
 
 
 

 
 
 
 
Röntgensjuksköterskans ansvar vid möten 
med barn som misstänks fara illa - Vilka 
rutiner och riktlinjer finns det på 
röntgenkliniker i Sverige? 

 
 

Radiographer’s  responsibility  when 
meeting children that are suspected 
abused and neglected – what guidelines 
are there at radiology clinics in Sweden? 
 

  

 

Författare: Linda Thornholdz och Sandra Vilhelmsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin 6 2017 

Examensarbete: C-uppsats 15 hp 

Huvudområde: Medicin  

Röntgensjuksköterskeprogrammet Medicin C, Examensarbete MC1706 15 hp 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Marianne Selim, Universitetsadjunkt, Örebro universitet. 

Examinator: Anita Hurtig-Wennlöf, Biträdande professor, Örebro universitet.  



 
 
 

 

ABSTRAKT 

Varje år anmäls cirka 23 760 fall av barnmisshandel i Sverige. Många barn som är utsatta för 

misshandel passerar röntgen när de kommer i kontakt med sjukvården och 

röntgensjuksköterskan har en viktig roll i att upptäcka dessa barn. All hälso- och 

sjukvårdspersonal har en lagstadgad skyldighet att anmäla om oro uppstår för att ett barn far 

illa. För att kunna hjälpa de barnen behöver personalen veta vilka typiska markörer för 

misshandel som kan förekomma. Barnmisshandel innebär per definition fysiskt våld, psykiska 

och sexuella övergrepp och försummelse. Frekvensen av anmälan är låg inom sjukvården. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka skriftliga riktlinjer som finns för 

röntgensjuksköterskan vid möten med barn som misstänks fara illa. Samt hur riktlinjerna är 

utformade för att kunna ge ett stöd för röntgensjuksköterskan. Studien utförs genom en 

enkätundersökning där 13 kliniker kontaktas och deras riktlinjer begärs in. Samtliga 

röntgenkliniker svarade på enkäten och fyra av dem bifogade deras riktlinjer. Resultatet visar 

att alla inte har riktlinjer och att det råder variationer på riktlinjernas utförande. Konklusionen 

är att det råder brist på tillsyn av kvalitetsgranskning av riktlinjer i röntgenklinikernas 

verksamhet. Skriftliga riktlinjer bör finnas och ska innehålla information om innebörden av 

barnmisshandel och vilka markörer som finns att uppmärksamma. Det råder en osäkerhet hos 

röntgensjuksköterskor som kan bidra till att orosanmälan inte görs. Bättre utbildning i ämnet 

och mer stöd för röntgensjuksköterskan kan bidra till att fler orosanmälningar görs. 

Nyckelord: Anmälningsskyldighet, barnmisshandel, markörer, orosanmälan, 

röntgensjuksköterska. 
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1. INLEDNING  
Barnmisshandel förekommer överallt i världen och i alla samhällsklasser. Det finns många 

länder där barnaga är tillåtet och barnmisshandel inte är ett brott enligt lag (1). Våld mot barn 

är straffbart i Sverige och det var också det första landet i världen att förbjuda barnaga då det 

år 1979 lagfördes (2). Trots det så förekommer misshandel mot barn fortfarande även i 

Sverige. År 2016 anmäldes cirka 23 760 misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0-17 år vilket 

motsvarar cirka 27 % av alla misshandelsbrott i landet (3). Kartläggningar som 

brottsförebyggande rådet gjort tyder dock på att siffrorna inte speglar verkligheten då 

mörkertalet antas vara stort. Det förekommer många fall där offren är mycket små barn som 

på grund av sin låga ålder inte kan kommunicera och därmed blir inte brotten upptäckta eller 

polisanmälda (3). När misstanke om misshandel väckts kan ibland radiologiska 

undersökningsmetoder göras för att utreda barnets skador (4). En radiologisk utredning 

innebär att med hjälp av bilddiagnostik metodiskt kartlägga eventuella skador för att kunna 

fastställa eller dementera barnmisshandel (5). Internationell statistik visar att 88 % av alla 

upptäckta skallskador hos barn under ett års ålder är orsakade av fysisk misshandel (6). Fysisk 

misshandel mot barn varierar beroende på barnets ålder och vikt. Spädbarn som är yngre än 

sex månader skakas, barn i ett års ålder blir slagna och det är inte ovanligt att tillhyggen 

används. Större och äldre barn har oftare skador på kroppen och hjärnskakningar (7). Cirka 

två tredjedelar av de anmälda misshandelsfallen med kroppsskada som följd upptäcks av 

sjukvården (8) och många av dessa patienter passerar röntgen via vårdkedjan. Vid en 

röntgenundersökning är röntgensjuksköterskan ibland ensam med barnet eftersom anhöriga 

ska skyddas mot onödig strålning (9) och kan därmed bli ombedda att lämna rummet. Detta 

ger tillfälle för röntgensjuksköterskan att upptäcka markörer som annars inte exponerats om 

att barnet far illa. En av förutsättningarna för det är att röntgensjuksköterskan känner till dessa 

markörer och hur uppföljningen görs om det har väckts en oro för barnets hälsa.  

Författarna till denna studie blev engagerade i ämnet barnmisshandel genom en kurs under 

röntgenveckan 2016. Kursen tog upp att många utsatta barn förbises och det förekommer en 

osäkerhet hos röntgensjuksköterskor gällande grunder för orosanmälan. Frågan väcktes hos 

författarna hur rutinerna för orosanmälan är skrivna på röntgenklinikerna och om dessa ger 

gott stöd för röntgensjuksköterskan i sitt agerande vid möten med barn som kan fara illa. 

 



 
 
 

2 
 

2. BAKGRUND      
När en röntgensjuksköterska eller övrig personal inom vården träffar på ett barn som far illa 

väcks ofta starka känslor. Det är vanligt förekommande att förövaren är en person i barnets 

direkta närhet, som en förälder eller släkting (10). Det innebär att det många gånger är samma 

person som tar hand om, tröstar och hjälper barnet och därmed också är den som kommer med 

barnet till sjukhuset. För personal inom hälso- och sjukvård ingår det inte i yrket att utreda, 

döma eller straffa människor. Uppdraget är att ge vård till alla, både barn och vuxna oavsett 

deras ursprung och person (11). Därför är det viktigt att behålla sin professionalitet även om 

det i vissa fall kan vara svårt att agera neutralt. Som personal och utomstående kan det vara en 

naturlig reaktion att själv utnämna en gärningsman och agera därefter (10). Detta kan kanske 

skapa en osäkerhet hos den enskilde individen som motverkar ett korrekt förfarande. För att 

underlätta för röntgensjuksköterskan bör det av arbetsgivaren finnas tydliga och lättillgängliga 

skriftligt utfärdade riktlinjer och/eller arbetsrutiner som stöd för hur personalen i 

verksamheten ska agera vid ovan nämnda situationer. Dessutom behövs det som en del av 

hållbar utveckling av arbetsgivaren finnas en utarbetad plan för hur röntgensjuksköterskan ska 

få möjlighet att bearbeta och uttrycka oro och obehagskänslor i samband med mötet med barn 

som kan fara illa (7).  

