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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Oavsett samhällsklass, kultur och nationalitet utsätts barn dagligen för våld vilket skapar 

lidande som kan leda till livslånga konsekvenser, såväl psykiskt som fysiskt. Barns rätt till 

omvårdnad, trygghet och god fostran är lagstadgad i Sverige, ändå anmäldes år 2014, 18 

800 fall av misshandelsbrott mot barn i åldern noll till sjutton år. Till akutmottagningen 

kommer barn som har skador på grund av eller visar tecken på att de utsatts för 

misshandel. Det råder svårigheter för hälso- och sjukvårdspersonal att hantera misstänkt 

barnmisshandel. Problematiken innefattas av att upptäcka och tolka tecken, bemöta 

föräldrar samt att fatta beslut om när en orosanmälan ska utföras. Alla fall av misstänkt 

barnmisshandel lyder under lagstadgad anmälningsplikt, ändå är underrapporteringen inom 

vården omfattande vilket kan leda till förödande konsekvenser för barnet. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva vilka upplevelser som sjuksköterskor på en barnakutmottagning har 

av att hantera misstänkt barnmisshandel. 

Metod  
 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod. Sex 

intervjuer genomfördes. Materialet analyserades med hjälp av en induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat 
 

Resultatet visade att sjuksköterskornas misstankar om barnmisshandel väcktes av känslor 

som indikerade att något var fel, samt vid upptäckt av olika varningssignaler kopplade till 

barn och föräldrar. Hanteringsprocessen upplevdes berörande och känslomässigt 

betungande, samtidigt betonades vikten av att bemöta barn och föräldrar professionellt 

genom likvärdig behandling och ett icke dömande förhållningssätt. Vidare upplevdes 

svårigheter i att ta beslut huruvida en orosanmälan skulle utföras, på grund av osäkerhet i 

bedömningen och rädsla för att anmäla felaktigt. Sammanfattningsvis betonades det 

kollegiala stödet som betydelsefullt för att hantera påfrestande situationer och utgjorde 

säkerhet i hela hanteringsprocessen. 

 

Slutsats 
 

Det kollegiala stödet utgör en elementär del i hanteringen av misstänkt barnmisshandel. 

Erfarenhet och kontinuerlig utbildning kan medföra tillit till den egna kompetensen, vilket 

underlättar i att agera stöd till kollegor. Både tillit till den egna förmågan och att erhålla 

kollegialt stöd kan bidra till minskad osäkerhet i hanteringsprocessen och kan resultera i att 

den preventiva omvårdnaden av barn ökar genom att fler orosanmälningar utförs. 

  

Nyckelord: barnmisshandel, bemötande, orosanmälan, sjuksköterskor, intervjustudie   
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BAKGRUND 

 

Oavsett samhällsklass, kultur och nationalitet utsätts barn dagligen för våld vilket skapar 

lidande som kan leda till livslånga konsekvenser, såväl psykiskt som fysiskt. Det händer 

även att barn avlider till följd av misshandeln (World Health Organization [WHO], 2014). 

Majoriteten av Sveriges föräldrar tar avstånd till barnmisshandel (Rädda Barnen, 2012). 

Trots detta kommer barn till akutmottagningen som har skador på grund av eller visar 

tecken på att de utsatts för misshandel. Alla fall av misstänkt barnmisshandel lyder under 

lagstadgad anmälningsplikt, ändå är underrapporteringen inom vården omfattande vilket 

kan leda till förödande konsekvenser för barnet (Statens offentliga utredningar [SOU], 

2001:72). 

 

Barnmisshandel 

 

År 1979 var Sverige först i världen med att införa lag emot barnaga. Lagens innebörd 

återges i föräldrabalken, 6 kap. 1 § “Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god 

fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas 

för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling” (Svensk författningssamling 

[SFS], 1949:381). 

 

Enligt straffbestämmelserna i brottsbalken, kan en person som vållar en annan individ 

fysisk skada dömas för misshandel. Lagen, 3 kap. 5 §, säger i fullo “Den som tillfogar en 

annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i 

vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år 

eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader” (SFS, 1962:700).  

 

Definition av barnmisshandel  

Det råder en generell samstämmighet över att barnmisshandel är otillåtet, men hur 

begreppet definieras skiljer sig kulturer emellan (Janssen, van Dijk, Al Malik & van As, 

2013). Oenigheten kring begreppet kan även styrkas i att synen på misshandel av barn 

skiljer sig i olika yrkesgrupper samt hos individer inom samma yrkesgrupp. 

Begreppsförvirringen skapar osäkerhet kring när ett ingripande är relevant och en 

orosanmälan ska utföras. Att finna enighet kring innebörden av barnmisshandel kan 

därmed minska lidandet för utsatta barn (SOU, 2001:72). 

 

Författarna till föreliggande studie använder Kommittén mot barnmisshandels definition 

(SOU, 2001:72) som lyder enligt följande: “Barnmisshandel är när en vuxen person 

utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller 

försummar att tillgodose barnets grundläggande behov”. På grund av studiens 

tidsbegränsning utesluts sexuella övergrepp. Vidare används Barnkonventionens definition 

av barn: “I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år“ (Förenta 

Nationernas generalförsamling [FN], 1989).  

 

Olika former av barnmisshandel  

Fysiskt våld kan tillfogas genom slag med eller utan tillhygge, knuffar, skakningar eller 

genom att tvinga in föremål i barnets mun. Ytterligare exempel på fysiskt våld kan vara att 

förgifta, skålla samt försök till att dränka eller kväva barnet (SOU, 2001:72). 
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Den psykiska misshandeln kan innebära att barnet får orimligt hårda bestraffningar eller 

krav på sig, nedvärderas, förlöjligas eller att barnets synpunkter ignoreras. Barn som 

tvingas bevittna våld i sin närmiljö eller lever i en miljö där våld eller hot om våld 

förekommer frekvent, utsätts för psykisk misshandel. Förnedrande kommentarer om 

barnets utseende, språk eller begåvning samt förolämpningar inför kamrater och vuxna 

eller liknande, är exempel på kränkningar som barn kan utsättas för. Försummelse av barn 

kan vara både fysisk och psykisk. Fysisk försummelse avser barnets fysiska hälsa och 

utveckling, till exempel hygien och kost, omvårdnad, årstidsanpassade kläder, möjlighet 

till vila och sömn samt förebyggande och behandlande hälso- och sjukvård. Underlåtenhet 

att ge barnet erfarenheter samt likgiltighet inför barnet är exempel på psykisk försummelse 

(SOU, 2001:72).  

 

Förekomst  

Barnmisshandel förekommer i världens alla länder, i alla samhällen och inom samhällets 

alla sociala grupper (United Nation Children´s Fund [UNICEF], 2006). 

 

I Sverige anmäldes år 2014, 18 800 fall av misshandelsbrott mot barn i åldern 0-17 år 

enligt Brottsförebyggande rådet [BRÅ], (2015). Statistiken visar en ökning av antalet 

anmälda fall av misshandelsbrott mot barn från år 2013 till år 2014, mörkertalet av 

misshandlade barn befaras dock stort. Av de anmälda fallen under år 2014 var 39 procent 

av de utsatta barnen flickor och 61 procent pojkar. I åldersgruppen noll till sex år anmäldes 

3750 fall samt 9730 fall i åldersgruppen 7-14 år. Förövarna i den äldre åldersgruppen är 

ofta jämnåriga med offret, de yngre barnen utsätts i större utsträckning för misshandel av 

föräldrar eller styvföräldrar (BRÅ, 2015). 

 

Riskfaktorer  

Flera faktorer påverkar risken för att ett barn kan utsättas för misshandel. Risker kan 

knytas till barnet själv samt barnets föräldrar och familj (Hindberg, 2006).  

 

Studier visar att barn under ett år och upp till tre år samt över tolv år, är grupper som i 

större utsträckning besöker vården för misshandelsrelaterade skador än barn i andra 

åldersgrupper (Leventhal, Martin & Gaither, 2012; O’Donnell, Nassar & Stanley, 2012).  

Ytterligare löper barn som har kronisk sjukdom, funktionshinder, är utlandsfödda och eller 

lever i familjer med ekonomiska svårigheter större risk att utsättas för misshandel 

(Annerbäck, Wingren, Svedin & Gustafsson, 2010; SOU, 2001:72).  

 

Inom familjen förekommande våld, till exempel mellan vuxna, är en utgörande riskfaktor 

för barnmisshandel. Flertalet skolbarn i Sverige anger att de någon gång eller upprepade 

gånger sett sina föräldrar slå varandra (Annerbäck, Wingren, Svedin & Gustafsson, 2010; 

Janson, 2012). En annan riskfaktor är inom familjen förekommande fysisk och eller 

psykisk ohälsa. Barn i denna grupp löper risk att utsättas för misshandel exempelvis för att 

föräldrarna kan sakna spärrar för att avstå från grovt våld (Janson, 2012). Ett urval av 

andra faktorer är enligt WHO (2014) att vara barn till föräldrar som själva har blivit 

misshandlade som barn, har missbruksproblematik eller är kriminellt involverade.  

 

Livslånga konsekvenser  

Att bli misshandlad i barndomen har inte enbart konsekvenser för barnet i ung ålder, utan 

kan utgöra allvarlig inverkan på individen ur ett livslångt perspektiv. Det finns samband 

mellan fysisk och psykisk misshandel och utvecklande av olika sjukdomar senare i livet 

(Norman, Bayamba, De, Butchart, Scott & Vos, 2012). 
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Barn som blivit utsatta har ökad risk för att drabbas av psykiska sjukdomar som 

depression, panikångest, posttraumatiskt stressyndrom samt beteendestörningar. Risken 

ökar även för utvecklandet av olika typer av riskbeteenden sammankopplade med ohälsa, 

till exempel alkoholmissbruk, rökning och sexuellt riskbeteende. Det har även påvisats 

samband mellan barnmisshandel och att lida av fetma, migrän samt kroniska sjukdomar. 

Konsekvenserna av barnmisshandel drabbar inte enbart individen utan sträcker sig till 

samhällsnivå då dessa sjukdomar utgör väsentliga delar i olika länders sjukdomsbörda 

(Norman, Bayamba, De, Butchart, Scott & Vos, 2012). 

 

Tecken på barnmisshandel 

 

Misshandel kan visa sig på olika sätt, vilket kan orsaka svårigheter för vårdpersonalen att 

identifiera tecknen (Tindberg & Otterman, 2014). Tecken på barnmisshandel kan komma 

från barnet själv, barnets föräldrar samt dess sociala miljö (Schols, Rutier & Öry, 2013). 

