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Sammanfattning    

I Sverige far tusentals barn illa varje år till följd av misshandel eller andra 
missförhållanden. Detta trots att alla barn har rätt till trygga uppväxtförhållanden. 
Sjuksköterskeyrket är en av de professioner som omfattas av skyldigheten att anmäla då 
oro finns för att ett barn far illa och har således ett ansvar för att dessa barn identifieras. 
Då sjuksköterskor i sitt arbete träffar barn och vuxna som kan vara involverade i 
situationer där barnet far illa eller riskerar att fara illa, bör förutsättningarna för att hjälpa 
dessa barn vara goda. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva vad som påverkar 
sjuksköterskor i beslutet att orosanmäla vid misstanke om att barn far illa. En 
litteraturstudie har genomförts där 14 artiklar har analyserats. I resultatet framkommer en 
rad faktorer som redovisas under tre teman: kunskapens påverkan, arbetsmiljömässig 
påverkan och sjuksköterskors individuella förutsättningar. Det finns ett behov och en 
efterfrågan på kunskap kring barn som far illa. Det är viktigt att kunskap inom detta 
område erhålls både genom formell utbildning och reflektion. I studien framkommer en 
misstro hos vissa sjuksköterskor gentemot de myndigheter som mottar och behandlar 
orosanmälan. För att bygga upp förtroendet krävs en god kommunikation yrkesgrupperna 
emellan. Personliga egenskaper påverkade sjuksköterskor i anmälningsförfarandet. 
Därför behöver deras förförståelse kontinuerligt medvetandegöras och reflekteras. 
Genom en ökad kunskap om och medvetenhet kring barn som far illa och 
anmälningsprocessen kan sjuksköterskor bidra till att färre barn drabbas av ett lidande till 
följd av missförhållanden i barndomen. 
 
 
Nyckelord:  barn som far illa, försummelse, barnmisshandel, anmälningsplikt, 
orosanmälan, sjuksköterska, påverka, beslut  
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INLEDNING 

Tusentals barn far illa i Sverige varje år till följd av att de på ett eller annat sätt lever under 
missförhållanden. Barnen kan skadas både fysiskt och psykiskt och missförhållandena 
skapar ett lidande hos de som drabbas (Rädda barnen 2017, s. 3). Sjuksköterskor möter 
barn och vuxna i sitt dagliga arbete och tillhör därmed en av de viktiga instanser i 
samhället som kan upptäcka om ett barn far illa. Sjuksköterskor har i sin profession en 
skyldighet att anmäla då det finns oro för ett barn. 
 
På olika arbetsplatser inom vården har vi båda tagit del av diskussioner som handlat om 
huruvida en orosanmälan gällande misstanke om ett barn som far illa ska göras eller ej. 
Flera av de sjuksköterskor vi mött, som inte specifikt arbetar med barn som sina primära 
patienter, kände sig osäkra kring sin anmälningsplikt. Vi har även upplevt att 
sjuksköterskor inte alltid känner sig trygga i sina beslut och hellre vill överlåta ansvaret 
till en chef eller annan kollega. Flera efterfrågar mer utbildning och vägledning inom 
området. När vi mött vuxna patienter som av en eller annan anledning brister i sitt 
föräldraskap, har våra tankar gått till deras barn. Det kan ha handlat om vuxna personer 
som varit allvarligt sjuka, haft en missbruksproblematik, lidit av psykisk ohälsa eller haft 
andra särskilda behov som bidragit till att ansvaret för barnen brustit. Vi har dessutom 
träffat barn där det förelegat misstankar om en utsatthet. I denna litteraturstudie vill vi ta 
reda på vad som påverkar sjuksköterskor i deras beslut att orosanmäla då ett barn far illa. 
Förhoppningsvis kan studien bidra med ytterligare förståelse och kunskaper inom 
området.  
 
 

BAKGRUND 

Barn som far illa 
Begreppet barn som far illa kan betraktas som ett paraplybegrepp som härstammar från 
engelskans child maltreatment (World health organization 2017). Socialstyrelsen (2014, 
ss. 31-40) tar i sitt vägledande dokument för hälso- och sjukvården, upp en rad exempel 
på vad som ingår i begreppet. Allt som kan vara skadligt för barnets utveckling och hälsa 
i form av försummelse, övergrepp eller utnyttjande, ska betraktas som att barnet far illa 
eller riskerar att fara illa. Det kan till exempel handla om sexuella övergrepp, fysiskt eller 
psykiskt våld, kränkningar eller om barnet lever i en miljö där våld existerar. 
Försummelse innebär en brist på omvårdnad och andra basala behov såsom mat och en 
trygg tillvaro, det kan vara avsiktligt men också oavsiktligt då en förälders förmåga att 
tillgodose sitt barns behov av olika anledningar inte är tillräcklig. Försummelse är den 
vanligaste orsaken till att barn far illa i hemmet (Lucas & Jernbro 2014). Det finns 
riskfaktorer i barns miljö som ökar sannolikheten för att ett de ska fara illa. Exempel på 
sådana riskfaktorer är missbruksproblem, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar hos 
vårdnadshavarna. Att bevittna våld i familjen är den enskilt största riskfaktorn för att 
barnen själva ska fara illa (Janson, Jernbro & Långberg 2011, s. 64). 
 
Att upptäcka att ett barn far illa är svårt då symtomen kan var diffusa. Fysiskt våld 
behöver inte alltid yttra sig i blåmärken eller skelettskador utan kan visa sig i psykiska 
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symptom. Tecken på att barn far illa kan också yttra sig olika beroende på barnets ålder. 
Små barn kan uppvisa tillväxthämning eller bli passiva medan större barn kan få 
svårigheter i skolan, ha svårt med hygien eller uppvisa självdestruktivitet (Socialstyrelsen 
2014, s. 53). Barnets samspel med vårdnadshavarna eller sättet vårdnadshavarna beter sig 
på, till exempel att de söker vård för en skada långt efter att den inträffat eller lämnar 
diffusa berättelser om hur det gått till, kan också vara tecken på att barn far illa (Janson, 
Jernbro & Långberg 2011, s. 66).  

Sjuksköterskors möte med barn som far illa  
Inom vården räknas patienter som barn från nyfödd till arton års ålder (Hallström 2015, 
s. 19). Barnet som sjuksköterskan möter är i ständig utveckling och är sårbart. Barndomen 
är en tid i vilken en stor fysiologisk förändring sker, även ett omfattande lärande och en 
tydligare uppfattning om den omgivande miljön växer fram. Detta är en tid som formar 
och påverkar individen ur ett livslångt perspektiv (Broberg 2015, ss. 66-71). Att under 
denna tid utsättas för våld, kränkningar eller återkommande otrygghet kan påverka 
individen, inte bara för stunden utan på djupet, för resten av livet. Ett tydligt samband kan 
ses mellan utsatthet under uppväxten och ökade hälsorisker till följd av alkoholism, 
drogmissbruk, psykisk ohälsa och suicidförsök (Felitti et al. 1998).   
 
Det är svårt att uppskatta hur många barn som varje år far illa, både i Sverige och i resten 
av världen. Den statistik som finns brukar beskrivas som toppen av ett isberg (Unicef 
2003, s. 24). Det finns ingen nationell statistik gällande hur många orosanmälningar som 
görs i Sverige av sjukvårdspersonal, dock finns det flera studier som indikerar att för lite 
anmälningar görs (Socialstyrelsen 2014, s. 9; Lagerberg 2001). Troligen finns det flera 
olika anledningar till att just sjuksköterskor inte anmäler då de misstänker att barn far illa. 
I Lines, Hutton och Grants sammanställning av forskning inom området är en av de 
tydligaste anledningarna som framkommer att sjuksköterskor uppfattar att de har för dålig 
kunskap om anmälningsförfarandet och barn som far illa (2016). 
 
Specialistsjuksköterskor som till exempel jobbar inom barnavårdscentralens verksamhet 
är speciellt inriktade på barns hälsa (Rikshandboken 2015). Dock möter 
allmänsjuksköterskor ofta det skadade eller sjuka barnet och dess föräldrar i ett initialt 
skede, exempelvis på en akutmottagning eller vårdcentral. Allmänsjuksköterskor jobbar 
även i stor utsträckning inom barnsjukvård, till exempel på barnavdelning på sjukhus (Ho 
& Gross 2015). Dessutom kan sjuksköterskor möta barn som anhöriga till patienter inom 
andra vårdkontexter (Socialstyrelsen 2017). 
 
Alla barn har rättigheten att få växa upp under trygga förhållanden, därför är ett barn som 
står utan den tryggheten samhällets ansvar. Dock kan inte samhället alltid göra sitt bästa 
för dessa barn då deras situation ibland förblir oupptäckt (Socialstyrelsen 2014, s. 10). I 
FN:s barnkonvention (Unicef 1989) klargörs att det är alla barns rättighet att skyddas mot 
övergrepp, psykiskt eller fysiskt våld, vanvård eller utnyttjande av vårdnadshavare eller 
av andra vuxna människor. Det är vårdnadshavaren som har ansvar för att barnet växer 
upp under trygga förhållanden, med en god omvårdnad, möjlighet till utveckling anpassad 
efter barnets förutsättningar och en miljö utan våld (SFS 1949:381). Om vårdnadshavaren 
av någon anledning inte klarar av att leva upp till sitt ansvar så är det samhället som måste 
ta vid där det brister. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna identifiera barn som far 
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illa men även de vuxna patienter som brister i sitt föräldraskap (Socialstyrelsen 2014, s. 
14). 
 

Anmälningsplikten 
I Sverige infördes anmälningsplikt gällande barn som far illa i barnavårdslagen redan år 
1924. Lagen fastslog då att sjuksköterskor, läkare och kommunala myndigheter, direkt 
skulle anmäla missförhållande där det ansågs finnas behov av åtgärder från 
barnavårdsnämnden (Backlund, Wiklund & Östberg 2012, s. 14). År 1982 reformerades 
anmälningsplikten i socialtjänstlagen och sedan dess krävs endast misstanke om 
missförhållande för att anmälningsplikten ska gälla (SFS 2001:453). Detta innebär att den 
anmälningsskyldige inte längre behöver lägga fram bevis för att missförhållanden 
existerar, istället görs en orosanmälan som endast behöver grunda sig i en oro för barnet. 
Ansvaret att utreda huruvida misstankar kan bekräftas ligger hos socialtjänsten 
(Backlund, Wiklund & Östberg 2012, s. 14).    
 
