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Sammanfattning  

 

Familjer som lever under påfrestning har ökad risk att utsätta sina barn för misshandel. 

Ett av mödravårdcentralens och barnavårdcentralens mål är att identifiera familjer som 

behöver riktade insatser. Denna studies syfte är att belysa sjuksköterskans/ 

barnmorskans erfarenheter av att möta familjer som har bristande omsorgsförmåga om 

sina barn. Metoden är en litteraturstudie. 

Analysen resulterade i fyra huvudteman med tillhörande underteman. Resultatet svarar 

på frågorna hur sjuksköterskan/barnmorskan kan identifiera bristande omsorgsförmåga 

och erbjuda stöd till familjer. Sjuksköterskan upplever ambivalenta känslor i mötet med 

familjer där barn utsatts för misshandel. Den vanligaste formen är psykisk misshandel, 

medan barn under tre år utsätts mest för fysisk misshandel. Tidiga insatser med stöd av 

MVC och BVC främjar anknytningen mellan förälder och barn vilket kan förhindra 

barnmisshandel. Samverkan med andra professioner är viktiga, ett exempel är 

samverkan på familjecentral. Att anmäla till socialtjänst är en skyldighet men alla har 

inte tillräckligt med kunskap och trygghet i att anmäla. Resultatet visar också att 

sjuksköterskan/barnmorskan behöver tid för reflektion samt professionell handledning 

vid möten med misshandlade barn för att kunna ge ett bra stöd till familjen.  

I diskussionen diskuteras om att svenska barnmorskor jämfört med barnmorskor i andra 

länder har tydliga rutiner för att screena gravida för våld i hemmet. Insatser som kan 

förhindra barnmisshandel är information om riskerna att skaka sitt barn och arbeta 

förebyggande som att visa på andra sätt att trösta barn.  

 

 

 

Nyckelord: sjuksköterska, barnmorska, identifiera, stöd, barnmisshandel, familj, skydda 

barn, risk. 
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INLEDNING 

 

Rapporter enligt WHO (2010) och Brottsförebyggande rådet (Brå 2012) visar att 

barnmisshandel är ett stort problem i världen, också i Sverige. Vissa omständigheter i livet 

som fattigdom, psykisk ohälsa, våld i hemmet och missbruk är kända riskfaktorer som 

påverkar föräldrarnas omsorgsförmåga. Tidigare forskning påvisar att barns psykiska ohälsa 

påverkar barnets utveckling och sociala kompetens om inte insatser sätts in. Barnmorskan 

möter familjen redan då barnet ligger i magen, kan barnmorskan förutse att en familj behöver 

extra stöd för att minska stress och ohälsa som påverkar föräldrarollen? Vi är två 

sjuksköterskor med specialistutbildningar som arbetar på mödravårdcentral (MVC) och 

barnavårdcentral (BVC), där vi ibland möter familjer vars barn riskerar att försummas eller 

misshandlas. Vi vill med denna litteraturstudie belysa sjuksköterskans/barnmorskans 

erfarenheter av att möta familjer med bristande omsorgsförmåga. Genom att få en fördjupad 

kunskap i detta ämne kan sjuksköterskor/barnmorskor upptäcka dessa barn i ett tidigt skede 

och ge föräldrarna relevant stöd. 

 

 

BAKGRUND 

Familjen 
 

Familj kommer från fami´lia vilket betyder hushåll på latin (Egidius 2006). Den traditionella 

synen på begreppet familj fokuserar på den biologiska relationen mellan 

familjemedlemmarna. Ett sociologiskt perspektiv på familj fokuserar på hur familjen är 

sammansatt, vilka ingår i familjen och hur förhåller de sig till varandra. Familjen kan också 

ses utifrån ett utvecklingsperspektiv, där familjens livscykel är uppbyggd av olika faser såsom 

etablering, utvidgning och krympning. Familjens struktur och funktion har under de senaste 

århundraden genomgått stora förändringar, nya familjekonstellationer blir allt vanligare 

(Kirkevold & Strömsnes Ekern 2003, ss. 20-29). Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare 

har huvudansvar för barnets trygghet, utveckling och uppfostran. Båda föräldrarna har ett 

gemensamt ansvar för barnet enligt barnkonventionen (UD-PIK-INFO 2006), 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och föräldrabalken (6 kap. 1 §). Familjen har även en 

hälsofrämjande funktion och ska tillgodose barnets basala behov. Att vara en nybliven 

förälder kan skapa osäkerhet i föräldrarollen.  Här kan barnhälsovården ge professionell 

vägledning då nätverk och stöd från tidigare generationer inte finns i samma utsträckning som 

tidigare (Kirkevold & Strömsnes Ekern 2003, ss. 32-33).  I omvårdnaden av familjen kan 

sjuksköterskan tillämpa olika teorier. En teori är Calgarymodellen som grundar sig på ett 

systemteoretiskt resonemang, vilket hjälper sjuksköterskan att kartlägga familjen och deras 

behov, för att på så sätt få en struktur för bedömning och eventuella åtgärder (Kirkevold & 

Strömsnes Ekern 2003, s. 255). 

Anknytning 

För att ett barn ska utvecklas och må bra krävs en anknytning (attachment), vilket innebär en 

bindning till en förälder eller annan vårdnadshavare (Egidius 2006).  Anknytningsteorin 

skapades av John Bowlby (1907-90) och Mary Ainsworth (1913-99) som ansåg att barn har 

en betingad biologisk utveckling att knyta an med starka känslor av bindning till föräldrar 

eller annan vårdnadshavare. Vid bristande anknytning (otrygg anknytning) visar barn 

reaktioner som varierar från undvikande kontakt till ambivalent anknytning, ena stunden 
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söker barnet kontakt för att i nästa stund undvika den. En förtroendefull relation är en trygg 

anknytning där förälder och barn samspelar med varandra (Egidius 2006).  För att barn ska 

kunna växa upp som trygga individer med god självkänsla krävs enligt Maslow en 

grundtrygghet i barndomen där de primära behoven först måste tillgodoses som sömn, mat 

och tak över huvudet. Därefter kan behov som säkerhet, frihet från rädsla och kaos, ordning 

och struktur få en betydelse för att känna sig trygg (Dahlberg & Segesten 2010, s. 85). 

Mödrahälsovård (MHV) och Barnhälsovård (BHV)  
 

Primärvården har som ansvar att erbjuda alla blivande föräldrar och barn mellan 0-6 år en 

kostnadsfri hälsovård, vilket bland annat sker på landets mödravårdscentraler, MVC och 

barnavårdcentraler, BVC. Både MVC:s och BVC:s främsta arbetsuppgift är att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande. MVC och BVC är frivilliga instanser och familjen väljer 

själva vilket MVC eller BVC de vill tillhöra (Berglund, Lundberg, Sandén, Lindroth, 

Lindholm & Nilses 2008; Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin 2009; Socialstyrelsen 

Allmänna Råd 2007; Tidigt föräldrastöd 2007).  

Övergripande mål för MHV är en god sexuell och reproduktiv hälsa för hela landets 

befolkning. Detta innebär ett medicinskt basprogram under graviditeten och hälsoinformation 

som effekten av rökning, alkohol, droger och mediciner. Ett stort arbetsområde är det 

psykosociala arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och sjukdom under graviditet. Riktade 

insatser finns att tillgå när det föreligger psykosociala riskfaktorer. På MVC arbetar 

legitimerad barnmorska (Berglund et al. 2008).  

 

Målet för barnhälsovården är att främja barns hälsa och utveckling, fysiskt, psykiskt och 

socialt samt upptäcka eventuella hälsoproblem och bristande omsorgsförmåga. Alla barn 

erbjuds vaccinationer. Arbetet sker utifrån ett folkhälsoperspektiv med en hälsopedagogisk 

helhetssyn som stödjer och stärker föräldrarnas tilltro till sin egen problemlösningsförmåga 

och kompetens. Ett av de förebyggande arbeten som erbjuds är att screena alla nyblivna 

mödrar för depression eftersom depression kan påverka anknytningen till barnet. Till hjälp 

finns ett frågeformulär som används i många länder som heter EPDS (Edinburgh Postnatal 

Depression Scale). Via frågeformuläret kan begynnande depression identifieras och extra stöd 

kan erbjudas allt efter behov. Annat föräldrastöd som erbjuds inom MVC och BVC sker 

genom individuella samtal eller i generella föräldragrupper. I en föräldragrupp ges familjen 

möjlighet att träffa andra familjer. Som regel erbjuds nyblivna familjer ett hembesök. BVC-

sköterskan är en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska 

och/eller distriktssjuksköterska (Berg Wikander 2006; Magnusson et al. 2009; 

Socialstyrelsens Allmänna Råd 2007). Samarbetspartners för BVC är främst MVC, BB, 

mödrabarnhälsovård-psykolog (MBHV), primärvårdsläkare, socialtjänst, förskola samt olika 

yrkesgrupper inom barnmedicinsk specialistvård (Blennow & Silverdal 2012; Magnusson et 

al. 2009). MVC:s främsta samarbetspartners är BVC, primärvårdsläkare, MBHV-psykolog, 

BB, förlossning, gynekologisk vård och socialtjänst (Berglund et al. 2008) 

Familjecentral  

På en familjecentral samverkar och samlokaliseras MVC, BVC, Öppen förskola och 

Socialtjänst med syfte att bedriva stödjande och förebyggande arbete samt främja hälsa riktat 

åt föräldrar och barn mellan 0-6 år (Magnusson et al. 2009; Hjelm–Wallén & Thalén 2000). 

Familjecentral är en mötesplats där föräldrar kan utöka sitt sociala nätverk med andra 

barnfamiljer och utbyta erfarenheter samtidigt som barnen stimuleras i lek och möten med 

andra barn och vuxna (Berg Wikander 2006). På familjecentralen finns möjlighet att 

identifiera familjer med bristande omsorgsförmåga och sätta in förebyggande insatser i ett 
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tidigt stadium (Bing 2011). Oftast står landsting och kommun som huvudmän för denna 

tvärfackliga samverkan med ett gemensamt styrdokument (Hjelm–Wallén & Thalén 2000). 