Indikationer på fysisk misshandel kan vara relativt enkla att upptäcka. Tecken på psykisk 

misshandel och försummelse kan däremot vara svårare att se, då dessa inte alltid 

manifesteras som något fysiskt (Fraser, Mathews, Walsh, Chen & Dunne, 2010; Schols et 

al., 2013 ). Situationen kan dessutom vara påfrestande för både vårdpersonal och barnets 

familj (Tindberg & Otterman, 2014). 

 

Fysiska tecken och skador 

Skadorna som uppkommer till följd av fysisk barnmisshandel ser olika ut, skallskador, 

ytliga skador, öppna sår, frakturer och luxationer förekommer. Det finns en variation i 

skador beroende på barnets kön, exempelvis utsätts pojkar i större utsträckning för fysisk 

misshandel än flickor (King, Farst, Jaeger, Onukwube & Robbins, 2015). 

 

Blåmärken är ett av de vanligaste tecknen på barnmisshandel. Misstankar bör alltid väckas 

om blåmärkena är placerade på ställen där barnet själv skulle ha svårt att tillfoga dessa 

(Kean & Chapman, 2008), dock tenderar blåmärken till att förbises vid den första 

bedömningen av barnet (Leetch & Woolridge, 2013). Lokalisationen samt mönstret kan 

indikera på vad skadan är orsakad av (Kean & Chapman, 2008), exempelvis kan ett linjärt 

blåmärke uppkomma av att ett rep har använts (Leetch & Woolridge, 2013). Blåmärken 

lokaliserade på thorax, genitalier samt öron och nacke på barn under fyra år är en stark 

indikation på misshandel (Pierce, Kaczor, Aldridge, O’Flynn & Lorenz, 2010). 

 

Skållskador och brännskador är ytterligare tecken på barnmisshandel. Liksom med 

blåmärken kan brännmärkets form och eventuella mönster indikera på vad förövaren 

använt, föremål såsom cigaretter, strykjärn och andra saker i hemmet förekommer. 

Lokalisationen varierar, men påträffas ofta på armar, ben, bålen samt på händernas 

ovansida (Kemp, Maguire, Lumb, Harris & Mann, 2014). Brännskador förekommer inte 

sällan tillsammans med frakturer (Fagen, Shalaby-Rana & Jackson, 2014). 

 

Frakturer är en allvarlig konsekvens av fysisk misshandel. Hos små barn förekommer 

framförallt frakturer på tibia och fibula samt revbensfrakturer (Pandya, Baldwin, 

Wolfgruber, Christian, Drummond & Hosalkar, 2009). Vidare kan även flertalet frakturer i 

olika läkningsstadier vara tecken på barnmisshandel (Janson, 2012). 

 

Barnets beteende  

Reaktionerna hos barn som utsatts för misshandel är individuella och varierar med ålder, 

utvecklingsnivå samt grad av utsatthet (Socialstyrelsen, 2013).  
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Tillväxt- och utvecklingshämning, kontaktsvårigheter och passivitet drabbar främst 

spädbarn (Socialstyrelsen, 2013; Kean & Chapman, 2008). Barn i förskole- samt 

skolåldern kan uppvisa andra reaktioner, så som social omognad och utåtagerande 

(Socialstyrelsen, 2013). Ytterligare reaktioner som barn kan uppvisa är distanslöst 

uppträdande (Schols et al., 2013). Andra beteendemässiga störningar kan vara att barnet 

har ett ansvarstagande som inte är adekvat för ålder eller utveckling (Socialstyrelsen, 

2013). Vidare kan barn drabbas av ängslan och mindre leklust (Jansson, 2012) och äldre 

barn i tonåren kan reagera med hög frånvaro i skolan, missbruk och suicidalt beteende 

(Socialstyrelsen, 2013). Andra tecken på barnmisshandel kan manifesteras som 

nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter samt psykosomatiska symtom såsom magbesvär och 

huvudvärk (Lagerberg, 2007; Socialstyrelsen, 2013). Samtliga nämnda symtom kan 

uppkomma hos barn oavsett vilken typ av misshandel de utsatts för; försummelse, fysisk 

eller psykisk misshandel (Lagerberg, 2007).  

 

Föräldrarnas beteende och andra varningssignaler  

Särskilda varningssignaler kan på ett tidigt stadie indikera barnmisshandel. När skadans 

art, ålder eller allvarlighetsgrad inte stämmer överens med förklaringen till uppkomsten 

samt om historien förändras under tidens gång, är misstanke om barnmisshandel befogad. 

Om barnet söker vård sent i förhållande till skadans omfattning samt om barnet sökt vård 

anmärkningsvärt många gånger tidigare är andra varningssignaler på barnmisshandel. 

(Jansson, 2012; Thorpe, Zuckerbraun, Wolford & Berger, 2014). 

 

Föräldrarnas beteende kan väcka misstanke om barnmisshandel, exempelvis om 

föräldrarna öppet visar aggressivitet mot barnet, andra familjemedlemmar eller 

vårdpersonal. Föräldrar som inte reagerar adekvat på barnets känslor och signaler, agerar 

avvisande eller ignorant uppvisar avvikande beteende (Lucas & Otterman, 2014). 

Andra varningssignaler hos föräldrarna kan yttras genom obefintligt stöd till barnet vid 

undersökning och behandling samt bristande känslomässiga reaktioner (Lucas & Otterman, 

2014; Socialstyrelsen, 2013). Avvikande samspel mellan barn och förälder kan även 

indikera barnmisshandel och kan uttryckas genom att barnet inte vill sitta i förälderns knä 

eller att föräldern ter sig irriterad och inte låter barnet komma till tals (Socialstyrelsen, 

2013). 

 

Sjuksköterskans profession och ansvar  

 

Enligt lag ska hälso- och sjukvården medicinskt utreda och behandla sjukdomar och skador 

(SFS, 1982:763, 1 §). Sjuksköterskans roll inom hälso- och sjukvården är att ge patienter 

god omvårdnad, genom ett praktiskt yrkeskunnande så som att utföra och medverka vid 

behandlingar och undersökningar, samt att besitta förmåga att kommunicera med både 

patienter och anhöriga på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Omvårdnaden präglas 

av en helhetssyn på patienten där hänsyn ska tas till både fysiska och psykiska behov 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskans kompetens genomsyras av ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 

2005). Riktlinjer för etiskt handlande sammanfattas i International Council of Nurses [ICN, 

där tyngdpunkten bland annat läggs på att sjuksköterskan alltid ska uppvisa medkänsla, 

trovärdighet och professionalitet i sitt förhållningssätt (ICN, 2014). Omvårdnaden ska ges 

på lika villkor till alla människor med respekt för deras autonomi och integritet. 
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Sjuksköterskor verkar inom många olika områden och specialiteter, med varierande 

arbetsuppgifter. Ett av de yrkesområden som sjuksköterskan innefattas av är barn och 

ungdomar (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Bemötande 

En central del i sjuksköterskans arbete är kommunikation och bemötande. Bemötande 

avser hur ett samtal genomförs och utförs parter emellan. Flera faktorer ingår i begreppet; 

hur vi agerar, behandlar andra människor samt hur engagerade och hjälpsamma vi är. 

Bemötande omfattar även värderingar som människosyn och att uppvisa respekt för 

motparten (Fossum, 2007).  

 

Bemöta barn och familj  

God kunskap i bemötande och kommunikation är ett väsentligt arbetsredskap för 

sjuksköterskan i alla möten. Bemötande av barn och familj kräver kompetens eftersom 

barnet kan komma till sjukvården i sina föräldrars närvaro, det då blir fler individer 

inblandade i mötet att ta hänsyn till (Johansson, 2007).  

 

I samtalet är barnet underordnat sina föräldrar och sjuksköterskan. Av den anledningen är 

det av vikt att anpassa samtalets nivå utefter det enskilda barnets förutsättningar avseende 

till exempel ålder och språkliga utvecklig. I bemötandet med barnet är det även väsentligt 

att vara äkta och ärlig för att bibehålla barnets förtroende. Vid motsatsen riskerar 

sjuksköterskan att bli genomskådad av barnet och förtroendet förloras (Johansson, 2007). 

Genom att bjuda in till samtal och ställa frågor skapas möjlighet att upptäcka flera 

versioner av händelser och problemlösningar. Aktivt lyssnande på familjens berättelse 

skapar en ömsesidig identifiering av hjälpen som efterfrågas. Bemötandet blir en 

omvårdnadsåtgärd där sjuksköterskan kan fungera som ett instrument för en god relation, 

vilket kan resultera i förståelse för familjens situation och eventuella problem (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2012). När familjer bjuds in att delta i omvårdnaden utvecklas 

samarbete mellan dem och sjuksköterskan, vilket kan höja tillfredsställelsen av vården i 

helhet (Benzein, Johansson, Årestedt & Saveman, 2008). 

 

Bemötandet påverkas även av sjuksköterskans förhållningssätt och medvetenhet om sina 

personliga föreställningar, till exempel om familjens sammansättning. Föreställningarna 

riskerar att påverka hur bemötandet med familjen blir och kan förhindra ett icke dömande 

förhållningssätt. Om sjuksköterskan tar parti för barnet och dömer en familjemedlem som 

orsak till problemet, uppstår svårigheter i relationen (Benzein et al., 2012). 

 

För sjuksköterskan är det även nödvändigt att reflektera över situationen som föräldrarna 

befinner sig i, de söker vård för sitt barn som är skadat eller sjukt vilket kan innebära en 

sårbar situation. Hur de själva blir bemötta och hur barnet blir bemött är en ömtålig punkt 

(Johansson, 2007). 

 

Bemöta utsatta barn  

Sjuksköterskors upplevelse av att bemöta barn som blivit utsatta för misshandel och deras 

föräldrar präglas av osäkerhet. Framförallt upplevs situationen svår när föräldrarna 

misstänks vara förövare, mötet kan väcka känslor som ilska, ledsamhet och sorg 

(Söderman & Jackson, 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). En studie från år 2008 

(Tingberg, et al.) påvisar känslomässig ambivalens hos sjuksköterskor, i bemötandet 

upplevs både hat gentemot förövarna och empati inför familjens situation.  
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Vidare beskriver sjuksköterskorna oförståelse inför hur föräldrarna kan åsamka sina barn 

skada samt betonar betydelsen av att uttrycka sig väl för att inte väcka starka reaktioner. 

Svårigheter råder gällande att förhålla sig professionellt utan att agera dömande eller låta 

personliga känslor yttras.  