2.1. Röntgensjuksköterskans ansvar  
Den legitimerade röntgensjuksköterskan ska inneha kompetens nog att uppfylla vissa krav i 

sin yrkesroll. Kraven finns sammanställda i Kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor 

(12) vilken är utformad för att bland annat säkerställa en god och säker vård och bidra till 

vårdens utveckling. Som komplement till den finns Röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod 

(13) som är upprättad med syftet att fungera som stöd och främja att röntgensjuksköterskan 

ska kunna fatta lämpliga beslut i olika etiska situationer som kan uppstå i arbetet. 

Sammanfattat i dessa två publikationer framgår vilka lagstadgade skyldigheter som 

legitimationen innebär, med utgångspunkt i vårdmötet. Röntgensjuksköterskan möter 

patienter i alla stadier i deras liv och med olika sjukdomsgrad vilket innebär att 

röntgensjuksköterskan ska kunna bemöta och uppmärksamma alla typer av patientgrupper. 

Även de som är som mest utsatta och är utan egen talan (12). 

En röntgensjuksköterska bär själv ansvaret för att fullgöra ett gott arbete med varje patient 

genom att följa de förordningar och riktlinjer som finns inom området (12). I patientlagen 

(SFS 2014:821) (14) står det angivet att all vård ska genomföras och utföras i samråd med 

patienten och att detta kan uppnås genom att ha en dialog med patienten gällande dennes 
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behov och önskan om vård och behandling (14). I det ingår att ta hänsyn till barn som är i 

särskilt utsatt situation där föräldrar kan ha psykisk störning eller funktionsnedsättning, fysisk 

sjukdom eller skada av allvarlig karaktär, befinner sig i missbruk eller är avliden (15). 

Röntgensjuksköterskan ska arbeta för att uppfylla mänskliga och kulturella rättigheter, rätten 

till liv, rätten till värdighet och behandla alla med respekt (13).  

2.2. Föreskrifter och Socialtjänstlag  
Vårdgivaren ska enligt socialstyrelsens föreskrifter ansvara för att det finns ett ledningssystem 

för att fortlöpande utveckla verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet. Dessa är allmänna råd 

för systematiskt kvalitetsarbete som vårdgivaren bör följa och innebär att dokument och 

riktlinjer inom verksamheten ska kvalitetsgranskas (16). I socialtjänstlag 14 kapitel § 1 står 

det skrivet att myndigheter och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården ”är skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker 

att  ett  barn  far  illa” (17). Detta innebär en plikt för röntgensjuksköterskan att anmäla redan vid 

misstanke om att ett barn kan behöva hjälp, stöd eller skydd av socialtjänsten. Det finns här en 

skillnad mot personer i allmänheten, som om misstanke finns, endast rekommenderas att 

anmäla. Det innebär att skyldigheten endast gäller sådant som röntgensjuksköterskan 

upptäcker i sin yrkesroll, inte privat (18). 

Socialstyrelsen har gett ut en folder (19) med information till den som är anmälningsskyldig, 

samt en film tillgänglig på deras hemsida (18). I denna information betonas vikten av 

vuxenansvar för att skydda barnen och att faktiskt våga göra en orosanmälan. Även om det 

finns en anmälan sedan innan så hindrar det inte att göra en till, snarare tvärtom eftersom det 

kan vara avgörande för ett ärende att handläggas vidare (18). Dessutom ska anmälan göras 

utifrån den enskilda röntgensjuksköterskan egen oro, oavsett vad som registrerats tidigare. Det 

förekommer ingen skyldighet hos den som anmäler att informera vårdnadshavare eller 

anhöriga om att en anmälan har gjorts eller ska göras (18). Däremot ska det journalföras att en 

orosanmälan är gjord (20).  

2.3. Orosanmälan till socialtjänsten 
Orosanmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor eller är placerat. Det finns 

inga direkta krav på hur, men anmälan ska göras omgående och bör i första hand upprättas 

skriftligt (bilaga 1). I akuta fall kan anmälan göras muntligt och ska då bekräftas skriftligen 

senare (19). Om det inte av socialtjänsten bedöms som olämpligt så har den som gjort 

anmälan rätt att få veta om utredning har inletts, är pågående eller inte har inletts. Som 
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anmälningsskyldig finns också ett åläggande att på begäran lämna kompletterande uppgifter 

vid en utredningsgång (18). 

All hälso- och sjukvårdspersonal har rapporteringsskyldighet med syftet att bidra till hög 

patientsäkerhet. Med denna skyldighet följer även tystnadsplikt i enlighet med att upprätthålla 

offentlighets- och säkerhetslagen (21). I de fall där en orosanmälan görs bryts sekretessen i 

och med att en utredning startas. Hänvisning finns i lagtext att undantaget från sekretessen bör 

användas med aktsamhet och att det ska strävas efter att få medgivande från patienten för att 

bryta den (21). Det framgår dock även i lagen att sekretessen får brytas när det gäller barn 

som misstänks fara illa då barnets bästa och säkerhet alltid ska prioriteras (17,21). 

Förekommer det en osäkerhet går det alltid att kontakta socialtjänsten för att rådfråga om en 

orosanmälan bör göras. Detta kan göras anonymt och så länge barnets identitet inte avslöjas så 

bryts inte sekretessen (19). 

2.4. Etiska aspekter för röntgensjuksköterskan 
Barnmisshandel är ett område som kan innebära etiska dilemman. Barn som utsätts för våld, 

psykiska trakasserier och vanvård har fått sin integritet kränkt och övergreppen är nästan alltid 

kopplade till känslor som skam och skuld. Dessa känslor finns även om offret inte haft 

möjlighet att hindra övergreppet (7). När oro och misstanke för att barnet far illa uppdagas 

och anmäls är det av yttersta vikt att inte kränka barnet ytterligare. Att anmäla kräver mod och 

förmåga att sätta barnet bästa i första rummet även om det kan leda till konflikt med och 

kränkning av vårdnadshavaren. Som personal kan det största etiska problemet vara att inte 

reagera vid misstanke om att ett barn far illa då detta sviker barnet ytterligare. Barnen måste 

skyddas eftersom det är en grupp som många gånger inte kan tala för sig själva och därför inte 

heller skydda sig (8). Förutom att det inte ingår i yrkesrollen så kan det ha en negativ 

påverkan att förtala eller kritisera den vuxne inför barnet, då barnet kan känna skuld inför den 

kränkning eller misshandel som barnet utsatts för (10). 