Utsatta barn 
 

Barn som benämns som ”utsatta barn” är barn som utsatts för fysisk eller psykisk misshandel, 

barn till missbrukare, barn till psykisk sjuka, barn som utsatts för sexuella övergrepp, barn till 

utvecklingsstörda, barn till misshandlade kvinnor och barn som försummas. Det är svårt att få 

klarhet i hur många som ingår i denna grupp då många av barnen återfinns i fler än en grupp 

(Hjelm–Wallén & Thalén 2000; Barth 2009). En riskgrupp som identifieras alltmer är de barn 

växer upp i fattigdom (Salonen 2012). Forskare har identifierat fyra riskfaktorer hos föräldrar 

som kan leda till barnmisshandel där våld i hemmet utgör den tyngsta orsaken bakom 

barnmisshandel, andra faktorer är fysisk bestraffning som en del i barnuppfostran, stressutlöst 

våld och våld till följd av föräldrars psykiska problem. Pojkar har en ökad risk att bli utsatta 

för fysiska övergrepp liksom barn med funktionshinder (Jansson 2012). Ytterligare problem 

som påverkar barnens situation är sociala faktorer som trångboddhet, arbetslöshet, dåligt 

nätverk, ensamstående och/eller ung förälder, brist på barnerfarenhet samt felaktiga 

förväntningar på barns utveckling och behov (Walls 2006; Hjelm–Wallén & Thalén 2000).  

Barnmisshandel  

Under 2011 ökade antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0-6 år med 14 

procent, (totalt 2 900 stycken). Ändå bedöms det finnas ett stort mörkertal då misshandel av 

små barn oftast inte polisanmäls (Brottsförebyggande rådet 2012). Barnmisshandel indelas i 

fyra former som fysisk misshandel, försummelse, psykisk misshandel och sexuella övergrepp 

(Jansson 2012; Glaser 2002). Fysisk misshandel är när föräldern, vårdnadshavaren eller annan 

vuxen åsamkar barnet skada genom sin egen aktiva handling. Battered child syndrome, 

Shaken baby syndrome (SBS) samt Münchhausen syndrome by Proxy är några diagnoser 

inom detta område (Magnusson et al. 2009; Walls 2006). Sexuella övergrepp är alla 

handlingar eller situationer med sexuell innebörd där en vuxen utnyttjar en underårig (Jansson 

2012). Psykisk misshandel, försummelse eller bristande omsorgsförmåga har gemensamt att 

barnet under lång tid har blivit utsatt för såväl fysisk som psykisk bristande omvårdnad eller 

skydd. Föräldern brister i sin föräldraroll och saknar förståelse för barnets känslomässiga 

utveckling och behov. Enligt Jansson (2012) och Glaser (2002) ger psykisk misshandel 

svårare följdverkningar än fysisk misshandel i barnets personlighet och sociala förmåga som 

sträcker sig in i vuxenvärlden. Om grundtryggheten som speciellt grundläggs i unga år brister, 

ger det ett livslidande och otrygghet senare i livet menar Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud och Fagerberg (2003, s.41). Lidandet kan beskrivas som någon form av kränkning, 

hot eller förlust. Ofta är det svårt att tala om sitt lidande med andra, vilket leder till att 

människan för det mesta sluter sitt lidande inom sig själv. Det kan också vara svårt för 

vårdaren att tala om patientens lidande som då yttrar sig i att vårdaren distanserar sig från 

patientens lidande och i stället lägger fokus på symtomlindring (Wiklund 2005, s. 96- 97). En 

positiv barndom och en inre mognad ger basen till en bra självkänsla menar Dahlberg och 

Segesten (2010).  

Fattigdom 

Från 2008 har Salonen (2012) påvisat en ökning av nyfattigdom i Sverige, där ökningen är 

störst i resurssvaga områden. Framförallt är det tre grupper av barn som är utsatta för 

nyfattigdom: barn till ensamstående föräldrar, barn som växer upp i storstadsförorter samt 

barn med utländsk bakgrund. Barn som lever i fattigdom drabbas i högre grad av somatisk 

ohälsa, ett destruktivt beteende och de löper större risk att själva bli arbetslösa i vuxen ålder. 
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Fattigdom påverkar barns liv vad gäller det sociala umgänget med jämnåriga. Utlösande 

faktorer som kan göra att familjerna slås ut från bostadsmarknaden kan vara olyckliga 

händelser som t.ex. familjekonflikt, skilsmässa, familjevåld, försörjningssvårigheter, missbruk 

eller psykisk sjukdom (Andersson & Swärd 2007; Hindberg 1999). 

Barns rättigheter  
 

1989 antogs FN:s konvention om barns rättigheter som i allmänt tal kallas barnkonventionen, 

vilket är det viktigaste dokumentet till försvar för barnets rätt. Sverige undertecknade 

konventionen 1990. Via barnkonventionen har svensk lag, utlänningslagen och 

socialtjänstlagen fått ändringar som medfört att barnen fått en starkare ställning i rätten 

(Gustavsson 2012). Skolagan förbjöds enligt lag 1962, och när Sverige förbjöd aga i hemmet 

1979 blev vårt land först i världen att förbjuda aga (Jansson 2012). 

Alla barn har rätt till social trygghet, en skälig levnadsstandard och möjlighet till lek, vila och 

fritid. Barnkonventionen har fyra grundläggande principer; att barnets bästa alltid ska komma 

i främsta rummet, att varje barn har rätt till en känsla av värdighet och människovärde, icke-

diskrimineringsprincipen och barnets rätt till information och medinflytande (Gustafsson 

2012; UD-PIK-INFO 2006). Barnombudsmannen har fått i uppdrag av staten att tillse att 

olika myndigheter efterlever barnkonventionen (Barnombudsmannen 2012). Enligt 

Gustavsson (2012) har alla läkare, sjuksköterskor, lärare och förskolelärare uppdraget att vara 

barnombudsmän för de barn de möter. Alla människor har lika värde och ska mötas med 

respekt och integritet (UD-PIK-INFO 2006). Barndomen är en del av livet som har ett 

egenvärde i sig och är inte enbart en förberedelsetid till vuxenlivet (Hindberg 1999, s.35). 

Sjuksköterskans anmälningsplikt 
 

Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001: 453 kap 14 § 1) bör alla som får kännedom om ett barn 

som riskerar att försummas eller misshandlas anmäla detta till socialtjänsten. Alla som arbetar 

i en myndighet rörande barn har skyldighet att anmäla vid minsta misstanke om att ett barn far 

illa. Anmälan ska ske genast, utan dröjsmål (Jansson 2012). 

Barnmorskans och BVC-sjuksköterskans förhållningssätt 
 

I vården bör livsvärldsperspektivet vara grunden för att ge en bra omvårdnad. Livsvärlden är 

den verklighet som vi varje dag lever i, erfar och som vi omedvetet tar för given. Här finns 

våra erfarenheter, handlingar, känslor och tankar i relation till omvärlden. I livsvärlden finns 

vår självkänsla, självkännedom och identitet (Dahlberg & Segesten 2010, s. 145). Varje 

människa är expert på sitt liv och vet vilka behov av stöd och hjälp som behövs men har inte 

vårdarens expertkunnande. Med ett öppet förhållningssätt kan sjuksköterskan/barnmorskan 

etablera en känsla av värme och tillit som skapar en förtroendefull vårdrelation där den 

enskilde individens önskningar och individuella behov lyfts fram. En god vårdrelation är en 

förutsättning till det vårdande samtalet och för att en fungerande vårdprocess ska kunna ske. 

Ansvaret för en positiv vårdrelation ligger alltid hos vårdaren där människan bemöts på sådant 

sätt att inte personens värdighet kränks (Dahlberg & Segesten 2010; Wiklund 2005).  

Då människans aktuella livssituation speglas av hälsan är det viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om att det finns ett samband mellan hälsa och välbefinnande när hon/han möter 

varje familjs livsvärld. Hotas självexistensen kan tillvaron rent av kollapsa. Sjuksköterskan 

bör använda alla sina sinnen, samtidigt som hon bör vara medveten om sin förförståelse som 

påverkar hur hon tolkar världen, på gott och ont (Dahlberg & Segesten 2010). På MVC och 

BVC arbetar barnmorskan och BVC-sköterskan utefter ett familjeperspektiv där föräldrarna 

ses som en resurs och vars mål är att ge föräldrarna stöd och inge dem trygghet att våga lita på 
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sig själva i föräldraskapet. Genom att erbjuda ett tidigt föräldrastöd stärks anknytning och 

föräldrarnas trygghet i sitt föräldraskap. Vid behov bör föräldrastödet utökas i samverkan med 

socialtjänst, många gånger är det genom MVC och BVC som denna hjälp förmedlas (Bing 

2011; Tidigt föräldrastöd 2007). Tidigt föräldrastöd kan förhindra barnmisshandel (Barth 

2009; Tidigt föräldrastöd 2007).  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

I samhällsdebatt och i politiska beslut är barns levnadsvillkor och föräldrastöd aktuella 

ämnen. Barnfattigdom och antalet rapporterade fall av barnmisshandel ökar. Detta bidrar till 

ökat lidande för såväl barnen som resten av familjen vilket påverkar deras livsvärld negativt. 

Konsekvenser påvisas även i tonåren och i det vuxna livet. I arbetet inom mödra- och 

barnhälsovård möter barnmorskan/sjuksköterskan familjer där barn riskerar att fara illa. Det är 

viktigt att barnmorskan/sjuksköterskan har tillräckligt med kunskap för att tidigt kunna 

identifiera familjer med bristande omsorgsförmåga, för att därmed kunna ge adekvat 

föräldrastöd. Vi önskar med detta arbete belysa barnmorskans/sjuksköterskans erfarenheter av 

att möta familjer som har bristande omsorgsförmåga, för att med denna kunskap bli säkrare på 

att kunna identifiera barn och föräldrar som behöver stöd. Denna kunskap kan vara till gagn 

för barnmorskan/sjuksköterskan som i sitt arbete inom MVC och BVC kan erbjuda stöd som 

förhindrar barnmisshandel. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet är att belysa sjuksköterskans/barnmorskans erfarenhet av att möta familjer som har 

bristande omsorgsförmåga om sina barn.  

* Hur identifierar barnmorskan/sjuksköterskan bristande omsorgsförmåga? 

* Vilket stöd kan erbjudas inom mödra- och barnhälsovård vid bristande omsorgsförmåga? 

