskötsel.  

I en annan studie gjord på triage-sjuksköterskor på akutmottagningar gavs fyra tecken 

som skulle uppmärksammas: historien verkar inte stämma överrens med skadan, 

fördröjd uppsökning av vård, fraktur eller skallskada på barn under ett år och fler än tre 

besök på akutmottagning. Barn under ett år är oftast noggrannare övervakade av 

föräldrarna och har dessutom begränsad mobilitet upp till 10-12 månaders ålder. Antalet 

olycksfall med skador på barn under ett år bör därför vara relativt lågt. Frakturer och 

skallskador på dessa barn kan förutom avsiktligt våld även vara tecken på bristande 

tillsyn och neglekt av föräldrar. Dessa fall ska därför uppmärksammas av 

sjuksköterskan utan ytterligare indikerande faktor (McKinney et al. 2004) 
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3.1.2 Dolda tecken på att barn far illa 

Dolda tecken på att barn far illa kan ses i barns och familjens beteende. Barnens 

beteende kan tolkas som ett rop på hjälp. Detta kan utvisa sig i täta besök hos 

skolsjuksköterskan, regressivt beteende, svårigheter att samarbeta vid kontroll hos 

BVC-sjuksköterska, störande beteende eller koncentrationssvårigheter i skolan. Barnen 

kan också uppvisa beteenden som aggressiva humörsvängningar, tillbakadragenhet och 

hotfullhet. Även psykosomatiska krämpor kan förekomma så som smärta i mage och 

huvud (Paavilainen & Tarkka 2003).   

Psykologiska aspekter kan också vara en indikation på att barn far illa. Psykomotorisk 

agitation, gråt, rädsla, suicidförsök, kramper, tics och sömnsvårigheter är vanliga dolda 

tecken (Pabís et al. 2011). 

Utvecklingstest som avviker från normalkurvan kan vara tecken på fysisk försummelse. 

Kroppsspråk som tyder på tillbakahållna känslor, överkänslighet och rädsla, barnet 

vänder sig inte till föräldrarna för stöd, bristande delaktighet i skolan, misstänksamhet 

och lågt självförtroende kan alla vara tecken på en dysfunktionell hemsituation 

(Paavilainen & Tarkka 2003). 

Ett annat beteende som kan väcka misstanke om att ett barn far illa är när ett ängsligt 

barn söker överdriven kontakt och närhet. Bristande omsorg av ett barn kan leda till att 

barnet inte utvecklas som det ska (Schols et al. 2013). 

 

Ytterligare vanligt förekommande exempel på detta kan vara familjer som flyttar ofta, 

barn med hög frånvaro från skolan, barn som ofta besöker skolsjuksköterskan utan 

något egentligt syfte (Eisbach & Driessnack 2010). 

 

Ibland märks inte tecken hos barn utan hos föräldrar och omgivning. Detta ses som 

särskilt komplicerat eftersom det oftast är barnen sjuksköterskan fokuserar på. Tecken 

som kan förekomma hos föräldrar kan vara alkohol- eller drogmissbruk, dålig ekonomi, 

skilsmässa, våldsam partner eller andra dåliga levnadsförhållanden (Dixon et al. 2009, 

Schols et al. 2013). Long et al. (2014) och Paavilainen & Tarkka (2003) anser också att 

om barn och föräldrar inte dyker upp på inbokade besök utan rimlig förklaring eller att 

man skjuter upp besöken kan tyda på missförhållanden i hemmet.  

Avvikande beteende hos familjen i interaktioner med andra kan avslöja 

missförhållanden. Exempel på detta kan vara att de isolerar sig, uppvisar ett skiftande 

eller spänt beteende eller är återhållsamma vad gäller familjeanlägenheter. Föräldrarna 
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kan även berätta olika versioner av samma händelse och svara undvikande och 

defensivt. Motsatt beteende kan vara en överdriven skildring av hur bra de har det samt 

att visa en överdriven omsorg till barnet (Paavilainen & Tarkka 2003).  

Förvanskade förklaringar som vårdnadshavare ibland hade till skador hos barn var att 

barnet föll från cykel, trappa, badkar eller sängen. Barnet förtjänade det på grund av 

olydnad eller oförskämdhet, barnet lekte med syskon eller att barnet var hos någon 

annan vid tiden för olyckan. Vissa föräldrar försökte också rentvå sig själva och skylla 

på att det var barnets fel. Sjuksköterskan beskrev också beteenden som föräldrar 

uppvisade medan barnet var på sjukhus. Dessa var överdriven omtanke, 

överbeskyddande beteende, likgiltighet, aggression och annat opassande beteende. I 

vissa fall var det svårt att tyda någonting alls då det inte fanns något emotionellt band 

mellan vårdnadshavare och barnet (Pabís et al. 2011). 