Enligt SFS 2001:453 omfattar anmälningsplikten alla yrkesverksamma som jobbar inom 
myndigheter vars verksamhet berör vårdnadshavare, barn och unga. Detta innebär att 
sjuksköterskan i sin yrkesroll faller under ovanstående lag. Den som är 
anmälningsskyldig ska genast göra en orosanmälan då misstanke eller vetskap om att ett 
barn far illa uppstår, det kan vara i mötet med barnet eller med en vårdnadshavare. Denne 
har också en skyldighet att överlämna för socialtjänsten betydelsefulla uppgifter, som 
berör fallet. Anmälningsplikten gäller gentemot personer under 18 år, den gäller inte barn 
som ännu ej är födda. Anmälaren kan inte vara anonym, de parter som är inblandade har 
rätt att ta del av det material som socialtjänsten fått in, så även identiteten på den som 
anmält. Däremot kan rådfrågan göras anonymt, genom att kontakta socialsekreterare utan 
att nämna eget namn eller personuppgifter på det barn det gäller (Vårdgivarguiden 2017). 
Den som genom sitt yrke omfattas av anmälningsplikten och misstänker att ett barn far 
illa och sedan inte anmäler riskerar att bli dömd för tjänstefel och dömas till böter eller 
fängelse i upp till två år (SFS 1962:700). 
 
Att ha en god kunskap om anmälningsplikten, både som enskild professionell och som 
chef inom hälso- och sjukvården, är en nödvändig förutsättning för att systemet ska 
fungera. Den som vill anmäla får inte bli föremål för ifrågasättande, var och en har ansvar 
för det den ser och hör och ansvaret att själv anmäla (Socialstyrelsen 2014, ss. 10-11). 
Enligt ett beslut från justitieombudsmannen ska en familj eller ett barn som redan är känt 
av socialtjänsten ändå anmälas igen av den som misstänker att barnet far illa 
(Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2004/2005, s. 299).  
 
Det svenska systemet kring barns välfärd handlar i första hand om prevention och 
fokuserar på familjestöd (Khoo, Hyvönen & Nygren 2003). För att kunna arbeta 
förebyggande och uppmärksamma de familjer och barn som behöver hjälp krävs ett bra 
samarbete mellan de yrkesgrupper som omfattas av plikten att anmäla och den myndighet 
som ansvarar för utredning och eventuella stödinsatser (Feng, Fetzer, Chen, Yhe & Huang 
2010).  
 
En skriftlig anmälan krävs av socialtjänsten, i akuta fall går det att ringa men anmälan 
ska kompletteras i skrift. Det finns starka rekommendationer om att den berörda familjen 
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ska få tydlig information om att en anmälan görs och varför, att det är för barnets bästa 
och att det i första hand handlar om stöd till familjen. Detta gäller inte då det handlar om 
direkt brottsliga handlingar såsom sexuella övergrepp eller fysisk misshandel där 
förövaren finns i barnets familj. Anmälan görs till den kommun där barnet bor. I anmälan 
bör en förfrågan om bekräftelse att anmälan gått fram finnas, det är även viktigt att 
dokumentera att en orosanmälan är skriven och skickad (Vårdgivarguiden 2017; 
Orosanmälan.se 2017).   
 

Sjuksköterskors vårdvetenskapliga kompetens 
För att kunna se och bekräfta patienter, både barn och vuxna, som ingår i ett sammanhang 
där det finns skäl till en orosanmälan krävs kunskap och kompetens (Keane & Chapman 
2007). Det vårdvetenskapliga vårdandet innebär att den patient som sjuksköterskan möter 
skall betraktas som en helhet av kropp, själ och ande (Eriksson 1986, 1987a, 1987b, 1994, 
2001b se Wiklund Gustin 2003, s. 46). Det holistiska synsättet ger alltså en bild av 
människan som en helhet, vilket även inbegriper de sammanhang som denne är en del av 
och som skapar människan, den unika individen (Birkler 2007, s. 122). Att förstå 
patientens livsvärld, det vill säga världen såsom den erfars av den enskilde, och vad som 
påverkar hens ohälsa och sjukdom är en stor del av sjuksköterskors arbete för att främja 
hälsa och välbefinnande (Dahlberg 2014, s. 29). Hälsa kan beskrivas som att människan 
är i både en själslig och kroppslig balans. Upplevelsen av hälsa är individuell och ska inte 
uppfattas som någonting konstant (Dahlberg & Segesten 2010, s. 49). Ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv är människans hälsa det centrala (Wiklund Gustin 2003, s. 
79). Sjuksköterskor ska inte bara bekämpa själva sjukdomen utan fokus ska inriktas på 
att bygga upp individens välbefinnande och stärka hens hälsa. Genom att stödja patientens 
hälsoprocess kan förutsättningarna för välbefinnande öka och vårdvetenskapens mål om 
hälsa uppnås (Dahlberg & Segesten 2010, s. 181). Att upptäcka de barn som far illa är ett 
sätt att främja barns nuvarande och framtida hälsa och välbefinnande. Detta bör prioriteras 
då en tidig insats ökar förutsättningarna för hälsa livet igenom (Folkhälsomyndigheten 
2016). 
 
International council of nurses (ICN:s) etiska kod för sjuksköterskor beskriver deras 
fundamentala ansvar, nämligen att lindra lidande, befrämja och återställa hälsa samt 
förebygga sjukdom. Sjuksköterskor ska arbeta med respekt för de mänskliga rättigheterna 
(Svensk sjuksköterskeförening 2012, s. 3). De skriver vidare att: 
 

Sjuksköterskan delar ansvar med samhället för att initiera och främja 
insatser som tillgodoser allmänhetens, och i synnerhet sårbara 
befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov.  

(Svensk sjuksköterskeförening 2012, s. 4). 
 
Sjuksköterskors vårdvetenskapliga kompetens handlar även om att kunna omsätta sin 
teoretiska kunskap i praktiken (Ekebergh 2001 se Wiklund Gustin 2003, s. 33). I sin 
yrkesroll har sjuksköterskan en personlig skyldighet för på vilket sätt hen praktiserar sitt 
yrke och för att fortlöpande bevara och uppdatera sin yrkeskompetens. Sjuksköterskor 
ska också visa respekt, medkänsla och trovärdighet samt vara lyhörda inför de människor 
de möter (Svensk sjuksköterskeförening 2012, ss. 4-5). Det kan vara direkt livsavgörande 
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för utsatta barn att sjuksköterskor tar sin kompetens och anmälningsplikt på allvar 
(Tingberg 2015, s. 351). 
 
Förförståelsen, som är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen, påverkar det sätt på 
vilket människan upplever verkligheten och får betydelse för individens tolkning av den 
(Heidegger 1962; Gadamer 1989 se Wiklund Gustin 2003, s. 52). Genom att 
sjuksköterskor medvetandegör sin egen förförståelse och livsvärld ökar förutsättningarna 
för ett vårdvetenskapligt vårdande (Wiklund Gustin 2003, ss. 52, 224). Inom 
närhetsetiken talar Lévinas om att mötas ansikte mot ansikte. Mötet och ögonkontakten 
med den andre skapar ett ansvar hos sjuksköterskan att skydda och hjälpa den behövande 
(Birkler 2007, s. 57). Sambandet mellan vårdande möten och anmälningsplikten gör 
sjuksköterskor till en viktig del i upptäckten av de barn som far illa (Socialstyrelsen 2014, 
s. 14). 

 
Lidande 

Sjuksköterskor möter dagligen lidande patienter, både barn och vuxna. Lidande hos en 
individ kan vara något synligt, något påtagligt som är uppenbart för en betraktare, men 
det finns oftast även ett inre lidande som inte alltid kan observeras utifrån. Det yttre 
lidandet är ingen förutsättning för ett inre lidande, det själsliga lidandet kan stå för sig 
självt. Den lidande människan blir ofta tyst och introvert, det kan förknippas med en 
upplevelse av brist på kontroll och skuldkänslor, som ofta är resultatet av lidande 
(Wiklund Gustin 2003, s. 97). Känslan av skam är relevant i lidandet, den grundar sig i 
en kränkt värdighet och skammen får individen att bli innesluten (Wiklund Gustin 2003, 
ss. 111-112). Det finns en svårighet för den som lider att berätta om sitt lidande för andra 
(Younger 1995 se Wiklund Gustin 2003, s. 97). Wiklund Gustin (2003, s. 97) menar att 
det dessutom kan vara svårt för sjuksköterskan att beröra lidandet genom att tala om det, 
detta kan resultera i att hen tar avstånd från det inre lidandet en patient känner och istället 
koncentrerar sig på den fysiska symptomlindringen. Att på djupet nå en annan människa 
i hens lidande är omöjligt utan att sjuksköterskan själv påverkas och blir berörd (Wiklund 
Gustin 2003, s. 159). I mötet med ett barn som far illa finns det en överhängande risk att 
de känslor som uppstår hos sjuksköterskan är svåra för hen att hantera (Tingberg, Bredlöv 
& Ygge 2008).  
 
Då omvårdnaden och behandlingen leder till lidande eller om den brister och är 
ofullständig skapas ett vårdlidande (Eriksson 1994 se Wiklund Gustin 2003, s. 104). Detta 
är ett onödigt lidande som i de flesta fall kan undvikas om sjuksköterskan 
uppmärksammar det (Wiklund Gustin 2003, s. 104). Det är i den vårdande relationen 
mellan patient och sjuksköterska som omvårdnaden riskerar att bli ofullständig och det 
positiva som relationen borde ge uteblir för patienten (Dahlberg & Segesten 2010, s. 215). 
Vårdlidandet kan vara förödande för den som utsätts, i detta fall barnet. Att i en sårbar 
situation känna sig utsatt påverkar individen i en djup mening (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 215). När ett lidande sätter sig på djupet och förblir där övergår det till ett 
livslidande. Livslidandet har sin grund i hela individens historia och situation, det 
påverkar hela människans liv och blir en del av identiteten (Wiklund Gustin 2003, s. 144). 
Trots att livslidandet kan balanseras och hanteras under perioder kan det oväntat och efter 
lång tid triggas igång och individen livslidande blir åter den mest betonade delen av hens 
identitet (Wiklund Gustin 2003, ss. 108-109). Grunden för ett livslidande kan skapas 
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redan i barndomen, om ett barn utsätts för enstaka eller upprepade, extraordinära 
påfrestande upplevelser kan ett reaktionsmönster skapas som blir en del av barnets 
framtida identitet, det kan i svåra fall handla om personlighetsstörning eller 
psykostillstånd som är förenade med högre dödlighet i vuxen ålder (Ahmad 2013, s. 261; 
Mörelius 2015, ss. 73-74).  Därför är det viktigt att alla de yrkeskategorier, däribland 
sjuksköterskor, som står under anmälningsplikten är medvetna om sin avgörande roll för 
barnets framtid (Paavilainen, Åstedt-Kurkia, Paunonen-Ilmonena & Laippalab 2000). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Det är en mänsklig rättighet att få växa upp under trygga förhållanden, utan misshandel, 
övergrepp eller försummelse. Trots detta far tusentals barn illa i Sverige varje år. 
Sjuksköterskor tillhör en av de yrkesgrupper som omfattas av anmälningsplikten, men 
forskning tyder på att sjukvårdspersonal anmäler för sällan. Att bortse från att ett barn 
riskerar att fara illa är alltså att negligera anmälningsplikten, men också att frångå de 
etiska normer som sjuksköterskor arbetar under.  
 