 

 

METOD 

Utifrån examensarbetets syfte valdes litteraturstudie som forskningsmetod. Data består av 

litteratur från tidigare forskning vilket är i enlighet med Axelsson (2011) och Friberg (2012).  

Forskningens tankeprocess följs som en spiralrörelse med flera faser, där varje fas överlappar 

den andra. En ändring i den ena fasen påverkar tanken i den förra fasen. Detta gör att 

författarna måste gå tillbaka flera steg i spiralen igen. Arbetet växer fram utefter parallella 

tankeprocesser menar Friberg (2012, s.37). Författarna formade ett problemområde där syftet 

ringades in, vilket skulle svara på frågor som, vad är problemet, varför är det ett problem och 

vilken kunskap önskas att ta fram inom detta område (Friberg 2012, ss. 40 - 41).  
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Litteratursökning  
 

Artikelsökningen startades med sökning på högskolans samlade databas Summon. Vi började 

med att kombinera många sökord för att därefter välja Meshtermer enligt råd utifrån Axelsson 

(2011, s.178). Därefter fortsatte sökningen i databaserna Cinahl, Pubmed, Medline och 

Swemed +, vilka har vårdvetenskapliga inriktningar. Artikelsökningarna genomfördes med 

olika kombinationer av sökorden nurse, midwifery, child health care, experience, identify, 

support, child abuse and/or neglect, prevent, maltreatment, failure to thrive, protecting child, 

risk factor, risk, parent, family, maternity och attachment. Vissa av sökorden upptäcktes via 

artiklars key words. Sökorden ändrades med trunkeringar och boolesk sökning i olika 

kombinationer för att finna fler artiklar. För att finna ytterligare artiklar togs hjälp av 

Högskolans biblioteksstöd i Borås, vars ytterligare råd gav sökorden early intervention, 

detection och safeguarding. Detta resulterade i ytterligare en artikel.  

Sökprocessen med olika kombinationer av sökord, årtal mellan 2002-2012 samt peer rewied 

startades i ovan nämnda databaser. Då författarna inte vill missa intressanta artiklar gjordes 

inga andra exklusioner i detta läge, flera hundra titlar lästes. De titlar som var intressanta 

enligt syftet lästes även abstrakten. Sökprocessen gick sedan vidare med att exkludera artiklar 

som inte hade abstrakt eller var skrivna på andra språk än engelska och svenska. Utav de titlar 

som var intressanta lästes 75 abstrakt. Dessa reducerades sedan till 35 artiklar som togs fram i 

sin helhet och lästes. De artiklar som då inte motsvarade studiens syfte eller hade skrivits av 

andra professioner som till exempel läkare eller socionomer exkluderades. Efter ytterligare 

granskning valdes 19 artiklar som motsvarade studiens inklusionskriterier vilka lästes mer 

noggrant. Utav dessa exkluderades ytterligare 12 artiklar då de inte motsvarade studiens syfte 

helt. Några av artiklarna som exkluderades användes i avsnitten Bakgrund och Diskussion. 

Både kvalitativa studier (n=6) och kvantitativa studier (n=2) är inkluderade. Artikelsökningen 

resulterade i tre svenska artiklar, övriga artiklar var från Polen, Nordirland, Skottland, 

England och Australien. I den slutliga analysen ingår åtta artiklar. Sju av dessa artiklar fann vi 

via sökningar (bilaga 2), den åttonde artikeln hittades via sekundärsökning utifrån Fribergs 

råd (2012, ss. 68-75).  

 

Inklusionskriterier:  

* Artiklar ska vara skrivna i vetenskapliga tidskrifter som Peer Rewied. 

* Publicerade på engelska eller svenska 

* Artikeln ska ha abstrakt  

* Inte äldre än från år 2000 

* Artiklar baserade på kvalitativ metod/kvantitativ metod  

* Sjuksköterskans/barnmorskans erfarenheter 

 

Exklusionskriterier:  

* Andra professioner än sjuksköterskor som arbetar med denna målgrupp t.ex. läkare,  

   förskolelärare, socialarbetare, ”paraprofessionella” vårdare och deras erfarenhet 

* Familjens eller barnens egen upplevelse av barnmisshandel 

* Review- artiklar   

* Artiklar äldre än från år 2000 

Dataanalys 
 

Analysarbetet har utgått ifrån Axelsson (2011, ss. 173-188). Båda författarna började med att 

läsa de åtta utvalda artiklarna var för sig upprepade gånger för att få en uppfattning om 

innehållet. Efter flera genomläsningar började ett analytiskt arbete där artiklarnas innehåll 
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bröts ner till delar relevanta för syftet, innan de sedan kunde formas till en ny helhet 

(jfr.Axelsson 2011, s.181). Författarna kunde under denna process identifiera fyra 

arbetsteman såsom ”mötet, identifiera, stöd och anmäla”, vilket framkom som ett 

genomgående mönster i de utvalda artiklarna som skapade en meningsfull struktur. Under 

denna process gjordes stödanteckningar. 

Dessa fyra arbetsteman skrevs upp i spalter på ett stort pappersark. Bärande meningar från 

varje artikel skrevs ner i punktform med en färgkod, som tydliggjorde från vilken artikel 

meningen kom. Bärande meningar är innehåll och sammanhang som har likvärdig innebörd 

och svarar på sjuksköterskans erfarenheter. Likheter och skillnader mellan artiklarna började 

framträda som sedan kunde formas till underteman. Data som skulle vara med i 

litteraturstudien sammanfattades och sorterades in under strukturerade huvudteman och 

underteman. 

 

Artiklarna lästes återigen av författarna för att inte missa betydelsefullt innehåll. Huvudteman 

utvecklades till en mer beskrivande form från de ursprungliga arbetsteman som tidigare 

används. Här blev det tydligt att ett nytt huvudtema behövde skapas från arbetstemat ”stöd”, 

nämligen sjuksköterskans behov av eget stöd, som sedan omformades till behov av 

utveckling. Arbetstemat ”anmäla” flyttades efter ytterligare analys till temat ”stöd”, då 

författarna anser att detta är en form av stöd till familjen. De fyra huvudtemana beskrivs i 

tabell 1 med tillhörande tio underteman. När analysen var klar gjordes en överskådlig 

presentation av granskade artiklar (Bilaga 1). 

 

 

RESULTAT 

 

I resultatet presenteras fyra huvudteman och tio underteman som framkommit under 

analysens gång, vilka svarar på syftet att belysa sjuksköterskans/barnmorskans erfarenheter av 

att möta familjer som har bristande omsorgsförmåga om sina barn (se tabell 1). Resultatet 

svarar även på frågorna hur barnmorskan/sjuksköterskan identifierar bristande 

omsorgsförmåga och vilket stöd kan erbjudas inom mödra- och barnhälsovård vid bristande 

omsorgsförmåga?                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tabell 1. 

Redovisning av huvudteman och underteman 

 
 

 

 

 

 

 

 

Huvudtema Undertema 

Mötet med familjen 
Ett emotionellt möte  
Ett professionellt förhållningssätt 

Identifiering av bristande 

omsorgsförmåga 

Identifiera risk under graviditet 
Tecken på barnmisshandel 
Magkänsla 

Stöd till familjen 

Främja anknytning och samspel 
Erbjuda föräldrastöd 
Samverkan kring familjen 
Faktorer som förhindrar samverkan 
Skyldighet att anmäla till socialtjänst 

Behov av utveckling 
Kunskap och kompetens 
Handledning och reflektion 
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Mötet med familjen 
 

Att arbeta med familjer där barn far illa kan upplevas som en svår arbetsuppgift (Söderman & 

Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). Det första mötet med familjen har stor 

betydelse då sjuksköterskan kan lägga grunden för en förtroendefull relation för den fortsatta 

kontakten. Genom samtalet och med hjälp av sin erfarenhet kan sjuksköterskan identifiera 

behov av stöd men måste alltid ha barnets säkerhet i fokus. (Johansson, Landahl & Adolfsson 

2011; Söderman & Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; Land & Barclay 2008). 

Ett emotionellt möte  

Sjuksköterskan kan känna många starka känslor i mötet med familjen såsom ilska, sorg, 

illamående och avsky, även upplevelse av hot och rädsla förekommer (Söderman & Jackson 

2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). Viljan att hjälpa barnet och familjen på bästa sätt kan 

ge upphov till en känsla av att vara otillräcklig (Söderman & Jackson 2011). Det är inte 

ovanligt att sjuksköterskan känner ambivalenta känslor gentemot föräldrarna, i ena stunden 

känna hat, hur kunde föräldern göra så mot sitt barn, för att i nästa stund känna empati för 

familjens livssituation och förälderns behov av tröst. En hjälp att hantera sjuksköterskans 

upplevelse av att vara fördömande är mer utbildning, träning att möta dessa familjer och 

reflektera över sina känslor (Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). 

Ett professionellt förhållningssätt 

Sjuksköterskan kan beskriva sin profession som vårdande, stödjande, skyddande, 

förtroendefull, tålmodig och att inte ge upp sina försök att hjälpa familjen (Johansson, 

Landahl & Adolfsson 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; Land & Barclay 2008). Ett av 

sjuksköterskans viktigaste förhållningssätt är att ha barnets bästa i fokus och att vara barnets 

ombud (Söderman & Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; Land & Barclay 2008). 

Kulturella perspektiv kan påverka hur sjuksköterskan tolkar familjens omsorgsförmåga. 

Forskning påvisar att sjuksköterskor kan acceptera bristande basal omvårdnad i vissa 

kulturella bostadsområden, medan man i andra områden sätter in stödresurser. En annan 

situation är att det finns föräldrar som skäller och svär på sina barn men att sjuksköterskan 

bortförklarar det som kulturellt acceptabelt. Samma studie påvisar att sjuksköterskor tror att 

om familjer får stöd på rätt sätt minskar barnmisshandeln (Land & Barclay 2008). Trots 

känslor som att uppleva ilska eller sorg att någon utsatt sitt barn för misshandel, känner 

sjuksköterskan ett ansvar att bibehålla ett professionellt förhållningssätt i mötet med föräldern 

som gjort barnet illa. Detta kan innebära att inte visa med sitt kroppsspråk eller gester vad 

hon/han känner inom sig (Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). 