2.5. Definition av barnmisshandel 
Enligt svensk lag räknas alla människor under 18 år som barn (17). I många länder i världen 

är det fortfarande lagligt att utföra barnaga och att slå barn (22). Med barnaga menas att 

barnet tillfogas fysisk smärta eller obehag med syfte att straffa eller tillrättavisa barnets 

beteende utan att orsaka kroppsskada (7). Ett förbud mot barnaga innebär att allt våld mot 

barn är straffbart och den som utför en sådan handling begår ett brott vilket benämns som 

barnmisshandel (2). Definitionen av barnmisshandel innefattar flera olika typer av skadande 
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handling som utförs av vuxna människor. Det innebär fysisk misshandel, psykisk misshandel, 

sexuella övergrepp och försummelse, samt våld i nära relation (1). Oftast utsätts inte barn för 

enbart en typ av misshandel utan en kombination av två eller flera misshandelstyper (7). Alla 

former av barnmisshandel medför även att barnet utsätts för psykisk misshandel (1).  

2.5.1. Fysisk misshandel 
All form av kroppslig bestraffning som är riktad mot barn och som utförs av en vuxen 

människa räknas som fysisk misshandel. Misshandeln kan ske med eller utan tillhyggen och 

på flertalet olika sätt: Att bita, nypa, lugga, knuffa, kasta eller skaka barnet innebär fysisk 

misshandel. Även att bränna/skålla, strypa/kväva, förgifta och att tvinga in föremål i 

munhålan på barnet. Att bringa barnet i hjälplöshet, som till exempel försätta barnet i ett 

medvetslöst tillstånd eller berusning klassas också som fysisk misshandel (1).  

2.5.2. Psykisk misshandel 
Psykisk misshandel är när den vuxna systematisk och medvetet kränker eller bryter ner barnet 

mentalt genom sina handlingar och beteende mot barnet. Detta kan vara genom att håna 

barnet, genom nedvärderande uttalanden, förlöjligande eller att agera avvisande. Även genom 

utfrysning eller att konstant vägra att lyssna till barnets synpunkter eller behov påverkar 

barnet psykologiskt. Våld i nära relation är en benämning som innebär att våld, hot och droger 

förekommer i familjen eller dess närhet. Barn som exponeras för våld i nära relation utsätts 

indirekt för psykisk misshandel (1). 

2.5.3. Sexuella övergrepp 
Alla handlingar av sexuell natur som utförs mot ett barn är sexuella övergrepp. Handlingar 

som innefattas av definitionen sexuella övergrepp kan ha stor variation och definieras på två 

sätt; fysiska eller icke fysiska övergrepp. Fysiska övergrepp är beröring över bröst eller 

könsorgan och fullbordade samlag, vaginalt, analt eller oralt. Att blotta sig framför ett barn 

eller att yttra sexuella anspelningar till ett barn är ett icke fysiskt övergrepp. Gemensamt för 

fysiska och icke fysiska övergrepp är att den vuxna personen utnyttjar barnets utsatthet 

och/eller beroendeställning för att utföra en handling helt ur förövarens egna behov. Sexuella 

övergrepp innefattar att våldföra sig på barnets integritet och att handlingen sker mot barnets 

vilja, eller att handlingen är något som barnet inte förstår eller är mogen för och därmed inte 

kan ge sitt samtycke till (1).   
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2.5.4. Försummelse 
Den breda definitionen av försummelse är att undermåligt tillgodose barnets grundläggande 

fysiska och emotionella behov. Dessa handlingar är utan avsikt och beror på underlåtenhet. 

Det grundar sig ofta i problem hos vårdnadshavaren som psykisk sjukdom eller andra 

socioekonomiska svårigheter (7). Försummelse kan delas upp i fysisk och psykisk 

försummelse. Fysisk försummelse innefattar beteenden som skadar eller riskerar barnets 

fysiska hälsa eller utveckling. Till exempel att inte ge barnet näring och vätska, 

årstidsanpassade kläder, tillse god hygien, möjlighet till vila och sömn, en trygg hemmiljö, 

tandvård eller medicinsk vård vid behov. Psykisk försummelse är att inte tillgodose barnets 

psykiska behov som att ge uppmärksamhet, fostran, vägledning, tröst, trygghet och stimulans. 

Att förneka barnets rätt till undervisning, samt ge moralisk vägledning som att lära barnet att 

skilja på rätt och fel och att inte ge barnet kärlek innebär också att utsätta barnet för psykisk 

försummelse. Innebörden av begreppen kan ge barnet stora problem senare i livet bland annat 

som känslomässiga, hälsomässiga, sociala och intellektuella problem (1). 

2.6. Markörer för barnmisshandel 

Blåmärken är den vanligaste konsekvensen av misshandel och som röntgensjuksköterska är 

det en god kunskap att kunna särskilja skador som uppkommit under normal lek och aktivitet 

eller olyckshändelser från de skademönster som uppkommer av misshandel (1). Genom att 

uppmärksamma placering, storlek och utbredning av skadan har forskning fastslagit att viss 

placering och mönster ger misstanke till annan uppkomst än olycka (6, 23).  

2.6.1. Blåmärken som kliniska markörer 
För att upptäcka fysisk barnmisshandel genom typiska markörer behöver barnets normala 

rörelsemönster tas i beaktning. Friska barn yngre än 9 månader som ännu inte kan förflytta sig 

ska inte uppvisa blåmärken oavsett dess placering på kroppen. Äldre barn som själva kan 

förflytta sig får naturliga placeringar av blåmärken, framförallt på framsidan av kroppen och 

till 93–100% över beniga områden så som armbågar, handflator, höfter, knän och skenben (6). 

Blåmärken i ansiktet efter fall får normalt en T-form över pannan och näsryggen och 

blåmärken i bakhuvudet uppkommer centrerat (6, 23).  

Huvudet och nacken är de vanligaste kroppsdelarna som utsätts för misshandelsvåld. 

Blåmärken som är lokaliserade på hjässan, i ansiktet, ögonhålorna (raccoon eyes), på sidorna 

av huvudet, ytteröronen, läppar och slemhinnan i munnen är markörer på denna typ av 

misshandel (6, 23). Barn som har blåmärken på mjukdelar som bål, rygg, skinkor samt 
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medialt och anteriort på låren bör uppfattas suspekta. Detta gäller även stora klungor av 

blåmärken (6). Barn som skyddar sig mot slag uppvisar blåmärken på handryggarna, under- 

och överarmarna (23). 