 

Sjuksköterskan på barnakutmottagningen  

Sjuksköterskan är den första som kommer i kontakt med barnet på barnakutmottagningen 

och är således den första personen som gör en bedömning av barnets tillstånd och 

eventuella skador. Därav ingår sjuksköterskan i att upptäcka tecken på misstänkta fall av 

barnmisshandel (Kean & Chapman, 2008). 

 

Sjuksköterskans kunskap och kompetens påverkar utförandet av bedömningen om 

huruvida skadorna är oavsiktliga eller har uppkommit till följd av misshandel (Kean & 

Chapman, 2008). För att göra en korrekt bedömning, krävs en helhetsbild av barnets 

anamnes. Vid möjlighet förs samtal med barnet utan föräldrarnas närvaro, likaså förs 

samtal med föräldrarna eller andra involverande enskilt. Därefter undersöks barnet fysiskt. 

När vårdpersonalens bemötande av barn och föräldrar inges av ett objektivt och icke 

dömande förhållningssätt, riktas fokus på att vårda, behandla och medicinskt bedöma 

patienten. Hälso- och sjukvårdens ansvarsområde innefattas inte av att utreda eventuella 

förövare (Leetch & Woolridge, 2013). 

 

Anmälningsplikt 

 

Alla individer i samhället har ett gemensamt ansvar att anmäla till Socialnämnden om ett 

barn far illa. Personer inom hälso- och sjukvården är dock skyldiga enligt lag (SFS, 

2001:453, Kap. 14, 1 §) att göra en orosanmälan, oavsett om deras verksamhet riktar sig 

till barn eller inte. Misstanke eller kännedom om att barnet far illa är utgångspunkten för 

om en orosanmälan ska utföras. Den som anmäler kan utgå från sina egna iakttagelser och 

sin egen bedömning om ett barn far illa eller riskerar att göra det. Ett ställningstagande till 

orsaken för att barnet far illa behöver inte göras då det är Socialtjänstens uppgift att utreda 

situationen. En orosanmälan ska utföras oavsett om en tidigare eller pågående orosanmälan 

redan finns och förhindras inte av sekretesslagen (Socialstyrelsen, 2014).  Vid utebliven 

orosanmälan, trots misstanke eller kännedom, riskerar vårdpersonalen att dömas för 

tjänstefel och få upp till två års fängelse (SFS, 1962:700, Kap. 20, 1 §).  

 

Vid osäkerhet huruvida en orosanmälan ska utföras eller vad som ska sägas till 

vårdnadshavare när en orosanmälan är gjord, kan socialtjänsten användas som stöd via 

konsultation utan att barnets identitet röjs (Socialstyrelsen, 2014) Behovet av stöd i 

hanteringen av misstänkt barnmisshandel kan innefatta fler områden och olika nivåer, 

kollegialt och professionellt. Stödet kan behövas såväl under den faktiska hanteringen som 

efteråt (Tingberg, et al., 2008; Söderman & Jackson, 2011). Det kollegiala stödet kan 

innefatta både den känslomässiga aspekten samt en andra åsikt i bedömningen av barnet 

(Schols et al., 2013). 

 

Underlåtelsen av att anmäla  

Tingberg (2010) redovisar resultatet på underrapportering av barnmisshandel. I en studie 

med 137 barn, bekräftade med diagnosen barnmisshandel, rapporterades endast 55 procent 

av fallen till Socialtjänsten. 
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Flertalet källor visar att det råder svårigheter inom hälso- och sjukvården att anmäla 

misstänkta fall av barnmisshandel till myndigheterna (Herendeen, Blevins, Anson & 

Smith, 2014; Russel, Lazenbatt, Freeman & Marcenes, 2004; Sanders & Cobley, 2005; 

SOU, 2001:18; SOU, 2001:72). 

 

Påverkande faktorer  

En förutsättning för att barnmisshandel ska rapporteras, är att den upptäcks. Erfarenheten 

hos sjuksköterskorna och känslan av att kunna hjälpa ett utsatt barn påverkar upptäckten av 

misshandel (Hindberg, 2006). Upptäckten problematiseras även av att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte vågar ställa frågan om misshandel rakt ut (Barnombudsmannen, 

2012).  

 

Tidigare forskning gällande svårigheter och brister kring rapportering av barnmisshandel 

har visat olika orsaker. Enligt Kean och Chapman (2008) har den högt känslomässiga 

kopplingen till barnmisshandel och svårigheter att tolka bevisen visat sig vara faktorer som 

kan påverka att en orosanmälan inte görs. Vidare menar Schols et al. (2013) att 

sjuksköterskornas egna rädslor, värderingar och tidigare erfarenheter påverkar. Det finns 

även en rädsla för att ställa fel diagnos samt för vilka konsekvenser familjen kan utsättas 

för (Russel et al., 2004; Lynne, Gifford, Evans & Rosch, 2015) samt osäkerhet inför att 

anmäla utan tillförlitlig vetskap om att barnmisshandel har ägt rum (Lynne et al., 2015; 

Schols et al., 2013). Ytterligare faktorer är brist på utbildning och upplevelse av att inte 

vara förberedd på att hantera situationen med patient och anhöriga, vilket leder till 

svårigheter att utföra en korrekt bedömning (Tingberg et al., 2008).  

 

Brist på utbildning och riktlinjer kan påverka om en anmälan utförs (Russel et al., 2004; 

Tingberg et al. 2008). En amerikansk studie från år 2015 visar att frånvaro av tydliga 

riktlinjer orsakade oklarheter kring vem som ska anmäla (Lynne et al., 2015). I studien av 

Tingberg et al. (2008) framkommer att hälften av sjuksköterskorna uppgav bristande 

rutiner vilket påverkade hanteringen av barnmisshandel. I samma studie ansågs bristen på 

återkoppling från Socialstyrelsen problematisk och behovet av insikt i vad myndigheterna 

utför i situationer rörande barnmisshandel uttrycktes (Tingberg et al., 2008).  

 

Utbildning utgör fördelar i förmågan att upptäcka barnmisshandel, erhållen 

kompetensutveckling medför ytterligare kunskap i att identifiera barn med riskfaktorer 

samt i att vidta relevanta åtgärder (Jordan & Moore-Nadler, 2014).  

 

Konsekvenser av utebliven anmälan    

Att underlåta sig en anmälan kan innebära konsekvenser för barnet (Lynne et al., 2015) 

med fortsatt misshandel och ökad risk för långvarig sjuklighet och död (Koc, Oral & 

Butteris, 2014). Att inte anmäla kan även innebära att familjer inte får hjälp vilket leder till 

att barnen tvingas lämna sina föräldrar (Lynne et al., 2015). 

 

I en studie från år 2014 studerades tillfällen där misstanken fanns att upptäckten av 

barnmisshandel missats. I studien påvisades att hälften av barnen hade tidigare vårdbesök 

med misshandelsrelaterade skador, men missades i upptäckten. Därmed ökade 

morbiditeten som konsekvens. Ytterligare påträffades att två patienter avlidit till följd av 

fortsatta övergrepp, de avlidna barnen hade sedan tidigare vårdbesök utan ställd 

misshandelsdiagnos. Studien understryker vikten av att tidigt upptäcka och diagnostisera 

barnmisshandel innan förödande konsekvenser uppstår för barnet (Thorpe et a., 2014). 
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Problemformulering  

 

Till akutmottagningen kommer många barn. En del barn har skador på grund av, eller visar 

tecken på att de utsatts för misshandel. Det råder lagstadgad anmälningsplikt av alla 

misstänkta och bekräftade fall av barnmisshandel, trots detta är underrapporteringen 

utbredd inom vården (SOU, 2001:72). 

 

Tidigare studier visar att det finns svårigheter för vårdpersonalen att hantera misstänkt 

barnmisshandel. Det finns problematik gällande att upptäcka och tolka tecken, bemöta 

föräldrar och vårdnadshavare samt att fatta beslut om när en orosanmälan ska ske (Jordan 

& Moore-Nadler, 2014; Kean & Chapman, 2008; Russel et al., 2004). 

 

Till grund för detta anser författarna att det finns ett behov av att konkretisera de dilemman 

som sjuksköterskorna ställs inför i hanteringen av misstänkt barnmisshandel, samt utröna 

deras behov av stöd, utbildning och rutiner inom området. Detta med förhoppning att 

kunna få en ökad förståelse för vilka brister och svårigheter som leder till 

underrapportering. 

 

Med hänsyn tagen till den tid som fanns avsatt för studien valde författarna att utesluta 

sexuella övergrepp ur definitionen av barnmisshandel. Sexuella övergrepp ansågs kräva 

enskild fördjupning. 

 

SYFTE   

 

Syftet var att beskriva vilka upplevelser som sjuksköterskor på en barnakutmottagning har 

av att hantera misstänkt barnmisshandel. 

METOD  

 

Val av Metod  

 

För att besvara föreliggande studies syfte som var att beskriva sjuksköterskors upplevelse, 

valde författarna att använda kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativa metoder är lämpliga vid önskan att få kunskap om människors erfarenheter och 

upplevelser samt för att öka förståelsen för varför de agerar, reagerar och resonerar som de 

gör (Malterud, 2014). Semistrukturerade intervjuer genererar data av god kvalité då den 

bygger på anpassbarhet som balanseras av struktur (Gillham, 2008). Strukturen innebar att 

samtliga intervjuer omfattades av samma upplägg avseende samtalsmetod och 

frågeställningar.    

 

Urval  

 

Antalet intervjuer genomfördes med hänsyn tagen till den tid som fanns avsatt för studien. 

Totalt intervjuades sex sjuksköterskor. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan ett för litet 

eller för stort antal intervjuer försvåra tolkning och generalisering av intervjuresultatet. 

Trost (2010) menar att ett fåtal intervjuer med hög kvalité är att föredra då värdet är större 

än resultatet från ett flertal mindre väl utförda intervjuer. Det är därför viktigt att hitta färre 

antal deltagare med olika erfarenheter som kan återge rika beskrivningar av fenomenet 

snarare än att hitta ett stort antal som inte har lika gedigen erfarenhet (Henricson & 

Billhult, 2012).  
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Urvalskriterier  

För att erhålla material som besvarade syftet med studien valdes deltagare utefter specifika 

kriterier. Kriterierna innefattade att deltagarna tjänstgjort inom barnakutsjukvården i minst 

sex månader samt erhållit erfarenhet av att ha hanterat misstänkt barnmisshandel. Till 

skillnad från Benner (1993) som menar att kompetens erhålls efter att ha tjänstgjort under 

liknande omständigheter i två till tre år, ansågs sex månader vara tillräckligt för att vara 

insatt i verksamheten. I enlighet med Malterud (2014) betraktades områdeskunskap och 

erfarenhet hos deltagarna som mer relevant. Författarna till föreliggande studie definierade 

erfarenhet som att sjuksköterskan vid minst ett tillfälle hanterat misstänkt barnmisshandel, 

genom att antingen själv vårdat ett barn som misstänkts blivit utsatt för misshandel eller 

agerat stöd till kollegor som hanterat misstänkt barnmisshandel. 