 

Identifiering av bristande omsorgsförmåga 
 

Genom sjuksköterskans erfarenheter, observationer och samtal kan hon/han identifiera 

föräldrar som behöver extra stöd i sin föräldraroll (Johansson, Landahl & Adolfsson 2011; 

Land & Barclay 2008). Sjuksköterskan kan ställas inför svårbedömda situationer när det 

gäller att identifiera barnmisshandel. En fara kan vara att väga in föräldrarnas uppträdande 

och utseende som kan leda till att misstolka situationen. En trevlig förälder är mycket svårare 

att misstänka för misshandel då det är svårt att tro att denna person kan göra någon illa. En 

känsla av att känna sig lurad infinner sig (Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008).  
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Identifiera risk under graviditet 

Redan under graviditet kan man förebygga risker och problem samt identifiera vilka familjer 

som behöver extra stöd (Lazenbatt 2010). På MVC utförs screening om våld i hemmet 

(domestic violence DV) och missbruksproblem vilket ger en möjlighet att upptäcka om ett 

barn riskerar att fara illa. Forskning ser ett samband mellan våld i hemmet och 

barnmisshandel (Johansson, Landahl & Adolfsson 2011; Lazenbatt 2010). Barnmorskan har 

en signifikant viktig roll att identifiera barn som riskerar misshandel men det finns mycket att 

förbättra såväl i kunskap som i rutiner. Lazenbatt (2010) påvisar att bara 53 % (n= 254 av 

totalt 488 ) av barnmorskorna tycker att man bör screena alla blivande mödrar för DV, men att 

bara 28 % (n=135) av barnmorskorna säger att de verkligen lyft frågan med den blivande 

modern, varav knappt hälften av dessa barnmorskor (n=62) har frågat med en direkt fråga om 

DV. Denna studie visade också att det var vanligare att barnmorskorna inom primärvården 

identifierade mer risker för barnmisshandel jämfört med sjukhusets barnmorskor, vilket 

berodde på att barnmorskorna inom primärvården hade fått mer utbildning om 

barnmisshandel. Få fall rapporterades till socialtjänsten, drygt hälften av sjukhusets 

barnmorskor var osäkra eller visste inte hur och var man rapporterade medan tre fjärdedelar 

av primärvårdens barnmorskor hade kunskapen (Lazenbatt 2010).  

Tecken på barnmisshandel 

Sjuksköterska som upptäcker synliga skador på barn, där föräldrarna inte kan ge en trovärdig 

förklaring till hur det har uppkommit, ska alltid misstänka barnmisshandel (Söderman & 

Jackson 2011). Orsaker som kan hävdas är att barnet har ramlat, barnet har lekt med syskon, 

varit hos någon annan när skadan skett eller att barnet förtjänat det eftersom det varit olydigt 

(Pabìs, Wro´nska, `Slusarska & Cuber 2011). Andra varningstecken kan vara barn som är 

utåtagerande, hyperaktiva, trängda i hotande situationer, sorgsna eller verkar hämmade i sitt 

uppträdande. På det lilla barnet ses ofta failure to thrive (tillväxthämning) om barnet varit 

utsatt för omsorgssvikt (Söderman & Jackson 2011). Ett observandum när barnmisshandel 

kan vara ett faktum är när föräldrar uppvisar reaktioner som att vara överbeskyddande, visar 

en likgiltighet för barnets skador eller har ett aggressivt beteende mot personalen (Pabis´ et al. 

2011).  

Fysisk misshandel kan visa sig som blåmärken, svullnader, frakturer som inte orsakats av 

olycka eller som cigarettbrännmärken. Mindre förekommande skador är skadade örsnibbar, 

brännmärken från strykjärn eller vattenkokare, skador på genitalia och buksmärtor. Barn 

under tre år är den mest utsatta gruppen för fysisk misshandel vars vanligaste skador är våld 

mot huvudet, rumpa och skador på bålen. Vid psykisk misshandel kan barnet uppvisa tecken 

som psykomotorisk oro, gråt, rädsla, kramper, sömnsvårigheter, undvika ögonkontakt och 

ängslighet. Social misshandel eller försummelse kan visa sig som undernäring, dålig hygien, 

tecken på att blöjan inte är bytt på länge eller dålig viktuppgång (Pabis´ et al. 2011; Söderman 

& Jackson 2011). Fysiska skador sker sällan enskilt utan är ofta kombinerade med 

försummelse och/eller psykisk misshandel. Den vanligaste företeelsen av barnmisshandel är 

enligt Pabís et al. (2011) försummelse (neglect) vilket kan yttra sig som hot om att bli 

övergiven och kränkningar som gör att barnet känner sig värdelöst.  

Magkänsla 

Ibland kan sjuksköterskan få en obestämd känsla av att något inte stämmer, en känsla av 

obehag, att något är helt fel, men sjuksköterskan vet inte varför det känns så i en speciell 

situation eller händelse. Denna känsla benämns i flera studier som en magkänsla eller en 

intuition (Ling & Luker 2000; Johansson, Landahl & Adolfsson 2011; Söderman & Jacksson 

2011). Magkänslan gör att sjuksköterskan blir mer uppmärksam på vad hon/han känner, ser 

och hör, vilket ökar beredskapen att inte släppa taget om familjen utan att ta reda på varför 
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denna obehagskänsla finns. Detta kan ske via extra hembesök eller besök på mottagning som 

resulterat i upptäckt att det fanns bristande omsorgsförmåga eller barnmisshandel i de aktuella 

fallen. Vissa sjuksköterskor och vårdchefer menar att intuitiv medvetenhet är en form av 

kunskap som ligger i periferin av vetenskapen som bör ges ett värde i sig. Andra tror inte på 

det utan menar att det krävs mer komponenter som erfarenhet och kunskap baserad på teori 

och forskning som möjligen kan sättas ihop med magkänslan för att det ska vara relevant. 

Magkänsla är något du erfar men har svårt att skriva ner, flera sjuksköterskor och deras chefer 

stryker under vikten av att sätta ord på känslan då magkänslan faktiskt lett till upptäckten av 

barnmisshandel (Ling & Luker 2000). 

Stöd till familjen 
 

Sjuksköterskan försöker skapa en förtroendefull relation där det finns möjlighet att kunna 

identifiera vem som behöver mer stöd och information men även få en vägledning om vad 

som väntas vid kommande besök (Johansson, Landahl & Adolfsson 2011; Söderberg & 

Jackson 2011; Land & Barclay 2008; Crisp & Green Lister 2008). 

Främja anknytning och samspel 

Ett ypperligt tillfälle att observera föräldrars samspel med sitt barn är när föräldrarna klär av 

och på sitt barn och pratar med sitt barn. Då kan även BVC-sköterskan se vilka krav barnet 

ställer på föräldern. Är det ett positivt möte eller känns det obekvämt? Ett sätt att stödja och 

stärka föräldrarollen där sjuksköterskan upplever att det brister är att själv vara en modell där 

hon kan visa på hur man samspelar och pratar med ett litet barn och vikten av att ha 

ögonkontakt. Föräldrar kan ha överdrivna förväntningar och höga krav som kan förhindra 

anknytningen (Johansson, Landahl & Adolfsson 2011). Sjuksköterskan kan i dessa möten 

förmedla kunskap för att hjälpa föräldrarna att se sitt barns naturliga utveckling och basala 

behov såsom sömn, närhet, anknytning och näring vilket stärker föräldrarollen ytterligare 

(Johansson, Landahl & Adolfsson 2011; Söderman & Jackson 2011). Tidiga insatser är 

viktiga för att främja anknytning för att förhindra barnmisshandel (Söderberg & Jackson 

2011; Johansson, Landahl & Adolfsson 2011).  

Erbjuda föräldrastöd 

Genom att sjuksköterskan byggt upp en förtroendefull relation med familjen kan tidiga 

insatser erbjudas. Förtroendekapitalet som skapats inger föräldrarna en trygghet av att BVC är 

en trygg bas dit man alltid kan vända sig för att få råd och stöd, sjuksköterskan fungerar som 

föräldrarnas bollplank. Det kan vara en lättnad för föräldrarna att få känna sig osäkra som 

nyblivna föräldrar, att ingen har förväntningar på dem att de ska vara perfekta och att inga 

frågor är dumma. Att lyssna och vara närvarande i samtalet inger förtroende (Johansson, 

Landahl & Adolfsson 2011). Sjuksköterskornas stöd upplevs mindre skrämmande för familjen 

än socialarbetarnas, då familjen upplever att det finns risk att bli fråntagna sina barn av 

socialtjänsten (Crisp & Green Lister 2008).  

Föräldragrupper kan innebära en form av stöd för föräldrar i sin föräldraroll. I 

föräldragrupperna ges information om barns utveckling, anknytning och att visa på glädjen att 

ha barn. Föräldrautbildning påbörjas redan under graviditeten och samma grupp fortsätter på 

många ställen ända tills barnet fyllt ett år, vilket skapar en gemenskap och trygghet 

(Johansson, Landahl & Adolfsson 2011). I föräldragruppen kan föräldrar lära känna andra 

som har barn i samma ålder och ge varandra tips och vara varandras förebilder. Föräldrar med 

behov av extra stöd kan stärka sitt sociala närverk och därmed bli stärkta i sitt föräldraskap 

(Johansson, Landahl & Adolfsson 2011; Söderman & Jackson 2011).  
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Enligt Tingberg, Bredlöv och Ygge (2008) framkom en önskan att alla föräldrar borde få veta 

de allvarliga konsekvenser som blir när barnet utsätts för psykisk eller fysisk misshandel. Att 

visa på alternativa lösningar som finns för att trösta ett barn som gråter eller sover dåligt, kan 

vara en hjälp istället för att i förtvivlan skaka sitt barn. Detta skulle ge föräldrarna en kunskap 

som förhindrar barnmisshandel. Andra studier (Söderberg & Jackson 2011; Johansson, 

Landahl & Adolfsson 2011) lyfter fram att genom att förstärka det positiva som föräldrarna 

gör och genom att ställa öppna frågor i samtalet, stärks föräldrarnas egen förmåga att hitta 

lösningar på problem och inger dem trygghet i deras roll att vara kompetenta föräldrar.  

