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Abstrakt 

Bakgrund: Barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och skyddas från 

alla former av våld. Att som barn utsättas för våld kan ge negativa konsekvenser och 

barnets utveckling riskerar att påverkas. Sjuksköterskor omfattas av en 

anmälningsplikt som innebär att de är skyldiga att anmäla sin oro vid misstanke om 

att ett barn far illa. Sjuksköterskan bör utföra en god omvårdnad för att främja 

välbefinnande, och ingripa då människors hälsa riskerar att hotas. För att kunna ge 

det stöd som behövs till barnet som far illa spelar sjuksköterskans bemötande och 

hanterande av situationen stor roll.  

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa 

eller misstänks fara illa. 

Metod: Metoden var en litteraturstudie av åtta artiklar. Artiklarna 

kvalitetsgranskades för att därefter analyseras genom en integrerad analys. Analysen 

resulterade i tre kategorier och nio underrubriker. 

Resultat: Sjuksköterskans erfarenheter av att möta barn som far illa eller misstänks 

fara illa kunde sammanställas utifrån tre kategorier; “Erfarenheter av komplexa 

möten”, “Erfarenheter av ett utmanande beslut och samverkan” och “Erfarenheter 

av vikten att få stöd och professionell utveckling”. Under kategorierna identifierades 

nio underrubriker; ”Svårighet att bedöma situationen”, “Utmaning att möta 

familjen”, “Emotionell påverkan”, “Strävan efter att upprätthålla en professionell 

hållning”, “Svårt beslut att göra en orosanmälan”, “Brist på samverkan med 

socialtjänsten”, “Brist på utbildning”, “Stöd från kollegor” och 

“Arbetslivserfarenhetens betydelse”.  

Slutsats: Att möta barn som far illa eller misstänks fara illa erfors vara komplext 

och utmanande utifrån olika aspekter. En underrapportering förekommer och 

sjuksköterskor uttrycker att den befintliga utbildningen är otillräcklig. Ytterligare 

insatser i form av utbildning och stöd behövs för att kunna stärka sjuksköterskans 

arbete. 
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1 Inledning 

Sjuksköterskor kan i flera olika kontexter komma att möta barn som far illa eller 

misstänks fara illa. Författarna till denna litteraturstudie har i arbetslivet och under 

verksamhetsförlagd utbildning kommit i kontakt med ämnet och förstått att det är en 

komplex process där sjuksköterskans agerande och hanterande i situationen inte 

alltid är självklar. Författarna ser ett behov av att bli ytterligare införstådda i ämnet 

för att i sin kommande roll som sjuksköterska bättre kunna bidra till att skydda barn 

som far illa. Innan litteraturstudien påbörjades hade en medvetenhet växt fram hos 

författarna att sjuksköterskor ofta känner sig oförberedda i mötet och därför är det 

av betydelse att belysa erfarenheter av att möta barn som far illa eller misstänks fara 

illa.  

2 Bakgrund 

2.1 Barn som far illa 

Begreppet ”barn som far illa” har sitt ursprung i det engelska begreppet Child 

maltreatment. Definitionen av begreppet omfattar olika typer av övergrepp, 

försummelse och utnyttjande som kan resultera i faktisk eller eventuell skada för 

barnets bibehållna hälsa eller möjlighet till utveckling. Begreppet kan avse barn som 

i hemmet blir offer för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld samt försummelse 

(Socialstyrelsen, 2014a). Författarna till denna litteraturstudie valde att fokusera på 

fysiskt och psykiskt våld samt försummelse då begreppet “barn som far illa” nämns, 

sexuellt våld har därmed exkluderats. När begreppet ”förövare” nämns menar 

författarna den vårdnadshavare till barnet som ligger bakom att barnet far illa.  

När barn far illa kan det vara flera olika faktorer som samverkar och ligger till grund 

för missförhållandet. Barn växer upp och utvecklas i relation till den sociala miljön 

och för ett barns utveckling spelar föräldrarna en essentiell roll. Olika 

omständigheter eller egenskaper hos en förälder kan öka risken för barnets utsatthet. 

Sårbarhet och brister hos den enskilde föräldern samt svårigheter i familjens 



 

2(37) 

 

livssituation, såsom stress, konflikter eller kriser kan leda till bristande 

omsorgsförmåga och utåtagerande där barnet blir lidande (Skarped, 2014). 

2.2 Barns rättigheter 

FN:s barnkonvention innehåller bestämmelser gällande barns rättigheter. Alla 

individer under 18 år räknas som barn, samma rättigheter gäller för alla och de ska 

behandlas enligt konventionens innehåll. Barn som far illa tas ifrån rättigheter som 

social trygghet, optimal hälsa och att bli beskyddade från alla former av våld. Enligt 

de grundprinciper barnkonventionen står för ska inget barn fara illa i sitt eget hem 

(Unicef, 1989). En lag stiftad i Sverige beskriver att barn ska behandlas med aktning 

för sin person och får inte under några som helst omständigheter utsättas för någon 

form av fysisk eller psykisk bestraffning (Föräldrabalken, SFS 1949:381 kap 6 § 1). 

Att barn utsätts för olika former av våld är ett globalt problem som kan resultera i 

allvarliga livslånga konsekvenser. Enligt World Health Organisation (WHO) påvisar 

internationella studier att 41 000 barn varje år avlider på grund av övergrepp. 

Rapporterade fall runt om i världen visade att 23 procent av vuxna hade upplevt 

fysiskt våld under uppväxten, 36 procent våld i psykologisk form och 16 procent 

hade upplevt försummelse. Förekomsten av barn som far illa är dock komplext att 

studera och mörkertalet är stort (WHO, 2016). Barn som far illa beskrivs vara ett 

framträdande problem i samhället och för den sociala välfärden i höginkomstländer. 

Varje år blir ett av tio barn i höginkomstländer försummat eller utsatt för 

psykologiskt våld, och 4–16 procent utsätts för fysiskt våld (Gilbert, Widom, 

Browne, Fergusson, Webb, & Janson, 2009).  

2.3 Olika former av våld 

Alla barn är i behov av att växa upp i en miljö som är präglad av trygghet och 

stabilitet. För att utveckling ska kunna ske måste barnets grundläggande behov 

tillfredsställas. Barnet är beroende av de människor som finns runt omkring och 

omvårdnad är nödvändigt för att uppfylla barnets behov (Socialstyrelsen, 2016). 

Begreppet våld kan definieras och uttryckas på flera olika sätt. Fysiskt våld är något 

kroppsligt relaterat och kan bestå av örfilar, slag, eller stryptag. Med psykiskt våld 
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menas att barnet avsiktligt blir plågat känslomässigt och kan innebära att förövaren 

utsätter offret för tvång, hot eller överdriven kontroll. Försummelse kan innebära att 

offret inte får sina grundläggande behov uppfyllda. Barnet kan vanvårdas genom att 

inte få tillgodosedd hygien, ouppfyllt matbehov samt bli nekat hälsobesök och 

medicin. Då föräldrar inte visar närhet eller stödjer barnet intellektuellt eller socialt 

kan det räknas som försummelse (Magnusson, Hagelin, Sundelin, & Blennow, 

2016).  

2.4 Konsekvenser av att fara illa som barn 

Utvecklingen av självständigt och moraliskt tänkande riskerar att förhindras hos ett 

barn där en förälder utsätter barnet för någon form av våld, inte ger barnet möjlighet 

att tänka själv eller inte visar vad som är ett önskvärt beteende. När ett barn blir 

fysiskt bestraffat kan det resultera i ångest och oro samt leda till ett komplicerat 

förhållande mellan barn och förälder. Beteenden som asocialitet, kriminalitet och 

aggressivitet hos barn är konsekvenser som kan vara kopplade till att ha utsatts för 

fysiskt våld. Om hemmiljön är präglad av våld kan det leda till någon form av 

mobbning i skolan. Våldsutsatta barn riskerar att utsättas för mobbning eller att 

själva delta i den (Socialstyrelsen, 2010).   

När barn utsätts för någon form av våld kan det långsiktigt resultera i oundvikliga 

konsekvenser som kan kräva stöd i framtiden. De erfarenheter som barn bär med sig 

har visat sig påverka sättet att hantera situationer och motgångar i det vuxna livet. 

Att utsättas för någon form av våld under uppväxten kan komma att prägla livet ur 

många aspekter och medföra svårigheter gällande utbildning, arbete och relationer 

samt leda till fysiska och psykiska hälsoutmaningar (Smith, C., Smith-Carrier, T., 

Gazso, A., Baker Collins, S., & Saxby, C., 2019). Risken för att drabbas av 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och depression är förhöjd bland individer som 

under barndomen blivit utsatta för någon form av våld. Våldsutsatta barn kan ha en 

ökad risk för att utveckla psykiska symtom redan i början av barndomen vilket 

förstärker behovet av tidigt ingripande i livet (Gilbert et al., 2009). 
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2.5 Tecken på att ett barn far illa 

Barn som far illa kan uppleva psykisk ohälsa vilket ofta kan ge uttryck i fysiska 

symtom. Upplevd stress hos ett barn kan uttryckas genom försämrad aptit, men 

likaväl kan det ge uttryck i omåttligt ätande. Viktnedgång eller kraftig viktökning 

där tydlig orsak saknas, kan vara ett tecken på missförhållande för barnet. 

Återkommande upplevelse av kroppslig smärta hos ett barn, ofta huvudvärk och 

buksmärtor, kan bero på långvarig stress. Smärtsymtom i samband med andra 

tecken borde bidra till att väcka misstanke om att ett barn far illa (Lucas & 

Otterman, 2014). Det är viktigt att sjuksköterskan reagerar och är uppmärksam då 

skador som är avvikande i förhållande till barnets normala aktivitet kan ses. 