 

3.2 Vilka möjligheter respektive hinder finns för sjuksköterskan för att upptäcka 

barn som far illa 

 

3.2.1 Möjligheter för sjuksköterskan 

Sjuksköterskor använder sig av olika metoder för att upptäcka barn som far illa. Dessa 

omfattar kunskapsinhämtning, samspelsfärdigheter, intuition samt kapacitet för att 

hantera problematiska situationer.  Med hjälp av detta letar de efter vissa markörer i 

barnets beteende, barnets utseende samt i familjens beteende som kan avslöja övergrepp 

mot barnet. Kunskap om kompetensutveckling är centralt för identifieringen av barn 

som far illa i hemmet. Genom att använda aktiva kunskapsförvärvande metoder kan 

sjuksköterskan skapa en kontakt med familjen, ställa relevanta frågor samt boka in 

barnet på uppföljningar. En god förmåga till interaktion med familjen där 

sjuksköterskan använder sig av diskretion, verbal- och icke verbal kommunikation samt 

genom att styra diskussionen är viktig för att upptäcka markörer som indikerar på att 

barn far illa i hemmet. Även sjuksköterskans intuition är en viktig tillgång då det 

uppstår misstankar om att barn far illa. Intuition utvecklas genom sjuksköterskans 

yrkeserfarenhet och möjliggör för sjuksköterskan att med hjälp av förarbete och 

uthållighet kontrollera svåra situationer där misstanke om att barnmisskötsel 

förekommer (Paavilainen & Tarkka 2003). 
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Kunskap anses vara en viktig faktor för identifikationen av barnmisshandel. Detta 

innefattar kunskap om definitionen och gränserna för barnmisshandel, tecken på 

barnmisshandel och tillvägagångssättet för en anmälning. Sjuksköterskor menar att 

kunskap om kommunikation är väldigt viktigt i relationen med föräldrarna, att kunna 

lyssna, ställa relevanta frågor, fullfölja och ändå vara respektfull. Sjuksköterskorna hade 

kunskap om olika typer av misskötsel och hade en grov definition av vad 

barnmisshandel är (Schols et al. 2013, Tingberg et al. 2008)).  

 

På vissa akutmottagningar har man testat att använda sig av screening av alla barn som 

inkommer till mottagningen. Screeningen bestod av ett antal frågor som skulle bedömas 

av sjuksköterskan. Exempelvis om det dröjde innan vård söktes och om skadorna 

stämmer överrens med vad som beskrivs ha inträffat. Om minst ett av svaren avvek 

skulle en vidare utredning genomföras. Upptäckten av fall där barn far illa var mycket 

högre på de akutmottagningar där barn screenas än på de mottagningar de inte använder 

sig av screening (Louwers et al. 2012). 

Murry och Lewin (2014) använde ett instrument som de kallar PSNA (Parenting 

Support Needs Assessment) som är designat av och för primärvårdspersonal som har 

mottagning för små barn och deras familjer. Detta för att identifiera familjer i riskzonen 

för misskötsel av barn. Vid jämförelse av fall anmälda till socialnämnden så var det 

betydligt fler upptäckta fall vid användandet av PSNA (22/89) jämfört med när man inte 

använt PSNA (4/90) (Murry & Lewin 2014). 

 

Flera studier visar också att sjuksköterskan anser att interprofessionell utbildning och 

samverkan är viktig då det skapar en känsla av trygghet och stöd för sjuksköterskan i 

identifiering och ingripande i barnmisshandel. (Inkilä et al. 2013, Ben Yehuda et al. 

2010). 

 

3.2.2 Hinder för sjuksköterskan 

Sjuksköterskorna ansåg att de saknar kunskap om psykosexuell och psykosocial 

utveckling hos barn. Sjuksköterskorna menar också att tydligare riktlinjer för vad som 

karakteriserar ett bra föräldraskap som tillgodoser barnets grundläggande behov skulle 

vara till hjälp för att identifiera misskötsel (Schols et al. 2013). 
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Sjuksköterskorna i en annan studie beskrev problematiken i relationen mellan 

sjuksköterska och förälder. Sjuksköterskorna upplevde det svårt att vara professionell 

samtidigt som de hade starka känslor som ilska och frustration gentemot 

vårdnadshavaren såväl som empati för barnet och dess familjesituation. 

Sjuksköterskorna var oförmögna att bedöma trovärdigheten bakom föräldrarnas 

bortförklaringar till skador på barnet, speciellt i de fall där föräldrarna uppfattas som 

trevliga och välutbildade. Med detta i åtanke anser sjuksköterskorna att det behövs mer 

träning i det kliniska arbetet. Bristande kunskap i hur de ska bedöma situationer leder 

dock till osäkerhet om när en anmälan är nödvändig (Tingberg et al. 2008). 

 

De flesta sjuksköterskor hade endast fått utbildning om barn som far illa under sin 

studietid, men endast några få som hade specialistutbildning inom pediatrik hade fått 

kompletterande utbildning i ämnet. Alla upplever att ytterligare utbildning behövs i 

kommunikation med barnet, tolkning av barnets reaktioner under undersökning samt 

hantering av föräldrar som reagerar starkt på utredningen (Ben Yehuda et al. 2010). 