Användning av tillhyggen som sladdar, stavar med mera kan ge negativa avtryck som 

framträder  i  form  av  ”järnvägsspår”,  två  blå  streck  med  ett  ljusare  område i mitten. Dessa 

uppkommer på grund av att kraften från tillhygget träffar kroppen så pass hårt att blodet 

trycks undan i kapillärerna, vilka spricker av det ökade trycket och blåmärket framträder 

omkring platsen där slaget har träffat(23). 

2.6.2. Radiologiska markörer 
Efter blåmärken är frakturer den vanligaste konsekvensen av fysisk misshandel hos barn och 

även här behöver barnets normala rörelsemönster tas i beaktning (1). Ungefär hälften av alla 

barn kommer att tillfoga sig en olycksvållad fraktur under de första 15 levnadsåren. Dessa 

innefattar framförallt de övre extremiteterna och har oftast orsakats av lek, sportaktiviteter 

eller trafikolyckor (6). Att skilja olycksvållade frakturer från misshandelsrelaterade är inte 

okomplicerat då alla typer av frakturer kan förekomma vid fysisk misshandel. Dock inger 

vissa frakturer högre misstanke än andra (1) till exempel frakturer i thorax. Brott på posteriora 

revbenen är en typisk markör på fysisk misshandel och kan skapas genom anterior och 

posterior kompression av bröstkorgen. Brott på första revbenet kräver mycket högenergetiskt 

våld och är direkt kopplat till misshandel (24). Metafysfrakturer är också en specifik markör 

för barnmisshandel som kan uppstå på grund av att lederna pressas till sitt yttersta läge (6, 

24). Ytterligare en tydlig markör är multipla frakturer i olika stadier av läkning (1). Eftersom 

skador kan se olika ut beroende på dess härkomst är det av stor vikt att barnets skador kan 

relateras till anamnes och vårdnadshavarens berättelse (6, 24). 

Vid misshandel av spädbarn är hjärnskador och hjärnblödningar betydligt vanligare än 

frakturer. Övervägande del, nästan nio av tio av alla skallskador på barn under ett års ålder är 

orsakade av fysisk misshandel (6). Dessa skador uppkommer oftast vid så kallat skakvåld. De 

små barnens nackmuskulatur är ännu inte utvecklad för att klara av skallens vikt och huvudet 

far  okontrollerat  fram  och  tillbaka  när  barnet  skakas  (6,  7).  Hjärnan  som  ännu  inte  ”förankrat”  

sig kastas fram och tillbaka vilket gör att bryggvener kan slitas sönder och orsaka 

subduralblödningar. Skakningarna kan även orsaka blödningar i ögonens kapillärer med 

permanenta skador på ögonen som följd (6, 7). 
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2.6.3. Övriga fysiska markörer  
Förutom blåmärken och frakturer är både bitskador och termiska skador vanliga vid fysisk 

barnmisshandel (1) Bitmärken där både över- och underkäken involverats bildar ovala eller 

runda avtryck på huden. Om endast den ena käken inverkat till avtrycket bildas en 

hästskoform på huden. Bitmärken förekommer mestadels på extremiteterna (23). 

Olycksvållade termiska skador uppstår vanligtvis av att barnet råkat tippa het vätska över sig 

själv och brännmönstret blir då oregelbundet och utspritt över kroppsdelen. Vid uppsåt att 

skada har vanligtvis en eller flera kroppsdelar tvingats eller sänkts ner i het vätska, vilket 

skapar tydliga avgränsningar som kan uppfattas som handskar eller sockor. Uppsåtsförvållade 

brännskador har ofta högre svårighetsgrad än de som uppkommit genom olycka (6, 23).   

2.6.4. Psykiska markörer 
Det är inte bara fysiska markörer som uppkommer hos barn som exponeras eller utsätts för 

misshandel. Barnens psyke och personlighet påverkas av den traumatiska upplevelse de varit 

med om (1). Anpassningsstrategier utvecklas av barnet för att hantera att de lever i en otrygg 

miljö, de kan ta på sig skulden för det inträffade och anpassar sitt agerade för att inte irritera 

förövaren. Psykiska tecken som stressymptom, vaksam blick och reflexmässiga 

skyddsrörelser kan ses hos späda barn. Barn i förskoleåldern som utsatts för våld i hemmet 

kan uppvisa reaktioner som överdrivet föräldraberoende. Dessa barn kan uppfattas som 

klängiga, aggressiva, rastlösa och bete sig som yngre än de är, så kallat småbarnsbeteende (1). 

Äldre barn visar psykiska markörer som uppmärksamhetsstörningar, sömn- och ätproblematik 

och koncentrationssvårigheter. För att hantera de starka känslor som misshandel innebär 

byggs psykologiska försvar upp i form av förträngning och förnekelse. Barnen är ofta mycket 

lojala till förövaren på grund av den rådande beroendeställningen de befinner sig i. Det kan 

föreligga en stor rädsla och osäkerhet om att misshandeln ska upptäckas och vad detta då 

skulle få för konsekvenser för den rådande familjesituationen (1, 7).   

2.6.5. Markörer hos vårdnadshavare som är förövare 
Det finns vissa kända beteendemönster dokumenterade hos vårdnadshavare som är förövare 

när de uppsöker sjukvården för det misshandlade barnet. Vanligtvis söks vården i ett senare 

skede än normalt, även då skadans omfattning borde betraktats som allvarlig av 

vårdnadshavaren. Det kan även vara att vården söks med svepskäl, till exempel för en mindre 

betydelsefull skada än den faktiska eller för en obefintlig infektion. Den egentliga 

anledningen uppdagas senare i konsultationen mellan vårdpersonal och vårdnadshavare (1). 

Andra markörer kan vara att vårdnadshavaren inte visar något engagemang eller inte ställer 
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frågor om prognos och behandling. De vill få undersökningen snabbt avklarad eller avvisar 

helt undersökningen. Den anamnes som uppges stämmer inte överens med barnets 

utvecklingsnivå, rörelsemönster eller skadans svårighetsgrad gentemot det våld barnet har 

utsatts för. Skadans uppkomst kan skyllas på okända förövare eller på syskon (7). Ett annat 

fenomen som går under fysisk misshandel är Münchhausen syndrome by Proxy. Det innebär 

att en nära anhörig, ofta modern söker sjukvård för barnet vid upprepade tillfällen. Detta med 

anledning av påhittade eller av den vuxne framkallade symtom eller sjukdomar hos barnet, till 

exempel förgiftning. Ovan nämnda markörer är ett urval av de som kan förekomma och 

röntgensjuksköterskan bör vara medveten om att både förövare och barnens beteende är 

individuella och kan skilja sig åt i olika situationer (7). 