Blåmärken med annorlunda utseende och storlek eller som kan ses på skyddade 

hudområden liksom flera blåmärken i olika läkningsfas kan vara tecken på att ett 

barn far illa och utsätts för fysiskt våld i hemmet. Även indikationer såsom 

brännmärken, bitmärken eller då ett barn undviker eller inte kan använda en 

kroppsdel på grund av smärta väcker stärkt misstanke om förekomst av våld i 

hemmet (Magnusson et al., 2016). Försummelse eller omsorgssvikt kan ge uttryck i 

att barnet för årstiden bär opassande kläder, upprepade gånger visar att de är 

hungriga, har bristande hygien eller dålig tandstatus och ej tillgodosedda medicinska 

behov (Lucas & Otterman, 2014). Avvikande beteende hos ett barn kan bero på 

flera olika faktorer i dess liv, men beteendet kan ibland även vara kopplat till att 

barnet far illa. Det är viktigt att vara uppmärksam på plötsligt förändrat beteende 

hos barnet eller tydlig känslomässig instabilitet. Långvariga symtom av apati, 

nedstämdhet, oro eller aggressivitet hos barnet kan tyda på någon form av 

missförhållande (Magnusson et al., 2016). 

2.6 Att möta barn som far illa 

När en sjuksköterska upptäcker eller misstänker att ett barn far illa kan en viss 

osäkerhet förekomma kring hur bemötandet av barnet och dess familj ska ske. 

Sjuksköterskans sätt att bemöta samt hantera situationen kan spela stor roll om ett 

barn far illa och behöver stöd. Ett barn som far eller riskerar att fara illa har rätt till 

stöd anpassat utifrån sin egen situation och att få information om sina rättigheter 

(Socialstyrelsen, 2014a). I barnkonventionen beskrivs det att ett barn har rätt att få 
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höras och vara delaktig i frågor som rör barnet samt skyddas mot alla former av våld 

(Unicef, 1989). En anledning att ett barn inte berättar för någon att de far illa kan 

bottna i en känsla av skam eller rädsla för att mottagaren inte ska tro på dem. Det 

finns barn som tror att deras våldsutsatthet tillhör till det normala eftersom de inte 

har blivit lärda något annat. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att besitta 

kunskap kring alla former av våld och att i mötet med ett barn som far illa skapa en 

trygg och förtroendefull relation där barnet kan anförtro sig. En sjuksköterska som 

befinner sig i situationen där ett barn själv valt att berätta om sitt missförhållande 

måste lägga stor vikt vid att lyssna ordentligt på barnets ord med öppenhet för att 

kunna ge den hjälp som eventuellt krävs. Om sjuksköterskan misstänker att ett barn 

far illa är det viktigt att våga fråga, visa engagemang och skapa tillit 

(Socialstyrelsen, 2014a).  

2.7 Anmälningsplikt 

Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård omfattas, enligt socialtjänstlagen (SFS 

2001:453 kap 14 § 1), av en anmälningsplikt vid misstanke eller vetskap om att ett 

barn far illa. En orosanmälan ska omedelbart göras och den som anmäler är skyldig 

att ange de uppgifter som kan vara betydelsefulla för vidare utredning av 

socialtjänsten. Misstanke om och/eller oro över att barnet far illa är tillräcklig grund 

för anmälan, det finns därav inget krav på vetskap för att göra en anmälan. 

Sjuksköterskans anmälningsplikt gäller personer som ännu inte är myndiga, den 

gäller dock inte ofödda barn. Personen som anmält kan inte vara anonym och 

involverade personer har rätt att få reda på de uppgifter som lämnats till 

socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2014b). 

Trots det faktum att sjuksköterskan har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten 

vid misstanke om att ett barn far illa visar undersökningar att det finns en 

underrapportering (Socialtjänsten, 2014b). Flera olika orsaker kan påverka 

sjuksköterskan i att upptäcka att ett barn far illa eller i beslutet att göra en 

orosanmälan. Identifieringen av barn som far illa kan försvåras på grund av 

bristande kunskap hos sjuksköterskan gällande tecken och symtom samt hur man 

kan uppmärksamma det som avviker från det normala. Det finns inte alltid tydliga 

bevis för att ett barn far illa och beslutet att göra en orosanmälan kan upplevas svår. 
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Osäkerhet gällande bedömning om ett barn far illa eller inte samt risken att skapa 

ytterligare svårigheter för barnet ligger ofta bakom att en orosanmälan uteblir (Plitz 

& Wachtel, 2009). Anledningen till att sjuksköterskan inte gör en anmälan kan 

också grundas i en rädsla att anklaga oskyldiga föräldrar och göra dem upprörda, det 

kan då upplevas enklare för sjuksköterskan att “blunda” för problemet. En 

sjuksköterska som har lång erfarenhet och bred kompetens vågar i större 

utsträckning lita på sin intuition vilket kan göra det enklare att upptäcka barn som 

far illa och därmed göra en orosanmälan (Paavilainen, Merikanto, Åstedt-Kurki, 

Laippala, Tammentie, & Paunonen-Ilmonen, 2002).  

2.8 Sjuksköterskans förhållningssätt 

Sjuksköterskeyrket präglas av en humanistisk människosyn som ligger till grund för 

att utföra en god omvårdnad och främja välbefinnande hos en människa. Det är av 

betydelse att sjuksköterskan skapar en förtroendefull relation med patient och 

närstående. För att skapa en god omvårdnad är patientens grundläggande behov och 

personliga erfarenheter i fokus. Att ha ett helhetsperspektiv över patientens situation 

är viktigt. För att sträva efter en vård som är individuellt anpassad bör 

sjuksköterskan möta patienten med öppenhet och skapa förutsättningar för att förstå 

den unika personen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

Som vägledning för sjuksköterskans förhållningssätt i alla aspekter av 

yrkesutövningen finns International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod utformad. 

Koden ligger till grund för omvårdnadsetik världen över och bygger på de 

mänskliga rättigheterna. Sjuksköterskans fundamentala ansvar är att främja och 

återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. En moralisk plikt att 

respektera de mänskliga rättigheterna åligger sjuksköterskan. Detta innebär ett 

ansvar avseende rättigheter gällande olikheter, värdighet, rättvisa och egna val, samt 

att ingripa då människors hälsa riskerar att hotas (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Vårdande möten 

I bakgrunden till denna litteraturstudie framgår det att sjuksköterskan kan ha en 

betydande roll i mötet med barn som far illa, och bemötandet kan ligga till grund för 

hur utfallet blir. Författarna till denna litteraturstudie anser att den valda teoretiska 

referensramen är passande då sjuksköterskan genom att ombesörja ett vårdande 

möte kan öka förutsättningarna för att kunna skydda och stödja barnet.  

Mötet mellan sjuksköterska och patient ska vara av vårdande karaktär och utgöra en 

grund för att stärka individens hälsa. Sjuksköterskan har ett ansvar att med sin 

kompetens skapa ett förtroendefullt möte präglat av öppenhet och respekt gentemot 

patienten. Att vara närvarande genom att rikta uppmärksamhet och lyssna till 

patienten är av betydelse. Genom visat intresse kan sjuksköterskan förstå det 

meningssammanhang som berättelsen förmedlar och ta del av patientens upplevda 

situation. För att uppnå ett vårdande möte krävs det att sjuksköterskan möter 

patientens värld med öppenhet. Sjuksköterskan bör i mötet ha ett öppet sinne och 

med följsamhet uppmärksamma vad som ger uttryck i en situation, för att detta ska 

ske krävs en aktiv vilja att se. Genom att frångå sin naturliga hållning och istället 

inta en reflekterande och medveten hållning kan sjuksköterskan främja det vårdande 

mötet. Den medvetna hållningen gör det möjligt att bortse från det som är självklart 

utifrån erfarenhet, vi kan bortse från förutfattade meningar och med öppenhet möta 

den andre. Att utveckla ett medvetet förhållningssätt är en förutsättning för att öka 

sin förståelse och gagna ny erfarenhet. Det är viktigt att kunna lita på sin intuition 

och att uppmärksamma varje situation. Med öppenhet kan en risk uppstå att en 

felaktig bedömning och tolkning av situationen görs. Genom att förlita sig på 

tidigare erfarenhet kan det leda till en blindhet som gör att sjuksköterskan kan luras 

av det yttre i en situation. För att felbedömningar inte ska inträffa är det 

eftersträvansvärt att sjuksköterskan intar en frågande och granskande hållning och 

ser till ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskan bör i samtal med patienten dröja kvar 

och inte dra egna slutsatser, patienten kan då förmedla sin egen berättelse i en trygg 

miljö. Väsentligt för det vårdande mötet är att patienten blir delaktig i sin vård, 
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vilket kan inge en känsla av kontroll över den egna kroppen samt att vara involverad 

i vårdprocessen och veta vad som sker (Ekebergh, 2015). 

4 Problemformulering 

Världen över far barn illa i sin hemmiljö, och mörkertalet kring förekomsten är stor. 

Varje barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och bli beskyddat från 

alla former av våld. Att fara illa som barn kan resultera i negativa konsekvenser och 

barnets utveckling riskerar att påverkas. Barn har ofta svårt att uttrycka sina 

missförhållanden på grund av rädsla och avsaknad av tillit. Sjuksköterskan har ett 

omvårdnadsansvar som grundas i att främja hälsa och minska lidande. Då individer 

befinner sig i en utsatt situation där hälsan riskerar att påverkas av andras agerande 

har sjuksköterskan en etisk plikt att skydda dessa i den mån hen kan. Sjuksköterskan 

har en skyldighet att anmäla sin oro vid misstanke att ett barn far illa. Faktorer kan 

påverka sjuksköterskan i beslutet att göra en orosanmälan och studier visar att det 

finns en underrapportering. Att söka kunskap kring sjuksköterskans erfarenhet av att 

möta barn som far illa eller misstänks fara illa är betydelsefullt. Genom att belysa 

erfarenheterna kan förutsättningarna öka för att kunna ge den hjälp och det stöd 

barnet behöver.  

5 Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa eller 

misstänks fara illa.  

6 Metod 

Metoden som valts är en litteraturstudie vilket innebär att en sammanställning görs 

av tidigare forskningsstudier och kan, i förhållande till studiens syfte, svara på den 

ställda frågan och öka förståelsen för ett specifikt problem. Utifrån 

undersökningsfrågan söktes litteratur strukturerat inom det valda området för att 
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sedan genomgå en kritisk granskning och därefter sammanställas i resultatet 

(Kristensson, 2014).  