Varierande erfarenheter kan bidra till att få området belyst från olika perspektiv (Lundman 

& Graneheim, 2012). Därav valde författarna att inte sätta fler urvalskriterier, som till 

exempel att ta hänsyn till ålder, kön och år som legitimerad sjuksköterska hos de 

deltagande. 

 

Urvalsgrupp  

Deltagarna var mellan 30 och 63 år gamla, samtliga var kvinnor. De hade tjänstgjort som 

legitimerade sjuksköterskor mellan 2,5 och 38 år och hade arbetat inom barnsjukvården 

från sex månader till 25 år. Fyra sjuksköterskor hade vidareutbildning, varav två inom barn 

och ungdom. 

 

Genomförande  

 

Inhämtande av tillstånd  

Förfrågan om tillstånd samt information om föreliggande studie (Bilaga A) skickades ut 

via elektronisk post [e-post] till samtliga verksamhetschefer på sju barnakutmottagningar. 

Två barnakutmottagningar gav sitt tillstånd till studiens genomförande och 

verksamhetscheferna kontaktade berörda chefsjuksköterskor som i sin tur återkopplade till 

författarna. Brev (Bilaga B) med information om studien samt urvalskriterier sändes via e-

post till chefsjuksköterskorna som underlag för förfrågan om deltagande till sina 

medarbetare. Kontakt upprättades åter efter några dagar med samtliga chefsjuksköterskor 

via både telefonsamtal och e-post för att säkerställa att intresse och frivilliga deltagare 

fanns till studien.  

 

De vårdenheter som valde att inte delta i studien angav överbelastning eller att det inte 

fanns sjuksköterskor som uppfyllde urvalskriterierna som orsak. 

 

Intervjuguide  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (Bilaga C) bestående av 

semistrukturerade frågor med tillhörande följdfrågor. Frågorna delades in i sex domäner: 

allmänt, att misstänka barnmisshandel, bemötande, att göra en anmälan, underrapportering 

och avslutande. Semistrukturerade intervjuer tillåter anpassning till den intervjuade 

personens tankegångar och svar, vilket innebär att de förberedda frågorna inte behöver tas i 

kronologisk ordning (Danielson, 2012a). När intervjuaren får anpassa sig till vad som 

kommer upp, underlättas samtalets gång och bidrar till en omfattande bild av fenomenet. 
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Under utformandet av intervjuguiden testades frågorna på två personer verksamma inom 

sjukvården, vilket föranledde valet att förtydliga ett par frågor gällande ordval utan att 

frågans innebörd påverkades. Gillham (2008) menar att testning av intervjufrågor på två 

till tre personer kan resultera i vidare anvisningar om hur intervjuguiden kan förbättras.  

 

Pilotintervju  

En pilotintervju genomfördes på en deltagare som uppfyllde urvalskriterierna för 

medverkan. Efter intervjun utvärderades frågor och upplägg, författarna ansåg att 

intervjufrågornas användbarhet och intervjuguidens upplägg höll god kvalité samt 

besvarade studiens syfte, vilket föranledde valet att inkludera pilotintervjun. Trost (2010) 

menar att väl utförda pilotintervjuer som är väl utförda kan användas i resultatet.  

 

Intervjuer  

Totalt genomfördes sex intervjuer på två barnakutmottagningar i två olika storstäder. För 

att uppnå trygghet hos deltagarna i miljön där intervjuerna utfördes, valdes tid och plats 

utefter deras egna önskemål. Samtliga intervjuer kom att genomföras på deltagarnas 

respektive arbetsplats, i ett enskilt samtalsrum för att i enlighet med Trost (2010) undvika 

störningsmoment.  

 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation. Därefter erhöll deltagarna ett 

informationsblad (Bilaga D) om studiens syfte och utformning för att kunna ge sitt 

skriftliga samtycke. Innan intervjuerna påbörjades inhämtades även muntligt tillstånd från 

deltagarna för att garantera deras samtycke till medverkan och ljudinspelning med hjälp av 

diktafon. Intervjulängden varierade mellan 15 och 46 minuter.  

 

Författarna valde att båda delta vid samtliga intervjutillfällen. Enligt Trost (2010) kan två 

intervjuare komplettera och ge stöd åt varandra, vilket kan resultera i en större förståelse 

och bredare informationsmängd inom det studerade området. En och samma författare 

ledde huvudsakligen samtliga intervjuer. Genom samspel kunde den andra författaren 

iaktta samt anteckna och vid behov ställa följdfrågor som ansågs generera ytterligare 

information. 

 

Databearbetning  

 

Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet ordagrant. I enlighet med Gillham 

(2008) utfördes transkriberingen kort efter intervjutillfället för att underlätta tolkningen av 

inspelningen. Transkriberingen innefattade pauser, skratt och tempo för att ge en nyanserad 

bild av intervjun och för att undvika förlust av ordens betydelse i sammanhanget (Gillham, 

2008). För att avidentifiera deltagare namngavs intervjuerna med ett nummer mellan ett 

och sex. I transkriberingstexten namnges författarna som F1 och F2 och deltagaren 

benämns som D för att upprätthålla konfidentialitet och minska risken att deltagarens 

identitet röjs (Malterud, 2014). En och samma författare genomförde transkriberingen på 

samtliga intervjuer för att eliminera risken att inte alla transkriptioner följer samma 

mönster och därmed försvårar analysprocessen (Gillham, 2008). 

 

Dataanalys  

 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att analysera ur intervjuerna 

framkommen data, vilket innebar en förutsättningslös analys av deltagarnas berättelser om 

sina upplevelser (Lundman & Granheim, 2012). 
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Det transkriberade materialet lästes igenom upprepade gånger för att ge en tydlig bild av 

innehållet. Meningsenheter urskildes med hjälp av färgmarkering i texten, vilket Danielson 

(2012b) menar är en metod för att enklare avgränsa meningsenheterna för vidare 

kondensering. Meningsenheterna som bäst motsvarade syftet fördes in i en tabell (Tabell 

1). Därefter tolkades och kondenserades meningsenheterna för att tydliggöra det väsentliga 

i meningarna och göra de mer lätthanterliga. Texten abstraherades till koder från de 

kondenserade meningsenheterna för att kort beskriva innehållet (Danielson, 2012b; 

Lundman & Graneheim, 2012). Koderna diskuterades utifrån intervjuguidens olika 

ämnesområden, vilket resulterade i att underkategorier skapades av koder med gemensam 

innebörd. Underkategorierna diskuterades och reviderades för att överensstämma med 

syftet. Totalt sju underkategorier skapades. Vidare grupperades underkategorier med 

samma kontenta in i fyra kategorier, se tabell 2. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess.  

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

… man läser ju 

av … första 

mötet med barnet 

så försöker man 

ju vara som mot 

vilket barn som 

helst. eh.. försöka 

läsa av..  

Man anpassar sig och 

är som mot vilket barn 

som helst. 

Gör ingen 

skillnad på 

barnen 

Bemöta barnet 

 

Bemöta 

professionellt 

 

Men man 

försöker ju ta på 

sig 

silkeshandskarna 

liksom … vara 

lite mer försiktig 

och.. så att man 

iallafall har 

barnet med sig.  

Man försöker vara lite 

mer försiktig så att man 

har barnet med sig 

Är mer 

försiktig 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Frivilligt deltagande och informerat samtycke  

Informerat samtycke belyser deltagarnas rätt om och hur de vill delta i en studie, genom att 

värna om autonomi och personlig integritet (Kjellström, 2012). Enligt Helgesson (2006) 

kan ett informerat samtycke ges om deltagaren blivit informerad och har tillräcklig 

förståelse för vad det innebär att delta i studien, samtycket kan sedan formuleras som 

skriftligt eller muntligt godkännande. Innan intervjuerna påbörjades, presenterades muntlig 

och skriftlig information till deltagarna (Bilaga D), för tydlighetens skull samt för att 

minimera risken för att deltagarna glömmer bort det sagda (Kjellström, 2012). I enlighet 

med Helgesson (2006) uppfyllde informationsinnehållet alla krav för att ett informerat 

samtycke skulle kunna ges från deltagarna.  

 

Frivillighet inför medverkan belystes genom hela processen. Deltagarna upplystes innan 

intervjustart om deras rätt att välja att delta i studien och deras rätt att avsäga sitt samtycke 

när som helst under studiens gång (Helgesson, 2006; Kjellström, 2012).  
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Författarna betonade att deltagarna inte erhöll skyldighet att ge någon förklaring till varför 

de önskade dra tillbaka sitt samtycke. 

 

Konfidentialitet  

Konfidentialitet innebär att deltagarna i en forskningsstudie har rätt till att bevara sin 

integritet och sina uppgifter privata (Kjellström, 2012). För att säkra och bibehålla 

konfidentialitet genom hela processen hanterades intervjumaterialet med aktsamhet och 

förvarades oåtkomligt för utomstående personer. Vidare hölls personuppgifter och 

transkriberingstexter åtskilda och resultatet redovisades på ett sådant sätt att det inte gick 

att härleda tillbaka till deltagarna. I enlighet med Helgesson (2006), raderades alla ljudfiler 

efter att studien godkänts för att ytterligare vidhålla strikt konfidentialitet.  

 

RESULTAT  

 

Resultatet presenteras med rubriker utefter kategorier och underkategorier. Under 

dataanalysen identifierades att upplevelser i hanteringen av misstänkt barnmisshandel 

förekom inom tre områden, dessa presenterades som kategorierna; upptäcka 

varningssignaler, bemöta professionellt, samt anmälningsprocessen. Vidare identifierades 

ytterligare en kategori som ansågs representera de behov sjuksköterskorna upplevde; behov 

av stöd. Samtliga kategorier och underkategorier redovisas nedan i tabell 2. 

 

Resultatet illustreras av citat för att öka presentationens trovärdighet. Citaten har 

modifierats till skriftspråk för att öka läsförståelsen och öka anonymiteten för deltagarna. 

Citaten visas indragna i texten med kursiv stil och där text uteslutits anges /…/ som 

markering.  