Även i studien gjord av Inkilä et al. (2013) menar sjuksköterskan att utöver 

grundläggande utbildning om barn som far illa behövs kompletterande och fortsatt 

utbildning via arbetsplatsen. 

 

Flera studier visar även att sjuksköterskorna saknar kunskap om hur andra 

yrkeskategorier arbetar exempelvis polis, socialtjänsten och skola. Många av deltagarna 

vill också ha utbildning i hur man samarbetar med andra grupper (Inkilä et al. 2013, Ben 

Yehuda et al.2010). 

 

Många sjuksköterskor anser att det saknas goda riktlinjer för hur man hanterar 

situationer där man misstänker att barn far illa. De flesta vill ha bättre rutiner när de 

kommer i kontakt med utsatta barn och deras familjer (Tingberg et al. 2008).  

  

3.3 Granskning av de valda artiklarnas urval 

Fem av de valda artiklarna användes ändåmålsurval (Eisbach & Driessnack 2010, 

Tingberg et al. 2008, Long et al. 2014, Paavilainen & Tarkka 2003, Schols et al. 2013). 

I tre artiklar användes ett konsekutivt urval (Dixon et al. 2009, Louwers et al. 2012, 

McKinney et al. 2004). Tre av artiklarna använde ett bekvämlighetsurval (BenYehuda 
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et al. 2010, Pabís et al. 2011, Murry & Lewin 2014) och en artikel hade stratifierat urval 

(Inkilä et al. 2013). 

 

4.0 DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Studier visar att tecken på att barn far illa kan både vara synliga i form av blåmärken, 

frakturer, brännmärken eller att barnen har ett ovårdat utseende. Det kan även finnas 

dolda tecken som kräver mer kunskap och erfarenhet för att upptäckas. Detta kan 

uttrycka sig i barns beteende så som tillbakadragenhet, aggression, regression eller 

psykosomatiska åkommor. I vissa fall avslöjas inga tecken hos barnen utan kan istället 

urskiljas i föräldrarnas beteende.  

Sjuksköterskor har möjlighet att upptäcka barn som far illa genom kunskap, erfarenhet, 

intuition och riktlinjer. Olika mätinstrument har också visat sig vara effektiva i 

upptäckten av misskötsel av barn. Det finns dock även hinder i sjuksköterskans arbete, 

så som bristande stöd inom arbetsplatsen, osäkerhet gällande bedömning och interaktion 

med vårdnadshavare.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Sjuksköterskor är ofta de som först kommer i kontakt med barn som far illa i och med 

att första kontakten ofta sker via sjukhus eller andra vårdinrättningar. Sjuksköterskor 

behöver därför ha goda kunskaper om tecken på att barn far illa samt kunskap om 

hantering och tillvägagångssätt där misstanke om missförhållande finns (Ben Yehuda et 

al. 2010).  

 

I de bearbetade artiklarnas resultat framkommer det att sjuksköterskor har viss kunskap 

och erfarenhet om hur man identifierar synliga och dolda tecken på att barn far illa i 

hemmet. Synliga tecken så som atypiska skador är inte alltid ett uppenbart tecken på 

barnmisskötsel men bör ändå väcka en misstanke hos sjuksköterskan för att detta ska 

uppmärksammas (Eisbach & Driessnack 2010, Pabís et al. 2011, Paavilainen & Tarkka 

2003, Louwers et al. 2012). 

Vanliga anledningar till att misstanke väcks hos sjuksköterskor är att skadan inte 

stämmer överrens med historien eller att skadans lokalisation och karaktär avviker från 

det normala (McKinney et al. 2004).  



 

17 

 

Synliga tecken kan vara allt från lättare skador så som blåmärken, lättare rivmärken till 

extrema skador så som frakturer, brännmärken och delvis avslitna örsnibbar (Pabís et al. 

2011, Paavilainen & Tarkka 2003, Eisbach & Driessnack 2010, Louwers et al. 2012). 

 

Andra indikationer på att barn far illa utan att vara utsatt för fysiskt våld kan vara att 

barnet lider av bristande omsorg. Ovårdat utseende, undernäring eller i extrema fall 

marasmus är några av de tecken som förekommer vid neglekt (Pabís et al. 2011, 

Paavilainen & Tarkka 2003, Eisbach & Driessnack 2010). 

Tecken på att barn far illa kan vara svåra att upptäcka då de inte syns på utsidan. Dessa 

tecken speglas ofta i barns beteenden så som regression, koncentrationssvårigheter, 

aggression, misstänksamhet, gråt, tics, sömnsvårigheter samt att de söker överdriven 

kontakt och närhet (Paavilainen & Tarkka 2003, Pabís et al. 2011, Schols et al. 2013). 

 

Katie Erikssons (1997) omvårdnadsteori om barns beteende stämmer överrens med 

resultatet i de granskade artiklarna. Hon menar att barn som lider blir begränsade, vilket 

kan ses i barns beteende och hur de uttrycker sig i leken eller brist på lek. Genom lek 

uttrycker barn hälsa och välmående, leken hjälper även barn att bearbeta och bemästra 

olika upplevelser, tankar och känslor (Eriksson 1997). Sjuksköterskan kan genom att 

studera barnets sätt att leka identifiera och skapa en förståelse för barnets situation.   