2.7. Problemformulering 
Det finns utrymme för förbättring hos svensk hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna 

uppmärksamma dessa barn och hjälpa dem i större utsträckning (8). Fler utsatta barn skulle 

kunna fångas upp om röntgensjuksköterskan har mer kunskap om vilka markörer som kan tala 

för att ett barn befinner sig i missförhållanden, samt hur en anmälan går till (7). Finns det 

tydliga skriftliga riktlinjer i verksamheterna för röntgensjuksköterskan att följa? 

 

3. SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka skriftliga riktlinjer som finns för 

röntgensjuksköterskan vid möten med barn som misstänks fara illa. Samt hur riktlinjerna är 

utformade för att kunna ge ett stöd för röntgensjuksköterskan. 

 

4. METOD 

4.1. Design 
Kvalitativ innehållsanalys av enkätundersökning med öppna svarsalternativ samt 

dokumentanalys. Studien genomförs induktivt med en fenomenologisk ansats i analys av data 

som kan belysa det undersökta ämnet (25). 

4.2. Förberedelser 
Utifrån studiens syfte och frågeställning utformades en enkät innehållande sex stycken frågor 

gällande röntgenklinikers befintliga riktlinjer för misstanke om barnmisshandel och 
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tillgängligheten av dessa. Utformade frågor löd: 1. Har ni några riktlinjer gällande 

handläggning vid misstanke om barnmisshandel? 2. Vilken form finns riktlinjerna i (PM, 

webbdokument, pappersform i pärm etc.)? 3. Var finns dessa dokument (Intranät, utskrivet i 

pärm, etc.)? 4. Är det interna riktlinjer för röntgen (er avdelning) eller är det samma som för 

övriga sjukhuset? 5. Är dessa riktlinjer information som ingår i utbildningsprogrammet vid 

nyanställning? 6. Säkerställer ni personalens kännedom om riktlinjerna och i så fall hur?  

Det beslutades även att aktuella riktlinjer skulle begäras in från de röntgenkliniker som ska 

komma att ingå i studien. Ett mejl formulerades med kort information om studien och 

frågorna samt begäran om röntgenklinikernas riktlinjer (bilaga 2).  

4.3. Urval 
Det beslutades att studien skulle utföras på röntgenkliniker som kunde jämställas med 

varandra. En översikt gjordes över befintliga röntgenkliniker i landet. För att utesluta 

specialkliniker beslutades att barn- och privatkliniker inte skulle inkluderas utan att endast 

röntgenkliniker som bedrivs i landstingets verksamheter skulle ingå i studien. Detta eftersom 

de förutsätts ha likvärdiga förutsättningar både gällande resurser och patientunderlag då de 

ingår i vård- och omsorg som är tillgänglig för allmänheten. Författarna till studien ansåg det 

mest intressant att sammanställa dessa röntgenkliniker med varandra för att se hur det 

föreligger med riktlinjer för misstanke om barnmisshandel på Sveriges röntgenkliniker. 

För att få en geografisk spridning över Sverige delades landet upp i tre geografiska delar: 

Norrland, Svealand och Götaland. Därefter fastställdes antalet län i varje landsdel: Norrland 5, 

Svealand 7, Götaland 9. Sedan summerades antalet röntgenkliniker i landstingets regi i varje 

landsdel. Norrland 18, Svealand 26, Götaland 43. Landets barnkliniker exkluderades vilket 

gav ett totalantal på 87 röntgenkliniker. Ett medeltal beräknades genom att antalet 

röntgenkliniker delades med antalet län i respektive landsdel: Norrland 4 (avrundat från 3,6), 

Svealand, 4 (avrundat från 3,7) och Götaland 5 (avrundat från 4,8.) Detta resulterade i att 13 

röntgenkliniker av landets totalt 87 skulle ingå i studien. Därefter gjordes ett randomiserat 

urval genom lottdragning där antalet röntgenkliniker drogs ur respektive landsdel (tabell 1).  

Kontaktuppgifter till klinikchefer eller motsvarande för respektive utvald röntgenklinik 

inhämtades från vardera regions webbsida. I det fall kontaktuppgifter inte återfanns på 

Internet inhämtades dessa istället via regionens telefonväxel. 
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Tabell 1. Beräknat medelantal röntgenkliniker utifrån antal län och röntgenkliniker i varje landsdel. 
Resultatsumman anger totalt antal röntgenkliniker i studien. 

 Landsdel Län Röntgenkliniker Beräkning Resultat 
 Norrland 5 18 18/5  ≈  3,6 4 

 Svealand 7 26 26/7  ≈ 3,7 4 

 Götaland 9 43 43/9 ≈ 4,8 5 

Summa:  21 87  13 

 

4.4. Datainsamling  
Klinikchef eller motsvarande för respektive klinik kontaktades initialt via telefon. En kort 

presentation om studiens frågeställning och syfte gjordes med en förfrågan om deltagande i 

studien. Efter accepterat medverkande erhölls mejladresser till behörig personal för vidare 

kontakt. Mejlet med frågorna skickades med en begäran om klinikens riktlinjer. Detta 

skickades direkt efter samtalet. 

Deadline för inkomna svar sattes tre veckor framåt i tiden. Efter sju kalenderdagar hade sex 

svar inkommit. En återuppringning gjordes då med påminnelse till de som ännu inte svarat på 

frågorna. Det resulterade i två svar till under nästföljande dagar. Efter ytterligare 11 

kalenderdagar gjordes ännu en påminnelse via telefon vilket omedelbart gav fyra svar till.  

En av röntgenklinikerna uppgav vid första påminnelsen att de inte för tillfället har någon 

behörig personal att svara på frågorna. Vid andra uppringningen gick kontaktpersonen inte att 

nå, därmed uteslöts denna röntgenklinik ur studien. Ny klinik lottades för att upprätthålla 

antalet i studien. Svar erhölls omgående. Därmed hade samtliga svar inkommit efter 18 dagar 

av utsatta maximalt 21 dagar (bilaga 3).  

4.5. Sammanställning av enkätsvar 
När alla svar erhållits konstaterades att vissa röntgenkliniker missförstått studiens 

frågeställning, samt att några inte har skriftliga riktlinjer för misstanke om barnmisshandel. 

Övriga röntgenkliniker svarade på samtliga av enkätens frågor. I detta skede konstaterades det 

att begreppet som använts i enkäten inte korrekt syftar till studiens frågeställning. Istället för 

misstänkt barnmisshandel skulle orosanmälan för barn som misstänks fara illa använts. 

