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Sammanfattning    

 

Barn kan ha det svårt och fara illa på olika sätt i sina familjer. När dessa barn kommer 

till vården finns det en risk att hälso- och sjukvårdspersonal saknar kunskaper och 

riktlinjer om hur de ska upptäcka och ta hand om sådana barn. Därför kan det vara av 

vikt att beskriva hur en distriktssköterska kan identifiera barn som far illa för att barn 

som far illa ska kunna upptäckas i tid samt att hjälpinsatser sätts in så tidigt som möjligt 

för att kunna öka dessa barns välbefinnande och minska deras lidande. Vår 

frågeställning var: vilka metoder finns det för att kunna upptäcka ett utsatt barn? Syftet 

med studien är att beskriva hur distriktssköterskan kan arbeta för att identifiera barn 

som far illa. 

Studien är en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar analyserats enligt Friberg 

(2006). Resultatet beskrivs i tre huvudkategorier: Ökad kunskap, Dokumentationens 

betydelse och Ökad medvetenhet om problemet. Första kategorin beskrivs med tre 

underkategorier: att genomgå fortbildning, att få handledning och att samverka, andra 

kategorin har inga underkategorier och den tredje kategorin beskrivs med fyra 

underkategorier: att träna att våga se problemet, att ha helhetssyn på familjen, att lära 

känna familjen och att känna igen tecken. Resultatet visar på olika metoder som 

distriktssköterskan kan använda sig av för att identifiera barn som far illa samt att 

distriktssköterskor upplever stor osäkerhet i mötet med ett barn som far illa och dess 

familj. Det finns en brist på medvetande om problemet och behov av mer utbildning och 

klara rutiner inom detta område. De metoder och det resultat som den här studien visar 

skulle det kunna bidra till att barn som far illa skulle kunna upptäckas i tid samt att 

hjälpinsatser sätts in så tidigt som möjligt för att kunna öka dessa barns välbefinnande 

och minska deras lidande. 

 

Nyckelord: Child abuses, identification, maltreatment, neglect and nurse. 
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INLEDNING 
Enligt socialtjänstlagen (SoL), 14 kap. 1§ är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att 

göra anmälan till socialnämnden vid misstanke om att ett barn far illa. Det är inte sällan 

som man inom hälso- och sjukvården upptäcker att barn har skador eller psykiska 

störningar som har sin grund i övergrepp eller olämplig behandling i hemmet. Ett 

rimligt antagande, som gjordes i den statliga utredningen "Barnmisshandel” (SOU 

2001:72) är att omkring 1/1000 av små barn under 1 års ålder varje år utsätts för 

allvarlig fysisk misshandel. Förövaren är oftast föräldrar eller annan närstående/bekant.  

Enligt Barnombudsmannen (2008a) påvisar tidigare forskning och rapporter att 

anmälningsskyldigheten inte fungerar tillfredställande. Enligt Barnombudsmannen 

(2008b) skall alla lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa att barnet skyddas mot alla 

former av diskriminering eller bestraffning. Enligt Rättsnätet (2009) är Sverige ett 

föredöme när det gäller barnaga jämfört med många andra länder. 1979 infördes förbud 

mot aga av barn och regleras enligt SFS 1995:974. Denna studies avsikt är att belysa 

hur distriktssköterskan kan arbeta för att identifiera barn som far illa. Kunskap om vilka 

metoder som finns för att upptäcka ett utsatt barn kan leda till att distriktssköterskan 

tidigt kan upptäcka dessa barn och ge dem adekvat hjälp och därmed minska deras 

lidande. 

 

BAKGRUND 

Barn som far illa 

Barn kan ha det svårt och fara illa på olika sätt i sina familjer. En vanlig indelning av 

”barn som far illa” grundar sig på att de utsatts för fysiskt eller psykiskt våld samt aktivt 

eller passivt våld (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2007). Även Miall, Rudolf och 

Levene (2004) skriver att det finns olika typer av misshandel och försummelse såsom 

fysisk misshandel, psykisk misshandel, försummelse, sexuella övergrepp samt de så 

kallade icke- accidentella skadorna. Barn som far illa kan upptäckas genom att 

anamnesen inte är övertygande samt att den inte stämmer med den aktuella skadan och 

att vårdnadshavare söker sjukvård sent i förloppet. Barn som inte kan krypa eller gå kan 

inte ådra sig skador själv och då bör särskild misstänksamhet väckas hos 

distriktssköterskan. Föräldrarnas förklaring om hur skadorna har uppstått varierar och 

stämmer inte med skadans utseende. Sandberg och Elander (1994) menar att det är 

omöjligt att veta hur vanligt förekommande dessa problem är då säker dokumentation 

saknas. Miall m.fl.,  (2004) anser att när distriktssköterskan träffar barn med kroppsliga 

skador skall hon/hanvara noggrann med anamnesen som är viktig samt att han/hon ska 

ställa frågor om hur barnet ådrog sig den aktuella skadan. Miall m.fl. (2004) menar att 

handikappade och förtidigt födda barn löper större risk att drabbas av misshandel samt 

om föräldrarna byter partner. Misshandel orsakar troligen lidande hos det lilla barnet, 

men lidandet är en persons egna levda erfarenhet och är därför unikt för varje individ 

(Kahn & Steevs, 1995). Eriksson (1994) menar att det oftast är vi människor som 

orsakar varandras lidande. Att åsamka någon annan lidande innebär att kränka 

värdigheten genom att inte bekräfta denne som fullvärdig människa, att inte se 

människan som en helhet. Eriksson talar om olika typer av lidande som kan ses inom 

vården, så som sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Hon menar att 
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sjukdomslidande handlar om kroppsligt lidande som fysisk smärta eller skam, skuld och 

förnedring, som är förknippad med sjukdom och behandling. Vårdlidande uppstår 

genom handlingar inom vården. Det kan handla om att barn som far illa kränks, straffas 

eller fördöms eller genom att vårdaren utövar makt eller inte ser patientens behov. 

Lidande har med individens livssituation att göra samt påverkas av dennes sjukdom 

och/eller ohälsa. Detta kan innefatta hot mot personens existens. Om lidandet inte kan 

elimineras bör det lindras. Genom att tillgodose patienters behov av vård, visa respekt 

och respektera denne som människa kan lidande lindras (Eriksson, 1994). Ett av 

distriktssköterskans primära mål är att lindra eller förhindra lidande och att arbetet 

inriktas på att försöka uppnå ett bättre välbefinnande för patienten (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

Passivt eller aktivt, fysiskt eller psykiskt våld 

Sandberg och Elander (1994) anser att barnmisshandel avser både fysiskt och psykiskt 

våld, som antingen är passivt eller aktivt. Som aktivt fysiskt våld räknas systematiskt 

eller tillfällig kroppslig aga och även etniskt eller religiöst betingad vägran att låta 

barnet få nödvändig medicinsk behandling som t.ex. blodtransfusion eller 

insulinbehandling. Passivt fysiskt våld innebär bristande tillsyn, kroppslig vanvård eller 

försummelse av barnets känslomässiga, intellektuella och sociala behov, och kan grunda 

sig i bristfällig kunskap, låg begåvning, personlighetsstörningar, otillräcklig ork eller att 

föräldrarna saknar inlevelseförmåga. Distriktssköterskans roll har stor betydelse i 

sådana fall och i distriktssköterskans arbete ingår bl.a. hälsoundersökning av barn som 

har till syfte att ta reda på om barnet utvecklas normalt och att identifiera avvikelser och 

hälsorisker. När misstankar finns om att barn far illa skall distriktssköterskan kontakta 

socialtjänsten, som kan få till uppgift att skydda de barn vars hälsa är i fara av sociala 

skäl.  

 

Aktivt psykiskt våld innefattar övergrepp som verbala kränkningar, hån, hotelser eller 

bestraffningar som inlåsning eller övergivande. Passivt psykiskt våld handlar mer om 

föräldrarnas egen oförmåga att tillfredsställa barnets behov då de är så upptagna av sig 

själva och sina problem att de inte ser barnet och dess behov (Hagelin m.fl., 2007). 

Distriktssköterskan har primärt ansvar för patientens omvårdnad, och han/hon ansvarar 

för att skapa en vårdrelation som utgår från patientens livssituation, upplevelser och 

behov vid sjukdom och ohälsa (Bergius, Palmqvist, Holm& Öhlèn, 2004). William 

(2001) anser att en god vårdrelation bidrar till att patienten upplever välbefinnande, 

hälsa och återhämtning. När en persons uppfattning av sig själv och sin omvärld hotas 

oavsett på vilket sätt, upplever denne ett lidande (Bengtsson, 2005).  