I sitt arbete träffar sjuksköterskor både barn och vuxna som kan vara involverade i 
situationer där barn far illa. Sjuksköterskan kan alltså vara direkt avgörande för ett barns 
fortsatta trygghet och utveckling och bidra till att onödigt lidande kan undvikas. Att söka 
ytterligare kunskap om vad som påverkar sjuksköterskor i beslutet då de möter barn som 
far illa eller möter vuxna som brister i sitt ansvar som vårdnadshavare, är av största vikt 
då det ökar sjuksköterskors förutsättningar att bidra till barns hälsa och välbefinnande. 
Att medverka till en ökad kunskap motiverar denna litteraturstudie. 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva vad som påverkar sjuksköterskor i beslutet att orosanmäla vid 
misstanke om att barn far illa. 
 

METOD 

Data 
Detta är en litteraturstudie vilket innebär en metodisk, systematisk och kritisk granskning 
av vetenskapliga artiklar med syfte att belysa och sammanställa resultat (Axelsson 2012, 
s. 204). Först formuleras en specifikt inriktad forskningsfråga, därefter söks, på ett 
systematiskt sätt, litteratur relaterad till frågan. De fynd som görs i sökningen granskas 
kritiskt, värderas och sammanställs (Axelsson 2012, ss. 206-207). Studien är byggd på 
primärkällor, vilket är en förutsättning för en systematisk litteraturstudie. Primärkällor är 
artiklar där författaren själv står för undersökningen (Axelsson 2012, s. 203). Då ämnet 
vårdvetenskap är mångsidigt är det en fördel att kunna studera litteraturstudiens 
frågeställning ur olika perspektiv (Axelsson 2012, s. 204), därför bygger resultatet på 
både kvalitativa och kvantitativa artiklar.  
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Åtta kvantitativa och fyra kvalitativa artiklar användes i resultatet, två artiklar använde 
sig av både kvantitativ och kvalitativ metod. Artiklarna hade sitt ursprung i 
Nederländerna, USA, Israel, Australien, Taiwan, Sverige, Storbritannien och Nya 
Zeeland. Artiklarna sammanställdes inledningsvis i en artikelmatris för att få en överblick 
av materialet och underlätta analysen av artiklarna (Axelsson 2012, s. 212), denna 
återfinns i bilaga 2. 
 

Datainsamling 
Studiens datainsamling avgränsades till tre databaser som alla återfinns inom 
ämnesområdena vård och medicin. I dessa databaser; Cinahl, Medline och PsycINFO, 
publiceras internationella vetenskapliga artiklar relevanta för området. Flera av artiklarna 
återfanns i alla tre databaserna. Vissa av studiens artiklar är framtagna via andra artiklars 
referenslistor, så kallad snowballing (Kristensson 2014, s. 159). 
 
För att hitta så träffsäkra sökord som möjligt användes den internetbaserade ordboken 
svensk MeSH vilken översätter de svenska sökorden till relevanta engelska begrepp. 
Inledningsvis gjordes en allmän sökning för att ta reda på om det fanns forskning som 
kunde svara upp mot studiens syfte. Efter dessa sökningar och noga övervägande 
utkristalliserades de sökord som användes i den strukturerade sökningen: nurs*, child 
abuse and neglect, child protection, child maltreatment, report* och detect*. I de fall där 
trunkering(*) använts är det för att maximera antalet böjningar av ordet. “Barn som far 
illa” fick, för att få flest relevanta träffar och fånga in så många aspekter som möjligt av 
begreppet, gestaltas av tre engelska sökord. För att få en uttömmande sökning 
kombinerades sökorden på olika sätt. Genom att använda sökoperanderna OR och AND 
kunde sensitiviteten i sökningen ökas. OR användes för att undvika att missa artiklar som 
använder närliggande begrepp med samma innebörd och AND användes för att få träff 
på flera sökord i samma artikel (Kristensson 2014, s. 161).   Sökordens kombinationer 
begränsades till sist genom följande inklusions- och exklusionskriterier: publiceringsår 
2006-2017, engelskt språk och peer reviewed i samtliga databaser. Då studien är inriktad 
på allmänsjuksköterskors område exkluderades artiklar som enbart berörde barnmorskor, 
distriktssköterskor eller barnsjuksköterskor. Sekundärkällor exkluderades då de inte bör 
ingå i en systematisk litteraturstudie. Sekundärkällor är artiklar som bygger på resultat 
som redan återgetts av annan part (Axelsson 2012, s. 203).  
 
Enligt Axelssons (2012, ss. 212-214) metod lästes sedan ett antal abstracts för att få en 
tydligare bild av vilka artiklar som berörde syftet med studien. Efter detta 
urvalsförfarande sorterades ytterligare artiklar bort då de inte svarade upp till syftet. Av 
de som återstod lästes metod och resultat för att kunna göra en bedömning av vilka som 
lämpade sig för litteraturstudiens resultat. Sökmatrisen återfinns i bilaga 1.  
 

Dataanalys 
Materialet analyserades enligt en tematiserande metod som innebär att det sammantagna 
resultatet av artiklarna delas upp och sedan sammanställs till ett nytt resultat. För att det 
nya resultatet ska bli begripligt krävs en strukturerad form med exempelvis teman som 
grund. Genom att använda sig av denna metod kan det nya resultatet bli tydligare och mer 
väsentligt (Axelsson 2012, s. 212).  
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Samtliga artiklar som var relevanta och upprätthöll en god kvalitet lästes i sin helhet flera 
gånger av båda författarna, detta för att få en djupare förståelse. Artiklarnas resultat bröts 
ner i delar genom att hitta utmärkande likheter, vilka markerades med färgpennor och 
anteckningar gjordes i marginalerna. På detta sätt kunde tre teman urskiljas, dessa 
diskuterades och formulerades vidare till subteman vilka användes för att bättre kunna 
beskriva resultatet.  
 
 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i tre huvudteman med två subteman vardera. 
 

 

 

 
 
Figur 1. Resultatet beskrivet i huvudteman och subteman. 
 
 

Kunskapens påverkan 
Formell utbildning som exempelvis ger kunskap om att barn far illa, hur barn far illa samt 
vilka tecken som kan visa sig i samband med att barn far illa, leder till ökad benägenhet 
att upptäcka dessa barn (Flemington & Fraser 2016; Fraser, Mathews, Walsh, Chen & 
Dunne 2009). Att erhålla kunskap inom området på annat sätt, till exempel genom att ha 
mött eller tagit del av tidigare fall av barn som farit illa har visat sig påverka 
sjuksköterskors beslut (Tiyyagura, Gawel, Koziel, Asnes & Bechtel 2015; Fraser et al. 
2009).  
 

Kunskapens påverkan

Betydelse av formell utbildning

Betydelse av erfarenhetsbaserad kunskap

Arbetsmiljömässig påverkan

Betydelse av arbetsmiljö och strukturer på 
arbetsplatsen

Betydelse av kulturen på arbetsplatsen

Sjuksköterskors individuella 
förutsättningar

Betydelse av förhållningssätt till 
yrkesrollen

Betydelse av personlighet och 
förförståelse
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Betydelse av formell utbildning 

Att ha kunskap om och förstå innebörden av lagen om anmälningsplikten samt att vara i 
införstådd med dess syfte att hjälpa och stötta familjer, är en viktig aspekt i 
sjuksköterskors beslut om orosanmälan (Tiyyagura et. al 2015). I Raman, Holdgate och 
Torrences (2011) forskning framkommer att den stora majoriteten av deltagarna i studien 
var införstådda med vad anmälningsplikten innebar, detta konstaterar även Fraser et al. 
(2009). 
 
I sin studie har Fraser et al. (2009) kommit fram till att formell utbildning inom området 
barn som far illa bidrar till att sjuksköterskor känner sig tryggare i sin roll som 
anmälningsskyldig, vilket bidrar till fler orosanmälningar. En koppling kunde ses mellan 
formell utbildning och sannolikheten att göra en orosanmälan där fysiska symptom inte 
var lika framträdande, som till exempel vid försummelse. I Flemington och Frasers (2016) 
studie framkom en förändring efter genomgången formell utbildning för sjuksköterskor, 
undersköterskor och läkare på akutmottagningar. Förändringen innebar en förbättring i 
förmågan att upptäcka om en skada orsakats av fysisk misshandel och hur allvarliga 
konsekvenserna var för barnet, detta gällde även i de fall då det handlade om att upptäcka 
och förstå omfattningen av psykisk misshandel. Studier belyser även sjuksköterskors 
efterfrågan om mer utbildning inom området, detta gäller framförallt sjuksköterskor som 
ofta möter barn på sin arbetsplats, till exempel inom akutsjukvården (Saltmarsh & Wilson 
2016; Tiyyagura et al 2015). I motsats till detta kunde ett ointresse för samma typ av 
utbildning ses hos sjuksköterskor som inte arbetar direkt med barn eller där arbetsplatser 
saknade ett arbetssätt kring identifiering av barn som far illa (Crisp & Green Lister 2005).  
 
Betydelse av erfarenhetsbaserad kunskap 

Tiyyagura et al. (2015) lyfter fram den kunskap som erfars genom reflektion och 
återkoppling kring anmälda fall. Sjuksköterskorna i studien efterfrågade mer av dessa 
reflektioner då de menar att deras erfarenhet och trygghet i sina beslut kring 
orosanmälningar påtagligt förbättrades. Saltmarsh och Wilson (2016) menar att 
sjuksköterskor även tillägnar sig kunskap via informella vägar, till exempel 
erfarenhetsutbyte genom samtal kollegor emellan. De belyser även erfarenhet som bygger 
på den påverkan samhället skapar genom exempelvis massmedias rapportering om 
extrema fall där barn farit illa eller kampanjer inom folkhälsa som belyser barns 
rättigheter.  
 
Ho och Gross (2015) visar en stark korrelation mellan sjuksköterskors ålder och antal år 
i yrket samt att en högre ålder hos sjuksköterskan kunde sättas i samband med en lägre 
acceptans för vad som räknas som misshandel av barn. I Fraser et al. (2009) framkommer 
ett samband mellan högre ålder hos sjuksköterskor och sannolikheten att upptäcka 
psykisk misshandel och försummelse. Svärd (2016) menar att det finns en koppling 
mellan längre yrkeserfarenhet och högre grad av känslighet för att upptäcka barn som far 
illa, yrkeserfarenheten påverkar även anmälarens säkerhet i sin bedömning. 
 