Enkätresultatet från samtliga röntgenkliniker avidentifierades och sammanställdes. 
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4.6. Dokumentanalys 
Dokumenten lästes igenom och skillnader respektive likheter noterades dem emellan gällande 

innehåll och utförande. De delar som ansågs vara relevanta att finna i ett dokument med 

riktlinjer för misstanke om barnmisshandel valdes ut som meningsenhet. Utgångspunkten för 

dessa delar var sådan att de kan vara av värde för en röntgensjuksköterska att kunna ta stöd av 

och vägledas i inför en orosanmälan. De intressanta meningsenheterna som valdes ut till 

analysen kodades till: giltighetstid och revisionsdatum, om upplysning finns angående 

anmälningsskyldigheten, vilka markörer som kan väcka oro, om det finns instruktioner om 

hur anmälan ska genomföras, om det finns hänvisning till anmälningsblankett, samt om det 

finns plan för stöd till personalen. Samtliga dokument avidentifierades och sammanställdes. 

4.7. Etiska aspekter gällande studiens genomförande 
Studien är genomförd på ett sådant sätt att den inte involverar patienter eller anhöriga, därmed 

har inget sekretessbelagt material hanterats. Studien är riktad mot verksamhetens riktlinjer 

och dokumenthantering, vilket innebär att den inte direkt berör några människor. Indirekt kan 

studien aktualisera hur verksamhetens rutiner drivs och följs upp av ansvariga personer. Det 

framgår dock inte vilka dessa personer är vilket inte heller har varit aktuellt för resultatet. 

Varje person som har involverats informerades om studiens syfte och frågeställning och gavs 

därefter valmöjligheten att medverka eller inte. Det har därmed inte legat några krav på 

medverkande röntgenkliniker att delta, utan det har varit frivilligt att dela med sig av 

verksamhetens rutiner och riktlinjer.  

 

5. RESULTAT  
Enkätresultatet är sammanställt från informationen som erhållits från 13 röntgenkliniker. 

Detta redovisas i tabeller och löpande text i resultatdel 1. Dokumentanalysen är sammanställd 

från fyra röntgenkliniker. Dessa redovisas i löpande text i resultatdel 2. 

5.1. Resultatdel 1 
Resultatet är sammanställt ur informationen som mottagits från de kontaktade 

röntgenklinikerna varav sex stycken uppgett att de har skriftliga riktlinjer av vilka fyra bifogat 

dessa. Sju stycken säger att de inte har skriftliga riktlinjer för orosanmälan. Fyra 

röntgenkliniker hade missförstått att det var orosanmälan som skulle bifogas och istället 

skickat radiologisk utredning vid misstanke om barnmisshandel. Fem röntgenkliniker 

bifogade inga riktlinjer (tabell 2).  
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Tabell 2. Översikt av hur många av totalt 13 röntgenkliniker som har eller inte har skriftliga riktlinjer 
för orosanmälan, samt hur många som bifogat dessa till studien. 

Antal 
röntgen- 
kliniker 

Har 
skriftliga 
riktlinjer för 
orosanmälan 

Har inga 
skriftliga 
riktlinjer för 
orosanmälan 
eller har 
missförstått 

Bifogat 
skriftliga 
riktlinjer för 
orosanmälan 

Bifogat 
radiologisk 
utredning 
om barn- 
misshandel 

Inget bifogat 

13 6 7 4 4 5 

 

 

Tabell 3. Sammanställning av 13 röntgenklinikers svar på enkätfrågor gällande deras rutiner och 
riktlinjer vid uppkommen misstanke om barnmisshandel (orosanmälan). 

Kli-
nik 

Finns det 
riktlinjer
? 

I vilken 
form finns 
riktlinjerna
? 

Var återfinns 
riktlinjerna? 

Är det interna 
riktlinjer eller 
övergripande för 
sjukhuset? 

Ingår detta i 
information 
vid 
nyanställning
? 

Säkerställs 
personalens 
kännedom 
om befintliga 
riktlinjer? 

Hur 
säkerställs 
personalens 
kännedom? 

A  Ja Elektroniskt Lednings-
system 

Gäller alla 
sjukhus i regionen 

Nej Nej   

B Ja Elektroniskt Dokument-
hanterings-
system, samt 
intranät. 

Gäller för hela 
regionen 

Nej Lässkyldighet 
vid 
uppdatering. 
Information 
om nya 
rutiner på 
möten. 

  

C Ja Elektroniskt Webb, 
Intranät 

Gäller för hela 
regionen 

Nej Nej Sporadiska 
Seminarier 

D Miss- 
förstått1 

            

E Miss- 
förstått1 

            

F Nej             
G Ja Elektroniskt Intranät Gäller för samtlig 

personal på 
sjukhuset 

Information 
om 
anmälnings-
plikt 

Nej   

H Ja Elektroniskt Intranät Generella för 
landstinget. 

Nej Visar att det 
finns på 
intranät. 

  

I Tvetydigt2     Socialtjänstlag       
J Tvetydigt2     Socialtjänstlag       
K Ja3             
L Nej             
M Nej             
1 Röntgenklinik som har missförstått och bifogat dokument med riktlinjer för radiologisk utredning av barnmisshandel. 
2 Röntgenklinik som agerat tvetydigt genom att svara på enkäten att de följer anmälningsplikten men bifogat utredning för 
barnmisshandel.  
3 Röntgenklinik som enbart muntligt uppgett att de har riktlinjer. 
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Fyra av de sex röntgenklinikerna som uppgav att de har skriftliga riktlinjer för orosanmälan 

bifogade dessa. De övriga två uppgav att de har skriftliga riktlinjer för orosanmälan, men har 

inte bifogat dem. En av dessa två säger sig ha en rutin som innebär att en radiolog ska göra 

orosanmälan, inte röntgensjuksköterskan.  

Sju röntgenkliniker missförstod eller uppgav att de inte har skriftliga riktlinjer för 

orosanmälan. Av dessa sju var det två som sade sig ha riktlinjer men hade missuppfattat att 

det var orosanmälan som skulle bifogas och istället skickat radiologisk utredning vid 

misstanke om barnmisshandel. Av de övriga fem var det två som uppgav att de följer 

anmälningsskyldigheten som anges i socialtjänstlag kapitel 14 § 1 vid orosanmälan, men de 

bifogade ändå radiologisk utredning vid misstanke om barnmisshandel. Två röntgenkliniker 

uppgav att de inte har skriftliga rutiner för orosanmälan eftersom de endast undersöker vuxna 

patienter. Den femte röntgenkliniken uppgav att de inte har några skriftliga riktlinjer utan 

säger att de har en "viss kultur" på röntgenkliniken som innebär att röntgensjuksköterskan ska 

vidarebefordra sin oro till radiolog som då tar över ansvaret för anmälan. 