Icke-accidentella skador 

Miall, Rudolf och Levene (2004) uppger att typiskt för icke-accidentella skador är 

skador hos mycket små barn. Exempel på sådana skador kan vara allt från multipla 

skador av olika ålder, typiska skador för misshandel beroende på placering och karaktär, 

eller att barnet signalerar genom sitt beteende eller genom anamnesen att det har utsatts 

för misshandel eller sexuella övergrepp. Troligen är icke- accidentella frakturer vanligt 

förekommande hos misshandlade barn. Bandyopadhyay och Yen (2002) skriver att barn 

som misstänks vara utsatta för misshandel och som har frakturer har ofta även tecken på 
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fler andra skador på kroppen som uppstått vid olika tillfälle. Vissa skador kan vara 

gamla och andra nytillkomna. 

 

Sexuella övergrepp eller utnyttjande av barn innefattar både lindrigare och grövre 

former av övergrepp och våld. Sexuellt utnyttjande av barn kan innefatta att barnet 

utsätts för onormala smekningar utan våldsinslag eller att barnet tvingas titta på när 

vuxna har sex. Mest sårbara för sexuella övergrepp är barn vid övergången till 

puberteten (Hagelin m.fl., 2007). Ett barn som utsätts för sexuella övergrepp kan ibland 

upptäckas vid kroppslig undersökning av barnet. Distriktssköterskan kan i dessa fall 

finna blåmärken eller sprickor kring barnets könsorgan eller anus (Hornor, 2005). 

Shaken baby syndrom 

Shaken baby syndrom är när barn skakas hårt vilket kan leda till att dessa barn drabbas 

av subdural hematom som är en blödning som orsakas genom ruptur av bryggvenerna 

vid skakningen. Föräldrar söker då ofta akut vård för kramper, gnällighet, slöhet, 

kräkning eller dålig tillväxt hos sitt barn (Miall, Rudolf & Levene, 2004). För att 

förhindra att dessa fall uppstår kan sjuksköterskan på BVC informera nyblivna föräldrar 

om effekterna av att ett barn skakas, detta kan med fördel göras redan vid det första 

mötet med familjen (Hagelin m.fl., 2007). Det bör tas i beaktande att familjen är 

hjälpsökande, i behov av stöd och uppföljning. Kommunikationen mellan familjen och 

distriktssköterskan underlättas av att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan 

distriktssköterskan och familjen. Genom kontinuerlig dialog skapas en trygghet för 

familjen som främjar vårdrelationen då det blir lättare för distriktssköterskan att 

upptäcka behov av stöd (Thörnqvist, 2001).  

Försummelse av barn 

När föräldrarna eller vårdnadshavaren inte kan tillgodose barnets grundläggande behov 

av omsorg såsom näring, hygien och trygghet handlar det om försummelse. Det kan 

också handla om att barnet inte får den stimulans som dess ålder är anpassad till eller att 

barnet inte får den kärlek den behöver. Försummelse kan också handla om att 

föräldrarna inte kan visa barnet känslor (Kotch, Lewis, Hussey m.fl., 2008). 

Försummelse kan också ses vid förlust av sin livspartner där den överlevande föräldern 

har fullt upp med sin egen sorg så att barnet i detta fall kan försummas och åsidosätts 

genom att föräldern saknar ork för att besvara barnets frågor, behov och känslor. Barn 

som mister en närstående har stort behov av att bearbeta sorgen.  Här har 

distriktssköterskan i uppgift att finnas som stöd och trygghet för barnet. 

Distriktssköterskans uppgift är att förmedla kontakt med hjälp för samtal för barn som 

behöver hjälp med bearbetningen och att finnas till som en trygghet för barnet enligt 

Bergius, Palmqvist, Holm och Öhlèn (2004). Distriktssköterskans insatser kan ha 

avgörande betydelse för barnet, genom sina insatser kan onödigt lidande förhindras.  

Distriktssköterskan skall i sitt bemötande med barn ta hänsyn till barnets ålder samt 

försöka att läsa av vad barnet har för behov och i de fall där det behövs samordna 

kontakter med andra specialister. Barns utveckling och beteende påverkas av 

försummelse och misshandel och då behöver barnet hjälp och stöd av 

distriktssköterskan som förmedlar till andra professioner om nödvändig hjälp. Det som 

krävs är att skapa bra förutsättningar för ett samarbete med barnet genom att 

informationen anpassas så att barnet förstår (Kirkevold & Strömsnes Ekern, 2003). 

Distriktssköterskans arbete handlar enligt Browne (1995) till stor del om att förebygga 
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barnmisshandel, samt att vara en länk mellan det drabbade barnet och de sociala 

myndigheterna. Det är viktigt att distriktssköterskan för journalanteckningar om alla 

kontakter och undersökningar av barnet vilket är en av hennes skyldigheter enligt 

patientjournallagen (PjL) 1 § som säger att det skall, vid vård av patienter inom hälso- 

och sjukvården, föras patientjournal för varje patient och får inte vara gemensam för 

flera patienter. Med vård avses även undersökning och behandling. Skyldigheten att 

föra journal gäller även om patienten inte själv tagit initiativ till vården. Kravet på 

journalföring gäller i alla situationer eller verksamheter som innehåller individuellt 

inriktade vård- och behandlingsmoment (Socialstyrelsen, 2005).  

Familjer i behov av stöd 

Barn ur alla socioekonomiska klasser kan utsättas för misshandel. Barn som bor hos 

ensamstående föräldrar drabbas oftare av misshandel än barn som bor med båda 

föräldrarna. Familjens storlek kan också ha betydelse, i familjer med fler än fyra barn 

ökar risken för att barn inte får tillräckligt med uppmärksamhet (Mulryan, Cathers & 

Fagin, 2004). I samhället idag finns det familjer som anses ligga i riskzonen där barn 

kan fara illa. Dessa familjer är på ett eller annat sätt sköra eller sårbara och kan ge 

anledning till att sjuksköterskor känner oro för att barnet skall fara illa. Föräldrarna kan 

t.ex. själva ha haft det svårt i barndomen i form av fysiskt eller psykiskt våld. 

Föräldrarna kan ha bristande impuls och/eller stresstolerans, fysiska eller psykiska 

hälsoproblem, lida av kognitiv funktionsnedsättning eller vara drabbad av andra sociala 

och personliga svårigheter. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att avgöra hur barnets 

situation är men i sårbara familjer där risk att barnet kan fara illa skall han/hon lita på 

sin intuition om oro finns för att barnet far illa. Distriktssköterskor som känner oro över 

ett barn eller dennes familj har sällan fel, vilket tyder på att farhågorna skall tas på 

allvar (Hagelin m.fl., 2007).  Distriktssköterskan är den som oftast står för kontinuitet i 

kontakterna med barnet och dess familj genom t.ex. mottagnings arbete, hembesök samt 

olika gruppträffar och har därmed en central roll när det gäller att ge råd och stöd 

angående barnets hälsa och utveckling, ett preventivt arbetssätt (Hagelin m fl., 2007). 

Hagelin skriver också att distriktssköterskan ska utveckla lokalt kontaktnät med bl.a. de 

verksamheter som arbetar med barn och själv ta kontakt när samarbete krävs. 

Distriktssköterskan ska även ha god kännedom om patientens rättigheter och kunna 

förmedla kontakt med rätt instans. Då distriktssköterskan ska kunna hantera situationer 

där våld, hot om våld eller risk för skada föreligger, blir detta extra viktigt 

(Socialstyrelsen, 2007).  