 

I vissa fall avslöjar föräldrarnas beteenden att det råder missförhållanden i hemmet så 

som alkohol- eller drogmissbruk, våldsam partner eller dålig ekonomi (Dixon et al. 

2009, Schols et al. 2013).  

Andra indikationer som bör uppmärksammas är föräldrar som isolerar sig, beteer sig 

spänt, undvikande, defensivt eller överdriven skildring av hur bra familjesituationen är 

(Paavilainen & Tarkka 2003).  

Återupprepade avbokningar eller uppskjutning av vårdbesök kan vara en indikation på 

att föräldrarna döljer något. Vid skador på barn där föräldrar och barn uppger olika 

historier om händelseförloppet eller att historien inte stämmer överens med skadans 

lokalisation och utseende bör misstanke om att barnet far illa i hemmet uppstå (Long et 

al. 2014, Paavilainen & Tarkka 2003, McKinney et al. 2004).  

Problem med föräldraskap manifesterar sig i en oförmåga att ta hand om sitt barn, brist 

på resurser och ett undandragande av föräldraansvar. Föräldrar kan ha en tendens att se 
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till sina egna behov framför barnets samt att barn kan tvingas utföra föräldrarnas 

ärenden (Paavilainen & Tarkka 2003).  

 

Även vid synliga tecken kan det vara svårt för sjuksköterskan att uppfatta det som en 

indikation på att barnet far illa. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskor har vetskap 

om vad som är normalt och icke normalt gällande skadors lokalisation och karaktär hos 

barn i olika åldrar.  

I många fall sätts gränsen för när man väljer att anmäla för långt bort på grund av 

osäkerhet hos sjuksköterskan. Speciellt i de fall då tecknen är dolda kan det vara svårt 

för sjuksköterskan att fatta ett beslut om att gå vidare med utredning (Schols et al. 

2013).  

Sjuksköterskans roll och förmåga till interaktion har stor betydelse för undersökning 

och utredning av barn som far illa. Viktigt för sjuksköterskan att tänka på är att 

uppmärksamma och utvärdera barn och vårdnadshavares interaktioner samt att få 

information genom barnets reaktion under fysisk undersökning. För att skapa en 

uppfattning över barnets situation är det även viktigt att sjuksköterskan dokumenterar 

skador, symtom eller tecken (Paavilainen & Flinck 2013). 

Med hjälp av intuition och erfarenhet kan sjuksköterskan se avvikande tecken eller 

beteenden hos barnet. Sjuksköterskorna beskriver att i vissa fall fanns det initialt inga 

indikationer på att barn for illa men att det ändå fanns en känsla av att något var fel. 

(Eisbach & Driessnack 2010).  

 

Uppbackning och stöd av övrig personal är viktig för att sjuksköterskan ska känna sig 

trygg och övertygad om att en anmälan bör upprättas. Kunskap, erfarenhet och intuition 

är viktiga grunder för att upptäcka när barn far illa. Intuition behövs för att se att något 

inte stämmer när tecken är dolda och kunskap och erfarenheter behövs för att känna 

igen tecken och även för att kunna kommunicera med föräldrar och barn när misstanke 

förekommer. Genom diskretion, verbal- och icke verbal kommunikation samt genom att 

styra diskussionen kan sjuksköterskan upptäcka markörer som indikerar på att barn far 

illa i hemmet (Paavilainen & Tarkka 2003, Schols et al. 2013). 

Sjuksköterskans roll och förmåga till interaktion har stor betydelse för undersökning 

och utredning av barn som far illa. Genom att uppmärksamma och utvärdera barn och 

vårdnadshavares interaktioner kan sjuksköterskan skapa sig en uppfattning om barnets 
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situation för att sedan följa upp och eventuellt göra en anmälan (Paavilainen & Flinck 

2013). 

I socialtjänstlagen (2001:453) framgår att myndigheter som berör barn eller andra 

myndigheter inom hälso- och sjukvård är skyldiga att anmäla till socialnämnden då det 

finns skäl att tro att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns beskyddande.  

I två studier testades mätinstrument som visades vara effektiva vid upptäckt av fall där 

barn farit illa i hemmet. Mätinstrumenten var till stor hjälp för sjuksköterskor i 

bedömning och undersökning av barn då vissa fall av misskötsel upptäcktes trots att 

ingen misstanke fanns initialt (Murry & Lewin 2014, Louwers et al. 2012). 

 

Flera av studierna visade dock att sjuksköterskorna uttryckte ett behov av mer träning 

och utbildning inom området. De upplevde en bristande kunskap om identifiering och 

hur man ska tolka barns beteende vid undersökning samt hantering av föräldrar. Flera 

sjuksköterskor menade att det även kan vara svårt att förbli professionell i dessa 

situationer (Tingberg et al. 2008, Ben Yehuda et al. 2010, Inkilä et al. 2013). 