Arbetsmiljömässig påverkan 
Flertalet studier poängterar att en stressig arbetsmiljö påverkar sjuksköterskor i 
anmälningsprocessen (Flemington & Fraser 2016; Saltmarsh & Wilson 2016; Tiyyagura 
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et al. 2015). Att kunna använda sig av fungerande och lättillgängliga verktyg i arbetet 
som krävs för att kunna genomföra en orosanmälan kan vara avgörande (Tiyyagura et.al. 
2015; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). Det finns en koppling mellan misstro mot de 
myndigheter som tar emot och ansvarar för att en orosanmälan behandlas och viljan att 
göra en orosanmälan (Ben Natan, Faour, Naamhah, Grinberg & Klein-Kremer 2012; Feng 
et al. 2010). 
 

Betydelse av arbetsmiljö och strukturer på arbetsplatsen 
Sidebotham, Biu och Goldsworthy (2007) kunde konstatera att det fanns stora variationer 
i kvaliteten på riktlinjer för att upptäcka barn som far illa. Tiyyagura et al. (2015) 
beskriver att sjuksköterskorna i deras studie efterfrågar ett tydligare och mer inarbetat 
tillvägagångssätt vad det gäller processen vid en orosanmälan, även ett mindre 
tidskrävande anmälningsförfarande efterfrågades. Svärd (2016) kommer i sin studie fram 
till att sjuksköterskor och undersköterskor i mindre utsträckning (40%) än läkare och 
kuratorer (85%), kände till att det fanns riktlinjer och rutiner för anmälningsprocessen på 
arbetsplatsen.  
 
Tiyyagura et al. (2015) visar i sin studie att sjuksköterskor uttrycker att de saknar tid för 
att dels kunna ta del av patientens journal och att dels kunna lyssna på patientens 
berättelse, för att på så sätt få en helhetsbild av barnet och den kontext hen befinner sig i. 
Även brist på en kontinuerlig vårdrelation och ett högt arbetstempo upplevdes som tydliga 
hinder som påverkar uppmärksamheten och förmågan att upptäcka huruvida ett barn far 
illa eller ej. I Saltmarsh och Wilsons (2016) studie framkommer att hög arbetsbelastning 
och låg personaltäthet bidrar till färre möjligheter för sjuksköterskorna att genomgå 
formell utbildning gällande barn som far illa.    
 
En brist på förtroende för att myndigheterna skulle agera på den orosanmälan som gjorts 
återges i flera studier (Ben Natan et al. 2012; Feng et al. 2010; Foster, Olson-Dorff, 
Reiland & Budzak-Garza 2017). Efter genomförd formell utbildning ökade förtroendet 
för myndigheternas insatser för barn som far illa (Flemington & Fraser 2016). I Feng et 
al. (2010) uttrycker deltagarna ett behov av att få information om den fortsatta processen 
och utfallet av den anmälan de gjort. Synpunkter gällande bristen på återkoppling lyfter 
även Tiyyagura et al. (2015). 
 
Betydelse av kulturen på arbetsplatsen 

Viktiga aspekter för att kunna genomföra en orosanmälan är sammanhållning och enighet 
i arbetsgruppen, där egenskaper som respekt, bra kommunikationsförmåga och tillit till 
varandras profession är en förutsättning (Feng et al. 2010). En orsak till att inte göra en 
orosanmälan är att sjuksköterskor känner sig ensamma i sitt beslut och inte får något 
kollegialt stöd (Saltmarsh & Wilson 2016). Att kunna diskutera med och ta hjälp av sina 
medarbetare eller arbetsledare då misstanke väckts om att barn far illa visade sig vara 
underlättande i beslutet om en orosanmälan skulle göras (Tiyyagura et al. 2015; Saltmarsh 
& Wilson 2016). 
 
I Svärds (2016, s. 87) studie tycker 13% av sjuksköterskorna att det är läkarens ansvar att 
orosanmäla. I de vårdteam som studerats av Feng et al. (2010) framkommer det att 
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sjuksköterskorna tycker att ansvaret för anmälan ligger hos myndigheterna och att 
avgörandet om det handlar om att barnet far illa ligger hos läkaren. Ett tydligt tema kunde 
ses i de riktlinjer och rutiner som granskades av Sidebotham, Biu och Goldsworthy 
(2007). Det visade sig att tydlig information om allas lika ansvar för att orosanmäla då 
barn far illa saknades. Istället hänvisades ansvaret till en hierarkisk ordning där 
sjuksköterskorna skulle vända sig till läkaren med sin oro.   
 
 

Sjuksköterskors individuella förutsättningar 
Faktorer som påverkar sjuksköterskors förhållningssätt till att upptäcka och anmäla barn 
som far illa kan bland annat kopplas till deras inställning till sin yrkesroll, personliga 
fördomar, den egna familjesituationen och individens personlighet (Ben Natan 2012; 
Fraser et al 2009; Tiyyagura et al. 2015). 
 

Betydelse av förhållningssätt till yrkesrollen 
Sjuksköterskors respekt för sin yrkesroll och det ansvar som den innebär är väsentlig för 
benägenheten att orosanmäla. Då den egna uppfattningen av det professionella ansvaret 
är hög tenderar både intentionen att anmäla och att slutligen göra en anmälan att öka (Ben 
Natan et al. 2012). Att fullfölja en orosanmälan kan vara ett sätt att upprätthålla sin 
professionella trovärdighet vilket motiverar sjuksköterskor att agera (Saltmarsh & Wilson 
2016). Feng et al. (2010) belyser att sjuksköterskor i hög utsträckning inte ser sig som 
den primärt ansvarige för att orosanmälan görs, istället ser hen sig som främst ansvarig 
för den omedelbara omvårdnaden om barnet.   
 
En positiv attityd till anmälningsplikten hos sjuksköterskor visar på en ökad förståelse för 
omfattningen av skadan och de konsekvenser ett barn som far illa riskerar att drabbas av, 
vilket har en stark inverkan på att en orosanmälan faktiskt görs (Fraser et al. 2009). 
Attityden till anmälningsplikten visar sig i Flemington och Frasers (2016) studie vara 
oberoende av formell utbildning inom området barn som far illa.  
 

Betydelse av personlighet och förförståelse 
Sjuksköterskors subjektiva uppfattning om barn som far illa är avgörande för 
anmälningsbenägenheten, det vill säga ju tydligare ståndpunkt mot barnmisshandel desto 
högre tendens att anmäla (Ben Natan et al. 2012). Ett högt rättspatos hos sjuksköterskor 
bidrog till beslutsamhet och ihärdighet även i fall där det var svårt att finna bevis för att 
barnet for illa. En intuition eller magkänsla för att något inte stod rätt till med barnet eller 
familjen var också motiverande för att gå vidare med sin oro (Saltmarsh & Wilson 2016). 
Tiyyagura et al. (2015) visar på att det finns en ökad olustkänsla hos sjuksköterskor inför 
att fullfölja en orosanmälan då misstankarna handlar om försummelse istället för fysisk 
misshandel. 
 
Benägenheten att lita på vårdnadshavaren relateras till huruvida sjuksköterskor har en 
personlighet med stor tilltro till människor. Det har visat sig att fall av barn som far illa 
har missats då sjuksköterskan valt att lita på vårdnadshavarens historia, trots att en 
oroskänsla infunnit sig hos sjuksköterskan eller trots det faktum att barnet uppvisat 
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symptom på att vara utsatt (Diderich et al. 2015; Tiyyagura et al 2015). Rädslan för 
efterverkningar i form av hot från den misstänkliggjorda vårdnadshavaren eller att behöva 
vittna i en rättegång, har visat vara hinder för att orosanmäla (Ben Natan et al. 2012; 
Tiyyagura et al 2015). 
 
Olika fördomar som sjuksköterskor bär på visade sig påverka benägenheten att göra en 
orosanmälan. Fördomarna kunde handla om vårdnadshavarnas socioekonomiska status, 
hur de klädde sig, nivån av utbildning och familjestruktur (Tiyyagura et al 2015). Hur 
sjuksköterskor reagerar på familjers beteendemönster kan relateras till värderingar från 
den egna bakgrunden (Saltmarsh & Wilson 2016). I Tingberg, Bredlöv och Ygges (2008) 
studie uttrycker sjuksköterskor svårigheten i att bedöma om ett barn far illa då föräldrarna 
har en vänlig och förtroendeingivande framtoning. Flera studier påvisar ett starkt 
samband mellan en egen erfarenhet av föräldraskap och tendensen att orosanmäla oftare 
(Ben Natan et al. 2012; Fraser et al. 2009). 
 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad som påverkar sjuksköterskor i 
beslutet att orosanmäla vid misstanke om att barn far illa. Litteraturstudien bygger på en 
modell av Axelsson (2012, ss. 203-204). Valet av metod för arbetet anses vara lämpligt 
då en sammanställning av aktuell forskning kan ge ett bra svar på studiens syfte. Ett 
alternativt val av metod hade kunnat vara en empirisk studie, dock anser sig författarna 
ha mindre kunskap gällande den empiriska metoden samt sakna tid för att kunna utföra 
en sådan studie där resultatet blir tillförlitligt. 
 
De databaser som användes var Cinahl, Medline och PsycINFO. Valet av dessa databaser 
bygger på att de är avsedda för ämnesområdet vård och medicin. Artiklar kunde även 
sökts i andra databaser men då författarnas bekantskap med de ovanstående databaserna 
bidrog med en trygghet och säkerhet i sökandet ansågs de mest lämpade. Det kan finnas 
en nackdel i att undvika att söka i andra databaser då det finns en risk att relevanta artiklar 
inte hittas. Vid några tillfällen anordnade Högskolan i Borås informationsträffar om 
artikelsökning då erhölls bra och givande kunskap, vilket hjälpte författarna att hitta det 
material som ligger till grund för denna litteraturstudies resultat. Urvalet resulterade i 14 
artiklar vilket bör anses vara förenligt med ett pålitligt resultat då dessa höll en god 
kvalitet. Det fanns vissa svårigheter med att hitta artiklar som svarade upp till studiens 
syfte då mycket forskning inom det aktuella ämnet endast är riktad mot 
specialistsjuksköterskor inom barnhälsovård. Dessa artiklar har valts bort för att på ett 
tillförlitligt sätt kunna svara upp till studiens syfte som i första hand berör 
allmänsjuksköterskor. Däremot berörde flera av artiklarna i resultatet 
allmänsjuksköterskor som jobbade på avdelningar specialiserade inom barnsjukvård. I en 
av dessa artiklar framgick det inte vilken grad av utbildning sjuksköterskorna hade. 
Denna artikel berörde dock sjuksköterskornas upplevelser och känslor inför barn som far 
illa och inför anmälningsförfarandet, vilket författarna tolkar som allmängiltigt och 
oberoende av grad av utbildning. 
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Även andra artiklar som berörde studiens syfte hittades men dessa valdes bort i resultatet 
då de var äldre än tio år och inte ansågs vara tillräckligt aktuella.  Dock valdes en artikel 
publicerad för elva år sedan, då den berörde litteraturstudiens syfte på ett tydligt sätt. Två 
av artiklarna hittades via så kallad snowballing, vilket var ett bra komplement till 
sökningen i databaserna. 
 