Distriktssköterskans arbete ur ett folkhälsoperspektiv 

Barnhälsovården har stor möjlighet att genom det hälsofrämjande arbetet minska ohälsa 

både i ett kort och långsiktigt perspektiv. Barnhälsovården är idag en etablerad 

verksamhet och de flesta föräldrar kommer till BVC för att få möjlighet till 

hälsoundersökning, vaccination och rådgivning. Distriktssköterskan träffar familjen 

regelbundet med mål att skapa en trygghet i föräldraskapet och distriktssköterskan finns 

tillgänglig med sin kompetens för att stötta familjen (Lindberg & Lagerkrantz, 2007). I 

kompetensbeskrivningen, utformad av Socialstyrelsen (2007), beskrivs att 

distriktssköterskan måste kunna genomföra individinriktade förebyggande insatser 

inklusive folkhälsoarbete vilket innefattar bland annat att arbeta för livsstilsförändringar 

samt att genomföra hälsoupplysning enskilt och i grupp. 
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Förebyggande arbete 

Enligt Regeringskansliet (2008) är de övergripande målen för barnhälsovården att 

minska dödlighet, sjuklighet och handikapp hos barn, att minska skadlig påfrestning på 

föräldrar och barn, samt stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och 

härigenom skapa gynnsamma förhållanden för barnen. Stöd i föräldraskapet har blivit 

allt mer betydelsefullt och arbetet har blivit mer inriktat på att se barnets hela 

livssituation genom att främja trygghet, utveckling och välbefinnande. Med 

förebyggande arbete menas att arbeta för att hindra uppkomsten av skada eller sjukdom 

vilket bör pågå kontinuerligt, såväl på individ- som samhällsnivå (Licence, 2004). Ett 

förebyggande arbete kan i vissa fall påbörjas redan innan barnet är fött. Ett sådant 

exempel är när det gäller post partum depression. Post partum depression (ppd) har 

samma kliniska bild som vanlig depression men påverkar inte enbart den nyblivna 

mamman utan även barnet och resten av familjen. Blir tillståndet långvarigt kan barnet 

påverkas känslomässigt, intellektuellt och barnets sociala utveckling kan drabbas 

(Hagberg, Marsàl & Westgren, 2008). Mödrahälsovården bör utarbeta rutiner för att 

identifiera kvinnor som kan riskera att drabbas av post partum depression. Det finns 

idag en självskattningsskala som används inom BHV för att upptäcka mödrar som kan 

vara drabbade av ppd.  Denna skala skall enbart användas som hjälpredskap och skall 

kompletteras med samtal och klinisk bedömning av den nyblivna modern (Wickberg & 

Hwang, 1997).  

 

Förebyggande arbete inleds innan barnet är fött genom regelbundna kontroller av 

blivande modern hos barnmorska och som följs upp efter födelsen. Barnhälsovården 

kan erbjuda rådgivning och uppföljning av barn och föräldrar. Distriktssköterskans 

främsta plikt är att se till barnets bästa och se till dennes behov men vara medveten om 

barnets och familjemedlemmarnas skilda behov och rättigheter (Kirkevold & 

Strömsnäs, 2003). Enligt Wright och Leahey (1998) innefattar familjecentrerad 

omvårdnad att distriktssköterskan ser familjen som en helhet och försöker förstå deras 

hälsoproblem. Familjevård definieras som tillförande av ny information till 

familjesystemet, som kan hjälpa familjen att finna nya beteenden. Distriktssköterskan 

bör ha god samtalsteknik och vara lyhörd.  

 

Något distriktssköterskan kan och bör göra för att förebygga att barn far illa är 

hembesök till familjen. MacMillan, Wathen, Barlow, Fergusson, Leventhal och Heather 

(2009) skriver i sin studie att hembesök kan vara ett bra sätt att jobba preventivt mot 

barn misshandeln men att det är viktigt att man gör hembesök när barnet är fött.  Vidare 

skriver de om vikten av partner relation mellan distriktssköterskan och föräldrar. 

William (2001) anser att en god vårdrelation bidrar till att patienten upplever 

välbefinnande, hälsa och återhämtning. Dahlberg m.fl., (2003) menar att en god 

vårdrelation innebär ett professionellt engagemang från distriktssköterskans sida och att 

ansvaret för denna relation är alltid distriktssköterskans som bör se till att vårdrelationen 

blir positiv. Förståelse och ömsidighet är en förutsättning för att en god vårdrelation ska 

kunna uppstå där tillit mellan patient och vårdgivare uppkommer. Vårdgivaren bör se 

patienten som en unik människa och vårdtagaren ser förhoppningsvis på vårdgivaren 

som en hel människa som bryr sig och förstår och inte enbart som vårdgivare. Först då 

kan distriktssköterskan förstå patienten och hur den upplever hela situationen.  
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Samarbete mellan distriktssköterska och familj 

Förutsättning för ett gott samarbete mellan föräldrar och distriktssköterska är att 

föräldrarna känner förtroende och tillit till distriktssköterskan. Detta underlättas av ett 

arbetssätt präglat av kontinuitet och lättillgänglighet, för föräldrarna. Genom en god 

relation mellan distriktssköterskan och familj kan distriktssköterskan förebygga skadlig 

behandling av barn (Hagelin m.fl., 2007). Problem i familjerna måste uppmärksammas 

och handläggas aktivt. Distriktssköterskan bör ha ett öppet förhållningssätt och 

förståelse för familjen och deras livssituation vilket utgör grunden för den holistiska 

vården. Om distriktssköterskan jobbar utifrån ett livsvärldsperspektiv uppmärksammas 

familjens vardagsvärld och dagliga tillvaro vilket innebär att se, förstå, beskriva samt 

analysera världen som den upplevs av familjen. Ett sådant förhållningssätt gör att 

familjen känner att distriktssköterskan är mottaglig för deras lidande och behov. Att 

lindra lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande är målet med vårdandet. 

Detta kan bli möjligt genom att se varje persons upplevda lidande och välbefinnande 

som unikt (Dahlberg et al., 2003). Distriktssköterskan ska vara medveten om att familjen 

kan vara i behov av att bearbeta sina känslor kring situationen då det kan handla om ett 

grundläggande problem i familjens livsstil. Att ge tydlig och samlad information till 

samtliga familjemedlemmar underlättar arbetet för distriktssköterskan. Det är viktigt att 

se hela familjen för att anpassa det hälsofrämjande arbetet efter deras villkor (Kirkevold 

och Stromsnes–Ekern, 2003).   

PROBLEMFORMULERING 
Trots att många olika verksamheter arbetar för att motverka att barn far illa utsätts barn 

för olika former av misshandeln i hemmet. Vuxnas våld mot barn tycks öka något i det 

svenska samhället och det kan inte bemötas och bekämpas med isolerade insatser. Det 

krävs ett samlat och koordinerat strategiskt arbete (Regeringskansliet 2008). En av 

länkarna i detta arbete är distriktssköterskan inom barnhälsovården som träffar många 

barn och familjer och därmed också barn som far illa. Det är viktigt att 

distriktssköterskan har kunskap om tecken som kan tyda på att ett barn far illa. Därför är 

det viktigt att beskriva hur en distriktssköterska kan identifiera barn som far illa för att 

barn som far illa ska kunna upptäckas i tid samt att hjälpinsatser sätts in så tidigt som 

möjligt för att kunna öka dessa barns välbefinnande och minska deras lidande. Vår 

frågeställning är: vilka metoder finns det för att kunna upptäcka ett utsatt barn? 

 

SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva hur distriktssköterskan kan arbeta för att identifiera 

barn som far illa. 

 

METOD 
Studien är en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar analyserats.  Syftet med en 

litteraturstudie är att kartlägga kunskapsläget inom ett visst fält (Friberg, 2006)  De 

analyserade artiklarna beskriver hur distriktssköterskorna arbetar och hur de borde 

arbeta för att kunna identifiera barn som far illa.  
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Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes via Internet i databaserna Cinahl, Medline, Academic 

Search Elite, Pubmed och Blackwell Synergy. Lämpliga svenska sökord valdes ut och 

med hjälp av engelska lexikon översattes sedan sökorden till engelska för att sökning 

skulle kunna göras i internationella databaser. Sökord som användes var: child abuse, 

maltreatment, nurses, identifikation, nursing och early indicators vilka var relaterade till 

syftet. Att använda olika sökord, ett i taget, gav för många träffar och därför 

kombinerades sökord från ovan nämnda grupper. Genom att kombinera sökorden på 

olika sätt fann författarna fjorton artiklar som svarade an mot studiens syfte. 

Inklusionskriterierna vid artikelsökningen var följande; vårdvetenskapliga, kvalitativa 

eller kvantitativa artiklar som svarade på studiens syfte. Eftersom artiklarna skulle vara 

vetenskapliga använde vi ”peer reviewed” vid sökningen och publicerings år 

begränsades från 2000 till 2009 för att studierna skulle vara aktuella.  Artiklar äldre än 

10 år och som inte motsvarade syftet valdes därmed bort. Litteratursökning skedde 

genom noggrann läsning av först abstrakt i artiklarna och sedan granskades artiklarnas 

kvalitet med hjälp av frågor som finns som exempel i Friberg (2006, s.109). Förutom 

sökningar i databaser granskades även de inkluderade artiklarnas referenslistor vilket 

resulterade i ytterligare fem artiklar.  Av nitton funna artiklar kunde författarna använda 

nio artiklar i resultatet. Åtta av artiklarna motsvarade inte syftet i tillräcklig omfattning 

och valdes bort och två artiklar valdes bort då innehållet inte hade tillräckligt bra 

kvalitet. Av dessa nio artiklar var sex kvalitativa och tre kvantitativa. Artiklarna som 

använts i resultatet redovisas i en översiktstabell (Bilaga 1).  