Sjuksköterskor uttryckte i flera studier en önskan om ytterligare och tydligare riktlinjer 

och rutiner för hur barn som far illa upptäcks samt hur dessa fall utreds (Schols et al. 

2013, Tingberg et al. 2008, Louwers et al. 2012, Murry & Lewin 2014). 

 

Inkilä et al. (2013), Tingberg et al. (2008) och Ben Yehuda et al. (2010) menar att det 

även finns ett behov av kunskap om och samarbete med andra yrkesprofessioner för att 

tillföra ytterligare kunskap och medvetenhet. 

Även enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska hälso- och sjukvården samverka 

med samhällsorgan, organisatoner och andra som berörs i de fall där misstanke finns om 

att barn far illa. 

 

Många sjuksköterskor menar att de gärna vill veta mer om familjen innan en anmälan 

görs. Familjesituationen, föräldrars hälsa och stressnivå samt vem som är barnets 

förebild. De vill också veta om det är okunskap som ligger bakom, om föräldrarna helt 

enkelt inte bryr sig eller att den misskötande föräldern är oförmögen till tillräckligt 

föräldraskap (Eisbach & Driessnack 2010, Schols et al. 2013). 

 

Sjuksköterskor upplever själva att de behöver kompletterande utbildning och kunskap 

om identifiering av barnmisskötsel samt kommunikationsfärdigheter. Detta skulle bidra 
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till ökad trygghet i bedömning och anmälan. Sjuksköterskorna i undersökningen var 

medvetna om sin skyldighet att anmäla vid misstanke om att barn far illa (Tingberg et 

al. 2008). 

 

4.3 Diskussion kring de valda artiklarnas urval 

Tre av artiklarna som bearbetades använde sig av konsekutivt urval (Dixon et al. 2009, 

Louwers et al. 2012, McKinney et al. 2004). Detta innebär att inbjudan om deltagande 

erbjuds till alla personer som är relevanta utifrån studiens inklusion- och 

exklusionskriterier under en viss tidsperiod. Detta urval minskar risken för felmätning 

och ses därför som en styrkande faktor till resultatet (Polit & Beck 2012). 

Bekvämlighetsurval användes av tre artiklar (Ben Yehuda et al. 2010, Pabís et al. 2011, 

Murry & Lewin 2014). Bekvämlighetsurval innebär enligt Polit och Beck (2012) att alla 

personer som finns tillgängliga för studieförfattarna får inbjudan om deltagande. 

Svagheten med ett bekvämlighetsurval är att respondenterna inte alltid är representativa 

för gruppen vilket kan påverka studiens resultat. 

Ändamålsurval innebär att man väljer respondenter som innehar kunskap inom det 

område som ska undersökas (Polit & Beck 2012). Urvalsmetoden kan bidra till riklig 

information om ämnet som undersöks. Dock finns risken att resultatet blir riktat och 

icke generaliserbart. Fem artiklar använde sig av ändamålsurval (Long et al. 2014, 

Paavilainen & Tarkka 2003, Schols et al. 2013, Eisbach & Driessnack 2010, Tingberg et 

al. 2008). 

Stratifierat urval användes i en av studierna (Inkilä et al. 2013). Stratifierad urvalsmetod 

innebär att respondenterna som kategoriseras i olika segment är välrepresenterade för 

vad som är normalt inom sin egen grupp. Detta illustrerar den typiska normen hos det 

fenomen som studeras vilket kan vara till hjälp för den som inte är insatt i ämnet  (Polit 

& Beck 2012). 

 

4.4 Metoddiskussion 

En deskriptiv design användes för att svara på litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Databaser som användes för den systematiska sökningen var PubMed, 

Cinahl och Scopus. Sökorden kombinerades på samma sätt i alla databaser för att få en 

överblick av omfattningen inom forskningsområdet. Initialt var intentionen att ha en 

tidsbegränsning i sökningarna på fem år. Detta ändrades till tio år då utbudet blev för 

smalt. Författarna valde att inkludera en artikel från 2003 som hittades genom manuell 
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sökning, då den var aktuell och tillförde mycket till studien. Efter sökningen valdes 

dubbletter bort och författarna läste studiernas titel, abstract och resultat. De artiklar 

som inte svarade på studiens syfte valdes bort.  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna mellan 2004-2014, skrivna på 

engelska och finnas gratis i fulltext vilket kan ses som en svaghet då flera eventuellt 

relevanta artiklar inte blev tillgängliga. Författarna har svenska som modersmål vilket 

gör att det föreligger en risk för feltolkning vid översättning av artiklarna.    

Tolv artiklar användes i litteraturstudiens resultat. Artiklarna hade relativt stor spridning 

och var genomförda i Finland, UK, Holland, Sverige, Israel, USA och Polen. Resultatet 

i artiklarna var genomgående lika vilket ses som en styrka i studien.  

De ingående artiklarnas resultat lästes och diskuterades av båda författarna vilket bidrar 

till att risken för feltolkning minimerats.   