 

Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Upptäcka varningssignaler Tecken och skador 

Barn och föräldrars beteende 

Bemöta professionellt Bemöta föräldrar 

Bemöta barn 

Anmälningsprocessen  

Behov av stöd Det kollegiala stödet 

Andra professioners stöd 

Rutiner och utbildning 

 

Upptäcka varningssignaler  

 

Misstankar om barnmisshandel väcktes vid upptäckt av olika tecken och skador samt 

varningssignaler i beteendet hos barn och föräldrar. Misstanken om barnmisshandel 

beskrevs som känslomässigt betungande och familjens situation berörde sjuksköterskorna. 

 

Tecken och skador 

Samtliga sjuksköterskor uppmärksammade blåmärken hos barnen. Misstanke om 

barnmisshandel väcktes om placeringen av blåmärket var på ställen där barnet inte skulle 

kunna göra sig illa på egen hand. Blåmärken placerade på rygg, överarmar och insida lår 

samt fler till antalet föranledde vidare undersökning. För att få en uppfattning om 

bakomliggande orsak ställdes frågor om blåmärkenas uppkomst. 
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“Jag uppmärksammar blåmärken på konstiga ställen som ryggen /.../ så 

fort jag ser blåmärken på barn så brukar jag fråga om dom vet vad som har 

hänt”  

 

Den bakomliggande orsaken, historien till skadans uppkomst, var av betydelse för 

sjuksköterskorna i deras bedömning. Misstankar om barnmisshandel väcktes när historien 

inte överensstämde med den kliniska bilden eller om historien förändrades vid olika 

tillfällen. 

                     

”Först så säger föräldrarna en sak och sen efter fem minuter så säger de en 

sak och sen blir det en annan sak, då får jag inte ihop det” 

 

Skador som inte upplevdes rimliga i förhållande till barnets ålder och aktivitetsförmåga, 

som till exempel frakturer hos små barn uppmärksammades. Vidare väcktes misstankar om 

misshandel hos barn med psykosomatiska symtom som till exempel magont, samt hos barn 

som haft upprepade vårdbesök för liknande skador. 

 

Barn och föräldrars beteende 

Samspelet mellan barn och föräldrar upplevdes känsloväckande. Känslorna indikerade att 

något inte stod rätt till. Misstankar väcktes grundat på hur barn och föräldrar samtalade och 

interagerade med varandra, exempelvis om barnet visade rädsla och inte ville bli berört av 

föräldern. 

“Jag får en känsla för hur barnet och föräldrarna beter sig. Om barnet blir 

rädd för föräldrarna /.../ när barnen inte vill prata med dem och när barnen 

inte pratar med oss” 

 

Barnets och föräldrarnas enskilda beteende uppgavs kunna indikera barnmisshandel. 

Beteende som uppmärksammades hos barnen var distanslöshet samt om barnet var instängt 

i sig själv, vilket kunde manifesteras som tystnad samt att barnet vände sig bort. 

Föräldrarnas beteende mot barnen som sjuksköterskorna reagerade på var föräldrarnas 

attityd samt hur deras respons på olika känsloyttringar från barnen var. 

 

”… hennes sätt gentemot barnen, /…/ hon var inte snäll /…/ hon var inte … 

inte mamma /…/ tog inte hand om dem på det sättet när de var ledsna eller 

så” 

 

Bemöta professionellt  

 

Samtliga nämnde svårigheter som kunde uppstå i bemötandet av barn och föräldrar. 

Bemötandet uttrycktes berörande och känsloväckande, men samtidigt betonades vikten av 

att upprätthålla professionalitet samt åsidosätta personliga känslor.  

 

“… jag sköter om det här barnet så professionellt som jag kan göra utan 

åtanke om det. För det är barnet som är i fokus /…/ det är barnen som har 

blivit utsatta på något sätt och då måste man trycka tillbaka känslorna”  

 

Bemöta föräldrar 

Att vara professionell ansågs betydande för att inge förståelse hos föräldrar, förståelse för 

att motivet var att hjälpa barnet och familjen. Vidare menade en sjuksköterska att motivet 

var en viktig aspekt att tänka utifrån för att kunna upprätthålla professionalism. 
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“… jag tänker att de här föräldrarna mår inte bra, de behöver hjälp, barnet 

först och främst behöver hjälp. Så då får man tänka på det sättet för att 

kunna hantera situationen professionellt, för de behöver verkligen hjälp!”   

 

Bemötandet av föräldrar upplevdes som svårt i olika utsträckning. Samtliga betonade att 

bemötandet var svårt när föräldrarna misstänktes vara förövare. Några av de känslor som 

beskrevs i samband med situationen var ilska, upprördhet och förtvivlan, men samtidigt 

ansåg sjuksköterskorna att det inte var deras uppgift att döma. 

 

“Vi kan ju inte döma någon, /…/ vi kan inte veta vem det är som har gjort 

barnet illa, om det skulle vara så att det är skadat” 

 

Föräldrars reaktioner och beteende inverkade på att bemötandet upplevdes problematiskt. 

Vid bemötandet fanns en medvetenhet om att föräldrarna eventuellt skulle kunna förstå 

deras misstanke och avvika från mottagningen. I dessa situationer upplevde 

sjuksköterskorna att de noggrant fick tänka igenom sina ordval och sitt agerande för att inte 

skapa oro hos familjen att misstanke förelåg. 

“Det är det som jag tycker är det jobbiga /.../  man vet ju aldrig hur 

föräldrar reagerar, och jag vill absolut inte avslöja att jag har några 

misstankar. För det kan innebära att de faktiskt avviker. /…/ jag försöker gå 

runt det hela - och vara så normal som möjligt. Men det är jättejobbigt att 

försöka spela. /…/ innan jag vet mer så är det ganska svårt att bemöta 

föräldrarna”  

 

Bemöta barn 

Sjuksköterskorna var eniga om att upplevelsen av att bemöta barnet berörde och väckte 

empati. Att inte särbehandla betonades, trots de känslor som bemötandet av ett utsatt barn 

väckte. I mötet med barnet upplevdes förtroendet betydelsefullt, att skapa förtroende 

ansågs kunna medföra att barnet vågade öppna sig om sin utsatthet. God kontakt med 

barnet erhölls genom att vända sig till barnet direkt oavsett om föräldrarna närvarade vid 

samtalet. Däremot beskrevs enskilda samtal underlätta för att få fram barnets version av 

situationen. En sjuksköterska betonade neutralitet i bemötandet, att inte få barnet att känna 

skam över misshandeln. 

 

“… jag tycker det är viktigast att man försöker få med sig barnet på sitt /…/ 

att man vänder sig till barnet på dess nivå och verkligen tittar på barnet, det 

är ditt svar jag vill höra. Då går det ganska fort att dom pratar lite mer av 

sig själva”. 

 

Anmälningsprocessen 

 

I processen att utföra en orosanmälan uttrycktes behovet av tid i beslutsfattandet. 

Processen beskrevs bestå av flera steg av reflektion och bearbetning där svårigheter 

upplevdes i att gå vidare från misstanke till en orosanmälan. Känslan av otillräckliga 

misstankar nämndes vidare som svårt att hantera i beslutet om orosanmälan. En 

sjuksköterska upplevde säkerhet i beslutsfattande om orosanmälan, men uttryckte däremot 

oro inför risken att missa ett utsatt barn. 
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“Men för att göra anmälan, det tog en dag. Jag fick tänka om, tänka om, 

och tänka om. Vad hade hänt, vad är risken för barnet?“  

 

Rädsla och osäkerhet angavs som tänkbara orsaker till utebliven anmälan. Rädslan 

grundades i oro för att göra en felbedömning och därmed oskyldigt anklaga. 

Sjuksköterskorna reflekterade över konsekvenserna som en felaktig anmälan kunde 

innebära för en familj, om familjens liv skulle förstöras. Vidare beskrevs hur de anförde 

känslan av att bli oskyldigt anklagad på sig själva genom att sätta sig in i familjens 

situation. 

“Man är alltid orolig att ens oro är helt obefogad, att ens känsla är totalt 

fel, och man drar igång karusellen för en familj som kanske är hur bra som 

helst. Det är klart att man är rädd att man ska göra en felbedömning”  

 

En av sjuksköterskorna upplevde att anmälan uteblev vid tillfällen då åsikterna skiljdes åt 

inom olika yrkeskategorier. Andra bakomliggande orsaker som angavs var osäkerhet kring 

att tolka tecken och brist på erfarenhet. 

 

Behov av stöd 

 

Samtliga upplevde behov av kollegialt stöd i hanteringen av misstänkt barnmisshandel. Det 

ansågs viktigt att både erhålla och erbjuda stöd, särskilt till mindre erfarna kollegor. 

 

Det kollegiala stödet 

När ytterligare en kollega närvarade vid mötet med barn och föräldrar, upplevdes 

situationen som lättare att hantera och ansågs öka säkerheten för en korrekt bedömning av 

barnets situation. Vid de tillfällen som mötet med familjen skedde ensam, ombads en 

kollega i efterhand bedöma patienten. Att inhämta kollegornas åsikter beskrevs relevant för 

att få sin egen misstanke bekräftad eller dementerad. När familjen informerades om att en 

orosanmälan utförts, betonade en sjuksköterska att beskedet underlättades av kollegors 

närvaro samt utgjorde mer tyngd inför föräldrarna. 

 

“… innan jag går vidare i min tanke så ber jag alltid någon av mina 

kolleger: kan du gå in och titta på det här barnet /…/ och tala om för mig 

vad du tycker. Jag vill ha en ‘second opinion’. Uppfattar jag det här rätt 

eller har jag fel?” 

 

Samtliga upplevde att det kollegiala stödet var viktigt. Behovet av stöd förekom när beslut 

om en orosanmälan skulle tas, då stöttning innebar minskad rädsla för att anmäla felaktigt. 

Sjuksköterskorna uttryckte även behov av reflektion och stöd kollegialt eller professionellt 

efter avslutat fall, för att bearbeta händelsen. 

 

“… men det var svårt att komma fram till att göra en anmälan, jag var 

tvungen att prata väldigt mycket med en kollega för att komma fram till det. 

För jag vill inte vara dum mot någon förälder” 

 

Andra professioners stöd 

När misstanke om barnmisshandel väcktes, konsulterades läkaren. Vidare fördes 

diskussion parterna emellan om huruvida samma oro förelåg, läkarens kompetens 

upplevdes stöttande för sjuksköterskorna. 



      19 

Läkaren, som utförde en egen bedömning av barnet och situationen, beskrevs som 

rådgivande under hanteringen av misstänkt barnmisshandel och tillämpades för reflektion 

efter avslutade fall.  