 

Data analys   

I studien används litteraturöversikt som baseras på Fribergs (2006, s.121-122) metod för 

att analysera datamaterialet. Enligt denna modell kan både kvalitativ och kvantitativ 

forskning ingå i analysen. Enligt Friberg (2006) ska analysen genomföras i tre steg. Steg 

ett innebär att läsa igenom valda studier för att få en känsla för vad de handlar om. I steg 

två ska likheter respektive skillnader letas fram. Det kan handla om likheter och/ eller 

skillnader i teoretiska utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, analysgång, 

resultatinnehåll och hur författarna tolkar sina resultat. Enligt författaren är det bättre att 

fokusera på en av dessa och göra en grundlig analys eftersom det är svårt att omfatta 

alltför mycket. Materialet sorteras utifrån likheter och skillnader i innehåll där hänsyn 

måste tas till att kvalitativa respektive kvantitativa resultat presenteras på olika sätt. 

Resultatet i de kvalitativa studierna presenteras som rubriker eller tema, medan i de 

kvantitativa utifrån de statistiska beräkningar som gjorts och därför går det inta att göra 

en linjär eller exakt jämförelse. Det textinnehåll som handlar om samma sak sorteras 

sedan under lämpliga huvudrubriker. Innehållet i huvudrubrikerna kan därefter delas in i 

underkategorier beroende på likheter i innehåll. Steg tre innebär att en sammanfattning 

av det som valts görs. Under rubrikerna ska det refereras till olika studier för att ge 

läsaren en förståelse för området. 

 

Data analysen startade genom att författarna läste igenom de valda artiklarnas text flera 

gånger för att få en helhetsbild och få en känsla för vad det handlar om. Därefter 

fokuserade författarna på att hitta likheter och skillnader i resultatinnehållet. Sedan 

sorterades materialet utifrån likheterna och skillnaderna. Eftersom resultatet var av olika 

art, dvs. både kvalitativt och kvantitativt, gick det inte att göra en linjär eller exakt 
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jämförelse. Resultatet i de kvalitativa studierna var presenterat som rubriker eller tema, 

medan i de kvantitativa var det presenterat utifrån de statistiska beräkningar som gjorts.  

Det textinnehåll som handlade om samma sak sorterades sedan under lämpliga 

huvudrubriker. Innehållet i huvudrubrikerna kunde därefter delas in i underkategorier 

beroende på likheter i innehåll. Det resulterade till sist i tre huvudkategorier med tre 

underkategorier under första kategorin och fyra underkategorier under tredje kategorin . 

RESULTAT 
 

Genom analys av artiklarna har författarna kommit fram till ett resultat som med tre 

huvudkategorier med underkategorier under två av huvudkategorierna beskriver hur 

distriktssköterskan kan arbeta för att upptäcka barn som far illa (Tabell 1). 

   

Tabell 1: Översikt över kategorierna  

Huvudkategori: 

 

Underkategori: 

Ökad kunskap – Att genomgå fortbildning 

– Att få handledning 

– Att samverka  

Medvetenhet om dokumentationens 

betydelse 

 

 

Ökad medvetenhet om problemet – Att träna att våga se problemet 

– Att ha helhetssyn på familjen 

– Att lära känna familjen 

– Att känna igen tecken 

 

Ökad kunskap  

Att genomgå fortbildning, få handledning och samverka med andra professioner kan 

leda till ökad kunskap hos distriktssköterskan när det gäller barnmisshandeln och dess 

tidiga upptäckt. 

Att genomgå fortbildning 

Paavilainen, Merikanto, Åstedt-Kurki, Laippala, Tammentie, Paunonen-Ilmonen (2000 

b), Tingberg, Bredlöv och Ygge (2008) och Piltz (2009) poängterar vikten av rätt 

kunskap och utbildning för att kunna identifiera barn som far illa. I alla tre artiklarna 

efterlyses bra arbetsrutiner när distriktssköterskan konfronterar misshandlade barn och 

fortsatt omhändertagande av dessa barn som innebär vård av dessa barn, anmälning till 

socialtjänsten och stöd till både barnet och familjen.  Mer kunskap om barnmisshandel 

underlättar upptäckten av utsatta barn vilket kan uppnås enligt författarna genom vidare 

utbildningar som är till för distriktssköterskor och är konsista och inriktade på 
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barnmisshandel. Erfarenhet leder till fler anmälningar och sjuksköterskor som har 

erfarenhet och utbildning om barn som far illa har lättare för att upptäcka och rapportera 

misstänkta fall.  Mer träning och utbildning inom området om symptom och tecken på 

misshandel behövs och efterlyses av distriktssköterskorna (Paavilainen m.fl, 2001; Piltz, 

2009).  

 

Recent education on child abuse was found to improve 

reporting rates, and recent nursing undergraduate courses 

were more likely to have content to child abuse (Piltz, 2009s. 

97).  

 

Den utbildning som distriktssköterskan har är inte tillräcklig för identifiering av barn 

som far illa. Den kan uppnås med påbyggnadsutbildningar (Paavilainen m.fl., 2000b). 

Paavilainen och Tarkka (2002) visar i sitt resultat att sjuksköterskorna saknade 

teoretiska riktlinjer och kunskap att utgå ifrån för att upptäcka och arbeta med 

barnmisshandel. De utgick enbart från erfarenhet samt intuition och magkänsla. 

Majoriteten intervjuade ansåg sig inte vara kompetenta att upptäcka barnmisshandel, 

och de som gjorde det grundar det på erfarenhet. En intervjuad distriktssköterska i 

studien beskrev det så här: 

 

It´s a feeling…that something isn´t right. It´s an instinct and a 

feeling of something being terribly wrong. I guess it comes 

from tiny details when you link one thing to another. ( s. 52). 

 

Detta kan bekräftas med resultatet i Piltz (2009) studie där författaren skriver: 

 

Several studies found nurses use their intuition when 

reporting abuse, but believe previous experience assisted 

this intuition and only prompted them to look for evidence 

once their suspicions had been aroused (Piltz, 2009, s.97). 

Att få handledning 

Enligt Tingberg m.fl.  (2008) behöver distriktssköterskor som möter barn som far illa 

psykologiskt stöd. Stödet kan vara informellt genom att diskutera med kolleger om 

barnet som utsatts för misshandeln. Alla sjuksköterskor i denna studie uttryckte sig att 

mer formell psykologisk konsultation behövs. En distriktssköterska uttryckte det så här: 

 

A debriefing later on can be very meaningful. The ability to 

talk through and name the feelings that come up. To sort 

through some of the things and get a hand on the big picture 

and to feel a little affirmative. But yeah, I went home and we 

hadn’t really talked to anyone about it. We should’ve had 

some kind of follow-up. I kept on thinking about them, many 

times, all summer long, whatever happened to them  

(Tingberg m.fl.  2008, s.2724). 
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Även Crisp och Green (2003) visar i sitt resultat att vårdpersonal som jobbade med barn 

som far illa förväntade sig mer stöd och/eller tillgång till andra professioner på sin 

arbetsplats. Detta kunde ske på en informell bas som t.ex. diskussion mellan kollegor på 

arbetsplatsen Paavilainen m.fl. (2001) kom fram till i sitt resultat att det är viktigt med 

att personal som jobbar med barn som far illa behöver handledning och träning i att 

hantera sina känslor om barnmisshandeln.  

  

Att samverka 

Att samarbeta med andra professioner är en viktig del av distriktssköterskans arbete när 

det gäller att upptäcka barn som far illa. Distriktssköterskans skyldighet är att anmäla 

till socialtjänsten om hon misstänker att ett barn far illa. Genom att anmäla sin 

misstanke kan hon förebygga upprepade fall av misshandeln (Chaney, 2000). Att veta 

vad som händer efter anmälan är viktigt för distriktssköterskorna i sitt fortsatta arbete 

med familjen. En distriktssköterska beskrev det så här: 

 

I think that CPS could give us much, much better 

information. Because that’s what it always feels like when 

they come in, that you never know what they’re thinking, 

what they expect of us. There’s never any follow-up. 

It feels like CPS should have gathered us together and 

explain how we should relate to the families. It would make 

our jobs a lot easier” (Tingberg m.fl.  2008, s.2722). 

 

Samarbete med läkare och specialister är viktigt. Om distriktssköterska misstänker 

fraktur eller skador i mage ska hon skicka barnet vidare till läkare som remitterar barnet 

sedan i sin tur vidare för t.ex. ultraljudsundersökning eller röntgenundersökning.  