 

 

4.5 Kliniska implikationer och framtida forskning 

Denna litteraturstudie syftar till att beskriva vilka tecken sjuksköterskan identifierar som 

synliga respektive dolda som tyder på att barn far illa i hemmet. Författarnas intention 

är att sjuksköterskan får en ökad kunskap om hur symtom och tecken identifieras för att 

skapa en trygg vård för barn samt att tillgodose deras grundläggande behov och 

rättigheter.  

I studien har sjuksköterskor uttryckt att de saknar ytterligare utbildning, verktyg och 

tydliga riktlinjer om hantering av barn som misstänks fara illa. Detta önskar författarna 

ska genomföras i kliniskt abete på arbetsplatser där pediatrisk vård förekommer.  

Vidare forskning gällande kunskap och utbildning i ämnet behövs både i 

sjuksköterskeutbildningen samt på arbetsplatser där vård av barn förekommer. Detta för 

att få en överblick över vilken kunskap sjuksköterskor besitter och vad som behöver 

tillföras.     

 

4.6 Slutsats 

I studien presenteras olika tecken på att barn far illa i hemmet. Sjuksköterskor upplevs 

besitta viss kunskap om indikationer på att barn far illa. Dock finns brister i utbildning 

om hur barn som misstänks fara illa och deras föräldrar ska hanteras och bemötas i det 

kliniska arbetet. Tydliga riktlinjer och mer utbildning kan bidra till ökad trygghet och 

medvetenhet för sjuksköterskor i sin yrkesroll.   
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Tabell 1 

Tabell över sökord och databaser:

 PubMed Scopus Cinahl 

Sökord med 

booleanska 

termer 

(and, or, not) 

Utfall Tänkbart 

urval 

(exkl. 

dubletter) 

Valda 

källor 

Utfall Tänkbart 

urval 

(exkl. 

dubletter) 

Valda 

källor 

Utfall Tänkbart 

urval 

(exkl. 

dubletter)  

Valda 

källor 

Child Abuse 
AND Nurs* 
AND Detect* 

29 1 1 36 5 0 22 1 1 

Maltreatment 
AND Nurs* 

86 7 2 92 6 1 58 16 2 

Child AND 
Maltreatment 
AND Nurs* 

58 18 2 59 1 1 35 3 1 

Manuell 
Sökning 

  1       

Totalt  26 6  12 2  20 4 



 

 

Tabell 2.  

Översikt över de valda vetenskapliga artiklar till litteraturstudiens resultat: 

 

Författare  

Årtal 

Titel Syfte  Design 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Datainsamlings-

metod 

Dataanalys Resultat 

Ben 

Yehuda, 

Attar-

Schwartz, 

Ziv, 

Jedwab, 

Benbenisht

y  

 

2010 

Child abuse and 

neglect: 

reporting by 

health 

professionals and 

their need for 

training. 

Syftet är att studera 

israelisk vårdpersonals 

erfarenheter av 

identifiering och 

rapportering av 

misstänkta fall av barn 

som far illa och deras 

upplevda behov av 

utbildning inom detta 

område.  

 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Explorativ design 

 

Bekvämlighetsurval 

 

95 professionella 

vårdarbetare 

 

Frågeformulär Scheffe post-hoc 

test 

Deltagarna i denna studie hade 

relativt hög nivå av engagemang för 

skydd av barn. Trots detta uttryckte 

de ett starkt behov av utbildning, 

framförallt att bemästra kliniska 

kunskaper. Behovet av utbildning 

var större för urkesutövare med 

mindre erfarenhet samt att behovet 

varierade beroende på 

yrkesprofession. 

Dixon, 

Browne, 

Hamilton-

Giachritsis 

 

2009 

Patterns of risk 

and protective 

factors in the 

intergenerational 

cycle of 

maltreatment 

Syftet är att undersöka 

skyddsfaktorer och risker 

gällande överföring av 

barnmisskötsel mellan 

generationer inom de 

första 13 månaderna av 

barnets liv.  

 

Kvantitativ 

Kohort design 

 

Konsekutivt urval 

 

103 sjuksksköterskor  

4351 familjer med 

barn  <6 månader 

Frågeformulär 

Observation 

Kuder 

Richardson-20 

tillförlitlighets-

test koefficient 

Studien visar att alla 

undersökningsgrupper förutom 

kontrollgruppen hade signifikant 

högre utbredning av riskfaktorer 

och sämre föräldraskapsstilar. 

Skyddande faktorer kan vara en 

finansiell lösning och ett socialt 

stöd. En begreppsmässig, hierarkisk 

modell som innefattar bakgrund av 

misskötsel, risk- och skyddsfaktorer 

föreslås för att hjälpa familjer med 

risk för misskötsel av barn. 

Eisbach,  Am I Sure I Syftet är att undersöka Kvalitativ Inspelade Transkript Alla deltagarna i studien menade att 



 

 

Driessnack 

 

2010 

Want to Go 

Down This 

Road? 