Samverkan kring familjen 

Samverkan mellan MVC och BVC är viktigt för att kunna ge föräldrarna tidigt stöd. Genom 

att barnmorskan erbjuder föräldrarna ett möte med BVC-sköterskan under graviditeten kan 

det vara ett sådant stöd som inger trygghet och förtroende (Johansson, Landahl & Adolfsson 

2011). Forskning påvisar vikten av överrapportering mellan MVC och BVC om det 

framkommit våld i hemmet då BVC-sköterskan kan fortsätta arbetet att stödja kvinnan när 

barnet blivit fött (Land & Barclay 2008; Johansson, Landahl & Adolfsson 2011). Anknytning 

till barnet och barnets säkerhet påverkas av mammans välbefinnande. Majoriteten utav BVC-

sköterskor upplever att barnmorskorna är deras viktigaste samarbetspartners i att identifiera 

barnmisshandel (Johansson, Landahl & Adolfsson 2011). 

 

För att kunna hjälpa familjen behöver sjuksköterskan ibland skapa ett nätverk med andra 

professioner. Det kan vara att inbjuda föräldrarna till babycafé och öppen förskola (Söderman 

& Jackson 2011). Andra professioner kan via teamarbete samverka kring en familj efter 

tillåtelse och önskan från den aktuella familjen, en sådan samverkansgrupp kan bestå av en 

eller flera andra professioner som socialtjänst, barnpsykolog och förskola (Söderman & 

Jackson 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008). Att ingå i en familjecentral underlättar 

samarbetet med att stödja familjen (Söderman & Jackson 2011). Läkare anses också som en 

viktig samarbetspartner som familjen har förtroende för, då denne träffar barnet och familjen 

regelbundet det första året. Sjuksköterskan ser det som en trygghet att fler möter familjen som 

kan identifiera eventuell bristande omsorgsförmåga (Johansson, Landahl & Adolfsson 2011). 

Sjukvården samarbetar ibland med polis och socialtjänst, flera artiklar påpekar att det finns en 

efterfrågan från sjukvårdspersonal om mer uppföljning och återkoppling från socialtjänsten 

(Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; Söderman & Jackson 2011; Johansson, Landahl & 

Adolfsson 2011). 

Faktorer som förhindrar samverkan 

Bristande kunskap om varandras kompetensområde kan försvåra samarbetet mellan 

socialtjänst och MVC respektive BVC. Denna osäkerhet kan göra att barnmorskorna inte 

alltid rapporterar till BVC vad som framkommit på sjukhuset om t.ex. våld i hemmet på grund 

av att barnmorskan inte vet hur informationen ska hanteras på grund av sekretess. 

Sjuksköterskorna upplever det som en fördel att känna till socialarbetarna i kommunen, 

annars skapar det en osäkerhet i att anmäla. Vidare framkommer att socialtjänstens knappa 

resurser kan vara ett hinder att hjälpa familjerna (Land & Barclay 2008). 

 

Sekretessen upplevs av flera sjuksköterskor försämra samverkan kring familjen och är ett 

hinder för sjuksköterskan att få stöd av socialtjänsten (Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; 

Söderman & Jackson 2011; Johansson, Landahl & Adolfsson 2011). Ett annat hinder kan vara 

att det inte ges tid för samverkan kring familjer som behöver extra stöd (Johansson, Landahl 

& Adolfsson 2011). Rädsla för den personliga säkerheten och hot om vedergällning kan göra 
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att vissa sjuksköterskor avstår från att anmäla, medan andra väljer att anmäla och informera 

föräldrarna trots rädslan (Land & Barclay 2008).    

Skyldighet att anmäla till socialtjänst 

Beslutet att göra en anmälan till socialtjänst vid oro för ett barn kan upplevas som svårt då 

sjuksköterskan sällan är helt säker (Söderman & Jackson 2011; Land & Barclay 2008), men 

en känsla av lättnad infinner sig när anmälan väl är gjord menar många BVC-sjuksköterskor 

(Söderman & Jackson 2011). Få sjuksköterskor inom akutsjukvården gör anmälan till 

socialtjänsten, trots att alla har kunskapen om att det räcker med en misstanke för att anmäla. 

En orsak till detta kan vara en avsaknad av riktlinjer på sjukhuset och att de flesta 

sjuksköterskor upplever att det är läkarens ansvar att anmäla till socialtjänsten (Tingberg, 

Bredlöv & Ygge 2008). Sjuksköterskor har lättare att anmäla när de ser tydliga tecken på 

fysisk misshandel än annan misstanke att barn far illa (Land & Barclay 2008; Crisp & Green 

Lister 2004). Det framkommer även olika synsätt i hur sjuksköterskor ser på sitt ansvar att 

aktivt söka tecken på barnmisshandel. En del sjuksköterskor menar att det inte ingår i deras 

arbetsuppgifter. Dessa sjuksköterskor har en mer traditionell syn på att vara vårdande och 

stödjande i sin sjuksköterskeroll och att med sitt förebyggande arbete minska risken för 

barnmisshandel (Crisp & Green Lister 2004). Det upplevs som en konflikt i känslan att ena 

stunden vara polis för att i nästa stund vara den som ger stöd (Tingberg, Bredlöv & Ygge 

2008). 

 

Trots att all vårdpersonal har skyldighet att anmäla missförhållanden visar Crisp och Green 

Lister (2004) att BVC-sköterskan upplever att de har huvudansvaret jämfört med övriga 

sjuksköterskor. Lång erfarenhet inom yrket ger sjuksköterskan tillit till sin egen förmåga att 

känna igen olika situationer, vilket ger större trygghet att anmäla barnmisshandel (Söderman 

& Jackson 2011).  

Behov av utveckling 

Kunskap och kompetens 

Flera av artiklarna beskriver sjuksköterskans behov av ytterligare utbildning och kunskap om 

barn som misshandlas och deras familjer. Det är viktigt att bli uppdaterad med ny kunskap för 

att upprätthålla hög kompetens. Bättre rutiner och skriftliga dokument behövs för att bättre 

kunna arbeta inom detta område (Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; Johansson, Landahl & 

Adolfsson 2011; Land & Barclay 2008; Crisp & Green Lister 2004; Pabis` et al. 2011; 

Lazenbatt 2010).  En handlingsplan stärker och stödjer sjuksköterskans arbete i mötet med 

barn som utsatts för barnmisshandel, vilket upplevs som ett bra stöd (Söderman & Jackson 

2011).  

Handledning och reflektion 

För att kunna ge ett bra stöd till familjer som har bristande omsorgsförmåga behövs 

handledning och reflektion. Det är av stor vikt att sjuksköterskan kan samtala och ventilera 

känslor med kollegor men det behövs även en mer strukturerad handledning av läkare eller 

psykolog (Söderman & Jackson 2011; Johansson, Landahl & Adolfsson 2011; Tingberg, 

Bredlöv & Ygge 2008). I ett hektiskt arbetsschema finns inte alltid tid för reflektion, vilket 

leder till att informella samtal på raster blir vanliga (Johansson, Landahl & Adolfsson 2011).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Författarna anser att litteraturstudie var en lämplig metod eftersom det ger en samlad 

överblick av den forskning som finns som belyser sjuksköterskans/barnmorskans erfarenheter 

av att möta familjer som har bristande omsorgsförmåga om sina barn. Studien svarar även på 

frågorna hur dessa familjer kan identifieras och belyser vilket stöd som kan erbjudas inom 

mödra- och barnhälsovården. En kvalitativ intervjustudie med öppna frågor till barnmorskor 

respektive BVC-sjuksköterskor skulle belysa svenska förhållanden bättre. Men då skulle inte 

författarna ha fått insikt om hur aktuellt ämnet är i många delar av världen.  

 

Författarna hade hoppats hitta artiklar som inte var äldre än fem år då ämnet är högaktuellt, 

vilket dock visade sig vara svårt. En av artiklarna som valdes var äldre än 10 år men 

inkluderades då artikeln ansågs som intressant för syftet. 

Hjälp från högskolans biblioteksstöd önskades på grund utav osäkerhet om rätt sökord hade 

använts. Sökningar i Pubmed och Medline gav inga ytterligare artiklar som inte redan var 

funna i Summon eller Cinahl, vilket var förvånande. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

valdes, vilket skulle berika arbetet genom att belysa problemet från två olika perspektiv. 

Enligt Axelsson (2011,s. 174) förbättrar det möjligheten till att förstå verkligheten. De artiklar 

som inkluderades i studien anses som relevanta för syftet. Vissa av artiklarna lästes i fulltext 

innan författarna förstod att de var socionomer som gjort studien då andra länder inte arbetar 

på samma sätt som svenska förhållanden med MVC och BVC, dessa exkluderades då.  

Artiklar från 90-talet hittades vilka belyste syftet som helhet men dessa exkluderades på grund 

av ålder. Andra exklusionskriterier var artiklar som inte var skrivna på svenska eller engelska 

eller att de var reviews, vilket kan vara en svaghet för studien. Andra professioners erfarenhet 

exkluderades då dessa inte ingick i vårt syfte, däremot inser författarna att deras kunskap 

skulle ha berikat studien. Artiklar exkluderades om de hade ett specifikt syfte som 

sjuksköterskans/barnmorskans erfarenhet i specifika situationer som SBS. 

Författarna upplever att många forskare idag sammanställer studier i reviews istället för att 

göra egna kvalitativa intervjuer inom detta ämne. Antal artiklar som valdes anses adekvat för 

en kandidatuppsats.  Målet var från början att finna 10 artiklar men på grund av svårigheter att 

hitta artiklar som ej var reviews valdes 8 artiklar som belyste syftet bra. Tre av artiklarna kom 

från Sverige vilket gav författarna igenkännande situationer och arbetsförfaranden. De andra 

artiklarna som valdes ut var från Öst- och Västeuropa samt Australien, vilket speglar olika 

levnadsförhållanden och olika sätt att arbeta som barnmorska och sjuksköterska. Att spegla 

problemet utifrån andra länders erfarenhet ger en djupare insikt hur viktigt och angeläget 

arbetet är att identifiera och ge stöd för att förhindra barnmisshandel.  