6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes i databaserna Cinahl och PsychInfo då de ansågs relevanta 

inom det vårdvetenskapliga området. Cinahl innehåller främst forskning inom 

omvårdnad och PsychInfo innehåller forskning inom psykologi och 

beteendevetenskap (Kristensson, 2014). Sökningen av artiklar genomfördes med 

relevanta sökord som ansågs besvara studiens syfte. För att utforma passande sökord 

identifierades viktiga nyckelbegrepp och liktydiga begrepp utifrån syftet. En 

provsökning genomfördes för att på så sätt urskilja ytterligare lämpliga sökord. Den 

slutgiltiga sökningen i Cinahl bestod i första blocket av fritextordet; nurse* 

experience*, samt indexordet; nursing role. I andra blocket användes fritextorden; 

child maltreatment och child neglect, samt indexorden; child abuse, domestic 

violence och child. I PsychInfo användes i första blocket fritextorden; nurse* 

experience* och nurs* role. I andra blocket användes fritextorden; child 

maltreatment, child protection och child, samt indexorden; child abuse, child 

neglect och domestic violence. I sökningen användes den booleska sökoperanden 

OR inom respektive block för att söka på synonyma termer. Mellan de olika blocken 

användes den booleska sökoperanden AND för att begränsa och kombinera 

sökningen (Kristensson, 2014). Sökningen resulterade i 196 träffar i Cinahl och 10 

träffar i PsychInfo. En presentation av sökningarna finns i tabellform, se bilaga 1.  

6.2 Sökavgränsningar, inklusions- och exklusionskriterier 

Sökningarna i de båda databaserna begränsades till artiklar som var vetenskapligt 

granskade (peer reviewed), samt publicerade mellan 2009 och 2019. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle utgå från sjuksköterskeperspektiv där 

både sjuksköterskor med grundutbildning eller med specialistkompetens 

inkluderades. Åldern på barnen skulle vara 0–18. Artiklar som endast eller 

övervägande innehöll forskning kring sexuellt våld exkluderades då författarna 

valde att fokusera på fysiskt och psykiskt våld samt försummelse.   
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6.3 Urval 

Då båda sökningarna slutförts lästes samtliga titlar. De artiklar vars titlar ansågs 

relevanta för studiens syfte valdes ut, därefter genomfördes en gallring av abstrakt 

inspirerad av Kristensson (2014). Författarna läste 98 abstrakts var för sig för att 

därefter jämföra vilka artiklar vars abstrakt bedömdes passa studiens syfte. Efter 

granskningen av abstrakt valdes 27 artiklar ut att läsas i fulltext och genomgå en 

relevansbedömning till det slutgiltiga urvalet. Då artiklarna lästs i fulltext och 

kritiskt granskats av författarna återstod tio artiklar som överensstämde med 

studiens syfte. Artikeln “Nurses’ experience in clinical encounters with children 

experiencing abuse and their parents” (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008) 

påträffades via snowballing, alltså en sekundärartikel funnen i referenslistan hos 

“Keeping the child in focus while supporting the family: swedish child health care 

nurses experiences of encountering families where child maltreatment is present or 

suspected” (Dahlbo, Jakobsson & Lundqvist, 2017). Artikeln som återfanns via 

snowballing är publicerad år 2008 vilket inte överensstämde med studiens 

avgränsning gällande tidsintervall på tio år. Artikeln bedömdes relevant och valdes 

att inkluderas i resultatet trots dess publiceringsår.  

6.4 Kvalitetsgranskning 

I enlighet med Kristensson (2014) har en systematisk granskning genomförts då 

artiklarnas kvalitet bedömts utifrån speciella granskningsmallar. 

Granskningsmallarna innefattade utformade frågor som besvarades och graderades 

för varje artikel i syfte att bedöma om kvaliteten var acceptabel eller inte. 

Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån en modifierad version av Carlsson och 

Eimans (2003) granskningsmall, där modifieringen bestod av en utesluten fråga då 

den inte överensstämde med studiens syfte. Då studien innefattar artiklar med både 

kvantitativ och kvalitativ metod användes två olika granskningsmallar, en för 

vardera metod, se bilaga 2. Samtliga artiklar granskades enskilt av författarna 

utifrån granskningsmallarna, kvaliteten poängsattes för att sedan omvandlas till en 

procentsats. Resultaten jämfördes och diskuterades, därefter fastställdes vilken grad 

av kvalitet artiklarna erhöll. Efter kvalitetsgranskningen valdes två artiklar att 

exkluderas då grad av kvalitet understeg 60%. Åtta artiklar bedömdes ha tillräckligt 
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hög kvalitet, över 80%, och inkluderades därför i studiens resultat, en av dessa var 

med kvantitativ metod och resterande med kvalitativ metod. Redovisning av 

kvalitetsgranskningens resultat finns presenterat i litteraturmatrisen, se bilaga 3. 

6.5 Analys 

Analysarbetet grundades i Kristenssons (2014) metod för integrerad analys vilket 

gör det möjligt att enkelt sammanställa resultatet och få en överskådlig presentation. 

För att se helheten över artiklarna ställdes de samman i en litteraturmatris, se bilaga 

3. De utvalda artiklarna lästes enskilt av författarna upprepade gånger för att få en 

bild av vad artikeln handlade om. Fynd identifierades från de olika artiklarna som 

svarade an på studiens syfte. I den kvantitativa artikeln som ingick i studien tolkades 

artikelns tabeller samt forskarnas resultat för att på ett korrekt och djupare sätt få 

fram relevant data. Fynden skrevs upp i ett dokument och översattes till svenska. 

Likheter och skillnader diskuterades och jämfördes sedan tillsammans av 

författarna. Först identifierades underrubriker, dessa jämfördes och uppdelades 

sedan på ett passande sätt. Uppdelningen av underrubriker utmynnade i att 

övergripande kategorier kunde utformas, och resultatet kunde därefter 

sammanställas. Exempel på hur analysprocessen genomfördes finns presenterat i 

tabell 1. Analysen resulterade slutligen i tre kategorier och nio underrubriker. 

Tabell 1. Utdrag ur analysprocessen 

Identifierade fynd- 

engelska 

Identifierade fynd- 

översatt till svenska 

Underrubrik Kategori 

To feel one thing deeply 

and at the same time 

behaving and acting as if 

you do not feel comes 

across repeatedly as one 

of the greatest challenges 

for the nurses. 

Att känna en sak djupt och 

att samtidigt uppträda och 

agera som om du inte 

känner visade sig 

upprepade gånger vara en 

av de största utmaningarna 

för sjuksköterskorna.  

Emotionellt 

påverkade 

Erfarenheten 

av ett svårt 

möte 

 

Many of the nurses 

interviewed expressed a 

strong wish to remain 

professional in their 

dealings with the parents 

and that it is important 

for them to have the child 

in focus. 

Många av de intervjuade 

sjuksköterskorna uttryckte 

en stark önskan att förbli 

professionell i sin kontakt 

med föräldrarna och att 

det är viktigt för dem att 

ha barnet i fokus.  

Svårighet att 

upprätthålla en 

professionell roll  
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6.6 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Kristensson (2014) ska ett etiskt förhållningssätt ligga till grund för all 

forskning. Författarna har granskat och tagit ställning till om de valda artiklarna är 

etiskt försvarbara eller inte. Artiklarna valdes med beaktande av 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018). Författarna har tagit 

hänsyn till hur deltagarnas integritet skyddats, om de fått information om studien, 

givit godkännande att delta samt om forskningen etikprövats av en oberoende 

kommitté.  

För att undvika att påverka artikelval och därmed resultat i litteraturstudien har 

systematik tillämpats för sökning, gallring och analys av data. I resultatet har alla 

fynd från analysen redovisats och därav har inget material medvetet uteslutits, vilket 

Kristensson (2014) menar är av betydelse. Förförståelsen har hanterats genom 

diskussion författarna emellan under arbetes gång för att på så vis undvika att 

påverka resultatet. En aspekt som författarna genomgående strävade efter i hela 

processen var att undvika personliga tolkningar och värderingar för att kunna uppnå 

en objektiv resultatredovisning. 

7 Resultat 

Resultatet av sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa eller 

misstänks fara illa redovisas utifrån tre kategorier och nio underrubriker. 

Kategorierna är ”Erfarenheter av komplexa möten”, ”Erfarenheter av ett utmanande 

beslut och samverkan” & ”Erfarenheter av vikten att få stöd och professionell 

utveckling”, se figur 1. Artiklarna som inkluderades i resultatet innefattar 

sjuksköterskor som arbetar inom olika kontexter. De olika specialistkompetenser 

som framkommer var barnsjuksköterska, distriktsjuksköterska, skolsjuksköterska 

samt barnmorska. De kontexter som artiklarna berör var somatiskt vård, primärvård 

samt barnpsykatri, där det i vissa artiklar specificeras att sjuksköterskorna arbetade 

inom barnhälsovård, akutmottagning och skolhälsovård.  
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Figur 1. Kategorier och underrubriker.  

 

        

    

 

7.1 Erfarenheter av komplexa möten 

7.1.1 Svårighet att bedöma situationen 

Sjuksköterskorna beskrev att de var bekväma i sin kunskap att kunna identifiera 

objektiva symtom. Tydliga skador bestående av blåmärken, brännmärken eller andra 

fysiska skador var lätta att uppmärksamma. Skador som bortförklarades på 

obegripliga sätt och där historien inte överensstämde med allvarlighetsgraden eller 

karaktären av barnets skada väckte ökad misstanke (Dahlbo, Jakobsson & 

Lundqvist, 2017; Eisbach & Dreissnack 2010; Fraser, Mathews, Walsh, Chen & 

Dunne, 2010; Söderman & Jackson, 2011). I situationer där barn misstänks fara illa 
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var fall som endast baserades på subjektiva symtom svårare att identifiera (Eisbach 

& Dreisnack 2010; Fraser et al., 2010). Sjuksköterskor beskrev att de erfor en 

specifik känsla vid misstanke om att ett barn far illa. De kände att något inom 

familjen inte stämde men att det var svårt att sätta fingret på vad. Att förlita sig på 

sin intuition om sin misstanke kring situationen var av stor vikt för att kunna 

upptäcka att ett barn far illa (Dahlbo et al., 2017; Rowse, 2009a; Söderman & 

Jackson, 2011). Sjuksköterskor hade svårigheter att kunna misstänka att någon form 

av våld försiggår då förövaren uppvisade en fasad som ledde till en missbedömning 

av situationen (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). Många förövare visste hur de 

skulle dölja tecken och symtom på våldet vilket försvårade för sjuksköterskan att 

kunna uppmärksamma att barnet far illa (Dahlbo et al., 2017). Att skärma av de 

faktorer som kan påverka sjuksköterskans omdöme erfors vara svårt och något som 

hen aktivt behövde ha i åtanke. För att göra en korrekt bedömning gällande om 

barnet far illa eller inte behövde sjuksköterskan kunna läsa mellan raderna och se 

helheten av situationen. Det var av betydelse att vara kritisk till förövarens historia 

och inte luras av dess yttre, detta beskrevs vara en balansgång då sjuksköterskan 

samtidigt inte ville vara förolämpande (Tingberg et al., 2008). Att känna självtvivel 

kring sin bedömning huruvida barnet far illa eller inte var vanligt förekommande 

(Rowse, 2009a; Eisbach & Dreissnack, 2010), men det var då extra viktigt att 

fortsätta vara vaksam och ha familjen under uppsyn (Eisbach & Dreissnack, 2010). 