Hesitations in 

the Reporting of 

Child 

Maltreatment by 

Nurses 

processen kring 

barnsjuksköterskans 

skyldighet av att 

rapportera 

barnmisshandel. 

Deskriptiv 

 

Ändamålsurval 

(maximalt 

variationsurval) 

 

23 sjuksköterskor;  

10 

skolsjuksköterskor  

7 barnsjuksköterskor 

6 

psykiatrisjuksköter-

skor för barn 

intervjuer via 

telefon eller 

intervju person 

till person. 

analyserades med 

konstant 

komparativ 

metod. 

 

Transkriberade 

text med kodning, 

kategori, 

nyckelord och 

teman. 

det finns tre faser i att anmäla 

barnmisshandel; att bli medveten 

om den eventuella misshandeln, att 

ingripa på barnets och/eller 

familjens vägnar samt att anmäla 

till myndigheter. Innan dessa faser 

finns faktorer som är missgynnande 

för beslut att anmäla. 

Inkilä, 

Flinck, 

Luukkaala, 

Astedt-

Kurk, 

Paavilainen 

 

2013 

Interprofessional 

collaboration in 

the detection of 

and early 

intervention in 

child 

maltreatment: 

employees' 

experiences. 

Syftet med denna studie 

är att framställa 

yrkesöverskridande 

sammarbete assosierad 

till upptäckten av och 

tidig intervention av barn 

som far illa inom 

familjen.  

Kvantitativ 

Komparativ design 

 

Stratifierat urval 

 

865 sjuksköterskor, 

socialarbetare, 

skolpersonal, 

dagbarnvårdare och 

polis 

Frågeformulär Pearson 

Cronbach’s alpha 

x2 test  

Fisher’s exact test 

Resultatet visar att 

yrkesöverskridande samarbete 

assosierad till upptäckten samt tidig 

intenvention av barn som far illa 

utfördes bäst av socialarbetare och 

poliser. Anställda inom förskola, 

grundskola, hälsovård och polis 

hade mindre kunskap om 

metoderna som används inom 

respektive  yrkesgrupper. Mest stöd 

för samarbete uttrycktes av 

socialarbetare och förskolelärare.  

Long, 

Murphy, 

Fallon, 

Livesley, 

Devitt, 

Four-year 

longitudinal 

impact 

evaluation of the 

Action for 

Syftet med studien är att 

fastställa utfallet för 

försummade barn efter 

strukturerad bedömning 

och ingripande för att 

Kvantitativ 

Deskriptiv och 

komparativ 

 

Ändamålsurval 

Uppsamlad data 

från samtal i 

studiegrupp och 

journaler från 

rapporterade 

paired t-test  

x2 test 

korrelationstest 

En signifikant minskning av 

barnmisskötsel när Action for 

Children Tool användes mellan 

bedömning och avslutning av 

fallen. Förbättring av nivån av oro 



 

 

McLoughli

n, 

Cavanagh 

 

2014 

Children UK 

Neglect Project: 

Outcomes for the 

children, 

families, Action 

for Children, and 

the UK 

svara på vad som 

fungerade och varför. 

 

85 deltagare som 

rapporterat fall. 

ärenden.   över misskötsel visades hos 79%, 

endast 21% visade ingen 

förbättring. I 59% av fallen 

försvann oron helt. Användandet av 

utvärderings-verktyget främjar 

engagemanget från föräldrarna. När 

föräldrarna vägrade eller inte 

reagerade positivt på ingripandet 

påskyndades hjälp till barnet.  

Louwers, 

Korfage, 

Affourtit, 

Scheewe, 

van de 

Merwe, 

Vooijs-

Moulaert, 

van den 

Elzen, 

Jongejan, 

Ruige, 

Manaï, 

Looman, 

Bosschaart, 

Teeuw, 

Moll, de 

Koning 

 

2012 

 

Effects of 

Systematic 

Screening and 

Detection of 

Child Abuse in 

Emergency 

Departments 

Syftet är att undersöka 

om införande av 

screeningformulär och 

utbildning av 

akutmottagningens 

sjuksköterskor ökar 

träffsäkerhet på 

barnmisshandel.  

Kvantitativ 

Deskriptiv och 

komparativ 

 

Utläses från 

beskrivningen – 

konsekutivt urval. 

 

104 028 barn, upp 

till 18 år. 

Screeningform-

ulär  

x2 test. 

Tidsserieanalys  

Systematisk screening på 

akutmottagningen visar sig effektiv 

när det gäller att öka upptäckten av 

misstänkt barnmisshandel.  



 

 

McKinney, 

Lane, 

Hickey. 

 

2004 

Detection of 

non-accidental 

injuries 

presenting at 

emergency 

departments 

Syftet är att med hjälp av 

fem risk indikationer 

undersöka om fall med 

icke-olycksframkallade 

skador kan ge misstanke 

om barnmisskötsel.  

Kvantitativ 

Explorativ design 

 

Konsekutivt urval. 

 

943 barn 0-16 år.  