 

Medvetenhet om dokumentationens betydelse  

En av de viktigaste aspekter i vården av patienter är noggrann dokumentation med klara, 

specifika, detaljerade, objektiva och lättlästa anteckningar som beskriver barnets 

tillstånd, familj och familjemedlemmarnas relation. Distriktssköterskans anteckningar 

underlättar tillgång till viktig information som i sin tur underlättar även samarbete med 

andra professioner (Piltz, 2009). Distriktssköterskan måste anteckna alla fysiska, 

verbala och beteendemässiga fynd i klara termer och även bilder på t.ex. bitmärke och 

liknande (Chaney, 2000). Att dokumentera all kontakt med barnet är viktigt och kan 

spela stor roll i upptäckten av ett barn som far illa. Om ett barn söker ofta för samma 

åkomma bör det göra distriktssköterskan uppmärksam på att det kan handla om någon 

sorts misshandel. Paavilainen och Tarkka (2002) skriver att ett barns beteende kan 

förmedla ”cries for help” av olika slag som t.ex. att ett barn kommer ofta till 

skolsköterska för ont i mage eller huvudvärk.  Brist i dokumentation kan leda till att 

man inte anmäler misstänkta fall av barnmisshandeln. För distriktssköterskan är det 

lättare att både upptäcka och anmäla barnmisshandel om det finns tidigare anteckningar 

om tecken på misshandel (Piltz, 2009). 



 11 

 

Ökad medvetenhet om problemet   

Att vara medveten om att barnmisshandeln kan förekomma i vilken familj som helst och 

att kunna upptäcka den i tid samt hantera upptäckten på rätt sätt är viktigt för 

distriktssköterskan i hennes arbete. Detta kan uppnås genom att träna att våga se 

problemet, att få helhetssyn på familjhen, lära känna familjen och kunna känna igen 

täcken på barnmisshandeln.  

Att träna att våga se problemet 

Ingen av sjuksköterskorna kände att de hade bra arbetsrutiner när de träffade barn som 

for illa utan de uttryckte behov av bättre rutiner, utbildning och träning (Tingberg m.fl., 

2008). En intervjuad sjuksköterska i studien sa: 

 

 Clinical protocols are important, but perhaps more 

important is taking an interest. You can always cobble 

together a protocol, but without the willingness to see well in 

the end, you lose all stamina (s.2722). 

 

Majoriteten i studien tyckte att det är viktigt att våga se problemet och inte missledas av 

snälla och trevliga föräldrar (Tingberg m.fl., 2008).  

 

I think you often misjudge the parents in these cases. You 

think to yourself, ‘no, not this dad – I’ve met him before and 

he is nice.’ But you never know what people do when they 

come home. It’s never apparent from the outside, on the 

surface (s. 2722). 

 

Vid möte med barnfamiljer där barn far illa är det viktigt att distriktssköterskan är 

professionell och kopplar bort egna känslor. Tingberg m.fl. (2008) skriver att det 

viktigaste vid sådana möten är att distriktssköterskan tänker på barnets säkerhet. Det är 

svårt för distriktssköterskan att vara både polis och vårdare men hennes uppgift är inte 

att döma föräldrar utan att hjälpa barnet på rätt sätt. En intervjuad sjuksköterska sa: 

 

In my work as a nurse I must meet the abusive parents like 

every other parent. They need a caring situation. I don’t 

understand them and what they have done but it is important 

for me to remain professional. It is not my task to judge them 

(Tingberg m.fl., 2008, s. 2722).  

 

Chaney (2000) skriver att distriktssköterskan måste vara professionell vid undersökning 

och anamnestagning vid samtal med barnet. Distriktssköterskan får inte ställa ledande 

frågor utan observera den information som barnet frivilligt vill uppge. Genom att 

studera barnets beteende, föräldrarnas beteende eller se efter fysiska tecken eller alla 

dessa kombinerat kan tidiga tecken på att ett barn misshandlas upptäckas. Enligt Powell 

(2003) finns det inte ett enda tecken som på egenhand kan påvisa att barn far illa, utan 

en samlad bild av barnet och familjen kan ge flera tecken och på så sätt tydligare påvisa 

att barnet far illa.  
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Att ha helhetssyn på familjen 

Distriktssköterskan måste vara uppmärksam på olika förutsättningar som kan göra att en 

familj klassas som riskfamilj där barnet kan fara illa. Hon måste se hela familjen, alla 

medlemmar och interaktion mellan medlemmarna och familjens livssituation. Det är 

viktigt att distriktssköterskan har förmågan att läsa av föräldrarnas och barnets beteende 

genom att följa samspelet dem emellan (Paavilainen m.fl, 2000b). Att föräldrarna själv 

haft en dålig barn-förälder relation under sin uppväxt kan leda till att de inte vet hur en 

relation bör vara.  Föräldrar som haft en dålig relation till sin a föräldrar kan ha en dålig 

självuppfattning och dålig impulskontroll. En annan faktor utav betydelse kan vara dålig 

anknytning till barnet och dålig coping mekanism. I familjer där föräldrarna är under 

skilsmässa eller har finansiella problem relaterade till arbetslöshet är risken för barnet 

att fara illa stor. Fattigdom och barnmisshandel har stark relation till varandra. Missbruk 

i familjen, psykisk ohälsa och unga föräldrar är exempel på flera faktorer som borde 

göra distriktssköterskan uppmärksam på att det kan handla om riskfamiljer där barn kan 

fara illa (Chaney, 2000). Låg utbildning, arbetslöshet, många barn, låg födelsevikt på 

barnet, mammans unga ålder vid första barnet, om mamman rökte under graviditeten, 

ogift, tätt barnafödande och låg inkomst är faktorer som distriktssköterskan behöver 

känna till för att kunna ge stöd och omvårdnad till familjer. Av alla konstaterade 

misshandelsfall är dessa riskfaktorer övervägande, men är ingen självklarhet för att det 

finns misshandel i familjen (Paavilainen m.fl, 2000a).  

 

Att lära känna familjen 

Att lära känna familjen kan vara avgörande i upptäckten av barn som far illa. Att en och 

samma distriktssköterska får träffa familjen regelbundet underlättar för henne att kunna 

upptäcka förändringar i familjen både när det gäller ändringar i familjens livssituation 

och psykiska eller fysiska förändringar på barnet. Aktiv kunskapsförvärv som 

inkluderar att ha kontakt med familjen, ställa frågor och träffa familjen genom 

kontinuerliga träffar är ett centralt redskap i upptäckten av barn som far illa (Paavilainen 

& Tarkka, 2002). Kontinuitet gör att familjemedlemmarna bygger en relation till 

distriktssköterskan som kan ge de ett stöd utan att familjen känner sig hotad (Crisp & 

Green, 2003). 

 

Att känna igen tecken 

Ett sätt att upptäcka barn som far illa är att känna igen tecken på barnmisshandel. Det är 

inte alltid lätt och distriktssköterskan måste vara uppmärksam. Chaney (2000) skriver 

att i de flesta fall av barnmisshandeln stämmer inte föräldrarnas beskrivning av hur 

skada uppstod överens med vad distriktssköterskan hittar vid fysisk undersökning. 

 

Barnets beteende under undersökningen bör observeras och bedömas om det 

överensstämmer med åldern för att kunna bedöma om barnet far illa psykiskt. Tecken på 

fysisk försummelse kan vara dålig hygien, dålig tandstatus, dålig personlig hygien och 

undernäring. Symptom på fysisk misshandeln kan vara rivsår, blåmärke, brännskador, 

frakturer, bitmärke som är av mänsklig karaktär, blödning från könsorgan, abdominal- 
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och huvudskador. Paavilainen m.fl., (2000b), skriver att två tredjedelar av de 

intervjuade i artikeln grundar sin misstanke om barnmisshandeln på blåmärke. Många 

blåmärken på olika delar av kroppen väcker misstanke. Hälften av de intervjuade 

grundar sin misstanke på frakturer. Flertal av krossår väcker extra stor uppmärksamhet. 

Barnets beteende som t.ex. passivitet och blyghet, gråtande, brist på förtroende, 

aggressivt beteende eller sexuellt betonat sätt att tala är också tecken som väcker 

misstankar om att det kan handla om barnmisshandeln av något slag (Paavilainen m.fl, 

2000b; Chaney, 2000).  