Efter litteratursökningen konstaterades att aktuell svensk forskning gällande 
sjuksköterskors anmälningsplikt då barn far illa var begränsad. Endast två svenska studier 
kunde inkluderas i resultatet. Detta kan ses som en nackdel då dels anmälningsplikten och 
dels sjukvårdssystemet ser olika ut i olika delar av världen. Om resultatet grundat sig på 
fler svenska artiklar hade det sannolikt blivit mer tillförlitligt och mer användbart i en 
svensk sjukvårdskontext. Dock anses en överföring av studiens resultat till svenska 
förhållanden vara möjlig eftersom sjuksköterskor världen över antas ställas inför liknande 
dilemman då en orosanmälan bör göras.   
 
Genom analysen identifierades tre huvudteman, dessa tilldelades sedan nyckelord som 
därefter sammanställdes i sex olika subteman. Nyckelorden var ibland svåra att begränsa 
till ett subtema då de berörde flera. Under dataanalysen pågick ständig reflektion, detta 
för att komma fram till en gemensam förståelse för resultatet av artiklarna. Genom denna 
metod medvetandegjordes såväl den egna som den gemensamma förförståelsen. Att på 
detta sätt ständigt synliggöra förförståelsen menar Wallengren och Henricsson (2012, s. 
489) är ett bra sätt att öka trovärdigheten. 
 
För att på bästa sätt kunna svara upp till studiens syfte analyserades både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar. Detta för att kunna ge en bredd i resultatet och söka svar på syftet ur 
olika perspektiv (Axelsson 2012, s. 204). Flertalet artiklar bekräftade varandra vilket 
bidrog till ett mer tillförlitligt resultat. Samtliga artiklar som analyserats har förhållit sig 
till de etiska övervägandena på ett korrekt sätt och är därmed etiskt försvarbara att 
använda. Artiklarna är granskade med hjälp av granskningsfrågor enligt Friberg (2017, 
ss. 187-188). 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar tre tydliga områden som påverkar sjuksköterskor i sitt beslut att 
orosanmäla vid misstanke om att barn far illa. Det handlar om kunskapens påverkan, 
arbetsmiljömässig påverkan och sjuksköterskors individuella förutsättningar, vilka 
diskuteras nedan. 
 

Kunskapens påverkan 
Sjuksköterskors kunskap är viktig, detta framkommer i resultatet. En skillnad ses före och 
efter formell utbildning, där sjuksköterskornas förmåga att identifiera barn som far illa 
upplevdes som förbättrad i och med utbildning och ledde till att orosanmälningarna 
ökade. Lines, Hutton och Grant (2016) påvisar att kunskapsbrist kan vara ett hinder för 
att utföra en orosanmälan. Kunskap om anmälningsplikten och att kunna identifiera 
tecken på att barn far illa visar sig alltså vara viktiga områden som påverkar 
sjuksköterskor i beslutet att anmäla eller ej. 
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Litteraturstudien visar att försummelse eller psykisk misshandel kan vara svår att 
identifiera då symptombilden ofta är diffus, i jämförelse med till exempel fysisk 
misshandel. Formell utbildning kan i dessa fall vara avgörande. Att sjuksköterskor har 
kunskap om och kan identifiera denna grupp barn är viktigt och bör prioriteras då 
försummelse enligt Lucas och Jernbro (2014) är den vanligaste orsaken till att barn far 
illa i sitt hem. I resultatet framgår också att sjuksköterskor kan känna en olustkänsla inför 
att anmäla då det handlar om just försummelse. Detta kan bero på att en del sjuksköterskor 
upplever att försummelse kan vara svårt att identifiera och att de har svårt att avgöra vad 
som krävs för att en orosanmälan ska vara befogad. Wiklund Gustin (2003, s. 164) menar 
att sjuksköterskan kan ha svårigheter att möta den lidande patienten då den egna 
osäkerheten inför sin förmåga att hjälpa patienten tar överhanden. Ett hinder för att möta 
lidande kan vara att sjuksköterskor inte känner sig säker i sin bedömning av barnets 
situation. 
 
Att erfarenhet precis som formell utbildning kan vara avgörande för upptäckten och 
frekvensen av orosanmälningar då barn far illa var påtagligt i studiens resultat. Formell 
utbildning kan implementeras på arbetsplatsen i form av information och föreläsningar. 
Erfarenheten bygger däremot på antal arbetade år och antalet tidigare erfarenheter inom 
det aktuella området. Nilsson Kajermo, Johansson och Wallin (2014, s. 300) menar att 
erfarenhet är att vara bekant med något och därigenom kunna se ett mönster och utifrån 
det göra en bedömning.  För att omsätta erfarenheten till kunskap krävs reflektion. 
Litteraturstudien visar att det finns en efterfrågan på reflektion kring pågående eller 
avslutade fall av barn som far illa. Sjuksköterskor upplever att deras erfarenhet och 
trygghet i beslut förbättras med återkoppling och reflektion. Tidigare forskning visar att 
det finns en klyfta mellan teoretisk kunskap och klinisk praxis rörande sjuksköterskors 
kunskaper när det gäller barn som far illa (Paavilainen, Merikanto, Åstedt-Kurki, 
Laippala, Tammentie & Paunonen-Ilmonen 2001). Det är viktigt att ta hänsyn till och 
försöka överbrygga denna klyfta för att bättre kunna hjälpa de barn som far illa.  
 
Resultatet visar att det finns en efterfrågan på utbildning hos de sjuksköterskor som jobbar 
direkt med barn. Intresset för utbildning visade sig dock vara mindre hos de 
sjuksköterskor som inte möter barn dagligen på sin arbetsplats. Det bör poängteras att det 
inte bara är i mötet med barn som sjuksköterskors oro kan väckas, medvetenheten bör 
vara ständigt närvarande då barn kan vara anhöriga till en patient som brister som 
vårdnadshavare. Lines, Hutton och Grant (2016) belyser sjuksköterskors ansvar för att 
avgöra vårdnadshavarens förmåga att ta hand om sitt barn och därmed också besluta om 
orosanmälan. För att fler barn som far illa ska kunna upptäckas och få hjälp är det 
förmodligen viktigt att alla sjuksköterskor, oavsett arbetsplats, är medvetna om sin 
anmälningsskyldighet och har kunskap om de tecken som visar sig och riskfaktorer som 
finns för att ett barn far illa. Det är tänkbart att sjuksköterskors vårdvetenskapliga 
kompetens påverkar medvetenheten om att barn kan fara illa. Något som framhålls i 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är att de ska befrämja och stå för insatser gällande 
hälsa och sociala behov för alla grupper i samhället, framförallt behoven hos sårbara 
befolkningsgrupper (Svensk sjuksköterskeförening 2012, s. 4). Då barn är en sårbar grupp 
bör sjuksköterskor särskilt värna om deras hälsa och välbefinnande. 
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Arbetsmiljömässig påverkan 

Resultatet visar att de riktlinjer kring barn som far illa som fanns på olika arbetsplatser 
inom vården, varierade i kvalitet och tillgänglighet. Detta kan resultera i olika 
förutsättningar för sjuksköterskor att orosanmäla, trots att de jobbar under samma lag och 
utifrån samma yrkesetiska kod. Även om barn har samma rättigheter till vård och en trygg 
uppväxt (Unicef 1989) finns det förmodligen olika förutsättningar att få hjälp, beroende 
på vilken vårdinstans barnet eller vårdnadshavarna är i kontakt med. Litteraturstudien 
belyser även att sjuksköterskorna efterfrågar ett tydligare, inarbetat och mindre 
tidskrävande anmälningsförfarande. Flera tidigare studier (Sanders-Jordan & Hatfield-
Steelman 2015; Schols, de Ruiter & Öry 2013) visar på att ett system som är tydligt och 
lätthanterligt underlättar anmälningsförfarandet för sjuksköterskor. En tanke är att ett 
nationellt, tillgängligt och tydligt system, i form av samma riktlinjer och samma tillgång 
till stöd och verktyg i anmälningsprocessen borde kunna leda till ett bättre arbetssätt och 
att fler barn som far illa kan identifieras.     
 
I resultatet framkommer sjuksköterskors misstro gentemot den myndighet som tar emot 
orosanmälan och ansvarar för att barnet i fråga får hjälp. Dessutom saknades återkoppling 
från dessa myndigheter. Detta är i linje med Lines, Hutton och Grant (2016) som menar 
att sjuksköterskor konsekvent har ett lågt förtroende för att insatsen från samhället kan 
hjälpa barnet. Även Lagerbergs (2001) forskning visar på sjuksköterskors negativa 
inställning till socialtjänsten och dess förmåga att hjälpa de barn som orosanmäls. Detta 
tyder på att en bättre kommunikation över yrkesgränserna skulle medföra att denna typ 
av misstro kan undvikas i större utsträckning. Det kan också antas att om sjuksköterskor 
alltid fick en återkoppling att ett anmält ärende är mottaget av socialtjänsten, skulle det 
kännas mer meningsfullt för hen att göra en orosanmälan. Paavilainen et. al. (2001) pekar 
på nödvändigheten av ett väl fungerande tvärprofessionellt samarbete för att på bästa sätt 
kunna komplettera och utnyttja varandras kompetenser i arbetet med att hjälpa barn som 
far illa. De barn som faller mellan stolarna och inte kommer till socialtjänstens kännedom 
på grund av att sjuksköterskor inte orosanmäler drabbas även av ett vårdlidande. 
Vårdlidandet är ett onödigt lidande och tar således onödiga resurser av samhället vilket 
inte är förenligt med en hållbar samhällsutveckling. Sanders Jordan och Hatfield 
Steelman (2015) beskriver i sin artikel hur barnmisshandel i alla dess former leder till 
livshotande konsekvenser för barnet och ett stort lidande för både barnet och dess 
närstående, som i sin tur bidrar till ökade kostnader för vården och samhället. Att främja 
hälsa och förebygga ohälsa har en betydande roll i ett hållbart samhälle, därför är 
sjuksköterskors preventiva arbete viktigt (Edman & Erichsen Andersson 2014, s. 524). 
 