7.1.2 Utmaning att möta familjen 

Att skapa kontakt med familjen ansågs angeläget och trots de negativa känslor 

sjuksköterskan upplevde gentemot förövaren var målet att fortsätta ge stöd och 

hjälp. Sjuksköterskorna belyste vikten av att etablera ett förtroende till familjen. 

Genom att kommunicera och lyssna på familjen kunde sjuksköterskan identifiera 

vad de behövde hjälp med vilket underlättade det fortsatta arbetet för att skydda 

barnet (Barrett, Denieffe, Bergin & Gooney, 2016; Dahlbo et al., 2017; Söderman & 

Jackson, 2011). Sjuksköterskorna erfor att det var grundläggande att hålla ett öppet 

sinne i mötet med familjen och etablera en relation baserad på ärlighet. Ärligheten 

innefattade att alltid informera familjen om sin misstanke att barnet far illa innan 

anmälan gjordes (Dahlbo et al., 2017). Förövarens agerande låg till grund för 

sjuksköterskans känslomässiga svar. Oärlighet och förnekelse kring barnets skador 
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påverkade sjuksköterskan negativt, om förövaren istället var ärlig och öppen över 

barnets skador var det lättare för sjuksköterskan att svara emotionellt och förstå dem 

(Barrett et al., 2016). En känsla av lättnad kunde uppkomma hos familjen då 

sjuksköterskan upplyst dem om sin misstanke att barnet far illa. Familjen kunde 

svara med tacksamhet då någon uppmärksammade deras situation och ville hjälpa 

dem (Dahlbo et al., 2017; Söderman & Jackson, 2011). När familjen blev 

informerad om misstanken kunde vissa reagera negativt genom att distansera sig 

från vården och inte komma tillbaka (Dahlbo et al., 2017). Familjen kunde anse att 

sjuksköterskan lagt sig i deras situation och känt sig kränkta samt uttryckt att de inte 

var i behov av någon hjälp. Oavsett om familjen ansåg sig behöva hjälp eller inte 

var det viktigt för sjuksköterskan med tidiga insatser för att skapa trygghet och ge 

ökat stöd till familjen (Söderman & Jackson, 2011). Att förse förövaren med stöd 

och utbildning för att öka medvetenheten om de allvarliga konsekvenser som barnet 

kan få till följd av någon form av våld ansågs betydelsefullt (Tingberg et al., 2008). 

7.1.3 Emotionell påverkan 

Det framgår att sjuksköterskor har erfarenheter av att starka känslor väcks i mötet 

med barn som far illa eller misstänks fara illa, de kände sig ofta chockade, 

frustrerade och arga över situationen (Barrett et al., 2016; Rowse, 2009a). Djupa 

negativa känslor uppkom gentemot förövaren samt en oförståelse över hur någon 

kunde orsaka skada mot sitt barn (Barrett et al., 2016; Rowse, 2009a; Söderman & 

Jackson, 2011; Tingberg et al., 2008). Sjuksköterskorna erfor en stor utmaning i att 

inte visa sina egentliga känslor eller låta sig styras av dem (Söderman & Jackson, 

2011; Tingberg et al., 2008; Totti Leite, Aparecida Beserra, Scatena, Pereira da 

Silva & Carvalho Ferriani, 2016). Att informera en familj om sin misstanke att 

barnet far illa kunde vara en obehaglig upplevelse för sjuksköterskan då det fanns 

stor risk att förövaren skulle kunna reagera med ilska och att mötet skulle utvecklas 

till en hotfull situation (Dahlbo et al., 2017; Söderman & Jackson, 2011; Totti Leite 

et al., 2016). Förövarna var ofta manipulativa och övertygande om att barnets skada 

inte var avsiktlig. Sjuksköterskan trodde ofta till en början på förövarens ord som 

sedan visade sig vara en lögn, detta resulterade i att hen kände sig bedragen 

(Tingberg et al., 2008). Upplevelsen att aldrig kunna vara fullt förberedd i att möta 

ett barn som far illa väckte en stark känsla av otillräcklighet (Barrett et al., 2016; 
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Söderman & Jackson, 2011). Många sjuksköterskor erfor att mötet med ett barn som 

far illa kunde vara påfrestande och hade varaktig effekt på sinnet, och det var svårt 

att stänga ute tankar och känslor kring barnets situation utanför arbetet (Barrett et 

al., 2016; Dahlbo et al., 2017; Tingberg et al., 2008).  

7.1.4 Strävan efter att upprätthålla en professionell hållning 

Att förbli professionell i mötet med förövaren var en utmaning för sjuksköterskan, 

men trots komplexiteten av känslor som uppstod ansågs det samtidigt viktigt att 

behålla sin professionalitet. En olustkänsla uppstod i kontakten med förövaren där 

vetskap fanns om att hen orsakat barnet skada. Trots olustkänslan som uppkom 

belyste sjuksköterskan betydelsen av att förbli behärskad och inte dömande (Barrett 

et al., 2016; Tingberg et al., 2008). Att känna medkänsla för den misstänkte 

förövaren var komplicerat och känslorna kunde lätt ta över, sjuksköterskan beskrev 

dock vikten av att uttrycka sig på ett professionellt sätt (Tingberg et al., 2008). En 

hög prioritet för sjuksköterskan var att skydda barnet och skapa säkerhet (Barrett et 

al., 2016; Tingberg et al., 2008). Sjuksköterskans fokus var alltid att se till barnets 

bästa och värna om dess välmående (Dahlbo et al., 2017; Söderman & Jackson, 

2011). Sjuksköterskan ansåg sig vara barnets ombud och ha en väsentlig roll att föra 

dess talan när barnet själv inte kunde göra sin röst hörd (Eisbach & Dressnack, 

2010; Söderman & Jackson, 2011). I vårdandet av barnet ansåg sig sjuksköterskorna 

spela en nyckelroll då de var inblandade i fallet och arbetade som mest nära 

familjen. Saklig och opartisk rapportering och dokumentation av sjuksköterskans 

observationer ansågs vara grundläggande och betydelsefullt för vidare utredning om 

fall där barn far illa (Barrett et al., 2016). 

7.2 Erfarenheter av ett utmanande beslut och samverkan  

7.2.1 Svårt beslut att göra en orosanmälan 

Sjuksköterskorna var väl medvetna om sin skyldighet att anmäla vid misstanke om 

att ett barn far illa (Dahlbo et al., 2017; Fraser et al., 2010; Tingberg et al., 2008). 

Beslutet att utföra en anmälan eller inte var komplicerat och en osäkerhet erfors 

kring hur situationen skulle bedömas. Det fanns ofta tvivel hos sjuksköterskan över 

sin misstanke och en rädsla för att fatta fel beslut (Dahlbo et al., 2017; Söderman & 
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Jackson, 2011; Tingberg et al., 2008). Oron över att lämna in en ogrundad och 

felaktig anmälan resulterade ofta i att den blev fördröjd. Det fanns en rädsla hos 

sjuksköterskan över att en anmälan skulle kunna göra situationen värre och orsaka 

mer skada för barnet (Dahlbo et al., 2017; Eisbach & Dreissnack, 2010). 

Sjuksköterskorna kände sig tveksamma över att anmäla innan de hade en helhetsbild 

över familjens situation. De ville ta sig tid att förstå familjens sårbarheter och samla 

på sig mer information vilket kunde hjälpa dem att urskilja om barnet faktiskt far 

illa eller inte. I situationer där objektiva symtom var framträdande blev beslutet att 

anmäla enkelt och snabbt. En mer komplex och långsam process blev det att anmäla 

då det existerade mindre uppenbara symtom, fall där försummelse förekom var mer 

utmanande i anmälningsprocessen (Eisbach & Dreissnack, 2010). En påverkande 

faktor till att en anmälan inte utfördes av sjuksköterskan var tanken på den egna 

säkerheten och rädsla för hur förövaren skulle reagera (Eisbach & Dreissnack, 2010; 

Totti Leite et al., 2016). Många sjuksköterskor erfor en positiv känsla efter en 

anmälan gjorts då det ingav en känsla av att ha skyddat och hjälpt ett barn (Fraser et 

al., 2010; Söderman & Jackson, 2011). 

7.2.2 Brist på samverkan med socialtjänsten 

Otillräcklighet i kontakten med socialtjänsten erfors av sjuksköterskorna, och bättre 

samarbete önskades då det ofta kändes svårt och besvärligt vid samverkan (Barrett 

et al., 2016; Söderman & Jackson, 2011). Sjuksköterskorna saknade stöd från 

socialtjänsten och önskade kunna diskutera beslutet gällande anmälan för att få ökad 

förståelse (Rowse, 2009a; Söderman & Jackson, 2011). Den bristande dialogen 

ansågs till viss del bero på den strikta sekretessen mellan de olika verksamheterna 

(Söderman & Jackson, 2011). Många sjuksköterskor saknade återkoppling från 

socialtjänsten då de utfört en anmälan kring sin misstanke om att ett barn far illa. Att 

få information och återkoppling om hur sjuksköterskans anmälan hade hanterats och 

hur socialtjänsten resonerade kring fallet ansågs viktigt (Dahlbo et al., 2017; 

Söderman & Jackson, 2011; Tingberg et al., 2008). Bättre återkoppling från 

socialtjänsten skulle kunna bidra med ökad kunskap kring hur sjuksköterskor ska 

agera i framtiden och vad som förväntas av dem (Dahlbo et al., 2017; Tingberg et 

al., 2008). 
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7.3 Erfarenheter av vikten att få stöd och professionell utveckling 

7.3.1 Brist på utbildning 

Det fanns en generell samstämmighet bland sjuksköterskorna att det behövdes mer 

utbildning i att möta barn som far illa, och den som fanns var i behov av förbättring. 