Av de sex som har riktlinjer uppger röntgenklinik K muntligen att de har skriftliga rutiner 

men de har inte besvarat frågorna i enkäten och inget dokument om deras riktlinjer har 

erhållits till studien. De övriga fem har förekommande riktlinjer i elektronisk form: 

Röntgenklinikerna B, C, G och H har dessa på intranätet och röntgenklinikerna A och B har 

dessa i regionens dokumenthanteringssystem. Röntgenklinikerna A, B, C och H har riktlinjer 

gällande för hela regionen som röntgenkliniken tillhör och för röntgenklinik G gäller 

riktlinjerna för det specifika sjukhuset. Röntgenklinik G uppger att de informerar om 

anmälningsplikten vid nyanställning. Röntgenklinik B säkerställer personalens kännedom 

genom ålagd lässkyldighet vid uppdateringar på intranät och information av nya rutiner på 

möten. Röntgenklinik H säkerställer personalens kännedom om riktlinjerna genom att visa att 

dessa finns på intranätet. Röntgenklinik C uppger att de har haft sporadiska seminarier inom 

ämnet. Resterande 12 röntgenkliniker har inga rutiner för att säkerställa personalens 

kännedom (tabell 3) 

5.2. Resultatdel 2 
Resultatet är sammanställt från de bifogade dokumenten angående riktlinjer för orosanmälan 

vid misstanke om barn som kan fara illa. Från de 13 kontaktade röntgenklinikerna erhölls fyra 

dokument. Dokumenten kommer från röntgenklinikerna A, B, C, H.  
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A:s dokument är giltigt från februari 2016 och revideringsdatum finns ej angivet. B:s 

dokument innehar en giltighet från oktober 2016 och ska revideras i oktober 2017. C:s 

dokument skapades 2014–2015 och planerad revidering ska ske i oktober 2017. H:s dokument 

angavs giltigt från april 2008 och det reviderades senast november 2009. Det framgår inte i 

några av dokumenten huruvida det finns ett fastställt kontinuerligt uppdateringsintervall.  

Alla fyra bifogade dokument hänvisar till anmälningsplikten i socialtjänstlag, kapitel 14. 

Röntgenklinik A tar upp att om misstanke väcks om missförhållanden råder hos vuxna 

patienter ska de tillfrågas om barn finns i närmiljön, de har inga andra markörer angivna. 

Röntgenklinik B har utförligt beskrivit förekommande markörer som kan uppmärksammas 

vid undersökning av barn som far illa. De har beskrivningar av typiska misshandelsrelaterade 

placeringar av hematom, blåmärken och frakturer, samt påpekar uppmärksamhet på övriga 

skador som inte kan kopplas till anamnes. Röntgenklinik C nämner att barn kan uppvisa vissa 

psykiska beteenden och att misshandel kan ge typiskt förekommande skador som 

avvärjningsskador. De nämner även att vårdnadshavare kan uppvisa avvikande beteenden. 

Röntgenklinik C tar också upp att röntgenpersonal ska uppmärksamma om anamnes inte 

stämmer överens med skadorna. Röntgenklinik H har utförliga definitioner på markörer för 

våld, övergrepp och försummelse med typiska exempel som blåmärkens utseende och 

placering. 

Röntgenklinikerna A, C och H poängterar att anmälan inte kan delegeras. Detta nämner ej 

röntgenklinik B. Instruktionerna för anmälan är tydliga för alla fyra röntgenklinikerna. 

Röntgenklinik H instruerar även till att chef ska kontaktas inför en anmälan samt uppmanar 

till att involvera mer personal på grund av risk för aggressivitet från vårdnadshavare. Samtliga 

röntgenklinikers dokument innehar anmälningsblankett eller en webblänk till socialstyrelsens 

Internetsida. Endast röntgenklinik B tar upp att anmälan ska journalföras, de andra tre 

röntgenklinikerna nämner ej detta i sina riktlinjer. Gällande personalstöd så tas det upp av 

röntgenklinikerna B, C och H, både vid anmälan och som uppföljning, till exempel att 

psykosociala stödpersoner ska finnas på arbetsplatsen. Röntgenklinik A har inget angivet om 

personalstöd.  
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6. DISKUSSION  

6.1. Metoddiskussion 

6.1.1. Design 
Den valda designen kvalitativ innehållsanalys ansågs mest lämplig som tillvägagångssätt för 

att genomföra studien eftersom författarna vill undersöka hur det förhåller sig med riktlinjer 

för orosanmälan på röntgenklinikerna i Sverige. Genom att direkt kontakta ansvariga personer 

på röntgenklinikerna erhölls omedelbart tillstånd att utföra studien och tillgång till 

forskningsfältet. Antalet enkäter som sändes ut för en kvalitativ innehållsanalys anses 

lämpligt enligt vetenskaplig teori och metod (25). Studien har genomförts induktivt i både 

enkät- och dokumentanalys med en fenomenologisk ansats i analys av data. Detta för att 

inhämta nya insikter och information som kan besvara studiens syfte och frågeställning. 

Innehållsanalysen av dokumenten bygger på meningsenheter som kondenserats till koder. 

Tillsammans bildar koderna ett tema som belyser det undersökta ämnet. 

6.1.2. Förberedelser och urval 
När det bestämts att urvalet skulle innefatta röntgenkliniker i landstingsstyrd regi delade 

författarna upp Sverige i tre delar för att skapa en geografisk spridning för det randomiserade 

urvalet. Det ansågs göra lottningen mer rättvis då det i landsdelen Norrland förekommer få 

röntgenkliniker i jämförelse med både Götaland och Svealand. Skulle en gemensam lottning 

gjorts av alla röntgenkliniker i Sverige innehar Norrlandsklinikerna en mindre statistisk chans 

att bli lottade. Det uppdagades sedermera att vissa lottade röntgenkliniker tillhörde samma 

region och som följd hade gemensamma riktlinjer. Studien kunde ha utformats så att 

lottningen skett mellan regioner istället för individuella röntgenkliniker vilket hade inneburit 

ett större, mer övergripande resultat.  