Sjuksköterskors individuella förutsättningar 
Sjuksköterskor ser sig i första hand som ansvariga för den direkta omvårdnaden och 
hänvisar ansvaret för orosanmälan till någon annan, detta kan utläsas i resultatet. Det är i 
linje med Lines, Hutton och Grant (2016) som i sin sammanställning beskriver hierarkiers 
påverkan i beslutsprocessen. Sjuksköterskorna sökte ofta bekräftelse hos en läkare eller 
avdelningschef på huruvida bedömningen var korrekt, vilket kunde resultera i att 
orosanmälningen aldrig gjordes om åsikterna gick isär. I praktiken bidrar detta synsätt 
troligen till att färre orosanmälningar görs trots att sjuksköterskan känt en oro för barnet. 
I förlängningen innebär det att vissa barn som behöver hjälp inte kommer till 
socialtjänstens kännedom. Detta väcker tankar kring sjuksköterskors vårdvetenskapliga 
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kompetens, där det holistiska synsättet bör vara framträdande. Om sjuksköterskor av olika 
anledningar endast fokuserar på den direkta omvårdnaden och lämnar över ansvaret för 
orosanmälan till någon annan, åsidosätts en av vårdvetenskapens idéer om människan 
som en odelbar helhet. Lévinas menar att det i mötet med en annan människa uppstår ett 
ansvar för den andres liv (Birkler 2007, s. 57). Troligt är att om sjuksköterskor ser 
patienten ur ett holistiskt perspektiv och verkligen möter patienten i hens livsvärld skapas 
en självklarhet att hjälpa och det blir svårare att lägga ansvaret på någon annan. 
 
 
Det framkommer att sjuksköterskor som visar respekt för sitt professionella ansvar och 
som har en positiv attityd till anmälningsplikten tycks göra fler orosanmälningar. Att 
sjuksköterskor förstår och fullföljer sin plikt att anmäla kan vara helt avgörande för barnet 
och dess framtid (Socialstyrelsen 2014, s. 10; Felitti et al. 1998). Därför kan det antas 
vara viktigt för sjuksköterskor att ständigt reflektera över sitt etiska såväl som 
professionella ansvar som en del i att stärka kunskapen om barn som far illa. Det kan 
tyckas självklart att sjuksköterskor ständigt jobbar utifrån en medvetenhet om de etiska 
riktlinjer som utgör ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Att till 
exempel lindra lidande och arbeta med hänsyn till de mänskliga rättigheterna borde 
ständigt vara närvarande hos sjuksköterskor och så även vetskapen om att de genom sin 
yrkesroll, enligt lag, har ett ansvar att orosanmäla. Alla barn som far illa löper större risk 
att i framtiden drabbas av psykisk ohälsa som leder till lidande (Ahmad 2013, s. 261; 
Mörelius 2015, ss. 73-74) vilket kan övergå till ett livslidande (Wiklund Gustin 2003, s. 
108). Risken att drabbas av ett livslidande är sannolikt större för de barn som genomlever 
en barndom där misshandel i någon form förekommer, utan att de identifieras och får 
hjälp. 
 
Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskors fördomar om vårdnadshavarna kan få 
för stort utrymme och därmed medföra svårigheter i att avgöra om ett barn far illa eller 
ej. Faktorer som socioekonomisk status, klädsel och utbildningsnivå kan påverka 
sjuksköterskors beslut gällande en orosanmälan. Detta styrker Paavilainen et. al. (2001) 
som menar att sjuksköterskor kan känna en osäkerhet i om misstankarna gällande ett barns 
missförhållanden handlar om fördomar eller en sann oro. Det framkommer även att det 
spelar roll om sjuksköterskor väljer att lita på vårdnadshavarens historia istället för att 
bedöma utifrån objektiva symptom eller andra avvikelser. Resultatet visar att detta kan 
kopplas till sjuksköterskors vilja att vara en person med hög tilltro till andra människor. 
Likaså kan en personlighet som har ett högt rättspatos gå till botten med de avvikande 
tecknen och sätta sin oro i första rummet. Lucas och Jernbro (2014) har funnit att 
sjuksköterskor har lättare att se ett icke önskvärt beteende hos en vårdnadshavare än att 
upptäcka bristen på ett önskvärt beteende.  
 
Förförståelsen är beroende av vilken miljö sjuksköterskan själv kommer ifrån och lever 
i. De erfarenheter som ligger till grund för förförståelsen kan ge trygghet i professionen 
men kan också hindra sjuksköterskan från att kritiskt granska en situation eller öppna sig 
för nya perspektiv (Dahlberg 2014, ss. 69-70). Möjligen kan erfarenheten av den 
uppfostran sjuksköterskan själv fått och den personliga inställningen till barnuppfostran 
påverka. Dahlberg (2014, s. 70) menar att de erfarenheter som ligger djupast hos 
människan är de som är svårast att ifrågasätta och att de utgör en tydlig del av 
personligheten. Denna litteraturstudies resultat visar att sjuksköterskors eget föräldraskap 
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påverkar dem att orosanmäla i högre utsträckning. Dock visar Ho och Gross (2015) studie 
inte på någon tillräcklig signifikans för att sjuksköterskors inställning till barnuppfostran 
skulle påverka anmälningsbenägenheten. Dahlberg (2014, s. 72) tar upp förförståelsen 
och dess komplexitet: den är nödvändig och självklar men måste ständigt reflekteras och 
ifrågasättas. Om sjuksköterskor inte är medvetna om sin egen förförståelse i mötet med 
barn eller vårdnadshavare då barn misstänks fara illa, kan förförståelsen bli ett hinder för 
att fatta rätt beslut.  
 
 
SLUTSATSER  

Litteraturstudien beskriver vad som kan påverka sjuksköterskor i beslutet om att 
orosanmäla vid misstanke om att barn far illa:  
 

• Att ha kunskap påverkar sjuksköterskor i deras beslut att göra en orosanmälan. 
Formell utbildning och arbetslivserfarenhet framkommer som något som kan göra 
sjuksköterskor tryggare i deras beslut.  

• Kunskaper om barn som far illa är inte tillräckliga, särskilt då det handlar om 
försummelse och psykisk misshandel. 

• Olika faktorer i arbetsmiljön, till exempel en hierarkisk arbetsordning, kan också 
påverka sjuksköterskors beslut. Riktlinjer för anmälningsprocessen var olika och 
varierade i kvalitet.   

• En osäkerhet inför de myndigheter som tar emot orosanmälan framkom hos vissa 
sjuksköterskor.  

• Sjuksköterskors individuella förutsättningar såsom bakgrund, fördomar och 
personliga egenskaper påverkar beslutet.  

• Uppfattning om den egna yrkesrollen och dess ansvar påverkar sjuksköterskor i 
beslutet om att orosanmäla när barn far illa. 

 
För att barn som far illa ska få hjälp och ha möjlighet att få växa upp utan att deras 
rättigheter kränks måste de komma till kännedom. Sjuksköterskor utgör en av de 
yrkeskategorier som står under anmälningsplikten och har därför en särskilt viktig roll för 
att upptäcka dessa barn. För att förbättra sjuksköterskors förutsättningar att ta rätt beslut 
vid misstanke om att barn far illa kan flera kliniska implikationer vara av vikt. Reflektion 
kring tidigare fall bör vara en del av den formella utbildningen för att på så sätt få 
erfarenheten att växa. Frågan om barn som far illa behöver lyftas i alla vårdsammanhang, 
även där sjuksköterskor inte möter barn som patienter, barn kan vara anhöriga till vuxna 
patienter som brister i sitt föräldraskap. Ett samstämmigt arbetssätt och nationella 
riktlinjer för vården är viktigt för att utsatta barn ska ha samma möjligheter att få hjälp 
oberoende av vårdsituationen. Bättre kommunikation mellan sjuksköterskor och 
socialtjänsten kan överbrygga misstron och skapa bättre förutsättningar för samarbete. 
Det är viktigt för sjuksköterskor att vara väl medvetna om sitt professionella ansvar och 
om hur anmälningsplikten ser ut. Förförståelse och personliga egenskaper behöver 
synliggöras genom reflektion för att kunna stärka sjuksköterskors vårdvetenskapliga 
kompetens.  
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Vidare forskning 
• Det finns ett begränsat utbud av forskning som berör vad som påverkar 

sjuksköterskors beslut att anmäla då barn far illa. I synnerhet saknas studier kring 
allmänsjuksköterskors förhållande till orosanmälan. Författarna anser att 
forskning inom detta område bör prioriteras för att på så sätt förbättra alla 
sjuksköterskors förutsättningar att kunna uppfylla anmälningspliktens syfte att 
skydda barn från att fara illa. 

• Då anmälningsplikten ser annorlunda ut över världen är det viktigt att forska på 
svenska förhållanden för att kunna tydliggöra villkor och möjligheter för 
sjuksköterskor i Sverige.  

• Litteraturstudiens resultat visar på en kunskapsbrist hos sjuksköterskor gällande 
barn som blir försummade. Dessa barn utgör en stor del av de barn som far illa 
och ett förslag är att forska kring hur dessa barn och familjer kan identifieras. 
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Urval Resultat 
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Ben Natan, M.  
Faour, C. 
Naamhah, S. 
Grinberg, K. & 
Klein-Kremer, A. 
 
Årtal, land: 
2012, Israel 
 
Titel: 
Factors affecting 
medical and 
nursing staff 
reporting of child 
abuse 
 
 
Tidsskrift: 
International 
Nursing Review 

Trots att fallen av 
barn som far illa 
ökar i Israel 
anmäls bara en 
bråkdel av de fall 
som borde vara 
aktuella. 
 
Syftet med 
studien är att 
undersöka om 
theory of planned 
behaviour (TpB) 
kan förutsäga 
vård- personalens 
rapportering av 
misstänkt barn- 
misshandel.   

En kvantitativ 
studie. En 
beskrivande, 
korrelations- och 
tvärsnittsstudie som 
baserats på TpB.  
 
Ett frågeformulär 
(The Child Abuse 
Report Intention 
Scale) delades ut 
till respondenterna. 
 
Beskrivande, 
korrelations- och 
linjär regressions- 
statistik beräknades. 
 
 

143 sjuksköterskor 
och 42 läkare som 
möter barn på sin 
arbetsplats. Detta 
inkluderar  
pediatrisk 
avdelning, 
akutmottagning, 
kirurgavdelning och 
primärvård. 
 
Svarsfrekvensen 
var 83% 

De medverkandes 
inställning till 
professionellt ansvar 
gällande misstanke 
om barnmisshandel, 
grad av självkontroll 
och subjektiv 
övertygelse, 
påverkar 
rapportering av 
misstanke om att 
barn far illa. 
 
Kulturell bakgrund 
påverkar 
vårdpersonalens 
benägenhet att 
anmäla. 
 