Frågeformulär Otydlig 

dataanlays 

Barn som inkommer med en skada 

som hade två eller fler positiva 

indikationer misslyckades med att 

höja oron hos akutmottagningens 

personal.  

Murry, 

Lewin 

 

2014 

Parenting 

support needs 

assessment: 

screening for 

child 

maltreatment 

risk in young 

families. 

Syftet med studien är att 

undersöka PSNAs 

validitet, reliabilitet och 

klinisk användbarhet. 

PSNA designades för att 

användas av 

primärvårdens barn- och 

familje sjuksköterskor för 

att identifiera faktorer 

hos familjer med risk för 

barnmisskötsel.  

Kvantitativ 

Komparativ design 

 

Bekvämlighetsurval 

 

Oklar 

undersökningsgrupp 

Mätinstrument Content Validity 

Index 

PSNA visade sig ha giltigt innehåll 

och klinsik användbarhet. Antalet 

remisser till familjestöd och 

socialtjänst ökade från 4 – 22 efter 

användning av PSNA. 

Tillförlitligheten nådde 

tröskelvärdet på 0.80. 

Paavilainen

, Tarkka 

 

2003 

Definition and 

identification of 

child abuse by 

Finnish public 

health nurses 

Syftet med studien är att 

fastställa hur 

sjuksköterskor på 

hälsocentral i Finland 

definierade 

barnmisskötsel och hur 

de värderade sin  

förmåga att identifiera 

barn som far illa i 

hemmet. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

 

Ändamålsurval 

 

20 sjuksköterskor 

Riktade 

intervjuer 

Bandinspelning 

transklriberade 

Grupperade 

kategoriserade 

Sjuksköterskor på hälsocentraler 

identifierade barnmisskötsel på 

barns och familjers beteende. 

Sjuksköterskorna tycks vara 

medvetna om barnmisskötsel, men 

anser att de behöver mer 

specifierade kunskaper avseende 

hur de kan tillföra sin teoretiska 

kunskap till praktiken. 

Pabiś, 

Wrońska, 

Slusarska, 

Paediatric 

nurses' 

identification of 

Syftet är att utvärdera 

barnsjuksköterskors 

kunskap, diagnos 

Kvantitativ 

Deskriptiv och 

komparativ 

Frågeformulär Beskrivande 

statistik, frekvens, 

procent, 

Barn som far illa verkar vara ett 

relativt vanligt fenomen då de flesta 

respondenterna hade stött på detta i 



 

 

Cuber 

 

2011 

violence against 

children. 

fördigheter och 

ingripande vid 

barnmisskötsel.  

 

tvärsnittsstudie 

 

Bekvämlighetsurval 

 

160 Sjuksköterskor 

(80 barnsjukhus, 80 

barnhälsoinstitut) 

 

medelvärde, 

omfattning, SD 

och korrelation. 

 

sin yrkesroll. Formen av 

barnmisskötsel som oftast nämndes 

var neglekt. Nästan tre fjärdedelar 

av sjuksköterskorna hade varit 

involverade i vården av barn som 

farit illa.  

Schols, 

Ruiter, de 

Öry 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

  

How do public 

child healthcare 

professionals and 

primary school 

teachers identify 

and handle child 

abuse cases? A 

qualitative study 

Syftet med studien är att 

undersöka Holländska 

barnhälsovårdspersonals 

och förskolelärares 

upptäckt av 

barnmisskötsel hantering 

av  anmälningar och 

försök till att formulera 

riktlinjer för att stödja 

beteendeförändringar. 

Kvalitativ design 

Deskriptiv design 

 

 

Ändamålsurval 

 

16 förskolelärare, 17 

sjuksköterskor och 

läkare.  

Semistrukturer-

ad 

intervjustudie 

Inspelning 

Transkribering 

Tematisk analys 

Resultatet visar att trots att båda 

personalgrupperna är medvetna om 

tecken och risker för 

barnmisskötsel saknar de specifik 

kunskap. De mest framträdande  

skillnaderna mellan 

personalgrupperna är relaterade till 

attityd och 

kommunikationsfärdigheter.  

Tingberg, 

Bredlöv, 

Ygge 

 

2008 

Nurses' 

experience in 

clinical 

encounters with 

children 

experiencing 

abuse and their 

parents 

Identifiera 

sjuksköterskors 

erfarenhet i den kliniska 

omvårdnaden av barn 

som varit med om 

övergrepp samt att ta 

reda på hur 

sjuksköterskan förhöll sig 

professionellt inför den 

misstänkte föräldern.  

Kvalitativ 

Deskriptiv design 

 

Ändamålsurval 

 

11 sjuksköterskor på 

ett barnsjukhus i 

stockholm.  

Semistrukturer-

ade intervjuer 

Kodade, 

kategorier, kluster 

och subkategorier 

Sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter att bemöta föräldrarna 

på ett professionellt sätt. Många av 

sjuksköterskorna som intervjuades 

uttryckte en stark önskan att förbli 

professionella i sina kontakter med 

föräldrarna samt att det är viktigt 

för dem att ha barnet i fokus.  



 

 

 