En bättre utbildning kan ha potential att gynna sjuksköterskans arbete för att kunna 

hjälpa barn som far illa (Barrett et al., 2016; Eisbach & Dreissnack, 2010; Fraser et 

al., 2010; Tingberg et al., 2008; Totti Leite et al., 2016). Dåliga rutiner och oklara 

riktlinjer var ett framträdande problem för sjuksköterskorna och det fanns ett behov 

av mer konsekvent och hållbar utbildning (Tingberg et al., 2008). Sjuksköterskorna 

uttryckte ett behov av förbättrad praktisk utbildning kring hur de skulle agera och 

hantera mötet med barn som far illa och deras familjer (Barrett et al., 2016; 

Tingberg et al., 2008). Inlärning genom fallstudier föreslogs kunna vara fördelaktigt 

(Barret et al., 2016). Brist på utbildning i kommunikation och kontakt med förövare 

framstod som ett problem (Barrett et al., 2016; Tingberg et al., 2008). Att korrekt 

kunna bedöma sanningshalten i förövarens förklaring av orsaken till barnets skador 

ansågs vara svårt (Tingberg et al., 2008). De sjuksköterskor som hade genomgått 

utbildning kunde lättare identifiera fall där subjektiva symtom existerade (Fraser et 

al., 2010). Andra sjuksköterskor uttryckte att utbildningen främst var inriktad på att 

kunna uppmärksamma och identifiera objektiva symtom, de hade därför svårare att 

kunna känna igen och hantera fall där symtomen var subjektiva och mindre 

framträdande (Eisbach & Dreissnack, 2010). Hög arbetsbelastning, brist på personal 

och utbildning resulterade ofta i att sjuksköterskor misslyckades att hantera och 

uppmärksamma barn som far illa (Totti Leite et al., 2016). Utbildning skapade en 

bättre grund för sjuksköterskorna och resulterade i att de kände sig mer förberedda i 

mötet med barnet. Tryggheten i rollen som anmälningsskyldig stärktes och ledde till 

att fler kunde ta beslutet att anmäla och kunskapen kring socialtjänstens arbete 

ökade (Fraser et al., 2010). 

7.3.2 Stöd från kollegor 

Många sjuksköterskor belyste vikten av att finna stöd i kollegorna. Att kunna 

diskutera fall där barn far eller misstänks fara illa var meningsfullt. Att prata igenom 
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situationen med kollegor och sätta ord på sina känslor var värdefullt för att få 

bekräftelse på sina tankar och handlingar (Barrett et al., 2016; Dahlbo et al., 2017; 

Söderman & Jackson, 2011; Tingberg et al., 2008). Trots vikten av att kunna 

diskutera med kollegorna ansågs det vara betydelsefullt och nödvändigt att även få 

formellt stöd från andra professioner då detta kunde ge en bredare infallsvinkel över 

situationen (Dahlbo et al., 2017; Söderman & Jackson, 2011; Tingberg et al., 2008).  

7.3.3 Arbetslivserfarenhetens betydelse 

Sjuksköterskorna belyste vikten av erfarenhet i mötet med barn som misstänks fara 

illa. Erfarenhet ökade tilliten till den egna förmågan, säkerheten i bedömningen 

ökade och det blev lättare att hantera situationen (Barrett et al., 2016; Fraser et al., 

2010; Söderman & Jackson, 2011). I mötet med föräldrarna var erfarenhet en faktor 

som gav självsäkerhet att hålla ett öppet sinne, detta förbättrade chansen att 

upptäcka familjens situation och därav kunde lämpliga åtgärder identifieras för att 

stötta familjen (Dahlbo et al., 2017). En variabel som kunde påverka beslutet att 

anmäla sin oro var sjuksköterskans tidigare erfarenhet. Tidigare erfarenheter av att 

åtgärder inte vidtogs av socialtjänsten efter anmälan utförts ledde till frustration och 

att anmälan vid senare situationer uteblev. Vissa sjuksköterskor beskrev att deras 

tidigare erfarenheter gällande anmälan kunde gynna dem då de lärt sig att vara 

envisa och kräva att något ska hända i samband med anmälan (Eisbach & 

Dreissnack, 2010). Som oerfaren sjuksköterska fanns det svårigheter i att möta och 

vårda barn som misstänks fara illa. Att diskutera och få vägledning kring 

hanterandet av en mer erfaren sjuksköterska var viktigt för den oerfarne. Trots 

värdet av att ha erfarenhet uppgav sjuksköterskor med både lång och kort erfarenhet 

att de blev emotionellt påverkade och de kunde aldrig känna sig fullt förberedda. 

Längden av erfarenhet var alltså inte avgörande för hur känslomässigt förberedd en 

sjuksköterska kände sig i mötet med barn som far illa (Barret et al., 2016).  
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa eller 

misstänks fara illa. Metoden som valdes var en litteraturstudie som genomförts 

utifrån Kristenssons (2014) beskrivning, han menar att det är en bra metod för att 

sammanställa befintlig forskning som sedan kan överföras i praktiken. En 

litteraturstudie ansågs vara relevant för att kunna besvara det valda syftet.  

En sökavgränsning som gjordes var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

2009 och 2019, för att sökningen skulle generera så aktuell forskning som möjligt. 

En artikel återfanns genom snowballing och var publicerad år 2008. Trots att 

artikeln inte överensstämde med sökavgränsningen ansåg författarna att den kunde 

inkluderas i resultatet eftersom den endast var publicerad ett år innan vald period 

och artikeln var passande till studiens syfte. Mårtensson och Fridlund (2017) menar 

att då erfarenheter avses studeras kan det vara relevant att även inkludera äldre 

artiklar, då erfarenheter troligen inte förändrats märkbart de närmsta åren. 

Författarna är medvetna om att andra relevanta artiklar från detta år kan ha missats. 

Ingen avgränsning gjordes gällande språket, detta ledde till att sökningen resulterade 

i vissa artiklar på ett språk som författarna inte kunde läsa. Till följd av att ingen 

språklig avgränsning gjordes kunde dock artiklar på flera språk som författarna 

behärskar, svenska och engelska, återfinnas i sökningen vilket gav ett bredare 

resultat. En sökavgränsning gjordes som innebar att alla artiklar skulle vara 

vetenskapligt granskade (peer reviewed), vilket stärker studiens kvalitet och därmed 

trovärdighet eftersom artikeln är granskad av sakkunnig inom ämnet (Kristensson, 

2014). Artiklar som till övervägande del berörde sexuellt våld exkluderades då 

författarna i sökprocessen uppfattade detta som ett enskilt område där tydlig skillnad 

kunde ses i förhållande till annat våld som barn kunde utsättas för. Författarna 

resonerade att om sexuellt våld skulle inkluderas skulle studien kunna bli för 

omfattande då det fanns begränsat med tid. Fokus lades istället på fysiskt och 

psykiskt våld samt försummelse, dock kan det inte uteslutas att sexuellt våld inte 

diskuteras i de valda artiklarna.  
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Artiklar söktes i databaserna Cinahl och PsychInfo. Att endast två databaser 

användes kan anses vara en nackdel då fler relevanta artiklar kan ha förbisetts. En 

provsökning gjordes i databaserna vilket kan ses som en styrka, då fler lämpliga 

sökord i förhållande till syftet kunde identifieras och bidra till en utökad sökning. En 

kombination av fritextord och indexord användes vilket möjliggjorde att flera 

relevanta artiklar kunde komma med i sökningen. Enligt Kristensson (2014) bidrar 

indexord till att sökningen blir mer specifik, och fritextord kan öka sökningens 

känslighet och ge bredare sökresultat. 

I studien valdes artiklar med kvalitativ eller kvantitativ metod att inkluderas. För att 

kunna utforska undersökningsfrågan ur olika synvinklar och på så sätt göra det 

möjligt att öka förståelsen för verkligheten kan med fördel artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ metod kombineras (Axelsson, 2012). Studierna som 

inkluderades i resultatet var utförda i Irland, Sverige, USA, Australien, England och 

Brasilien. Hanterandet och synen på barn som far illa kan skilja sig mellan de olika 

länderna. Skillnaderna kan bero på olika lagar, sjukvårdssystem eller kultur, detta 

kan ses som en svaghet för resultatets överförbarhet. Trots skillnader mellan 

länderna reflekterade författarna över att sjuksköterskorna bör ha ett gemensamt 

förhållningssätt då samtliga representerade länder är kopplade till ICN:s etiska kod 

(International Council of Nurses [ICN], 2019). Till en början i studien strävades det 

efter att utgå från den grundutbildade sjuksköterskan. I sökprocessen av artiklar 

insåg dock författarna att detta skulle bli svårt då barn som far illa ofta påträffas i 

kontexter där även sjuksköterskor med specialistkompetens arbetar. I studiens 

resultat inkluderas artiklar innehållande sjuksköterskor med olika 

specialistkompetenser, detta kan ha påverkat resultatets överförbarhet för den 

grundutbildade sjuksköterskan. Då studien undersöker sjuksköterskors erfarenheter 

ur varierade vårdkontexter möjliggörs ett mer generaliserbart resultat till även andra 

vårdsammanhang. Författarna har givit en beskrivning av deltagarna och de olika 

kontexter som artiklarna berör, vilket enligt Kristensson (2014) stärker studiens 