 

”… är det så att vi har misstankar så brukar jag prata med läkaren /…/ så 

att dom också har öppna sinnen för det” 

 

Rutiner och utbildning  

Sjuksköterskor som upplevde brist på riktlinjer för hantering av barnmisshandel uttryckte 

ett behov av rutiner. Rutiner ansågs kunna medföra säkerhet inför att upptäcka skador och 

tecken samt stöd i att bedöma situationen och bemöta föräldrar. Olika scanningsverktyg 

önskades, förslag som extra utredning på små barn med rörbensfrakturer, rutinmässig 

avklädnad på äldre barn samt enskilda läkarsamtal nämndes. De sjuksköterskor som ansåg 

sig ha fungerande rutiner upplevde trygghet och stöd i hanteringen av misstänkt 

barnmisshandel. 

 

”Det vore lättare om man hade en princip, en regel att alla barn i en viss 

ålder som har den och den skadan, där gör man det här. /…/ då skulle man 

bara säga - det är våra rutiner” 

 

Samtliga sjuksköterskor ansåg sig aldrig bli fullärda. Ny kunskap om barnmisshandel 

tillfördes genom erfarenhet och utbildning. Erfarenheten uppgavs ge användbar kunskap i 

bedömningen samt underlätta i det kollegiala stödet. Utbildning ansågs vara viktigt för 

fortsatt utveckling och kompetenshöjning inom området. Föreläsningar om vad 

orosanmälningar innebär efterfrågades, en önskan förelåg om att få inblick i vad som 

händer med barnet och familjen efteråt. Förhoppningen var att informationen kunde öka 

känslan av säkerhet inför att orosanmäla samt motivera till att fler utfördes. En 

sjuksköterska påpekade att efter utbildningstillfällen aktualiserades och uppmärksammades 

indikationer på barnmisshandel extra.  

 

“Återkommande föreläsningar om barnmisshandel /…/ För att lyfta fram vad 

man ska titta efter och lägga märke till /…/ man märker att man är mera på 

tå efter en föreläsning” 

 

DISKUSSION 

  

Resultatdiskussion   

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att hantera misstänkt 

barnmisshandel. Resultatet visar att sjuksköterskornas misstankar om barnmisshandel 

väcktes vid upptäckt av olika tecken, skador och varningssignaler. Att hantera misstanken 

om barnmisshandel upplevdes som berörande och känslomässigt betungande, vilket är i 

likhet med Tindberg och Otterman (2014) som menar att situationen kan vara mycket 

påfrestande. Samtliga sjuksköterskor i föreliggande studie upplevde olika svårigheter i att 

hantera misstanken men betonade vikten av professionalitet och kollegialt stöd. 

 

Enligt Kean och Chapman (2008) är blåmärken ett vanligt tecken på barnmisshandel. 

Samtliga sjuksköterskor i föreliggande studie uppmärksammade blåmärken hos barn, vilket 

motsäger Leetch och Woolridge (2013) som menar att blåmärken tenderar att förbises vid 

den första bedömningen.  
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Farhågor om barnmisshandel väcktes särskilt hos sjuksköterskorna när blåmärkena var 

placerade på ställen där de inte skulle ha kunnat tillfogas av barnet själv, vilket är i enlighet 

med Kean och Chapman (2008) som menar att sådana placeringar alltid bör väcka 

misstankar. Vidare föranledde blåmärken att sjuksköterskorna frågade om uppkomsten. 

Författarna till föreliggande studie upplevde att den bakomliggande anledningen till att 

blåmärken noterades av sjuksköterskorna i tidigt skede berodde på att dessa var tydliga 

tecken på att barnet gjort sig illa och att det därför föreföll naturligt att fråga om orsaken. 

 

Misstanke om barnmisshandel kunde väckas grundat på oroskänslor hos sjuksköterskorna. 

Oroskänslorna indikerade att något inte stod rätt till i relationen mellan barn och förälder 

baserat på hur de samtalade och interagerade med varandra. Upplevelsen av att 

barnmisshandel kan yttras genom avvikande samspel mellan barn och föräldrar 

överensstämmer med en vägledning utvecklad av Socialstyrelsen (2013). Vägledningen 

beskriver att exempel på avvikande samspel är om barnet inte vill sitta i förälderns knä 

eller att föräldern ter sig irriterad och inte låter barnet komma till tals. Författarna till 

föreliggande studie anser att upplevelsen av oroskänslor, kan tolkas som intuition och 

utgör en central del i bedömningen av barnet och familjens situation. I motsats till detta 

kan diskussion föras huruvida teori och utbildning borde ligga till grund för bedömning 

och inte enbart sjuksköterskans subjektiva känslor.  

 

Att bemöta barn och föräldrar uttrycktes som berörande och känsloväckande av samtliga 

sjuksköterskor. På samma sätt som Söderman och Jackson (2011) samt Tingberg et al. 

(2008) påvisar har det i föreliggande studie framkommit att samtliga sjuksköterskor 

upplevde situationen som särskilt svår att hantera när föräldrarna misstänktes vara 

förövare. I samband med situationen beskrevs känslor av ilska och förtvivlan, samtidigt 

ansåg sjuksköterskorna att det inte ingick i deras profession att döma. Vidare betonades 

vikten av att professionellt bemöta både barn och föräldrar genom att åsidosätta sina 

personliga känslor. Tingberg, et al. (2008) menar att det råder svårigheter för 

sjuksköterskor att förhålla sig professionellt utan att agera dömande eller låta personliga 

känslor yttras. Även om det inte ingår i sjuksköterskans ansvarsområde att utse eventuella 

förövare (Leetch & Woolridge, 2013), upplevde författarna att situationen försvårades av 

känslorna inför barnet trots att sjuksköterskorna poängterade vikten av åsidosättandet. Att 

åsidosätta känslor kan innebära objektivitet och leda till att fokus läggs på omvårdnaden. 

Benzein et al. (2012) menar att medvetenhet om egna känslor är av vikt för att inte agera 

dömande.  

 

I hanteringen av misstänkt barnmisshandel upplevdes behov av kollegialt stöd. 

Sammanfattningsvis underlättade det kollegiala stödet svårhanterade situationer samt 

uppgavs vara rådgivande och utgöra säkerhet inför att bedöma barnets situation korrekt. 

Söderman och Jackson (2011) samt Tingberg et al. (2008) presenterar identiska fynd i sina 

studier där sjuksköterskorna upplevde behov av stöd under hela hanteringsprocessen. 

Resultatet i föreliggande studie är även i likhet med det som Schols et al. (2013) 

presenterat angående att kollegorna utgjorde det viktigaste stödet under hanteringen ur en 

känslomässig aspekt samt som en sekundär åsikt i bedömningen av barnet. Författarna till 

föreliggande studie reflekterade över att det kollegiala stödet grundades i ett fungerande 

teamarbete. God omvårdnad ansågs framkomma ur samspel och trygghet på arbetsplatsen, 

vilket det kollegiala stödet kan vara en förutsättning för. Vidare diskuterades huruvida 

behovet av kollegialt stöd kan ses ur en negativ aspekt. Möjligen kan behovet förhindra 

tillit i den egna kompetensen där anspråk på kollegors åsikter gjorde processen onödigt 

tidskrävande. 
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Svårigheter upplevdes i processen att utföra en orosanmälan. Sjuksköterskorna menade att 

osäkerhet inför att utföra orosanmälan uppkom när känslan av otillräckliga misstankar om 

barnmisshandel förelåg, vilket överensstämmer med studier av Lynne et al. (2015) och 

Schols et al. (2013) som också beskriver känslan av otillräckliga misstankar. Vidare 

uttrycktes behovet av tid i beslutsfattandet om orosanmälan, processen krävde reflektion 

och bearbetning innan ställningstagandet togs. Att anmälningsprocessen upplevs ta för lång 

tid kan bidra till underlåtelsen av att anmäla (Lynne et al., 2015). 

 

Sjuksköterskorna upplevde rädsla för att göra en felbedömning och därmed oskyldigt 

anklaga en person. De reflekterade över vilka konsekvenser för familjen som en felaktig 

anmälan kunde medföra. Faktorerna ansågs påverka att barnmisshandel inte rapporterades. 

Både Russel et al. (2004) och Lynne et al. (2015) påvisade liknande resultat i sina studier. 

Schols et al. (2013) menar att egna rädslor och värderingar påverkar underlåtelsen att 

anmäla, vilket kan kopplas till föreliggande studie. Att sätta sig in i familjens situation 

medförde att känslan av att bli oskyldigt anklagad anfördes på sjuksköterskorna själva. 

Författarna anser att den känslomässiga kopplingen till barnmisshandel, som nämns av 

Kean och Chapman (2008), kan ligga till grund för att sjuksköterskorna applicerade 

känslan av att oskyldigt anklaga någon på sig själva. Ämnet barnmisshandel är berörande 

och känsloväckande, som sjuksköterska relateras ämnet inte enbart till yrkesrollen utan 

även till privatpersonen. Vidare menar författarna till föreliggande studie att känslan av att 

oskyldigt anklaga en individ inte bör förknippas med att göra en orosanmälan, då 

utförandet avser att anmäla en oro för barnet, vilket är en preventiv åtgärd och en del av 

omvårdnaden. 

 

Kean och Chapman (2008) betonar vikten av att sjuksköterskor erhåller kunskap och 

kompetens om barnmisshandel för att kunna utföra bedömningen av oavsiktliga skador och 

skador som uppkommit till följd av misshandel. Tingberg et al. (2008) menar att utbildning 

underlättar utförandet av en korrekt bedömning. Sjuksköterskorna ansåg att ny kunskap i 

form av utbildning var av vikt för att erhålla fortsatt utveckling och kompetenshöjning. 

Detta är i enlighet med Jordan och Moore-Nadler (2014) som menar att ytterligare 

utbildning avancerar kunskap och kompetens i förmågan att identifiera barnmisshandel. 

Vidare framkom olikheter gällande upplevelsen av utarbetade rutiner. Sjuksköterskorna 

som ansåg sig ha fungerande rutiner upplevde att dessa utgjorde trygghet och stöd, i 

motsats till de med upplevelsen av bristande rutiner som uttryckte osäkerhet i hanteringen 

av barnmisshandel. Ett problem med bristande riktlinjer är att de kan bidra till att en 

orosanmälan inte utförs (Russel et. al, 2004; Tingberg et al., 2008). Författarna till 

föreliggande studie anser att välutvecklade rutiner och regelbunden utbildning låg till 

grund för sjuksköterskornas syn på barnmisshandel och förmåga att hantera situationen. 

Utbildningar kan aktualisera ämnet och etablerade rutiner vilket kan medföra trygghet för 

sjuksköterskorna i hela processen av att hantera misstänkt barnmisshandel. Detta kan 

resultera i att kvaliteten på omvårdnaden av barn säkras genom ett medvetet 

förhållningssätt. 