Vårdpersonalens 
benägenhet att 
anmäla vid 
misstanke om att 
barn far illa ökar om 
individen i fråga har 
egna barn.  
 

Artikel 2 
 
Författare: 
Feng, J. Y. 
Fetzer, S. 
Chen, Y. W. 
Yeh, L. 
Huang, M. C. 
 
Årtal, Land: 
2010, Taiwan 
 
Titel: 
Multidisciplinary 
collaboration 
reporting child 
abuse: A 
grounded theory 
study 
 
Tidsskrift: 
International 
Journal of 
Nursing Studies 

Det finns en 
komplexitet i 
rapportering av 
barn- misshandel 
då det krävs ett  
tvär- 
vetenskapligt 
samarbete.  
 
Syftet med 
studien är 
utforska, 
erfarenheter av- 
och attityder till 
varandra inom de 
olika disciplinerna 
i anmälnings- 
processen. 

En kvalitativ studie 
som är baserad på 
Grounded Theory. 
 
Individuella 
intervjuer 
genomfördes för att 
undersöka 
respondenternas 
erfarenhet av att 
anmäla misstanke 
om att barn far illa. 

Individer ur fyra 
ändamålsenliga 
yrkeskategorier  
tillfrågades. Av de 
tillfrågade ställde 
21 personer upp. 5 
läkare, 5 
sjuksköterskor, 6 
socionomer och 5 
lärare. 

Intervjuerna 
resulterade i en 
sammansättning av 
fyra teman: 
Springa ett 
stafettlopp, löparens 
roll och 
förväntningar,  
ansvaret för att bära 
anmälnings- 
pliktens stafettpinne 
och laganda)  
 
System för att 
motivera och främja 
laganda och 
samarbete bland 
anmälnings- 
skyldiga vid 
misstanke om barn 
som far illa, behövs. 



 27 

 
Artikel 3 
 
Författare: 
Ho, G. & 
Gross, D. 
 
Årtal, Land: 
2015, USA 
 
Titel: 
Pediatric Nurses´ 
differentiations 
between 
acceptable and 
unacceptable 
parent discipline 
behaviors: A Q-
Study 
 
Tidsskrift: 
Elsevier Inc. 

Det saknas 
kunskap om hur  
anmälnings- 
pliktiga 
sjuksköterskor 
avgör huruvida en 
anmälan om 
misstanke att barn 
far illa är aktuell 
eller ej. 
 
Studiens syfte är 
att bättre förstå 
vilka föräldra- 
beteenden som 
sannolikt kommer 
resultera i en 
orosanmälan.    

En beskrivande 
tvärsnittsstudie. 
Genom Q-metodik 
används en 
kombination av 
kvalitativ och 
kvantitativ teknik 
för att utforska, 
analysera och 
jämföra, subjektiva 
attityder ur en 
holistisk synvinkel. 
 

48 sjuksköterskor 
som vid tillfället 
arbetade med barn. 
81,25% av 
respondenterna var 
endast 
grundutbildade. 

Två tydliga synsätt 
kunde urskiljas. Det 
fanns en 
samstämmighet i 
vad som utgör de 
mest acceptabla och 
de mest oacceptabla 
beteendet hos 
föräldrar, trots detta 
varierade 
sjuksköterskors 
attityd till  
godkännande av att 
fysiskt bestraffa vid 
uppfostran. 

Artikel 4 
 
Författare: 
Tingberg, B., 
Bredlöv, B. & 
Ygge, B-M. 
 
Årtal, Land: 
2008, Sverige 
 
Titel: 
Nurses´ 
Experience in 
clinical 
encounters with 
children 
experiencing 
abuse and their 
parents 
 
Tidsskrift: 
Journal of clinical 
nursing 

Studiens syfte var 
att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
möta barn som far 
illa och hur de 
behåller sin 
professionalitet då 
det finns 
misstanke om att 
den närvarande 
föräldern är 
förövaren. 

En kvalitativ studie 
som bygger på 
critical incident 
technique (CIT). 
Den genomfördes 
med semi 
strukturerade 
intervjuer angående 
specifika fall. 
 
Det insamlade 
materialet 
analyserades och 
delades upp i 
kategorier och 
underkategorier. 

11 sjuksköterskor 
som arbetade på en 
barn 
akutmottagning. De 
valdes utifrån att de 
hade varit delaktiga 
i vården av barn 
som farit illa och 
deras föräldrar. 

Resulatet visar att 
tre områden 
påverkar 
sjuksköterskor i 
mötet med utsatta 
barn och deras 
föräldrar. Känsla av 
osäkerhet i 
situationen, 
svårigheten att vara 
professionell 
gentemot föräldrar 
som förövare och en 
känsla av att behöva 
vara både vårdare 
och polis. 

Artikel 5 
 
Författare: 
Fraser, J. A. 
Mathews, B. 
Walsh, K.  
Chen, L. & 
Dunne, M. 
 
Årtal, Land: 
2009, Australien 
 
Titel: 

Syftet är att 
undersöka 
förhållandena 
mellan 
sjuksköterskors 
egenskaper, 
utbildning,  
kunskap om 
anmälningsplikt 
och attityden till 
att anmäla 
barnmisshandel.   

En kvantitativ 
tvärsnittsstudie där 
frågeformuläret 
Contents of the 
child abuse and 
neglect - nurses 
questionnare 
(CANNQ) 
användes. 
 
För att se se 
samband mellan 
olika variabler 

930 sjuksköterskor 
som arbetade på 
akutmottagning, 
barnakutmottagning
, inom 
barnhälsovård, 
skolhälsovård eller 
mödravård i staten 
Queensland, 
Autralien. 
 
42,9 % av 
respondenterna 

Respondenterna var 
kunniga och 
självsäkra vad det 
gäller plikten att 
rapportera fysisk 
misshandel eller 
sexuella övergrepp 
men mindre säkra 
vid psykisk 
misshandel och 
försummelse. 
 
Förmågan att 
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Factors 
influencing child 
abuse and neglect 
recognition and 
reporting by 
nurses: A 
multivariate 
analysis 
 
Tidsskrift: 
International 
journal of nursing 
studies 
 
 
 

användes en 
logistisk 
regressions- 
analys. 

hade endast 
grundutbildning. 

upptäcka all form av 
misshandel och 
försummelse samt 
sannolikheten att 
anmäla hade 
samband med en 
positiv attityd till 
anmälningsplikt. 
 
Erfarenhet av 
föräldraskap hos 
respondenterna 
påverkade 
benägenheten att 
anmäla vid sexuella 
övergrepp. 
 
Utbildning 
påverkade förmågan 
att upptäcka 
försummelse. 

Artikel 6 
 
Författare: 
Raman, S.  
Holdgate, A. & 
Torrens, R. 
 
Årtal, Land: 
2011, Australien 
 
Titel: 
Are our frontline 
clinicians 
equipped with the 
ability and 
confidence to 
address child 
abuse and neglect 
 
Tidsskrift: 
Child abuse 
review 
 
 
 

Syftet med 
studien är att 
undersöka och 
jämföra kunskap 
om, 
självförtroende i,  
samt tillämpning 
av arbete med 
barn som far illa 
bland personal 
inom 
allmänmedicin 
och akutsjukvård. 

En kvantitativ 
studie. 
Frågeformuläret 
Child abuse and 
neglect 
questionnaire 
användes. 
 
Datan analyserades 
med hjälp av SPSS 
V15, chi-square och 
Kruskal Wallis. 

113 personer 
svarade, av dem var 
9 sjuksköterskor 
och 62 läkare inom 
allmänmedicin samt 
26 sjuksköterskor 
och 16 läkare som 
arbetade inom 
akutsjukvård i 
sydvästra Sydney, 
Australien. 

Av deltagarna i 
studien var 
sjuksköterskorna de 
hade lägst 
självförtroende när 
det gällde att 
orosanmäla. 
 
80% av deltagarna 
hade fått någon form 
av utbildning inom 
området barn som 
far illa. Mer än 70% 
i grupperna 
sjuksköterska inom 
akutsjukvård, läkare 
och sjuksköterskor 
inom allmänmedicin 
upplevde att deras 
utbildning varit 
otillräcklig. 

Artikel 7 
 
Författare: 
Crisp, B. R. &  
Green Lister, P 
 
Årtal, Land: 
2005, Skottland, 
Storbritannien 
 
Titel: 
Nurses’ perceived 

Syftet med 
studien är att 
undersöka hur 
sjuksköterskor 
uppfattar sin 
nuvarande 
kompetens och 
behov av 
utbildning för att 
kunna upptäcka 
barn som far illa. 

En kombinerad 
kvantitativ och 
kvalitativ metod 
bestående av ett 
frågeformulär 
angående kunskap 
och utbildning inom 
området barn som 
far illa användes 
följt av semi- 
strukturerade 
djupintervjuer. 

1900 frågeformulär 
skickades ut till 
samtliga anställda 
sjuksköterskor i 
primärvården i 
Skottland. 667 
svarade på 
frågeformuläret och 
99 av dem 
intervjuades sedan. 
Deltagarna bestod 
av 313 distriks- 

Distrikts- 
sköterskorna hade 
mer kunskap inom 
samtliga områden 
som tas upp i 
undersökningen 
under begreppet 
barn som far illa än 
andra 
sjuksköterskor.  
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training needs in 
child protection 
issues 
 
Tidsskrift: 
Health education 

sköterskor, 113 
sjukhusbaserade 
sjuksköterskor, 90 
psykiatri- 
sjuksköterskor,  
74 jobbade på andra 
ospecificerade 
arbetsplatser och 6 
uppgav inte sin 
arbetsplats. 
 

De sjuksköterskor 
som inte arbetade 
direkt med barn eller 
på annat sätt inte 
uppfattade sig möta 
fall av barn som far 
illa i sitt arbete hade 
låg kunskap i ämnet 
och ansåg sig inte ha 
behov av mer. 

Artikel 8 
 
Författare: 
Svärd, V. 
 
Årtal, Land: 
2016, Sverige 
 
Titel: 
Assessing 
children at risk: 
organizational 
and professional 
conditions within 
children’s 
hospitals 
 
Tidsskrift: 
Child & family 
social work 
 

Syftet med 
studien är att 
undersöka 
organisatoriska 
och professionella 
förhållanden för 
läkare, 
sjuksköterskor, 
undersköterskor 
och kuratorer när 
det gäller att 
orosanmäla barn 
som far illa till 
socialtjänsten. 
 

Kvantitativ metod 
med ett 
frågeformulär 
användes. 
 
Datan analyserades 
med hjälp av SPSS 
22.0 och en bivariat 
analys användes. 
Variablerna 
analyserades 
antingen i relation 
till de fyra olika 
sjukhusen eller de 
fyra olika 
professionerna. De 
frågor som kunde 
besvaras med 
“öppna svar” 
beskrivs i resultatet 
och analyserades 
som en variabel. 