överförbarhet då det ger läsaren en möjlighet att själv bedöma i vilken uträckning 

resultatet är giltigt i även andra sammanhang. I artiklarna framkom ett liknande 

resultat, detta visar på att trots variationen av länder och vårdkontexter så skiljde sig 

sjuksköterskornas erfarenheter inte märkbart vilket stärker studiens överförbarhet.  
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I urvalet lästes samtliga titlar som sökningen genererade vilket minskade risken att 

relevanta artiklar skulle uteslutas. I enlighet med Kristensson (2014) gjordes 

gallringen av abstrakt enskilt av författarna för att sedan jämföras. Detta kan ses 

som en styrka i studien då det minskar risken för enskilda tolkningar. För att 

bedöma vilken grad av kvalitet artiklarna erhöll användes Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmallar. Efter granskningen framgick det att två artiklar erhöll 

kvalitet under 60% och valdes därför att uteslutas. Resterande artiklar bedömdes ha 

hög kvalitet vilket anses vara en styrka för studiens resultat. Analysprocessen 

genomfördes både enskilt och gemensamt för att förhindra att eventuella 

föreställningar och antaganden skulle påverka analysen, vilket enligt Kristensson 

(2014) stärker studiens trovärdighet. De flesta artiklar var skrivna på engelska och 

översattes till svenska. Då författarnas modersmål är svenska kan översättningen 

vara något bristfällig och ha påverkat resultatet. I studien finns exempel ur 

analysprocessen redovisat, Kristensson (2014) menar att detta stärker 

tillförlitligheten då det framgår hur författarna översatt, tolkat och kategoriserat 

materialet. Då detta är en litteraturstudie på grundläggande nivå krävdes inget etiskt 

godkännande, men det föreligger krav på forskningsetiska ställningstaganden 

(Kristensson, 2014). Författarna har kontrollerat att de artiklar som ingår i studiens 

resultat har etikprövats av en oberoende kommitté. För att undvika personliga 

tolkningar och värderingar har en kontinuerlig diskussion kring förförståelsen pågått 

och ett systematiskt och kritiskt arbetssätt har tillämpats, detta anser författarna vara 

en styrka i förhållande till studiens etiska aspekter.  

8.2 Resultatdiskussion  

I resultatet framkom att starka känslor väcktes hos sjuksköterskor av att möta barn 

som far illa eller misstänks fara illa. Sjuksköterskorna kände negativa känslor 

gentemot förövaren och det var en utmaning att inte låta känslorna ta över och ge 

uttryck. När den emotionella påverkan tar över hos sjuksköterskan uppstår 

känslomässiga och etiska hinder för att kunna samarbeta på ett meningsfullt sätt 

med förövaren (Lines, Hutton & Grant, 2017). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie reflekterar över situationen som skulle kunna uppstå om 

sjuksköterskan låter sig styras av sina känslor och hur detta skulle kunna resultera i 

förödande konsekvenser för barnet. Risken finns att förövaren skulle känna sig 
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attackerad och istället undanhålla barnet från vården. Resultatet visar att en rädsla 

kunde uppkomma då sjuksköterskan skulle förmedla sin misstanke till förövaren 

eftersom det fanns en osäkerhet över hur hen skulle reagera. Tidigare forskning 

visar att sjuksköterskor föredrar att informera om sin misstanke och sin avsikt 

snarare än att undanhålla information, men samtidigt finns en medvetenhet om 

risken för att själva bli utsatta för påhopp (Land & Barclay, 2008). Författarna till 

föreliggande litteraturstudie tror att denna rädsla kan leda till att sjuksköterskor 

istället väljer att inte informera om sin misstanke och om vad som kommer att 

hända. Ekebergh (2015) menar att det är viktigt att få känna delaktighet och bli 

involverad i vårdprocessen för att få en känsla av inflytande över situationen. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att ombesörja delaktighet genom att med öppenhet ta 

del av berättelsen som förmedlas och berätta vad som planeras. I situationer där 

delaktighet möjliggörs bör sjuksköterskan vara uppmärksam och anpassa sig utifrån 

den reaktion som uppstår (ibid.) 

Resultatet visade att det ibland var en svårighet för sjuksköterskorna att bibehålla 

sin professionalitet, men vikten av att uttrycka sig professionellt och att inte vara 

dömande belystes. Sjuksköterskans högsta prioritet var alltid att skydda barnet och 

värna om dess välmående. I socialtjänstlagen (SFS 2001:453 kap 1 § 2) belyses 

barnets bästa som en grundläggande aspekt att beakta, och avgörande vid handlande 

eller beslut ska alltid vara det som är bäst för barnet. Resultatet visade att 

sjuksköterskan ansåg att hens roll var att finnas där för barnet, och då denne inte 

kunde göra sin röst hörd kände sjuksköterskan ett ansvar att föra barnets talan och 

träda in som dess ombud. Tidigare forskning visar att barn i hög grad väljer att inte 

berätta att de utsätts för någon form av våld för vuxna eller professionella på grund 

av brist på tillit och rädsla för att inte bli trodd. Ett behov av att berätta för någon 

uttrycktes tydligt hos utsatta barn men det fanns även en upplevelse av saknat stöd 

då de berättat om sin situation, detta grundades till stor del i bristande 

barnperspektiv hos professionella (Jernbro, 2015). Det faktum att få barn väljer att 

själva avslöja att de far illa menar författarna till föreliggande litteraturstudie ställer 

höga krav på sjuksköterskan att upptäcka och därmed agera, samt att kunna ge det 

stöd som många barn upplevt saknas. För att kunna identifiera det stöd och den 

hjälp som behövs krävs det att sjuksköterskan skapar en trygghet för barnet, detta 
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anser författarna kan skapas utifrån Ekebergs (2015) beskrivning av ett vårdande 

möte. Genom att sjuksköterskan uppmärksammar och visar genuint intresse för vad 

barnet har att förmedla och dess upplevelser, kan en vårdande gemenskap skapas. 

Att sjuksköterskan ser patienten, visar respekt och ger bekräftelse kan leda till att 

behoven uppmärksammas (ibid). Om sjuksköterskan lyckas ombesörja ett vårdande 

möte menar författarna att barnet kan känna ökat stöd och att någon förstår dem ur 

deras perspektiv, vilket kan öka förutsättningarna att de anförtror sig och vågar 

berätta om sina missförhållanden. Genom detta främjas möjligheten till tidiga 

insatser för att kunna hjälpa barn som far illa.  

Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg det vara enklare att identifiera objektiva 

symtom och svårare att uppmärksamma subjektiva symtom. I en situation där 

misstanke om att ett barn far illa uppkom en speciell känsla och det var då viktigt att 

lita på sin intuition. När förövaren uppvisade en fasad och visste hur de skulle dölja 

tecken och symtom på att barnet far illa ledde det till att sjuksköterskan kunde 

missbedöma situationen. För att undvika att förbise ett barn som far illa var det av 

betydelse för sjuksköterskan att vara kritisk till förövarens historia om skadorna och 

se helheten kring situationen. Att ett barn som far illa behöver inte endast 

uppmärksammas genom barnets beteende och symtom, i vissa fall avslöjar även 

förövarens beteende och agerande att något inte stämmer, vilket styrks av 

Paavilainen & Tarkkas (2003) tidigare forskning. Förövaren kan ha en tendens att 

isolera sig samt bete sig hemlighetsfullt, även en ovilja att dela med sig av 

familjeförhållanden med utomstående kan föreligga och hen kan uppvisa ett 

defensivt och undvikande beteende. Förövaren kan också beskriva på ett ansträngt 

och överdrivet sätt hur bra de har det inom familjen. Att senarelägga eller glömma 

av möten med vården upprepade gånger kan vara typiskt inom familjer där någon 

form av våld pågår (ibid.). Enligt Ekebergh (2015) är det viktigt att sjuksköterskan 

är närvarande för att kunna ta del av och förstå patientens situation. Att vara nyfiken 

och att aktivt vilja se vad som ger uttryck i en situation är väsentligt liksom att 

kunna lita på sin intuition. I enlighet med Ekebergh (2015) poängterar författarna i 

förhållande till studiens resultat hur betydelsefullt det är att sjuksköterskan är 

närvarande i varje möte och har en aktiv vilja att se vad som sker. Genom en 

nyfikenhet kan sjuksköterskan uppmärksamma symtom och tecken som inte är 
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uppenbara. Att kunna se barnets helhetssituation där flera olika faktorer kan 

samverka och spela in i bedömningen, såväl barnets beteende som förövarens, är 

betydande. Föreliggande litteraturstudies resultat visar att det är vanligt 

förekommande med självtvivel i bedömningen vilket författarna menar kan leda till 

att färre barn som far illa uppmärksammas.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ansåg det vara viktigt att skapa kontakt 

och etablera ett förtroende hos familjen trots negativa känslor gentemot förövaren. 

Betydelsen av att lyssna och hålla ett öppet sinne i mötet med familjen framhölls för 

att kunna hjälpa barnet och identifiera det stöd som behövdes. Ett utsatt barn kan ha 

svårt att själv göra sin röst hörd eller berätta om situationen, och författarna 

reflekterar därför över hur värdefullt det kan vara att skapa ett vårdande möte även 

med förövaren. I enlighet med Ekebergh (2015) bör sjuksköterskan skapa ett möte 

som inger en känsla av trygghet och att bekräfta den enskilda personen. Ett sådant 

möte kan stärka förutsättningarna för att förövaren ska anförtro sig till 

sjuksköterskan och därmed berätta hur det ligger till och om barnets 

missförhållanden, vilket i sin tur kan leda till att snabbare kunna identifiera att 

barnet far illa och ge det stöd som behövs. Tidigare forskning visar att förövaren 

ofta känner sig mer allierad med sjuksköterskan då hens roll är att hjälpa till och 

stötta, till skillnad från andra professioner som förövaren anser endast finnas där för 

att döma (Crisp & Lister, 2004). Detta visar på vilken betydelsefull roll som 

sjuksköterskan kan spela i mötet och att hen har en möjlighet att påverka utfallet av 

förövarens förhållningssätt.  