 

DISKUSSION 

Metod diskussion 

Som metod i denna studie valdes litteraturöversikt för att på ett systematiskt sätt 

sammanställa den forskning som finns kring det valda ämnet. Litteraturöversikt enligt 

Friberg (2006) ansågs vara en lämplig metod då den fungerar bra när analys av artiklar 

med både kvalitativt och kvantitativt innehåll ska genomföras. Att hitta vetenskapliga 

artiklar som motsvarar syftet visade sig inte vara någon lätt uppgift. Ett stort antal av 

artiklarna var kvantitativa och handlade om olika misshandelstyper men bara några 

beskriver just distriktssköterskans arbetssätt och dess brister. Nio artiklar valdes till 

resultatet. Tre av dem var kvantitativa som togs med på grund av att de motsvarade 

syftet väl. Detta tyder på att mer kvalitativ forskning behövs inom området speciellt 

med tanke på hur viktigt detta område är. Vi hittade några äldre artiklar som motsvarade 

syftet men eftersom de var åldriga använde vi inte dem i resultatet. Viss litteratur i 

studien är något åldrig speciellt den vi använt i resultat diskussion som t.ex. Olds, 

Henderson, Kitzman och Cole (1995). Även Paavilainen m.fl., (2000b) och Paavilainen 

m.fl., (2000a) som använts i resultatet är av äldre datumet men vi anser att denna 

litteratur är den bäst passande och i vissa fall av mycket stor betydelse för vår studie 

samt att likvärdig och nyare litteratur kunde vi inte finna.  Valda artiklar motsvarade 

syftet men eftersom bara en artikel var skriven av en svensk författare kan man 

diskutera om resultatet är överförbart till svenska förhållanden.  Fyra av de åtta andra 

artiklarna var finska, två engelska, två från USA och en var australiensk. Att artiklarna 

representerar så många länder kan däremot ses som positivt eftersom de representerar 

stora delar av världen och påpekar samma problem och behov. För att undvika 

feltolkning och inte missa viktig information i resultatet lästes artiklarna flera gånger 

eftersom alla artiklar var på engelska.  Citat har använts för att förstärka resultatets 

innehåll och har skrivits på engelska för att undvika felaktig översättning. Att citat inte 

använts i alla kategorier beror på att vi inte hittade passande citat i de valda artiklarna 

eftersom en del av resultatet i dessa var beskrivande och utan citat. Dessa artiklars 

helhet framhävde det som sammanfattades under kategorierna. Vi kunde valt att göra 

intervju med BVC-sjuksköterskor istället för litteraturstudie. När man ska genomföra en 

intervju av god kvalité är det viktigt att tänka igenom hela undersökningsprocessen 

innan man startar som t.ex. vad som ska undersökas, undersöknings utformning, 

datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt vid genomförande, analys och presentation samt 

hur resultatet ska användas (Paulsson, 2008). Om vi hade gjort intervju kunde det 

kanske resulterat i mer intressant resultat pga. att vi skulle få direkt och aktuell 
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information men vi avstod från det pga. att vi inte hade någon erfarenhet i att göra 

intervju och var osäkra på hur det skulle påverka resultatets tillförlitlighet. 

Litteraturstudie har vi gjort tidigare vilket kan bidra till resultatets tillförlitlighet. Att 

sammanställa kategorierna var inte lätt eftersom de ”gick i varandra”.  Detta resulterade 

i att vi inte kunde ha underkategorier under alla tre kategorier. 

 

Resultat diskussion 

Vi anser att vår studie har uppnått syftet genom att besvara hur distriktssköterskor kan 

arbeta för att identifiera barn som far illa. Syftet besvarades vidare genom att det i 

resultatet framkom metoder som finns för att upptäcka ett utsatt barn. 

Kunskap och utbildning  

Syftet besvarades genom att det i resultatet framkom att distriktssköterskan behöver mer 

kunskap och utbildning om barn som far illa. Genom handledning och genom att 

distriktssköterskorna får reflektera med exempelvis psykolog eller arbetskamrater kan 

de på ett bättre sätt bearbeta det de har varit med om och få stöd genom att höra andras 

åsikter om hur andra skulle ha gjort i en liknande situation. Genom samverkan kan 

barnet i vissa fall skyddas emot upprepade fall av misshandel, och det kan också leda 

till att barnet upptäcks i tid, innan det har utsatts för allvarligare skador. 

Distriktssköterskan kan också genom noggrann dokumentation underlätta för 

upptäckten av barn som far illa. När distriktssköterskan ökar medvetandet om att barn 

far illa, kan han/hon träna sig på att våga se problemet. Genom att distriktssköterskan 

har en helhetssyn på familjen, och då genom att lära känna familjen och genom att lära 

känna igen tecken, kan det underlätta för upptäckten av barn som far illa. Resultatet 

påvisade tydligt att ökad kunskap om barn som far illa och mer forskning är eftertraktat. 

Genom fortbildning kan chansen för att upptäcka barn som far illa öka, och i vissa fall 

kan det handla om att detta sker i ett tidigt skede. Handledning och reflektion ansågs 

också vara av vikt för att underlätta arbetet och upptäckten av barn som far illa. Vi 

föreslår att grundläggande utbildningen för sjuksköterskor borde innehålla viss 

grundläggande information om barn som far illa, samt hur dessa barn kan upptäckas. 

Utbildningarna till distriktssköterska borde utformas så att alla efter avslutad utbildning 

vet hur de skall gå till väga för att identifiera barn som far illa och vilka åtgärder som 

krävs när barnet är identifierat. Studenter borde få möjlighet att träna på sådana 

situationer under sin utbildning till distriktssköterskan (Paavilainen m.fl., 2001). Vi har 

också önskan om att barnmorske och distriktssköterskeutbildningen till viss del samkörs 

så att dessa två yrkes professioner redan under utbildningen kan lära sig att samverka 

med varandra. Denna samverkan kan då redan övas på under utbildningen. Vi anser att 

det alltid bör ske en överrapportering mellan barnmorska och distriktssköterska om 

misstankar finns. Paavilainen m.fl. (2001) skriver att barnmisshandeln kan redan börjat 

under graviditeten och misstankar om den bör överrapporteras från barnmorskan till 

distriktssköterskan.  

Lära känna familjen 

Resultatet i studien visar att det är viktigt att distriktssköterskan lär känna familjen. 

Genom att lära känna familjen skulle det leda till eller öka chansen för 
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distriktssköterskorna att finna barn som far illa. Att identifiera riskfamiljer kan även 

leda till att förebygga barnmisshandeln (Chaney, 2000). Enligt en artikel av Olds et al. 

(1995) där deras studie påvisade att barn lever säkrare i riskfamiljer om de kontinuerligt 

får hembesök av en distriktssköterska. I Olds studie gjordes under de två av barnets 

första levnadsår hembesök hos familjer vars barn hade farit illa tidigare, eller riskerades 

fara illa. Hembesöken i studien resulterade i att färre barn utsattes för allvarliga brister i 

omsorgen. Det visade sig också att barnen som fick hembesök hade i regel mer leksaker 

och boendet var mer barn vänligt jämfört med de familjer som inte fick hembesök av en 

distriktssköterska. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att avgöra hur barnets situation 

är men i sårbara familjer där risk att barnet kan fara illa skall han/hon lita på sin 

intuition om oro finns för att barnet far illa. Farhågorna skall tas på allvar eftersom 

distriktssköterskan är den som oftast står för kontinuitet i kontakterna med barnet och 

dess familj genom t.ex. hembesök samt olika gruppträffar och har därmed en central roll 

när det gäller att ge råd och stöd angående barnets hälsa och utveckling, ett preventivt 

arbetssätt (Hagelin m.fl., 2007). Detta anser vi tyder på att fler studier om 

hembesökande distriktssköterskor och barn som far illa borde genomföras. Det blir allt 

vanligare i Sverige med att distriktssköterskorna inte längre gör hembesök så som de 

gjorde tidigare. Kan detta leda till att fler barn kommer missas/ inte upptäcks på grund 

av att ingen insyn i familjerna kommer att finnas så som innan. Studien av Olds et al. 

(1995) påvisade att riskfamiljer som inte fick hembesök sökte oftare akutsjukvård, 

mödrarna var mer kontrollerande, samt att barnen saknade stimulerande leksaker. I 

dessa familjer var det också mer vanligt förekommande att barnet saknade bilbarnstol 

samt att de fick åka i bilen utan att vara fastspända med bilbälte. Genom hembesök kan 

ett gott samarbete mellan föräldrar och distriktssköterska uppnås så att föräldrarna 

känner förtroende och tillit till distriktssköterskan. Detta underlättas av kontinuitet och 

lättillgänglighet, för föräldrarna. Genom en god relation mellan distriktssköterskan och 

familjen, kan distriktssköterskan förebygga skadlig behandling av barnet. Målet med en 

god relation är att förebygga skadlig behandling av barnet (Hagelin m.fl., 2007). 

Jansson, Petersson och Udén (2001) skriver att både föräldrar och distriktssköterskor 

anser att det är av vikt att första mötet sker i familjens hem. Detta hembesök anses 

resultera i att tillit kan förmedlas, samt att en god relation kan etableras. Vid 

hembesöket kan distriktssköterskan skapa sig en helhetsbild av familjen och dess 

livssituation.  