 

Analysarbetet har skett enligt Fribergs (2012) och Axelssons (2011) modell. Att arbeta med 

ett stort pappersark med spalter, färgkoder och i punktform lyfta fram bärande meningar 

upplevdes som en bra metod för att få översikt av den granskade texten. Under arbetets gång 

framkom mer likheter än olikheter från artiklarna. Författarna anser att kunskapen att söka 

och värdera artiklar ökat. Idag hade författarna nog format ett smalare syfte som skulle ha 

underlättat artikelsökningen, men detta hade inte gett den kunskap som önskades. Svårigheter 

under arbetets gång har varit att som barnmorska och BVC-sjuksköterska belysa ett område 

som berör båda professioner men där olika infallsvinklar finns. 
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Resultatdiskussion 

Vikten av ett aktivt ställningstagande 

Syftet med examensarbetet har varit att belysa sjuksköterskans/barnmorskans erfarenhet av att 

möta familjer som har bristande omsorgsförmåga om sina barn. Författarna upplever att det 

resultat som framkommit svarar på syftet samt studiens två frågeställningar. Det som har 

förvånat mest är att den vanligaste företeelsen av barnmisshandel är försummelse (neglect) 

trots detta identifieras och anmäls få (Pabís et al. 2011). Andra forskare belyser de 

långtgående konsekvenser av psykisk misshandel som sträcker sig in i vuxenlivet med både 

fysiska och psykiska problem som aggression, svårt att behålla en relation och ge omvårdnad 

(Fraser, Mathews, Walsh, Chen & Dunne 2009; Jones, Flaherty, Binns, Price & Slora 2008; 

Springer, Sheridan, Kuo & Carnes 2007; Moylan, Herrenkohl, Sousa, Tajma, Herrenkohl, & 

Russo 2010; Russel, Springer & Greenfield 2010). Ca 8-9 % av kvinnor och ca 4 % av män i 

USA och Storbritannien har utsatts för svår psykisk misshandel under barndomen, i Östeuropa 

är frekvensen ännu högre (Hibbard, Barlow & MacMillan 2012). Vuxna som blivit 

misshandlade som barn har större risk att själva använda våld (Rodrigues 2010). Dahlberg et 

al. (2003, s.34) beskriver vårdlidande som skapas mellan vårdaren och patienten, men vi vill 

koppla detta vårdlidande mellan föräldern och barnet. Att bli åsidosatt och bemött med 

kränkningar och hot och att som barn uppleva förödmjukelsen att inte bli sedd och hörd och 

till och med bli misshandlad skapar ett vårdlidande som tyvärr verkar bli ett livslidande. Detta 

har öppnat upp våra ögon och skapat sorg inom oss. Denna kunskap som arbetet belyser ger 

en ökad uppmärksamhet på hur föräldrar bemöter sina barn och att sjuksköterskor vågar sätta 

ord på vad de ser och hör i mötet med familjerna. Barnmorskan och sjuksköterskan kan 

informera och därmed medvetandegöra för föräldrar hur barn känner det vid kränkning eller 

annan bristande omsorgsförmåga. Kunskap och reflektion ger sjuksköterskan och 

barnmorskan verktyg att våga ta itu med problem och anmäla om så krävs.  

 

Om vården inte tidigt kan bryta en negativ spiral med rätt föräldrastöd kommer problemen att 

fortsätta till nästa generation då forskning påvisar konsekvenser av psykisk misshandel som 

svårigheter att lösa konflikter, relationsproblem och att kunna ge omsorg (Hibbard, Barlow & 

MacMillan 2012). Det är svårt att veta hur man ska vara som förälder om man inte själv har 

haft goda förebilder. Lämplig tid för samtal/information på MVC/BVC kan vara på 

föräldragrupper/babysång men också vid sedvanliga mottagningsbesök.  

Vikten av ett akut handlande mot barnmisshandel 

Resultatet visar att barn under tre år är den mest utsatta gruppen för fysisk misshandel där 

SBS är den vanligaste formen. Flera forskare påstår att SBS har den största ökningen av 

barnmisshandel (Chiang, Huang, Feng & Lu 2012; Altman, Canter, Patrick, Daley, Butt & 

Brand 2011; Walls 2006). Denna ökning skulle kunna bero på bättre kunskap att identifiera 

och rapportera men det kan också finnas andra riskfaktorer. Dessa åldrar är då barnen kommer 

till BVC för kontroller och uppföljning är som tätast. Det är därför viktigt att MVC/BVC 

arbetar mer preventivt för att identifiera dessa familjer och ge kunskap till föräldrarna om 

riskerna att skaka sitt barn som oftast sker i trötthet eller ilska. I syfte att minska frekvensen 

av SBS satsar flera delstater i USA (Altman et al. 2011; Walls 2006) på undervisning och 

information på kontor, skolor och sjukhus. Informationen visar på följderna av att skaka sitt 

barn och också på ett förebyggande arbetssätt hur man tröstar sitt gråtande barn. Resultatet av 

satsningen har visat på färre anmälda fall av SBS. I detta resultat framkommer en önskan från 

sjuksköterskor att alla föräldrar borde få veta de allvarliga konsekvenser som blir för barnet 

vid psykisk eller fysisk misshandel. I Sverige har BVC fått uppdraget att informera om SBS 
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på föräldragrupper samt på hembesöket hos de nyblivna föräldrarna men denna information är 

inte lika utvecklad som i USA.  

Vikten av ett vårdvetenskapligt förhållningssätt 

I resultatet framkommer att sjuksköterskan känner ett ansvar att bibehålla ett professionellt 

förhållningssätt i mötet med föräldern som gjort barnet illa, vilket överensstämmer med SFS 

(1982: 763) att alla människor har rätt till lika vård och ska bemötas med värde och respekt. 

Annan forskning visar dock att föräldrar som låg inne på sjukhus med sitt barn som utreddes 

för misshandel upplevde att de bemöttes med sämre respekt och ärlighet, fick mindre 

information och ignorerades oftare än de föräldrar vars barn låg inne för oavsiktlig skada. 

Däremot upplevde föräldrarna att barnen fick god vård. Enligt denna forskning måste 

sjukvårdspersonal erkänna och övervinna sina brister i kommunikation med dessa familjer. 

Dålig kommunikation mellan sjuksköterska och familj kan stöta bort familjen vilket 

förhindrar god vård för barnet framhåller Ince, Elif, Rubin och Christian (2010). Detta tycker 

författarna är en intressant reflektion att ta upp med kollegor för att alla ska bli bättre i sitt 

bemötande. För att kunna erbjuda familjer stöd krävs en förtroendefull vårdrelation där 

sjuksköterskan får tillgång till och försöker förstå föräldrarnas och barnens livsvärld för att 

kunna svara an på familjens behov (Dahlberg & Segesten 2010, s. 145).  

Vikten av föräldrastöd  

Det som också framkommit i resultatet är sambandet mellan våld i hemmet (domestic 

violence DV) och barnmisshandel. Ändå är det få blivande mödrar som blir screenade för DV 

i andra länder som Skottland (Lazenbatt 2010). I Sverige är det vanligt att alla blivande 

mödrar tillfrågas om erfarenhet av våld i nuvarande och tidigare relationer. Detta görs på 

MVC och är ett viktigt led i att identifiera familjer som behöver extra stöd. Våld i hemmet är 

en stressituation för modern. Rodrigues (2010) visar att stress i livet kan vara den utlösande 

faktorn till att misshandla sitt barn med fysisk bestraffning då toleransnivån blir lägre. En 

mamma som utsätts för våld har svårt att knyta an till sitt barn vilket i sin tur ökar risken för 

våld. Föräldrastöd är här viktigt för att minska stressen, liksom att arbeta med anknytning och 

samspel. Att få undervisning om alternativa copingstrategier att uppfostra och sätta gränser 

kan ge en trygghet i föräldrarollen. Russel, Springer och Greenfield (2010) uppmanar till 

större ansträngningar för mer förebyggande insatser och ingripande i samband med våld i 

hemmet och barnmisshandel.  

 

Vikten av att bygga upp en förtroendefull relation med familjen så att tidiga insatser av 

föräldrastöd kan erbjudas framkommer i resultatet. Att ha ett öppet förhållningssätt, vara 

lyssnande och känna in varje familjs behov är av vikt liksom vara ödmjuk i mötet. I Sverige 

erbjuder MVC/BVC främst mottagningsbesök och föräldragrupper som stöd i föräldrarollen. 

Hembesök erbjuds nästan bara i samband med barns födelse. Upprepade hembesök skulle 

kunna vara en form av föräldrastöd som kan erbjudas inom MVC/BVC. I ett tjugosjuårigt 

program som heter Nurse-Family Partnership som används i tjugotre länder beskrivs en form 

av behandlande hembesök (Olds 2006). Konceptet bygger på att speciellt utbildade 

sjuksköterskor eller barnmorskor gör upprepade hembesök från det att barnet ligger i magen 

tills barnet är två år. Genom programmet ses effekter som färre prematura barn, längre 

intervall mellan barnafödandet, fler ammade och färre skador på barnet (Olds 2006; Dawley, 

Loch & Bindrich 2007). Liknande arbeten görs i Tyskland genom begreppet Family Midwife 

(Ayerle, Makowsky & Schücking 2012). Fergusson (2009) framhåller också att hembesök är 

en mycket viktig del i att identifiera barnmissandel då det till och med kan kännas i 

atmosfären som en intuition eller magkänsla, vilket även framkommer i detta resultat. 
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Magkänslan kan tolkas som ett tyst alarm som väcker sjuksköterskan till att gå djupare in i 

situationen för att kunna belysa det som ligger gömt enligt Ling och Luker (2000). 

 

WHO: s rapport visar att tidiga interventioner som hembesök är något av det som är mycket 

lovande i att minska barnmisshandel. Ju tidigare föräldrastöd kan erbjudas desto bättre, men 

det är aldrig för sent enligt Barth (2009). Det känns skrämmande att sjuksköterskor inte 

upplever att det hör till deras arbetsuppgifter att söka aktivt för att finna barn som utsatts för 

misshandel (Crisp & Green Lister 2008). Genom nationella projektet ”Föräldrastöd- en vinst 

för alla” (2008) satsar Sverige med att förbättra familjers möjlighet att erbjudas föräldrastöd i 

kommunerna. Kan denna kunskap visa på hur familjecentraler, MVC, BVC, förskola/skola 

och socialtjänst kan nå de föräldrar som inte kommer till föräldragrupper och hur kan dessa 

instanser nå utsatta barn innan de riskerar att misshandlas.  