Det framkom i föreliggande litteraturstudies resultat att det var centralt att förövaren 

skulle erhålla stöd och utbildning för att öka medvetenheten kring eventuella 

konsekvenser som kan uppstå till följd av barnets skador. Sjuksköterskor anser att 

deras förutsättning för att kunna skydda barn som far illa ökar genom att förse 

familjer med utbildning och information (Crisp & Lister, 2004). Det finns flera olika 

faktorer som kan påverka att ett barn far illa och vissa familjer befinner sig närmare 

riskzonen än andra, exempelvis en ensamstående förälder, alkohol- eller 

narkotikamissbruk eller arbetslöshet (Magnusson et al., 2016). Resultatet visade att 

sjuksköterskan ansåg att det var viktigt med tidiga insatser för att kunna hjälpa och 

ge stöd till familjen. Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att genom 
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tidig identifiering av familjer som befinner sig i riskzonen kan sjuksköterskan agera 

förebyggande. Tidiga insatser i form av stöd och utbildning i syfte att stärka 

föräldrarollen kan förhindra att barnet ska fara illa. 

I resultatet visade det sig att det fanns en medvetenhet om skyldigheten att anmäla 

hos sjuksköterskorna. Det framkommer i tidigare forskning att flertalet 

sjuksköterskor inte vet hur en anmälan ska utföras (Lee & Kim, 2018). Ett 

personligt ansvar ligger hos den som arbetar närmast barnet och som har kännedom 

om situationen, detta ansvar innebär att anmälan utförs i syfte att skydda barnet 

(Socialstyrelsen 2014a). Författarna till föreliggande litteraturstudie reflekterar över 

att sjuksköterskan ofta är den som arbetar närmast barnet och besitter det personliga 

ansvaret att anmäla, därför borde det finnas en medvetenhet gällande 

tillvägagångssättet i samband med misstanke att ett barn far illa. Resultatet visade 

att beslutet att anmäla var komplicerat och bedömningen kändes osäker, självtvivel 

förekom hos sjuksköterskan om rätt beslut var fattat eller inte vilket kunde leda till 

att anmälan blev fördröjd. Beslutet att anmäla eller inte kunde påverkas av vilka 

symtom barnet uppvisade, rädsla för förövarens reaktion samt tanken på 

sjuksköterskans säkerhet. Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453 kap 14 § 1) har 

sjuksköterskan en skyldighet att anmäla vid minsta misstanke om att ett barn far illa 

och det krävs därav ingen säker kännedom. I enlighet med studiens resultat 

framkommer det att skyldigheten att anmäla inte alltid efterlevs. De som omfattas 

av anmälningsskyldigheten (SFS 2001:453 kap 14 § 1) har ingen möjlighet att vara 

anonym, detta menar författarna kan ligga till grund för att en anmälan uteblir med 

tanke på den egna säkerheten och oviljan att eventuellt bli involverad. Endast en 

liten andel av de barn som misstänks fara illa kommer till socialtjänstens vetskap 

(Socialstyrelsen, 2012). I föreliggande litteraturstudies resultat framkom att 

sjuksköterskor erfor osäkerhet gällande beslutet att anmäla. I de situationer där 

osäkerhet uppstår om anmälan ska utföras eller inte ska det finnas möjlighet att 

konsultera socialtjänsten samtidigt som barnet förblir anonymt (Socialstyrelsen 

2014a). Möjligheten att diskutera med socialtjänsten menar författarna vara ett bra 

verktyg för sjuksköterskan att kunna få hjälp och stöd i beslutprocessen, ett verktyg 

som tros vara okänt för många. 

 



 

27(37) 

 

Föreliggande litteraturstudies resultat visade att sjuksköterskorna erfor en brist i 

samverkan med socialtjänsten och kontakten kändes otillräcklig och besvärlig. Ett 

behov av stöd från socialtjänsten framhölls samt önskan om information och 

återkoppling om hur deras anmälan hanterats. Sjuksköterskor känner sig ofta 

missnöjda över samarbetet med socialtjänsten vilket resulterar i minskat förtroende 

och tillit till att lämpliga åtgärder kommer att vidtas för att skydda barnet (Lines, 

Hutton & Grant, 2017). I socialtjänstlagen (SFS 2001:453 kap 5 § 1a) finns 

beskrivet att socialtjänsten är skyldig att, i frågor gällande barn som far eller 

misstänks fara illa, samverka med andra samhällsorgan, organisationer samt andra 

berörda. Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att det är viktigt att alla 

inblandade samarbetar på bästa sätt för att stödja och hjälpa varandra under 

processen, vilket i sin tur kan leda till att förutsättningarna för att kunna skydda 

barnet ökar. Det anses problematiskt att samverkan med socialtjänsten är 

komplicerad och besvärlig, och författarna menar att detta kan föranleda att 

anmälningar uteblir. Regelbunden kontakt och samarbete med socialtjänsten kan 

öka sannolikheten att sjuksköterskor upptäcker barn som far illa liksom 

benägenheten att utföra en anmälan (Lagerberg, 2014).  

 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom det att kollegor blev ett stöd. Att 

kunna diskutera fall där barn far eller misstänks fara illa kunde ge bekräftelse över 

hanterandet och blev en avlastning av tankarna. För att få ökad förståelse för 

situationen ansågs det nödvändigt att även få formellt stöd från andra professioner. 

Det finns ett behov hos sjuksköterskor att i samråd med kollegor kunna planera 

åtgärder där barn misstänks fara illa och inte bara när anmälan redan är utförd. Att 

få stöd av kollegor i hela processen från början till slut anses viktigt och även 

diskussion med andra professioner (Schols, Ruiter & Öry, 2013). Då sjuksköterskor 

inte får stöd av sina kollegor när de diskuterar sin misstanke om att ett barn far illa 

kan de känna sig övergivna och frustrerade (Skarsaune & Bondas, 2015). För att 

kommunicera på ett effektivt sätt krävs en trygg miljö där det känns säkert att 

framföra sina tankar och åsikter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017c). I enlighet 

med resultatet kan författarna se hur värdefullt det är att finna stöd i sina kollegor. 

En rutinmässig debriefing på avdelningar där det finns behov, förslagsvis en gång i 
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veckan, hade kunnat vara till stor hjälp. Detta hade kunnat säkerställa att 

sjuksköterskor som aktivt inte ber om hjälp ändå får möjlighet till avlastning.  

Debriefing kan bidra till att minska den personliga stresspåverkan som uppkommer 

och vara ett bra hjälpmedel för att kunna få stöd i processen, vilket därmed bidrar 

till återhämtning (Mitchell, Sakraida & Kameg, 2003).  

 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom att en förbättrad och mer hållbar 

utbildning är nödvändig enligt sjuksköterskorna för att få bredare kunskap kring 

hanterandet och agerandet i mötet med barn som far illa. Det fanns även brist på 

utbildning i hur kommunikation med familjen bör ske. Tidigare forskning visar att 

sjuksköterskor anser det gynna dem och vara värdefullt med mer utbildning för att 

förbättra kommunikationsförmågan med förövaren. Sjuksköterskorna har 

svårigheter att diskutera sin misstanke med förövaren att något är fel, och ett behov 

av utbildning finns i att kunna hantera situationer där förövaren blir aggressiv och 

ovillig att samarbeta (Schols, Ruiter & Öry, 2013). Kommunikation är en betydande 

faktor för att utföra en god och säker vård. Bättre kommunikation mellan alla 

inblandade kan leda till att patientens vård främjas och tryggheten ökar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017c).  

 

I resultatet framkom det att det fanns en osäkerhet hos oerfarna sjuksköterskor i att 

möta och vårda barn som misstänks fara illa och det var avlastande att kunna 

diskutera och få vägledning av en mer erfaren sjuksköterska. Tidigare forskning 

visar att det var viktigt för sjuksköterskor att erhålla effektivt stöd i samband med 

barn som far illa, men särskilt relevant för oerfarna sjuksköterskor för att förebygga 

negativ psykisk påverkan (Rowse, 2009b). Att besitta erfarenhet framkom vara av 

betydelse i resultatet. Erfarna sjuksköterskor hade lättare att bedöma och hantera 

mötet med barn som far illa, de kände tillit till sin förmåga och kunde i mötet med 

familjen hålla ett öppet sinne. Enligt Piltz & Wachtel (2009) kan erfarenhet gällande 

barn som far illa förbättra sjuksköterskors förmåga att hantera situationen samt 

rapportera om sin misstanke. Tidigare erfarenheter stärkte sjuksköterskans intuition 

vilket kunde leda till att de aktivt började söka efter bevis när deras misstankar hade 

väckts (ibid.). Med erfarenhet kan en förförståelse utvecklas, det är dock angeläget 

att kontrollera denna och inte ta för givet det vi redan vet genom vår tidigare 
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erfarenhet. Genom att stanna upp och inta medvetet tänkande kan förståelsen vidgas 

och på så sätt kan sjuksköterskan växa i sin erfarenhetsvärld (Ekebergh, 2015). 

Författarna tror, i enlighet med resultatet, att erfarenhet kan ha stor betydelse och 

underlätta i mötet med barn som far illa. Hur betydande än erfarenheten är kan 

författarna även samtycka med Ekebergh att det är viktigt att kunna åsidosätta sin 

förförståelse, eftersom varje möte med ett barn som far eller misstänkt fara illa är 

unikt. 

9 Slutsats 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom det att sjuksköterskors arbete med 

barn som far eller misstänks fara illa erfors vara komplext utifrån flera olika 

aspekter. Sjuksköterskors främsta fokus var alltid att skydda barnet, vilket 

föranledde deras handlingar, dock var det en utmaning att möta barn som far illa. 

Sjuksköterskor erfor en emotionell påverkan samt en osäkerhet kring hur situationen 

skulle bedömas och hanteras. Beslutet att utföra en anmälan var utmanande, och 

trots sjuksköterskors anmälningsplikt förekommer en underrapportering. Brist på 

samverkan med socialtjänsten och otillräcklig utbildning kunde resultera i att 

beslutet att anmäla försvårades ytterligare. För att stärka sjuksköterskors trygghet i 

mötet med barn som far illa eller misstänks fara illa krävs ytterligare insatser i form 

av lämplig utbildning och stöd, och de utmaningar som erfors kan då förbättras.  

10 Kliniska implikationer 

Mötet med barn som far illa kan ske i flera olika kontexter, och resultatet i denna 

litteraturstudie kan därför ha betydelse för sjuksköterskor och bidra till ökad 

handlingsberedskap. Brist på utbildning i att hantera mötet med barn som far illa 

framhålls, och det föreligger påverkande faktorer till att en anmälan uteblir. 