Helhetssyn 

Resultatet visar också att om distriktssköterskan har helhetssyn på familjen kan det 

hjälpa till att upptäcka riskfamiljer. Scott (1992) anser att distriktssköterskor genom sitt 

arbete med familjen kan identifiera de mödrar som lider av depression och på så sätt 

minska risken för att vissa barn far illa. Scott anser att barn vars förälder lider av 

depression löper stor risk för att fara illa. I vårt resultat framkom att distriktssköterskan 

bör ha helhetssyn på familjen, och att kontinuitet leder till att familjen och 

distriktssköterskan kan bygga upp en relation som i sin tur leder till att 

distriktssköterskan kan ge familjen råd och stöd utan att ses som dömande eller som ett 

hot. Vi anser vidare att genom att ha helhetssyn på familjen skulle också mödrarnas 

depressioner kunna upptäckas och som Scott (1992) framförde skulle det i sin tur leda 

till att fler barn som riskerar att fara illa upptäcks. EPDS är en självskattningsskala, som 

ger en uppfattning om hur kvinnor känner sig då hon besvarar frågorna på skalan hos 

distriktssköterskan på barnavårdcentralen. Enligt Wickberg och Hwang (2003), har fler 
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mammor som besväras av depression efter förlossningen upptäckts sedan EPDS började 

användas. Dessa mammor har kunnat erbjudas behandling och stöd, som i sin tur leder 

till att färre barn far illa och anknytning mellan mor och barn förbättras. 

Samverkan 

Vår studie påvisade att samverkan är viktig för att kunna identifiera de barn som far illa.  

Familjecentraler ses som en mötesplats för föräldrar och barn som är i behov av att 

träffa andra familjer. Familjecentraler kan erbjuda stöd och hjälp för dem som så önskar 

(Familjecentraler, 2009). I familjecentraler ingår fyra verksamheter, mödra- och 

barnhälsovård, socialtjänst, och öppen förskola. Dessa verksamheter samverkar med 

varandra för att stödja behövande familjer (Wikander, 2007). Samverkan med andra 

professioner, anser Cerezo och Pons-Salvador (2003), kan vara av betydelse för att finna 

barn som far illa samt att alla professioner som arbetar med barn och ungdomar skall ha 

fått information och utbildning om barn som far illa. Deras studie påvisade att efter 

utbildning av olika professioner som arbetar med barn och ungdomar sågs en förändring 

genom att fler misstänkta fall rapporteras till sociala myndigheterna. Denna studie 

påvisade också vikten av att hälso- och sjukvården samverkar med skolan. 

Skolpersonalen är i behov av mer kontinuerlig information och stöd från 

distriktssköterskan och sociala myndigheterna. Skolpersonalen borde få mer hjälp med 

att identifiera utsatta barn och detta kan ske genom information och utbildning av 

distriktssköterskan, och denna information skall enligt oss innefatta information om hur 

typiska tecken på att barn far illa kan tydas. Detta är betydelsefullt för att 

skolpersonalen träffar barnen mer kontinuerligt och kan då troligen mer effektivt finna 

de barn som far illa. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall ”hälso- och 

sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa och vårdgivaren skall på socialnämndens 

initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverkan med 

samhällsorgan, organisationer och/eller andra som berörs”. Hagelin m.fl. (2007) menar 

att distriktssköterskan ska utveckla lokalt kontaktnät med bl.a. de verksamheter som 

arbetar med barn och själv ta kontakt när samarbete krävs. Distriktssköterskan ska även 

ha god kännedom om patientens rättigheter och kunna förmedla kontakt med rätt 

instans. 

 

Dokumentations betydelse vid anmälningar 

Enligt socialtjänstlagen (SoL), 14 kap. 1§ är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att 

göra anmälan till socialnämnden vid misstanke om att ett barn far illa. Piltz (2009) 

skriver att det finns olika anledning som gör att distriktssköterskor inte anmäler i 

tillräcklig stor utsträckning misstanke om att ett barn illa. Några av dem är t.ex. att 

distriktssköterskorna är rädda för sin egen och sin familjs säkerhet, rädsla att förlora 

familjens förtroende och att de inte kommer tillbaka med sina barn vilket kan ha dåliga 

konsekvenser för barnen samt att de känner att de sviker familjen. Dålig dokumentation 

och otillräcklig kunskap om barn som far illa är också två av dem vanligaste orsaker för 

underrapportering am misstänkta fall av barnmisshandeln. Detta förstärker resultatet och 

bekräftar att mer utbildning behövs. 
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Kliniska implikationer 

 

 Fortbildning 

All personal som arbetar med barn skall besitta kunskaper om barnmisshandel 

och riktlinjer som finns på ens arbetsplats för hur de skall gå tillväga vid 

misstanke om att ett barn far illa. Det borde vara obligatoriskt för arbetsgivare 

att se till att personal som arbetar med barn kontinuerligt erbjuds fortbildning 

och att dessa dessutom har möjlighet och tid för genomgång av aktuella studier 

som gjorts i området.  

 Förbättrad dokumentation 

Vid dokumentation av all information som gäller barnmisshandeln vore det bra 

att det inte blandas med alla andra anteckningar om barnets undersökningar och 

vacciner utan att det förs på ett separat papper eller sida i journalen som är 

speciellt markerad och är lätt synlig när man öppnar journalen. På så sätt 

minskar risken att man missar viktig information sedan tidigare som kan 

bekräfta eventuella distriktssköterskans misstankar och användas som bevis när 

misshandeln upptäcks. Sådan dokumentation borde tydligt märkas så man inte 

missar den och bör innehålla specifika, detaljerade, objektiva och lättlästa 

anteckningar som beskriver barnets fysiska och psykiska tillstånd, familj och 

familjemedlemmarnas relation.  

 Lära sig att se tecken 

Alla synliga tecken på fysisk misshandel ska beskrivas utförligt och 

fotograferas.  

 

 Handledning/reflektion 

Distriktssköterskorna bör ha möjlighet att träffa psykolog eller kurator för att få 

handledning eller möjlighet för reflektion med hjälp av denna person. Detta med 

tanke på att det kan upplevas som mycket jobbigt att vara tvungen att bära denna 

vetskap själv om att ett barn eventuellt far illa. 

 Hembesök 

Distriktssköterskan ska se till att erbjuda och göra hembesök till alla nyfödda 

barn för att kunna lära känna familjen bättre. 

 Helhetssyn 
Distriktssköterskan måste se hela familjen, alla medlemmar och interaktion 

mellan medlemmarna och familjens livssituation för att på bästa sätt kunna hjälpa 

barnet och andra familjemedlemmar som behöver hjälp 

 Samverkan 

Distriktssköterskan ska samarbeta med alla professioner som kan bidra att ett 

barn som far illa upptäcks och tas om hand. 

 

Framtida forskning 

 
Vi anser att vidare kvalitativa studier om barn som far illa är nödvändiga för att påvisa 

vilka insatser som är av betydelse för framtida arbete med att finna de barn som far illa 

och deras omhändertagande. Att göra studier och undersökning bland erfarna 

distriktssköterskor om deras erfarenhet och upplevelser av arbete med barn som far illa 
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kan vara till stor nytta för framtida arbete för distriktssköterskor och alla som jobbar 

med barn.  

 

Konklusion 

 
Resultatet från vår studie visar att det finns möjligheter som kan hjälpa 

distriktssköterskan att i tid upptäcka barn som far illa. Genom att få adekvat utbildning 

om barn som far illa kan distriktssköterskorna tränas att se problemet och få en 

helhetssyn och handla därefter genom att lära känna barnfamiljer där risk för att barn 

kan far illa kan föreligga. Alla tecken och symptom på barnmisshandeln som upptäcks 

ska dokumenteras vilket kan underlätta upptäckten av barn som far illa och även 

underlätta arbetet för andra professioner som träffar barnet och eventuellt misstänker 

barnmisshandel. Att göra hembesök är viktigt vid upptäckten av barn som far illa samt 

att barn lever säkrare i riskfamiljer om de kontinuerligt får hembesök av en 

distriktssköterska och färre barn utsattes för allvarliga brister i omsorgen. Det visade sig 

också att barnen som fick hembesök hade i regel boendet som var mer barn vänligt 

jämfört med de familjer som inte fick hembesök av en distriktssköterska.  Diskussion 

med kollegor och professionell handledning underlättar arbetet med barn som far illa 

och ger erfarenhet samt säkerhet om att man handlat rätt som vårdpersonal. 