Vikten av tid för reflektion och handledning  

Resultatet påvisar behov av mer kunskap och handledning i samband med ärenden av 

barnmisshandel, vilket fler forskare lyfter fram (Fergusson 2009; Rowse 2009).  Fergusson 

(2009) påpekar även vikten av tid för reflektion för att kunna förstå känslor som infinner sig. 

Tid för reflektion är en bristvara vilket leder till att lunch- och korridorsamtal blir 

reflektionsstunder enligt detta resultat. Att diskutera de ambivalenta känslor som finns ökar 

möjligheterna att kunna bibehålla ett professionellt förhållningssätt anser författarna. 

Handledningens funktion handlar om att stärka yrkesutövarens professionella kompetens och 

skapa en medvetenhet om egna färdigheter, kunskaper, attityder och erfarenheter som gör det 

möjligt att analysera fenomen istället för att ta dem för givna (Ekeberg 2009; Tveiten 2010, s. 

52). Att dela erfarenheter och upplevelser via reflektion skapar en upplevelse av samhörighet 

på arbetsplatsen. Man lär av varandra vilket leder till utveckling och ökad trygghet (Ekeberg 

2009). Trots detta visar Rowse (2009) att det finns känslor som hindrar sjuksköterskor att 

söka hjälp och stöd för sin egen del, då de har en oro för att ha missbedömt situationen eller 

handlat fel. Artikeln beskriver en organisation som heter Named Nurse som har en lista med 

kontaktpersoner som sjuksköterskor kan ringa till för att få stöd i rapportering av 

barnmisshandel, kontakt med domstol, polis och hur det går till att vittna. Detta skulle kunna 

vara något för svenska sjuksköterskors och barnmorskors organisationer att ha möjlighet att 

rådfråga och få stöd i anmälningsärenden. I Australien kan sjuksköterskor rapportera anonymt 

för att det inte ska finnas risk för hot och skada. I Sverige kan socialtjänsten rådfrågas men då 

kan inte namn nämnas på de berörda om det ska förbli anonymt. 

Etiska reflektioner 

Författarna skiljer mellan utsatta barn, alltså de barn som växer upp i riskfamilj, och de barn 

som misshandlas.  Detta är inte samma sak även om riskerna är högre att utsätta sitt barn för 

psykisk eller fysisk misshandel bland riskfamiljer på grund av den stress som 

livsomständigheterna ger.  Dessa föräldrar behöver inte vara de som misshandlar sina barn, 

men de behöver kanske extra stöd i föräldrarollen. Tanken har slagit oss att kunna använda 

någon typ av checklista för att identifiera vilka barn som har störst risk att fara illa, vilket 

används i flera länder. Frågan är dock omtvistad. Dessa checklistor kan vara ett sätt att 

identifiera familjer som kan behöva stöd. Metoden är dock etiskt diskutabel då familjen via 

dessa checklistor kan utpekas som riskfamilj även om barnet aldrig kommer att utsättas för 

misshandel. Andra barn kommer att missas då deras föräldrar inte var en riskfamilj. Det finns 

en risk att man bara ser listan och glömmer att titta på helheten. En annan risk som påpekas 

med dessa checklistor är att om en ängslig, deprimerad mamma fick reda på att hon ingick i 

riskgrupp, kan det skapa mer oro och stress vilket skulle kunna öka risken för misshandel än 

att det skulle bli en stödjande åtgärd (Taylor, Baldwin & Spencer 2008). Dessa tankar om att 



 17 

nå familjer för att kunna erbjuda extra stöd väcker även känslan av att det är svårt att nå 

familjer utan att kränka deras värdighet och integritet, särskilt om de inte själva ser behovet.  

 

Det går att ha en förtroendefull och bra relation med familj som tillhör riskgrupp men det 

kräver självreflektion och en medvetenhet att mötet ska ske med respekt menar Marcellus 

(2004). Svårigheter att både känna sig som ”polis” och vara den som ska vara stödjande kan 

kännas som en konflikt för sjuksköterskan (Tingberg, Bredlöv & Ygge 2008; Marcellus 

2004). 

 

Förslag till framtida forskning 
 

▪ Studera hur svenska BVC-sjuksköterskor och barnmorskor dokumenterar psykisk  

   misshandel, tidigare forskning har påvisat att det finns stora brister och att det är svårt att  

   dokumentera det som inte kan ses.  

▪ Att fortsätta forska om åtgärder som kan förhindra barnmisshandel. 1996 deklarerade the  

   World Health Assembly våld som en huvudangelägenhet i folkhälsan. Våld inte bara förstör  

   människors liv, splittrar familjer utan förorsakar också stora kostnader i samhället (Krug,  

   Mercy, Dalhberg & Zwi 2002). 

 

Praktiska implikationer 
 

Som barnmorska/sjuksköterska är det av största vikt att ha erforderliga kunskaper i vilka 

tecken som finns för att kunna identifiera de barn som riskerar att fara illa. 

 Sjuksköterskan/barnmorskan behöver professionell handledning, individuellt eller i 

grupp. 

 En handlingsplan om de åtgärder som kan göras, liksom påvisa vilka resurser som 

finns på den enskilda arbetsplatsen, vårdcentral eller familjecentral, för arbetet med 

familjer som är i behov av extra stöd. 

 Kontinuerliga möten med personal inom socialtjänsten.  

 Utbildning om barnmisshandel. 

 Skapa en god vårdrelation. Ställa öppna frågor om hur tillvaron och samspelet upplevs 

med barnet. Ha ett vårdvetenskapligt förhållningssätt. 

 Informera föräldrar om farliga konsekvenser som blir om de skakar sitt barn i ilska 

eller trötthet. Visa på sätt att trösta sitt barn och uppmuntra vikten av föräldrars egen 

vila och stöd från nätverket under spädbarnsperioden. Informationen bör vara både 

muntlig som skriftlig broschyr, även film kan vara positivt.  

 

Slutsatser 
 

Sjuksköterskor upplever det som en emotionell och svår uppgift att möta familjer med 

bristande omsorgsförmåga om sina barn. Trots känslor som avsky har sjuksköterskan ett 

ansvar att bibehålla ett professionellt förhållningssätt gentemot familjen och en vilja att hjälpa 

de utsatta barnen. Sjuksköterskan ska vara vårdande, stödjande och skyddande. I 

familjeperspektivet har vårdaren barnets bästa i fokus. För att kunna identifiera, stödja och 

anmäla familjer där barn far illa behövs samverkan mellan olika professioner som MVC, 

BVC, förskola och socialtjänst. Bra rutiner med handlingsplan och riktlinjer på arbetsplatsen 

stärker sjuksköterskorna i sitt uppdrag, likaså att få professionell handledning och tid för 
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reflektion med kollegor. Dock visar resultatet att detta inte alltid fungerar men sjuksköterskan 

ser det som ett behov. Psykisk misshandel är den totalt vanligaste formen av barnmisshandel 

men den form av misshandel som är svårast att upptäcka och rapportera. Mer kunskap och 

reflektioner kring psykisk misshandel efterfrågas. Denna kunskap som framkommit i denna 

studie skulle kunna leda till att fler barn identifieras och rapporteras. Genom att ha ett öppet 

förhållningssätt och möta varje familj med respekt och trygghet kan det leda till att stärka 

föräldraskapet som förhindrar barnmisshandel. Tidiga insatser av hjälp och stöd till både 

föräldrar och barn är viktiga då forskning påvisar att barnmisshandel ger långtgående 

konsekvenser i vuxenlivet, ett livslidande som påverkar hälsan och känslan av välbefinnande. 

Utan föräldrastöd kan risk finnas att den negativa spiralen med problem fortsätter även till 

nästa generation.  
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Titel: 
Barn som far illa i 
sin hemmiljö – 
BVC-
sjuksköterskans 
upplevelser av att 
möta och hjälpa 
barnen 
 
Författare: 
Söderman, 
Annika & 
Jackson, Karin. 
 
Tidskrift: 
Vård I Norden 
 
Årtal: 
2011 
 
 

Nursing- 
perspektiv,  
Barnperspektiv,  
Familjeperspektiv 

Beskriva BVC-
sjuksköterskans 
erfarenheter i att 
möta och hjälpa barn 
som är utsatta för 
barnmisshandel i sin 
hemmiljö.  

Beskrivande design 
med en kvalitativ 
ansats. Sex BVC-
sköterskor blev 
intervjuade. Alla var 
kvinnor med en 
medelålder av 56 år. I 
genomsnitt hade de 
arbetat på BVC i 22.7 
år. De arbetade i olika 
bostadsområden i 
länet: storstad, mindre 
städer och mindre orter 
för att få variation i 
studien. 
Inklusionskriterier var 
minst tre års BVC-
erfarenhet och att ha 
mött barn som farit illa. 

Artikeln beskriver 
sjuksköterskans 
erfarenheter att möta 
barnmisshandel. Tre 
övergripande teman 
analyserades fram: 
upplevelsen av att få insikt 
i att ett barn far illa; 
upplevelsen av en svår 
arbetsuppgift och 
upplevelsen av stöd. I 
studien framkom det som 
en svår uppgift att fatta 
beslut att rapportera till 
socialtjänsten. BVC-
sköterskor har 
erfarenheter i att både 
erbjuda och få stöd. 

Titel: 
How the Health 
Care Nurse 
Supports and 
Enhances the 
Child´s 
Attachment to 
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Författare: 
Johansson, Ann-
Marie; Landahl, 
Inga & Adolfsson, 
Annsofie 
 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Clinical Medicine 
 
Årtal: 
2011 
 

Nursing- 
perspektiv, 
Barnperspektiv 

Få en insikt om hur 
BVC-sköterskan 
stödjer och 
uppmuntrar 
bindningen mellan 
barnet och 
föräldrarna vid 
ordinarie kontroller 
på BVC.  

Kvalitativ metod med 
grupp-intervjuer med 
totalt arton BVC-
sjuksköterskor som 
enbart arbetade med 
BVC, hade 
vidareutbildning som 
distrikt- eller barn-
sjuksköterska i Västra 
Götaland. Dessa 
rekryterades via 
”snowball sampling”. 
Sjuksköterskorna 
delades in i 4 grupper 
med fyra eller 5 
deltagare i varje. Alla 
deltagare var kvinnor, 
deras arbetserfarenhet 
inom BVC sträckte sig 
från två till 30 år. 
Resultatet 
analyserades varefter 
de delades in i två 
domäner: bygga upp ett 
förtroende och erbjuda 
stöd. 