 

Metoddiskussion 

  

Kvalitativ semistrukturerad intervjumetod valdes för att besvara studiens syfte. Metoden 

valdes i enlighet med Malterud (2014) som menar att metoden är lämplig för att erhålla 

kunskap om människors erfarenheter och upplevelser. Även Kvale och Brinkmann (2014) 

instämmer i att metoden är lämplig för att erhålla ovan nämnd kunskap.  
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Syftet ansågs besvarat med vald metod. Vilket styrker uteslutandet av andra metoder, 

exempelvis kvantitativ metod som lämpar sig till att besvara forskningsfrågor genom 

strukturerade mätningar där data kan representeras av siffror (Billhult & Gunnarsson, 

2012). En sådan metod ansågs inte kunna ge likvärdigt resultat då avsikten var att beskriva 

upplevelsen och fånga upp nyanser av ett fenomen. Däremot upplevdes den kvalitativa 

metoden tidskrävande, vilket kan ha utgjort en nackdel på grund av studiens förbestämda 

tidsbegränsning. 

 

Barnakutsjukvård var det kontext som barnmisshandel önskades studeras i, vilket visade 

sig vara problematiskt då övervägande antal tillfrågade sjukhus och avdelningar valde att 

avböja deltagande. Anledningar som angavs var hög arbetsbelastning eller bristande 

erfarenhet inom området. Vidare uppkom svårigheter att erhålla deltagare på de 

barnakutmottagningar som godkänt studiens genomförande. Författarna diskuterade att en 

känslomässig aspekt kan ha bidragit till det låga intresset hos potentiella deltagare, 

barnmisshandel kan vara ett känsloväckande ämne som möjligen utlöser obehag under 

samtal. Vidare diskuterades att sjuksköterskorna möjligen inte kände att deras erfarenhet 

var tillräcklig för att kunna bidra med något till studien. Svårigheterna kring att få tillstånd 

att utföra studien samt hitta intresserade deltagare, resulterade i att antalet intervjuer blev 

mindre än de sju till åtta som var planerat. Sex intervjuer utfördes fördelade på två 

barnakutmottagningar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan ett litet antal intervjuer 

försvåra tolkning av resultatet. Däremot ansåg författarna till föreliggande studie att det 

mindre antalet intervjuer inte påverkade resultatet i negativ bemärkelse, då deltagare från 

två sjukhus med olika rutiner och arbetssätt gällande barnmisshandel representerades. 

Detta ansågs utgöra en styrka då det bidragit till variation i erfarenheter av samt skiftande 

perspektiv på barnmisshandel. Samtliga deltagare uppfyllde urvalskriterierna och visade 

sig erhålla representativ spridning genom att ha varit yrkesverksamma olika länge och hade 

olika vidareutbildningar, vilket ansågs generera en mångfacetterad bild av fenomenet och 

resultera i data av god kvalitet. Konstaterandet är i enlighet med Henricson och Billhult 

(2012) som menar att ett fåtal deltagare med olika erfarenheter som kan återge fenomenet 

är viktigare att hitta än ett stort antal som inte har lika gedigen erfarenhet. Vidare menar 

Lundman och Graneheim (2012) att olika erfarenheter ökar trovärdigheten.  

 

I enlighet med Danielsons (2012a) rekommendation upprättades en intervjuguide för att ge 

stöd under intervjuerna. En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguidens kvalitet 

gentemot syftet. Då inhämtat material ansågs tillfredsställande behölls intervjuguiden utan 

revideringar (Trost, 2010) och användes under samtliga intervjuer för att påvisa 

trovärdighet i studien. Ett annat perspektiv på utförandet av pilotintervju, var att endast en 

genomfördes. Diskussion fördes om det kan ha varit till nackdel, då det upplevdes 

tidskrävande att komma in i användandet av intervjuguidens semistrukturerade design. 

Eventuellt hade ytterligare en pilotintervju kunnat bidra till mer säkerhet i rollen som 

intervjuare samt i användandet av intervjuguiden. Troligtvis kompenserades 

genomförandet av enbart en pilotintervju utav att samma författare huvudsakligen höll i 

alla intervjuerna och den andra agerade iakttagande samt stöttande. Att vidhålla samma 

roller ansågs frambringa trygghet och skicklighet i respektive roll, vilket ökade kvaliteten 

på genomförandet av intervjun samt genererade ett innehållsrikt resultat. 

 

Efter inhämtat samtycke av varje deltagare spelades intervjuerna in med hjälp av en 

diktafon. Ljudinspelning ansågs kunna underlätta att återge informationen korrekt under 

transkribering och inför dataanalys.  
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Informationen från intervjuerna riskerade således inte att försummas då intervjuaren kunde 

fokusera på att ställa frågor och lyssna aktivt (Trost, 2010). Inga deltagare uppgav negativ 

inställning till ljudinspelning, till trots upplevde författarna att ett fåtal kände sig obekväma 

under tiden diktafonen var på, vid avstängning blev stämningen mer avslappnad. 

Informationen som framkom vid de tillfällena förbisågs på grund av svårigheter att återge 

innehållet. Upplevelsen överensstämmer med Gillham (2008) som menar att ljudinspelning 

kan hämma deltagarna att tala fritt och öppet. Det kan inte uteslutas att informationen som 

förbisågs kunnat generera ytterligare bredd i resultatet om den inkluderats. 

 

I enlighet med Gillham (2008) transkriberades samtliga intervjuer av en och samma 

författare för att transkriptionerna skulle följa samma mönster och förenkla 

analysprocessen. Den författare som transkriberat erhöll dock ökad förståelse för textens 

innebörd då denne bearbetat intervjuerna mer ingående, vilket kan ha påverkat resultatet 

genom författarnas olika tolkningar. Däremot läste båda igenom analysenheterna och 

genomförde delar av analysprocessen gemensamt samt diskuterade olika 

tolkningsmöjligheter för att stärka resultatets tillförlitlighet. I resultatet lyfts det 

karaktäristiska och representativa från intervjumaterialet fram vilket förtydligas med 

illustrerande citat för att ge läsare möjlighet att bedöma giltigheten (Lundman & 

Graneheim, 2012). 

 

En tydlig och noggrann beskrivning av metod och urvalskriterier formulerades vilket ger 

möjlighet till replikation av studien. Danielson (2012b) samt Lundman och Graneheim 

(2012) menar att en noggrann beskrivning av samtliga delar i metoden kan bidra till en 

ökad överförbarhet. Vidare strävade författarna under hela processen efter en medveten 

och reflekterande förståelse för betydelse och inverkan av tidigare erfarenheter, teoretisk 

kunskap och förutfattade meningar (Danielson, 2012b). Det kan dock inte uteslutas att 

författarnas förförståelse för ämnet kan ha inverkat på resultatet. 

 

Slutsats 

 

Resultatet visar att sjuksköterskornas misstankar om barnmisshandel väcktes av känslor 

som indikerade att något var fel, samt vid upptäckt av olika varningssignaler kopplade till 

barn och föräldrar. Hanteringsprocessen upplevdes berörande och känslomässigt 

betungande, samtidigt betonades vikten av att bemöta barn och föräldrar professionellt 

genom likvärdig behandling och ett icke dömande förhållningssätt. Vidare upplevdes 

svårigheter i att ta beslut om en orosanmälan skulle utföras, på grund av osäkerhet i 

bedömningen och rädsla för att anmäla felaktigt. Sammanfattningsvis betonades det 

kollegiala stödet som betydelsefullt för att hantera påfrestande situationer och utgjorde 

säkerhet i hela hanteringsprocessen.  

 

Författarna drar slutsatsen att kollegialt stöd utgör en elementär del i omvårdnaden. Det 

kollegiala stödet utgör trygghet under hela hanteringsprocessen i misstanken om 

barnmisshandel, från bedömning till bemötande och slutligen i beslutet om orosanmälan. 

Erfarenhet och kontinuerlig utbildning kan medföra tillit till den egna kompetensen, vilket 

underlättar i att agera stöd till kollegor. Både tillit till den egna förmågan och att erhålla 

kollegialt stöd kan bidra till minskad osäkerhet i hanteringsprocessen och kan resultera att 

den preventiva omvårdnaden av barn ökar genom att fler orosanmälningar utförs. 
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Fortsatta studier 

Sjuksköterskornas upplevelse av att tydliga rutiner utgjorde säkerhet i hanteringsprocessen 

ligger till grund för förslaget på fortsatta studier. Författarna anser att det vore intressant att 

undersöka huruvida rutiner i form av olika scanningsverktyg och eller checklistor gällande 

olika riskfaktorer och varningssignaler på barnmisshandel, medför säkerhet hos 

sjuksköterskan inför att ta beslut om orosanmälan. Det finns få svenska studier om hur 

implementering av olika scanningsverktyg påverkar frekvensen av utförda 

orosanmälningar. 

 

Klinisk relevans 

Författarna anser att studien är kliniskt tillämpbar för sjuksköterskor som inom sitt 

yrkesområde möter barn, då den belyser sjuksköterskans behov av stöd och utbildning i 

hanteringen av misstänkt barnmisshandel. Författarna anser att exempel på tillämpning 

skulle vara utbildning i att identifiera olika varningssignaler. Vidare skulle tydliga riktlinjer 

i hanteringsprocessen utgöra ett förankrat stöd till sjuksköterskorna. Ytterligare skulle 

studien kunna tillämpas för att medvetandegöra sjuksköterskornas efterfrågan om 

information gällande vad som sker med barn och familj efter en orosanmälan.  

 

Att tillgodose sjuksköterskors behov av stöd och utbildning kan bidra till att fler barn 

uppmärksammas och att fler orosanmälningar utförs. Nyttan av att fler anmälningar utförs 

är inte enbart minskat lidande för barnet och familjen på individnivå, utan även ur ett 

samhällsperspektiv med nedsatta vårdkostnader och minskad sjukdomsbörda. 
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BILAGA A 1(2) 

Stockholm 2015-03-03 

 

Till verksamhetschef 

Barnakutmottagning, XXX sjukhus 

 

Vi heter Johanna Sandh och Ulrika Nordgren och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskans upplevelse av att 

hantera misstänkt barnmisshandel (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens 

innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra studien på 

barnakutmottagningen, XXXX sjukhus.  