Arbetsgivare kan med fördel dra nytta av det framkomna resultatet för att öka 

förståelsen för sjuksköterskors erfarenheter och på så sätt kunna förbättra 

utvecklingsarbetet inom det berörda området. Om sjuksköterskor får möjlighet till 
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utbildning och stöd i att identifiera, bedöma, hantera och anmäla barn som far illa 

kan mindre osäkerhet erfaras och förutsättningarna öka för att fler barn skyddas.  
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Bilaga 1. Sökscheman  

Sökresultat Cinahl, 2019- 11- 10 

Sökning 
Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Nr. i 

matris 

S1 (MH ”Nursing Role”)  50,596     
 

S2 ”nurse* experience*”   3,206     
 

S3 S1 OR S2  53,456     
 

S4 (MH ”Child Abuse+”)  19,100     
 

S5 
(MH “Domestic 

Violence+”) 
 37,167     

 

S6 ”child maltreatment”   1,942     
 

S7 ”child neglect”  322     
 

S8 (MH “Child+”)  591,887     
 

S9 S5 AND S8  13,144     
 

S10 S4 OR S6 OR S7 OR S9  21,091     
 

S11 S3 AND S10  390     
 

S12 S11 
Peer Reviewed & 

2010–2019 
196 88 23 8 6 1, 2, 3, 4, 

6, 8 
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Sökresultat PsychInfo, 2019- 11- 10 

Sökning Sökord & kombinationer 
Begränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Nr. i 

matris 

S1 ”nurse* experience*”  1,358     
 

S2 ”nurs* role*”  1,225     
 

S3 S1 OR S2  2,532     
 

S4 
MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE(”child 

abuse”) 
 28,924     

 

S5 
MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE(”child 

neglect”) 
 5,018     

 

S6 
MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE(”Domestic 

Violence”) AND child* 
 4,740     

 

S7 ”child maltreatment”  6,358     
 

S8 “child protection”  4,723     
 

S9 S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR S8  37,099     
 

S10 S3 AND S9  18     
 

S11 S10 
Peer Reviewed & 

2009–2019 
10 10 4 2 2 2, 5 
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Bilaga 2. Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar  

Frågan ”patienter med lungcancerdiagnos” har uteslutits på båda granskningsmallar. 
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Bilaga 3. Litteraturmatris 

Artikelnr. 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

#1 

Barret, E., 

Denieffe, S., 

Bergin, M. & 

Gooney, M. 

(2016). 

Irland. 

An exploration of 

pediatric nurses’ views 

of caring for infants 

who have suffered 

nonaccidental injury 

Syftet var att utforska 

barnsjuksköterskors syn på 

att vårda spädbarn som har 

utsatts för avsiktlig skada.  

En kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer som 

analyserades med 

framework appoach.   

Deltagare: 10 

barnsjuksköterskor 

Resultatet visade att det fanns fyra 

huvudteman gällande 

sjuksköterskans syn att vårda barn 

som utsatts för avsiktlig skada; 

personlig påverkan, professionell 

roll, sjuksköterska-patientrelation 

och resurser. 

Hög 

#2 

Dahlbo, M., 

Jakobsson, L. 

& Lundqvist, 

P. 

(2017) 

Sverige. 

Keeping the child in 

focus while supporting 

the family: Swedish 

child healthcare nurses 

experiences of 

encountering families 

where child 

maltreatment is present 

or suspected.  

Syftet var att beskriva 

barnsjuksköterskors 

erfarenheter i mötet med 

familjer där 

barnmisshandel var 

identifierat eller misstänkt.  

En kvalitativ studie med 

öppna intervjuer som 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys.  

Deltagare: 6 

distriktsjuksköterskor, 1 

barnsjuksköterska och en 

sjuksköterska med båda 

specialistutbildningarna. 

Resultatet visade att den 

övergripande kategorin var att hålla 

barnet i fokus medan stöd ges till 

familjen. Sjuksköterskorna vägde 

vad som var bäst för barnet mot 

obehaget som uppkom när 

informationen till föräldrarna skulle 

ges om deras misstankar. 

Sjuksköterskorna påverkades på 

olika sätt vilket visas i tre 

kategorier; att bli emotionellt 

påverkad, att möta familjen med 

öppenhet och behovet av 

bekräftelse.  

Hög 
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#3 

Eisbach, S. S. 

& Driessnack, 

M. 

(2010) 

USA 

Am I Sure I Want to 

Go Down This Road? 

Hesitations in the 

reporting of child 

maltreatment by 

nurses.  

Syftet var att utforska 

processen för 

anmälningsskyldigheten av 

barnmisshandel hos 

barnsjuksköterskor. 

En kvalitativ studie med 

enskilda intervjuer som 

analyserades med 

Grounded theory.  

Deltagare: 10 

skolsjuksköterskor, 7 

barnsjuksköterskor och 6 

barnsjuksköterskor inom 

barnpsykiatrin.  

I resultatet framkom tre olika steg i 

processen att anmäla; att bli 

medveten om potentiell 

barnmisshandel, att ingripa för 

barnet/familjen och att anmäla. Det 

framkom att då objektiva symtom 

på barnmisshandel kan ses blir 

beslutet att anmäla enklare, medan 

subjektiva symtom är mer 

komplexa att identifiera.  

Hög 

#4 

Fraser, J. A., 

Mathews, B., 

Walsh, K., 

Chen, L. & 

Dunne, M. 

(2010) 

Australien 

Factors influencing 

child abuse and neglect 

recognition and 

reporting by nurses: A 

multivariate analysis. 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan 

sjuksköterskans 

erfarenheter, utbildning, 

kunskap kring 

anmälningsplikten och 

attityd mot att anmäla 

olika typer av 

barnmisshandel och 

försummelse. 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

enkätinsamling som 

analyserades med 

statistisk analys. 

Deltagare: 930 

sjuksköterskor arbetande 

inom barnhälsovård, 

akutmottagning, 

barnakutmottagning, 

skolhälsovård och 

mödravård.  

Resultatet visade att sjuksköterskor 

var kunniga och självsäkra i att 

anmäla fysisk misshandel, medan 

det var svårare att kunna identifiera 

och anmäla emotionell misshandel 

och försummelse. En positiv attityd 

till anmälningsplikten ökade 

sannolikheten att anmäla.   

Hög 
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#5 

Rowse, V. 

(2009) 

England 

Children’s nurses’ 

experiences of child 

protection: what helps? 

Syftet var att utforska 

erfarenheter och känslor 

hos sjuksköterskor och 

barnmorskor som arbetar 

med barn som utretts för 

misstanke om 

barnmisshandel.   

En kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer som 

analyserades med 

tematisk analys. 

Deltagare: 13 

barnsjuksköterskor och 2 

barnmorskor.  

Resultatet presenterades i tre teman; 

barnskyddsfall hade stor och lång 

påverkan på sjuksköterskorna, oro 

över hur andra skulle bedöma 

deras beslut och handlande, samt 

sjuksköterskornas emotionella 

påverkan.  

Hög 

#6 

Söderman, A. 

& Jackson, K.  

(2011) 

Sverige 

Barn som far illa i sin 

hemmiljö- BVC-

sjuksköterskors 

upplevelser av att möta 

och hjälpa barnen.  

Syftet var att beskriva 

BVC-sjuksköterskors 

upplevelser av att möta 

och hjälpa barn som far illa 

i sin hemmiljö.  

En kvalitativ studie med 

intervjuer som 

analyserats med induktiv 

innehållsanalys.  

Deltagare: 6 

sjuksköterskor arbetande 

på BVC.   

Resultatet presenterades i tre 

övergripande teman; upplevelsen av 

att få insikt i att ett barn far illa, 

upplevelsen av en svår 

arbetsuppgift och upplevelsen av 

stöd. Sjuksköterskorna belyste att 

det var svårt att besluta om en 

anmälan skulle göras eller inte, 

samt vikten av att få och ge stöd till 

kollegor.   

Hög 

#7 

Tingberg, B., 

Bredlöv, B. & 

Ygge, B-M. 

(2008) 

Sverige 

Nurses’ experience in 

clinical encounters 

with children 

experiencing abuse and 

their parents.  

Syftet var att identifiera 

sjuksköterskors 

erfarenheter i klinisk vård 

av barn som utsätts för 

misshandel. Målet var att 

bedöma hur sjuksköterskan 

behåller sin 

professionalitet när det 

misstänkte förövaren är en 

förälder.  

En kvalitativ studie med 

individuella semi-

strukturerade intervjuer.  

Deltagare: 11 

sjuksköterskor arbetande 

på akutmottagning på ett 

barnsjukhus.  

Resultatet visade tre huvudområden 

gällande hur sjuksköterskan 

påverkas i mötet med barn som 

utsätts för misshandel och deras 

föräldrar; emotionell ambivalens, 

upprätthållandet av professionell 

roll samt behovet av stöd och 

utbildning.  

Hög 
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#8 

Totti Leite, J., 

Aparecida 

Beserra, M., 

Scatena, L., da 

Silva, L. P. & 

Carvalho 

Ferriani, M. 

G.  

(2016) 

Brasilien 

Coping with domestic 

violence against 

children and 

adolescents from the 

perspective of primary 

care nurses.  

Syftet var att analysera 

handlingarna av 

sjuksköterskor inom 

primärvården i striden mot 

våld i hemmet mot barn 

och ungdomar.  

En kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer som 

analyserades med 

tematisk innehållsanalys.   

Deltagare: 5 

sjuksköterskor arbetande 

inom primärvård.  

I resultatet framkom i två 

kategorier; allmänna riktlinjer 

identifierade av sjuksköterskorna 

och sjuksköterskornas handlingar 

gällande våld styrda av rädsla och 

konflikt. Sjuksköterskorna var 

medvetna om riktlinjerna men inte 

kapabla att använda dessa i 

praktiken. De var oförberedda på att 

identifiera och hantera våld och 

hade inte medverkat i utbildning, 

och de upplevde en rädsla för att 

anmäla sina misstankar.  

Hög 

 

 

 