Via den analyserade data 
framträder vikten av BVC-
sköterskans roll och 
ansvarsområde att stärka 
föräldrarollen, bygga 
förtroende för att därmed 
kunna erbjuda det stöd 
som behövs för att barnet 
och föräldrarna ska få en 
god anknytning. En hjälp 
kan vara att själv vara 
modell, bekräfta 
föräldrarna att de är 
kompetenta föräldrar, 
informera; använda 
leksaker som stöd och 
undervisa om barnets 
utvecklingsförmågor; olika 
samarbetspartners med 
bl.a. MVC, socialtjänsten 
och läkare. Genom 
ordinarie möten kan 
sjuksköterska upptäcka 
där det brister i anknytning 
vilket kräver mer insatser 
för att förhindra barnets 
påverkan av utveckling 
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och social interaktion i 
framtiden. 
 
 

Titel: 
Child protection 
and public health: 
nurses´ 
resonsibilities  
 
Författare: 
Crisp, R.Beth & 
Green Lister, 
Pam 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
Årtal: 
2004 
 

Nursing- 
perspektiv, 
 

Utforska 
sjuksköterskans  
förståelse av sin 
professionella roll i 
sitt ansvar  att 
skydda barn som 
riskerar 
barnmisshandel.  

Kvalitativ 
intervjubaserad metod. 
99 sjuksköterskor med 
olika befattningar i 
Skottland blev 
intervjuade, antingen i 
grupp eller individuellt. 
Frågorna handlade om 
sjuksköterskors 
erfarenheter i att 
skydda barn som 
riskerar misshandel.  
Intervjuerna 
analyserades till teman  
. 

Sjuksköterskorna är inte 
överens om sitt 
ansvarsområde kring 
barnmisshandel. Många 
tycker inte att det hör till 
deras arbetsuppgifter att 
aktivt söka för att 
identifiera misshandel. De 
ansåg att detta ligger för 
långt ifrån deras 
traditionella 
arbetsuppgifter att vara 
vårdande och stödjande, 
resurser är ett annat 
hinder. BVC-
sjuksköterskor anser att de 
får ta större ansvar i att 
identifiera barnmisshandel 
men de önskar att alla 
sjuksköterskor tog detta 
som sitt ansvar.   

     

Titel: 
Protecting 
children: intuition 
and awareness in 
the work of 
health visitors 
 
Författare: 
Ling, S. Margaret 
& Luker, A. 
Karen 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
Årtal: 
2000 
 

Nursing- 
perspektiv 

Vad är det som gör 
att sjuksköterskan vill 
utforska vidare i ett 
möte eller händelse 
som väcker oro att 
vilja identifiera barn 
som riskerar att fara 
illa. Författarna ska 
försöka få förståelse 
av en speciell form 
av kunskap som 
sjuksköterskor 
benämner som 
”intuitivt medvetande” 
eller ”magkänsla”.  
 

Etnografisk studie med 
både observationer och 
intervjuer under en 2-
årsperiod. Via en etisk 
kommitté valdes 60 
sjuksköterskor ut att få 
frågeformulär om deras 
erfarenheter i arbetet 
att möta familjer de 
varit bekymrade för. 
Utav dessa svarade 45 
stycken, varav 16 
valdes ut att delta i 
studien, 2 ytterligare 
tillkom under studiens 
gång. Författarna 
observerade 28 
hembesök hos familjer 
som gett sitt 
godkännande. 
Djupintervjuerna varade 
mellan 45 min och 2 
timmar med de utvalda 
sjuksköterskorna, 6 
chefer och den högste 
chefen som hade 
ansvar för barns skydd i 
distriktet.  
 

Intuition eller intuitivt 
medvetande beskrivs som 
”magkänsla” vilket 
förklaras som ett tyst alarm 
som väcker 
sjuksköterskans 
medvetande om att vilja 
utforska vidare i en viss 
situation. Författarna 
beskriver det som ett 
osynligt sökarljus för att 
belysa situationer och visa 
på dess gömda mening. 
Magkänslan kan fungera 
både i att upptäcka och 
förhindra barnmisshandel. 
Hinder är dess 
ovetenskapliga natur – 
bristen på objektivitet 
begränsar dess värde 
menar vissa 
sjuksköterskor medan 
andra inte delar samma 
uppfattning. Är magkänsla 
en tyst kunskap baserad 
på utbildning och 
erfarenhet? Hur som helst 
påvisas att sjuksköterskor 
identifierar barn som far 
illa med sin ”intuition”.                                                             
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e in clinical 
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abuse and their 
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Tingberg, B., 
Bredlöv, B., 
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Journal of clinical 
nursing.  
 
Årtal: 
 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nursing-
perspektiv. 

 
 
 
 
 
Att identifiera 
sjuksköterskors 
erfarenhet i den 
kliniska vården av 
barn som utsatts för 
misshandel. Målet 
var att bedöma hur 
sjuksköterskan 
upprätthåller ett 
professionellt 
förhållningssätt  
speciellt när den 
misstänkte är en 
förälder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ design. Elva 
sjuksköterskor som 
vårdat misshandlade 
barn på ett 
barnsjukhus, 
intervjuades. 

 
 
 
 
 
 
Sjuksköterskorna 
upplevde svårigheter att 
upprätthålla ett 
professionellt 
förhållningssätt. De hade 
ambivalenta känslor mot 
föräldrarna. Ett missnöje 
fanns angående 
sjuksköterskans 
motstridiga roller, både en 
dömande och vårdande 
funktion. 

Titel:  
Paediatric 
nurse´s 
identification of 
violence against 
children.   
 
Författare: 
Pabis´, M., 
Wronska, I., 
Slusarska, B. & 
Cuber, T.   
 
Tidskrift: 
Journal of 
advanced 
nursing.   
 
Årtal:  
2011 

Nursing- 
perspektiv 

En  kvantitativ 
utvärdering av 
barnsjuksköterskors 
kompetens att 
bedöma och 
diagnostisera samt 
vilka interventioner 
som används i 
vården av 
misshandlade barn. 

Studien är baserad på 
tvärsektionell data från 
sammanställning av 
frågeformulär. 160 
sjuksköterskor 
anställda på 
barnavdelningar på 
sjukhus i två stora 
städer i Polen deltog. 
Datainsamlingen 
skedde mellan 
december 2005 och 
mars 2006. 
Frågeformuläret var 
baserat på 
internationell litteratur 
angående battered 
child syndrome. 

Battered child syndrome 
verkar vara ett relativt 
vanligt fenomen i Polen. 
Ca 86% av 
sjuksköterskorna hade 
stött på detta i arbetet.  Ca 
61% hade vårdat 
misshandlade barn. Den 
vanligaste formen var 
försummelse. 

Titel: 
Safeguarding 
children and 
public health: 
Midwives´respon
sibilities.   
 
Författare: 
Lazenbatt, A.   
 
Tidskrift: 
Perspectives in 
Public Health.   
 
Årtal:  

Barnmorskans 
perspektiv 

Att jämföra likheter 
och skillnader hur 
barnmorskor i 
primärvård 
respektive 
sjukhusvård förhåller 
sig till förekomsten 
av våld i nära relation 
och barnmisshandel.  
Hur deras roll 
uppfattas och deras 
vilja att identifiera 
misshandel, 
journalföra och 
anmäla misstänkt 

En enkät sändes till 861 
barnmorskor inom 
primärvård och 
slutenvård i Nord Irland. 
488 barnmorskor 
svarade, en 
svarsfrekvens på 57 %. 
Enkäten utvärderades 
genom explorativ 
faktoranalys. 

Barnmorskor i 
primärvården hade fått 
mer kunskap om våld i 
nära relation och 
barnmisshandel. Trots att 
både barnmorskor inom 
slutenvård och primärvård 
var medvetna om 
sambandet mellan våld i 
nära relation och 
barnmisshandel hade 
barnmorskor i 
primärvården stött på fler 
misstänkta och bekräftade 
fall av barnmisshandel. 
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2010 barnmisshandel. Dock sågs att trots att 12 
% av 
primärvårdsbarnmorskorna 
identifierat barnmisshandel 
så anmälde bara 2% av 
barnmorskorna. 

Titel:  
Nurses´ 
contribution to 
child protection.  
 
Författare: Land, 
M. & Barclay, L.   
 
Tidskrift: 
Neonatal, 
paediatric and 
child health 
nursing.  
 
Årtal: 2008    

Nursing- 
perspektiv. 

Att utforska bvc-
sjuksköterskors, 
barnsjuksköterskors 
och skolsköterskors 
kunskap och 
förståelse om 
barnmisshandel och 
försummelse.  Att 
identifiera 
sjuksköterskornas 
uppfattning om sin 
roll och engagemang 
i att skydda barnen. 
Att identifiera de 
hinder som kan 
finnas i deras arbete. 

Kvalitativ metod. Åtta 
deltagare som hade 
arbetat minst två år 
som sjuksköterskor 
med barn och deras 
familjer intervjuades. 
Ett antal kärnfrågor och 
öppna frågor användes 
för att deltagarna skulle 
ha möjlighet att berätta 
om sina erfarenheter. 

Tre områden identifierades 
som påverkar 
sjuksköterskornas 
möjlighet och effektivitet i 
arbetet med utsatta barn. 
Dessa var organisatoriska 
strukturer, institutionell 
praxis och regelverk. Det 
finns behov av 
tvärvetenskapliga metoder 
och riktlinjer som hjälper 
sjuksköterskan att tidigt 
identifiera risker för 
barnmisshandel och för att 
kunna stödja familjen. 
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Bilaga 2 

 
                                       

 

                                      Redovisning av slutliga sökträffar 

Databas Sökord Antal träffar Antal valda 

Summon 

Nurse*, identify*, child 

abuse 13  3 

Summon Midwif*, safeguarding 3 1 

Swemed+ 

Child abuse AND nurs* 

AND family 3 1 

Swemed+ Protecting child* AND nurs*  

1 samma som 

ovan 

Medline 

Child abuse, nurs*, 

safeguarding children 3  0 

Cinahl 

 

Child abuse AND nurs* 

AND support AND identif* 20 

3 varav 2 sedan 

tidigare 

Summon 

 

Attachement* AND nurs* 

AND support AND famil* 14089 1(den första) 

 