Medvetenhet om allt detta som tydligt framkom i vårt resultat kan leda till att öka dessa 

barns välbefinnande och minska deras lidande. 
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur 

 

 Perspektiv: 

vårdvetenskapli
ga eller 

andra 

teoretiska 
perspektiv 

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: Child 

abuse: 

Clinical 

Findings and 

Management

. 
Författare: 
Chaney S. E. 
Tidskrift: .  
Journal of 

the 

American 

academy of 

Nurse 

Practitioners. 
Årtal: 2000 

vårdvetenskaplig Syftet var att 

tillhandhålla 

översikt over 

sjuksköterskans 

identifiering, 

rapportering och 

förvaltning av 

barnmisshandeln i 

primärvården.  

Kvalitativ 

Selektiv 

forskning, 

nationella 

riktlinjer 

och 

författare

ns 

erfarenhet

. 

Resultatet visade 

att eftersom 

barnmisshandeln 

inte är resultat av 

bara en faktor utan 

flera, är 

distriktssköterskan

s arbete består av 

att känna igen 

täcken och 

symptom på 

barnmisshandeln, 

ge utbildning och 

adekvata råd till 

riskfamiljer samt 

passande 

omhändertagande 

av barn som 

diagnosticerats 

fara illa.  

Titel: Child 

protection 

and public 

health: 

nurses’ 

responsibiliti

es 
Författare: 
Crisp B.R. 

och Green P. 
Tidskrift: 
Journal of 

Advanced 

Nursing, 
Årtal: 2004 

vårdvetenskaplig 

 
Syftet var att 

utforska 

sjuksköterkornas 

förståelse för deras 

professionella 

skyldighet i 

relation till att 

skydda barn och 

potential för 

sjuksköterskor att 

bli involverade i 

att skydda barn 

som far illa. 

Kvalitativ 

Intervjuer 

Det var bristen på 

samförstånd 

mellan intervjuade 

om ansvarsområde 

med avseende på 

den utsträckning 

som 

sjuksköterskor bör 

aktivt sträva efter 

att upptäcka fall av 

barnmisshandel. 

Betoning på 

identifiera och 

detektera godtogs 

inte enkelt av 

många 
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sjuksköterskor och 

uppfattades av 

vissa vara en 

förändring jämfört 

med sin mer 

traditionella roll 

som stöd till 

familjer och som 

kan vara i konflikt 

med ett ansvar för 

folkhälsan. 

 

Titel: 
Riskfaktors 

of child 

maltreatment 

within the 

family: 

towards a 

knowledgeab

le base of 

family 

nursing 

Författare: 
Paavilainen, 

E. m fl  
 
Tidskrift: 
International 

journal of 

nursing 

studies Vol 

38 

Årtal: 
2000, a 

 

 
vårdvetenskaplig 

 
 

 

Syftet med 

studien var att 

jämföra familje 

dynamiken 

mellan 

barnfamiljer 

med konstaterad 

omsorgssvikt 

och familjer 

med barn för att 

påvisa 

riskfaktorer för 

barnmisshandel.  
 

Barnhill´s 

conceptua

l 

framewor

k 

 

Det visade sig 

att 

familjefunktione

n i den första 

gruppen var 

sämre i alla 

dimensioner än i 

den andra 

gruppen.  

Arbetslöshet och 

ett överdrivet 

ömsesidigt 

beroende av 

familjemedlem

mar och ett å 

andra sidan 

osäkerhet, 

oförutsägbarhet 

av familjelivet 

såväl som 

ologiska 

familjerelationer 

värkar hänga 

ihop med 

barnmisshandel.  
 

Titel: 
Identification 

of child 

maltreatment 

while caring 

for them in a 

university 

hospita 

Författare: 
Paavilainen,

vårdvetenskaplig 

 
 

 
 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

sjuk-sköterskor 

och läkare på ett 

universitetssjukh

us skattade sin 

förmåga att 

identifiera 

Kvantitati

v 

Statistisk 

metod och 

en 

kvantitati

v 

innehålls 

analys 

 

 

Otillräcklig 

kunskap om 

barnmisshandel 

gör det svårt att 

upptäcka 

barnmisshandel

n.  

86 % berättade 

för en 
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E. m fl 

Tidskrift: 
International 

journal of 

nursing 

studies Vol 

39 

Årtal: 
2000, b 

 

barnmisshandel i 

sitt arbete med 

barn.  
 

 

 
 

kollega/eller 

diskuterade i en 

grupp.  

5 % kontaktade 

social-tjänsten.  

13 % 

diskuterade sin 

misstänksamhet 

öppet med 

föräldrarna eller 

barn,  

6 % hade 

korrekta 

riktlinjer för att 

hantera fall av 

barnmisshandel.  
 

Titel: Caring 

for 

maltreated 

children: a 

challenge for 

health care 

education 

Författare: 
Paavilainen,

E. m fl 
Tidskrift: 
Journal of 

Advanced 

Nursing 

Årtal:2001 

vårdvetenskaplig 

 
Syftet med studie 

var att undersöka 

om 

barnsjuksköterskor 

och läkare på ett 

universitetssjukhus 

behövde mer 

träning i 

identifikation av 

barn som far illa 

och mer utbildning 

om 

barnmisshandeln 

 
 

 

Kvantitati

v 

Statistisk 

metod och 

en 

kvantitati

v 

innehålls 

analys 

 

 
 

Deltagande i 

denna studie 

utryckte behov för 

träning genom 

fortbildning vilket 

skulle underlätta 

interventioner i 

sådana svåra och 

delikata problem 

som barn 

misshandeln. 

Titel: 
Definition 

and 

identification 

of child 

abuse by 

Finnish 

public health 

nurses 

 
Författare: 
Paavilainen, 

E. & Tarkka, 

M. T. 
Tidskrift: 
Public health 

nursing Vol 

 

vårdvetenskaplig 

 

 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor i 

primärvården 

definierar 

barnmisshandel 

och hur de 

använder sin 

kunskap för att 

identifiera 

barnmisshandel i 

familjer.  

 

Kvalitativ 

Intervjuer 
 

Sjuksköterskor 

definierade 

barnmisshandel 

som fysisk och 

emotionell 

misshandel. 

Sjuksköterskorn

a använde olika 

redskap för att 

upptäcka 

barnmisshandel: 

intervention, 

förvärvad 

kunskap och 

problemlösnings 

kunskap.  
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20 nr. 1 
Årtal: : 2002 

Sjuksköterskorn

a ser tecken på 

barnmisshandel 

på barnets 

beteende och 

familjesituation. 
 

Titel: 
Barriers that 

inhibit 

nurses 

reporting 

suspected 

cases of 

child abuse 

and neglect.   
Författare: 
Piltz, A.  

Tidskrift: 
Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 

Volume 26, 
Årtal: 2009 

vårdvetenskaplig 

 
Att identifiera 

barriärer som 

hämmar 

sjuksköterskor att 

anmäla misstänkta 

fall av 

barnmisshandeln 

Kvalitativ 

Litteratur 

gransknin

g 

Begränsad 

utbildning om att 

känna igen tecken 

och symptom på 

barnmisshandeln 

konstaterades vara 

ett viktigt hinder 

för rapportering. 

Andra hinder var 

begränsad 

erfarenhet, dålig 

dokumentation, 

oro för efterföljder 

och bristen på 

känslomässigt stöd 

för sjuksköterskor 

genom 

rapporterna. 

Titel: Early 

Indicators of 

Child Abuse 

and Neglect: 

A Multi-

Professional 

Delphi 

Study. 
Författare: 
Powell, C.  

Tidskrift: 
Child Abuse 

Review Vol. 

12 
Årtal: 2003 

vårdvetenskaplig 

 
Att försöka 

försöka nå 

samförstånd om 

vad kan en 

eventuell tidig 

täcken av 

barnmisshandel 

och vanvård vara 

och på så sätt bidra 

till ett sekundärt 

förebyggande 

förhållningssätt till 

problemet. 

Delphi 

studie 

Resultatet visar att 

de tidiga 

indikatorerna av 

barnmisshandel 

och vanvård kan 

bidra till att 

diagnostisera 

barnmisshandel 

och vanvård i ett 

tidigare skede. 

Titel: 
Nurses’ 

experience in 

clinical 

encounters 

with children 

experiencing 

abuse and 

vårdvetenskaplig 

 
Syftet med studien 

var att identifiera 

sjuksköterskas 

erfarenheter i 

klinisk vård av 

barn som drabbats 

av misshandeln. 

Kvalitativ 

Intervjuer 

Deltagarna i 

studien uttryckte 

svårigheter när det 

gäller att bevara en 

professionell roll 

vid kliniska möten 

med föräldrarna. 

Sjuksköterskorna 

var missnöjda i 
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their parents. 
Författare: 
Tingberg, B., 

Bredlöv, B. 

och Ygge, B-

M, 
Tidskrift: . 
Journal of 

Clinical 

Nursing, 17 
Årtal: 2008 

sina motstridiga 

roller som både 

polisarbete och 

omvårdnad. 

 