295 respondenter 
från de svenska 
unveritets- 
sjukhusen Astrid 
Lindgrens 
barnsjukhus, 
Akademiska 
barnsjukhuset, 
Drottning Silvias 
barnsjukhus och 
barnavdelningar på 
Scanias 
universitets- 
sjukhus  svarade på 
frågeformuläret 72 
av dem var läkare, 
119 sjuksköterskor, 
70 undersköterskor 
och 34 kuratorer. 

Sjuksköterskor och 
undersköterskor 
hade mindre 
kunskap om att det 
fanns stöd i form av 
specialiserade team 
på sjukhusen då 
barn misstänks far 
illa, än vad läkare 
och kuratorer hade. 
 
Även vad det gäller 
riktlinjer och rutiner 
för orosanmälan var 
kunskapen högre 
bland läkare och 
kuratorer. 

Artikel 9 
 
Författare: 
Tiyyagura, G. 
Gawel, M. 
Koziel, J. R. 
Asnes, A. 
Bechtel, K. 
 
Årtal, Land: 
2015, USA 
 
Titel: 
Barriers and 
facilitators to 
detecting child 
abuse and neglect 
in general 
emergency 
departments 
 
Tidsskrift: 
Annals of 
emergency 
medicine 

Syftet med 
studien är att 
undersöka hur 
sjukvårds- 
personal på 
allmänna akut- 
mottagningar 
upplever att 
uppmärksamma 
och rapportera när 
barn far illa eller 
riskerar att fara 
illa. Vad finns det 
för hinder och 
faktorer som 
underlättar 
arbetet? 

Kvalitativ metod 
användes med 
enskilda semi- 
strukturerade 
intervjuer. Frågorna 
var öppna men 
respondenterna 
uppmanades att 
stanna på detaljer. 
Enligt grounded 
theory reviderades 
frågorna efterhand 
som intervjuerna 
fortskred.  
Intervjuerna 
transkriberades och 
kodades och 
induktiv 
innehållsanalys 
användes. 

9 läkare, 16 
sjuksköterskor och 
4 läkarassistenter 
som arbetade på 3 
olika allmänna 
akut- mottagningar 
i delstaten 
Connecticut, USA.  
 
Intervju- 
personerna hade 
olika 
anställningsgrad 
och arbetsuppgifter. 
 
Två av akut- 
mottagningarna 
hade inte någon 
pediatrisk 
specialist- 
kompetens. 

Sjukvårds- 
personalen upplevde 
att viljan att lita på 
föräldrarna, 
fördomar om 
föräldrarnas 
egenskaper, 
oförmåga att 
uppdaga om ett barn 
far illa och tidsbrist 
samt korta 
vårdmöten som 
möjliga hinder för 
att kunna upptäcka 
barn som far illa. 
 
Även anmälnings- 
förfarandet och dess 
efterdyningar som 
ex rättsliga efterspel 
bidrog till 
svårigheterna.  
 
Sjukvårds- 
personalen 
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 efterfrågade mer 
utbildning, lättare 
anmälnings- 
förfarande och 
feedback i 
rapporterade fall. 
 
Underlättande 
omständigheter för 
att anmäla var att 
kunna diskutera med 
kollegor, att väl 
känna till lagen där 
endast misstanke 
krävs och att känna 
sig bekväm i att 
tänka att familjen 
behöver hjälp. 

Artikel 10 
 
Författare: 
Flemington, T. 
Fraser, J. 
 
Årtal, Land: 
2017, Australien 
 
Titel: 
Building 
workforce 
capacity to detect 
and respond to 
child abuse and 
neglect cases: A 
training 
intervention for 
staff working in 
emergency 
settings in 
Vietnam 
 
Tidsskrift: 
International 
Emergency 
Nursing 
 

Syftet med 
studien är att se 
vilken effekt ett 
australienskt 
utbildnings- 
program vid namn 
“Safe children 
Vietnam” har på 
personalen vid 
akut- 
mottagningar. 
Programmet 
syftade till att 
förbättra kunskap, 
attityd och 
intentioner att 
orosanmäla vid 
misstanke om att 
barn far illa. 

En prospektiv 
kohortstudie. En 
design av före- och 
efter- 
insats tillsammans 
med en långsiktig 
uppföljning 
användes. 
Uppföljning gjordes 
efter 6 veckor och 6 
månader. 

Läkare, 
sjuksköterskor och 
undersköterskor, 
totalt 116 personer,  
från tre olika akut- 
mottagningar i 
Vietnam. 
Studien 
analyserades genom 
blandade linjära 
modeller. 

Sannolikheten att 
personalen skulle 
upptäcka allvarliga 
fall av barn som far 
illa ökade för den 
personal som 
fullföljde hela 
utbildnings- 
programmet.   

Artikel 11 
 
Författare: 
Foster, R. H. 
Olson-Dorff, D. 
Reiland, H. M. 
Budzak-Garza, A. 
 
Årtal, Land: 
2017, USA 
 
Titel: 

Då barn som far 
illa är ett 
signifikant 
internationellt 
hälsoproblem 
finns ett behov av 
att undersöka hur 
väl utrustad 
vårdpersonal är i 
att bedöma om 
orosanmälan är 
aktuell eller om 

En kvantitativ 
studie där ett 
frågeformular 
delades ut till 
deltagarna.  
 
All insamlad data 
analyserades med 
hjälp av SPSS 
Version 22.0. 
 

Vårdpersonal från 
St Louis Children´ 
hospital. Totalt 
fullföljde 114 
respondenter 
studiens 
frågeformulär. 
17,70%  av dem var 
sjuksköterskor.   

Resultaten visade att 
det fanns en känsla 
av bristande 
förtroende för 
systemets förmåga 
att reagera 
tillräckligt vid en 
orosanmälan. Trots 
engagemang i sin 
roll som 
anmälnings- 



 31 

Commitment, 
confidence, and 
concerns: 
Assessing health 
care proessionals´ 
child 
maltreatment 
reporting attitudes 
 
Tidsskrift: 
Childabuse and 
neglect The 
international 
journal 
 

det föreligger 
riskfaktorer. 

skyldig visade 
resultaten att stora 
delar av den 
tillfrågade 
personalen inte har 
ett rutinmässigt 
arbetssätt för att 
upptäcka att barn far 
illa. 

Artikel 12 
 
Författare: 
Saltmarsh, T. 
Wilson, D. 
 
Årtal, Land: 
2016, Nya 
Zeeland 
 
Titel: 
Dancing around 
families: neonatal 
nurses and their 
role in child 
protection 
 
Tidsskrift: 
Journal of clinical 
nursing 
 

Syftet med 
studien är att 
utforska hur 
sjuksköterskor  
inom neonatal 
intensivvård 
arbetar med barns 
skydd mot 
utsatthet. 

En kvalitativ studie 
baserad Glaserian 
grounded theory.  
Semi- strukturerade 
intervjuer 
genomfördes och 
analyserades under 
processens gång 
genom jämförelse- 
analys. 

10 sjuksköterskor 
med mer än 5 års 
erfarenhet av 
neonatal 
intensivvård 
rekryterades från tre 
neonatalvårds- 
avdelningar på 
norra Nya Zeeland. 

Sjuk- sköterskorna 
hämmades av rädsla 
och sin brist på 
självförtroende i 
kunskap om barns 
skydd mot utsatthet. 
Detta påverkar deras 
arbete och det 
visade sig att bland 
annat mer utbildning 
och bättre stöd från 
kollegor kan 
förbättra arbetet 
med utsatta barn. 
 

Artikel 13 
 
Författare: 
Sidebotham, P., 
Biu, T., 
Goldsworthy, L. 
 
Årtal, Land: 
2007, 
Storbritannien 
Titel: 
Child protection 
procedures in 
emergency 
departments 
 
Tidsskrift: 
Emergency 
medicine journal 
 

Studien syftar till 
att se hur rådande 
arbetssätt och 
riktlinjer vad det 
gäller att 
identifiera barn 
som far illa, 
fungerar på akut- 
mottagningar. 

En kvantitativ 
studie. Ett 
frågeformulär 
användes samt 
riktlinjer för hur 
akutmottagning 
jobbar med att 
identifiera barn som 
far illa samlades in. 
Dessa analyserades 
med en kvalitativ 
ansats för att 
utkristallisera 
teman. 

Frågeformulären 
skickades ut till 
ansvarig 
sjuksköterska på 81 
akutmottagningar i 
England samt 20 på 
Nordirland. 74 
frågeformulär 
skickades tillbaka, 
71 analyserades. 27 
akut- mottagningar 
skickade med sina 
riktlinjer för att 
identifiera barn som 
far illa, men de 
fanns tillgängliga 
på fler akut- 
mottagningar. 

Resultatet visar att 
de flesta akut- 
mottagningar hade 
skriftliga riktlinjer 
för hur de arbetar 
med att identifiera 
barn som far illa, 
men att de varierade 
i kvalitet och i hur 
de implementerades 
i arbetet. Studien 
visar att det behövs 
tydliga riktlinjer för 
all personal och att 
arbetssättet kring 
dessa frågor blir 
bättre på akut- 
mottagningar. 

Artikel 14 
 

Syftet är att 
bedöma antalet 

Data gällande alla 
de fall som anmälts 

Fall där föräldrar 
som ingått i en 

Av 120 fall hittades 
8 som missats vid 
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Författare: 
Diderich, H. 
Verkerk, P. 
Oudesluys- 
Murphy, A. M. 
Dechesne, M. 
Buitendijk, S. & 
Fekkes, M. 
 
Årtal, Land: 
2015, 
Nederländerna 
 
Titel: 
Missed cases in 
the detection of 
child abuse based 
on parental 
characteristics in 
the emergency 
department (the 
hague protocol) 
 
Tidsskrift: 
Elsevier Inc. 

"missade fall" i 
sökandet av fall 
där barn far illa 
genom 
användning av 
Haagprotokollet. 

genom Medical 
Centre Haaglanden  
till RCCAN mellan 
110701-111231 
samlades in.  
En sökning gjordes 
efter dokumentation 
i sjukhusets databas 
gällande huruvida 
föräldrar i de 
aktuella fallen varit 
i kontakt med 
akutsjukvården 
under de 12 
månader som 
föregått anmälan. 

utredning av 
RCCAN mellan 
110701-111231 på 
grund av att de sökt 
akutvård och fallit 
under ett av Haag- 
protokollets 
föräldrakriterier. 

förälderns kontakt 
med akutvården. 
Skälen till de 
missade fallen var: 
Glömt att fråga om 
barn fanns i familjen 
och antagande att 
det inte var 
nödvändigt att 
anmäla om 
föräldrarna angav att 
de redan fick någon 
form av familjestöd. 

 
 