 

Om du godkänner att studien genomförs på barnakutmottagningen, är vi tacksamma för din 

bekräftelse skickad till följande e-postadress: johanna.sandh@stud.shh.se 

Om du känner dig tveksam till att studien genomförs på barnakutmottagningen är vi 

tacksamma för besked om detta. Har du ytterligare frågor rörande undersökningen är du 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  

 

Vänlig hälsning   

Sophiahemmet Högskola 

 

 

Johanna Sandh  073-617 40 27 johanna.sandh@stud.shh.se  

Ulrika Nordgren  073-997 47 63 ulrika.nordgren@stud.shh.se 

 

Handledare: 

Britten Jansson 08-406 28 68  

  britten.jansson@sophiahemmethogskola.se 
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mailto:ulrika.nordgren@stud.shh.se


II 

 

2(2) 

SAMMANFATTNING 

 

Sjuksköterskans upplevelse av att hantera misstänkt barnmisshandel 

- på en barnakutmottagning 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva vilka upplevelser sjuksköterskor på en barnakutmottagning har av 

att hantera misstänkt barnmisshandel. 

Problemområdet 

Till akutmottagningen kommer många barn, en del med skador och/eller tecken på att de 

utsatts för misshandel. Tidigare studier visar att det finns många svårigheter för 

vårdpersonalen att hantera misstänkt barnmisshandel. Det finns problematik gällande att 

upptäcka och tolka tecken, bemöta föräldrar och vårdnadshavare samt att fatta beslut om 

när en orosanmälan ska ske. Till grund för detta anser vi att det finns ett behov av att 

beskriva de dilemman som sjuksköterskorna ställs inför i hanteringen av misstänkt 

barnmisshandel, samt få kännedom om behov av stöd, kunskap och rutiner i 

beslutsfattande om orosanmälan. 

 

Arbetets design och metod för datainsamling  

Metoden för studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. Med hänsyn tagen till 

tid, kommer sex till åtta intervjuer utföras på två eller flera barnakutmottagningar. 

Intervjuerna kommer, efter givet samtycke, spelas in med diktafon och förväntas ta 30-60 

minuter. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst under intervjun avbrytas. 

Deltagarna kommer i god tid innan intervjutillfället, delges information om studien. 

Samtliga intervjuer kommer att transkriberas ordagrant och därefter tolkas med kvalitativ 

innehållsanalys. All information som delges under intervjun kommer att hanteras strikt 

konfidentiellt. 

 

Tidslängd för arbetet 

Studien omfattar 15 högskolepoäng och kommer att pågå vecka 10-17.  

 

Jag godkänner härmed att Johanna Sandh och Ulrika Nordgren får utföra studien 

”Sjuksköterskans upplevelse av att hantera misstänkt barnmisshandel – På 

barnakutmottagning” på barnakutmottagningen under tidsperioden mars 2015. 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ _______________________  

Namnteckning, Verksamhetschef Namnförtydligan 
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BILAGA B 1(2) 

 

Stockholm 2015-03-04 

Till XXX XXXX 

Barnakutmottagning, XXXX sjukhus 

 

  

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 
  

Vi heter Johanna Sandh och Ulrika Nordgren och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskans upplevelse av att 

hantera misstänkt barnmisshandel. Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer 

med sjuksköterskor som väljs utifrån följande kriterier; 

 

- Legitimerad sjuksköterska som varit yrkesverksam i minst 6 månader 

- Någon gång i tjänsten hanterat misstänkta eller konstaterade fall av barnmisshandel 

 

 

Sjuksköterskans upplevelse av att hantera misstänkt barnmisshandel 

- på en barnakutmottagning 

 

Syftet med arbetet 

Syftet är att beskriva vilka upplevelser sjuksköterskor på en barnakutmottagning har av att 

hantera misstänkt barnmisshandel. 

Problemområde  

Till akutmottagningen kommer många barn, en del med skador och/eller tecken på att de 

utsatts för misshandel. Tidigare studier visar att det finns många svårigheter för 

vårdpersonalen att hantera misstänkt barnmisshandel. Det finns problematik gällande att 

upptäcka och tolka tecken, bemöta föräldrar och vårdnadshavare samt att fatta beslut om 

när en orosanmälan ska ske. Till grund för detta anser vi att det finns ett behov av att 

konkretisera de dilemman som sjuksköterskorna ställs inför i hanteringen av misstänkt 

barnmisshandel, samt utröna deras behov av stöd, kunskap och rutiner i beslutsfattande om 

orosanmälan.  

  

Design och metod för datainsamling 

Metoden är en kvalitativ intervjustudie, där sex till åtta sjuksköterskor intervjuas inom 

barnakutsjukvården. Intervjuerna bokas in via telefonsamtal, tid och plats bestäms enligt 

överenskommelse. Förväntad intervjutid är 30-60 minuter och kommer efter givet 

samtycke, att spelas in med diktafon.  
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Etiska överväganden  

Innan intervjun påbörjas kommer skriftligt samtyckte inhämtas. Deltagandet i studien är 

frivilligt och kan när som helst under intervjun avbrytas.  

För att deltagarna ska kunna känna trygghet till att svara sanningsenligt utan att obehöriga 

tar del av informationen, kommer all information som delges under intervjun att hanteras 

strikt konfidentiellt. Alla personuppgifter avidentifieras och redovisningen presenteras på  

ett sådant sätt att det inte kan härledas tillbaka till deltagaren. Endast studenterna har 

tillgång till materialet. När studien avslutad kommer allt material att förstöras. 

 

Med vänliga hälsningar  

  

Sophiahemmet Högskola  

  

  

Johanna Sandh  073-617 40 27  

johanna.sandh@stud.shh.se  

 

Ulrika Nordgren  073-997 47 63  

ulrika.nordgren@stud.shh.se 

 

 

Handledare: 

Britten Jansson 08-406 28 68  

  britten.jansson@sophiahemmethogskola.se 
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INTERVJUGUIDE 

 

Allmänt 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 Har du någon vidareutbildning? 

- I så fall vilken/vilka? 

 Hur länge har du arbetat på avdelningen/mottagningen? 

 Kan du uppskatta hur många fall av barnmisshandel som du har hanterat under din 

tid som sjuksköterska? 

 

Att misstänka barnmisshandel 

 Vad väcker dina misstankar om barnmisshandel? 

- Några speciella tecken och skador? 

 Placering eller mönster? 

- Finns det några varningssignaler som du särskilt uppmärksammar? 

 Vilka är dessa i så fall? 

 Kan du berätta om ett tillfälle då du misstänkt barnmisshandel? 

- Vilka tankar och känslor väcktes? 

-  Hur hanterade du det? 

 Vad upplever du är svårt i att upptäcka misstänkt barnmisshandel? 

 Vilket behov av stöd har du i bedömningen av misstänkt barnmisshandel? 

- Av vem behöver du stöd? 

- Upplever du att du får tillräckligt med stöd? 

 Känner du att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att upptäcka 

barnmisshandel? 

- Om inte, vad saknar du kunskap om? 

 

Bemötande 

 Hur upplever du mötet med det utsatta barnet? 

- Finns det några svårigheter? 

- Finns det något som underlättar mötet? 

- Påverkas mötet av föräldrarnas närvaro/frånvaro? 

 Om ja, på vilket sätt? 

 Hur upplever du mötet med föräldrar/närstående? 

- Finns det några svårigheter? 

- Finns det något som underlättar mötet? 

- Påverkas mötet när misstanken finns att föräldrarna är förövare? 

 Om ja, på vilket sätt? 

- När besked om orosanmälan måste ges? 

 Påverkas mötet av barnets närvaro? 

 Om ja, på vilket sätt? 

 Upplever du att du har tillräcklig kunskap i att bemöta barn och 

föräldrar/närstående? 

- Om inte, vad saknar du? 

- Vilka kunskaper upplever du är viktigast i bemötandet? 
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Att göra en orosanmälan 

 Vilken upplevelse har du av att utföra en orosanmälan? 

- Vilka känslor har du inför beslutet? 

- Finns det några svårigheter i beslutet? 

- Finns det något som underlättar i beslutet? 

 Vilket behov av stöd har du i beslutsfattande om orosanmälan? 

- Av vem behöver du stöd? 

- Upplever du att du får tillräckligt med stöd? 

  

Underrapporteringen 

 Är din upplevelse att det förekommer eller har förekommit tillfällen på din 

mottagning då man underlåtit sig att göra en orosanmälan? 

 Vad tror du kan vara anledningen till att en orosanmälan inte görs? 

                                                                     

Avslutande 

 Vill du lägga till eller berätta något som kan vara intressant för vår studie? 

                                             

Eventuella följdfrågor 

 Hur menar du..? 

 Kan du utveckla..? 

 Varför..? 

 När..? 

 Hur..? 
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BILAGA D 

Sjuksköterskans upplevelse av att hantera misstänkt barnmisshandel 

- på en barnakutmottagning 

 

Problemområde  

Till akutmottagningen kommer många barn, en del med skador och/eller tecken på att de 

utsatts för misshandel. Tidigare studier visar att det finns många svårigheter för 

vårdpersonalen att hantera misstänkt barnmisshandel. Det finns problematik gällande att 

upptäcka och tolka tecken, bemöta föräldrar och vårdnadshavare samt att fatta beslut om 

när en orosanmälan ska ske. Till grund för detta anser vi att det finns ett behov av att 

konkretisera de dilemman som sjuksköterskorna ställs inför i hanteringen av misstänkt 

barnmisshandel, samt utröna deras behov av stöd, kunskap och rutiner i beslutsfattande om 

orosanmälan.  

  

Syfte 

Syftet är att beskriva vilka upplevelser sjuksköterskor på en barnakutmottagning har av att 

hantera misstänkt barnmisshandel. 

Vår definition av barnmisshandel 

Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, 

kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. 

 

Design och metod för datainsamling 

Metoden är en kvalitativ intervjustudie, där sex till åtta sjuksköterskor intervjuas inom 

barnakutsjukvården. Båda författarna kommer att delta under intervjun och samtalen 

kommer efter givet samtycke att spelas in med diktafon. Samtliga intervjuer kommer att 

transkriberas ordagrant och därefter tolkas med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Tidslängd 

Förväntad intervjutid är 30-60 minuter. 

 

Informerat samtycke 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst under studien avbrytas utan förklaring om 

varför. All information som delges under intervjun kommer att hanteras strikt 

konfidentiellt, författarna försäkrar att ingen annan kommer att ha tillgång till materialet. 

Alla personuppgifter avidentifieras och redovisningen presenteras på ett sådant sätt att det 

inte kan härledas tillbaka till dig. När studien är avslutad kommer allt inspelat material att 

förstöras. 

 

 

Härmed samtycker jag till att delta i intervjun 

 

 

 

__________________________ 

Ort, Datum 

 

 

__________________________  __________________________ 

Underskrift     Namnförtydligande 