Specialistkliniker som bedrivs på barnsjukhus exkluderades på grund av att deras 

huvuduppgift är att bemöta barn och deras förekommande riktlinjer antas vara utformade efter 

bästa förmåga vid dessa kliniker. Det skulle vara en intressant uppföljningsstudie att granska 

rutiner från barnsjukhus och jämföra skillnader mellan dessa från röntgenkliniker som 

undersöker alla ålderskategorier. Två röntgenkliniker i den här studien uppger att de inte har 

riktlinjer eftersom de inte undersöker barn. Författarna hade dock kunnat ifrågasätta vilken 

åldersgränsen var för deras patienter. Människan betraktas vara barn upp till 18 års ålder, men 

i vissa avseenden finns det undantag från denna myndighetsålder, till exempel är ett barn 

straffmyndigt redan vid 15 år och anses då vara unga människor istället för barn (26). 
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Beroende på om gränsen dras utifrån kognitivt utvecklingsstadium relaterat till ålder och/eller 

den anatomiska utvecklingen hos människan, så kan det föreligga anledning att använda en 

lägre åldersgräns även vid medicinska undersökningar. I sådant fall har röntgenkliniken de 

facto barn i sin patientgrupp och skulle därmed också ha ingått i studien. Detta är emellertid 

inget som författarna har kontrollerat hur det förhåller sig på de aktuella röntgenklinikerna, 

utan är endast en reflektion.  

6.1.3. Datainsamling, sammanställning och analys 
Då författarna tog kontakt med endast 13 röntgenkliniker kan resultatet förefalla litet. Dock 

motsvarar urvalet i studien cirka 15 % av Sveriges samtliga landstingsstyrda röntgenkliniker 

som är till förfogande för alla patientgrupper, i alla ålderskategorier. Denna urvalsstorlek ger 

en inblick i hur hanteringen och rutinerna kring barnmisshandelsfrågan på de allmänna 

röntgenklinikerna ser ut runt om i Sverige. 

Av de 13 röntgenkliniker som kontaktats medverkade samtliga i studien, vilket ger 100 % 

deltagande och det kan anses som en styrka med studien. Det tillvägagångssätt som 

författarna använt kan ha varit avgörande för att det inte blev något bortfall. Valet att först 

kontakta röntgenklinikernas chefer grundades på att etablera en personlig kontakt direkt och 

på så vis omedelbart få svar på frågan om det fanns intresse att medverka. Därigenom ökade 

chanserna att enkäten/mejlet mottogs av en redan engagerad person och även att enkäten 

skulle besvaras. De påminnelser som gjordes via återuppringningar var i förhand beräknade 

att göras och de kan i efterhand ses som nödvändiga för att minska bortfallet och få ett 

adekvat resultat. 

Fyra erhållna dokument med riktlinjer för orosanmälan motsvarar cirka 30 % av samtliga 

medverkande. Det kan visa på ett vagt underlag att bygga resultat på. Men då studien är 

kvalitativ och har en fenomenologisk ansats innebär det att den inte är designad för att lägga 

ett värde i ett kvantitativt resultat. Därmed anses det inte finnas anledning att förkasta 

resultatet. Den information som framkommit värderas högt av författarna och kan direkt 

kopplas till syftet.  

6.1.4. Förbättringsområde  
När resultatet bearbetades insåg författarna att vissa röntgenkliniker missförstått önskan om 

att de ska bifoga deras riktlinjer vid orosanmälan och istället bifogat utredningsmetoder för 

barnmisshandel. Författarna anser att detta kunde ha åtgärdats om de bifogade rutinerna blivit 

genomlästa ordentligt direkt när de mottagits. Då hade en återkoppling till röntgenklinikerna 
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kunnat genomföras för att korrigera missförståndet och korrekta rutiner för frågeställningen 

hade tagits emot. Detta visar på brister i studien. Anledning till missförståndet förmodas vara 

författarnas användning av uttrycket misstänkt barnmisshandel i både mejl och 

telefonkontakt. Detta uttryck är i många fall det som används i remisser samt som benämning 

på utredningsmetoder av barnmisshandel. Hade författarna istället utryckt sig med 

benämningen orosanmälan för barn som misstänks fara illa hade detta missförstånd kanske 

kunnat undvikas.  

6.2. Resultatdiskussion 

6.2.1. Resultatdel 1 
Studiens syfte var att fastställa och belysa de riktlinjer som finns på röntgenkliniker gällande 

orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa. Resultatet innebär en inblick i hur rutinerna 

kring orosanmälan ser ut på röntgenkliniker runt om i Sverige. Av de 13 kontaktade 

röntgenklinikerna är det totalt sex stycken som kan uppvisa eller säger sig ha befintliga 

skriftliga riktlinjer för orosanmälan. De övriga sju röntgenklinikerna har inte uppvisat egna 

riktlinjer för orosanmälan, vilket motsvarar drygt hälften av de kontaktade röntgenklinikerna. 

Det utgör ett resultat som innebär att skriftliga rutiner för orosanmälan för barn som far illa 

inte förekommer hos samtliga röntgenkliniker i studien. Det kan vara en kombination av 

författarnas otydlighet och röntgenklinikernas kunskapsbrist som ligger till grund för 

resultatet, vilket behandlas i följande diskussion. 

En del av röntgenklinikerna missuppfattade författarnas förfrågan om riktlinjer och skickade 

istället deras metod för radiologisk utredning av barnmisshandel. Det gör författarna 

fundersamma på om dessa röntgenkliniker inte har riktlinjer alls för orosanmälan. Att det har 

uppstått ett missförstånd är författarnas egen tolkning av röntgenklinikernas respons eftersom 

det samtidigt är sex röntgenkliniker som uppfattat förfrågan från författarna rätt. 

Presentationen av studien har gjorts på samma sätt till samtliga röntgenkliniker och alla har 

fått samma enkätfrågor. En tolkning av resultatet kan vara att de röntgenkliniker som 

missuppfattat frågeställningen egentligen inte är tillräckligt insatta i ämnet för att kunna sätta 

frågan i förbindelse med orosanmälan. Människan har av naturen lättare att knyta an till 

fenomen som de redan känner till och göra kopplingar till det, än till sådant som är nytt eller 

okänt (25). Radiologisk utredning av barnmisshandel kan vara ett mer känt ämne för de 

röntgenklinikerna än vad orosanmälan är och därmed kan det ha gett uppkomst till 

missförståndet författare och röntgenkliniker emellan. Med denna teori kan författarna dra 
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slutsatsen att resultatet är en korrekt spegling av verkligheten. Detta väcker frågan hos 

författarna om hur det ser ut i resten av Sverige. Är det fler röntgenkliniker som är utan egna 

riktlinjer eller är röntgenklinikerna dåligt insatta i ämnet?  

Två röntgenkliniker som skickat radiologisk utredning av barnmisshandel svarar samtidigt på 

enkäten att de följer socialtjänstlagen vid situationer där oro uppstår om att ett barn far illa. 

Dessa röntgenkliniker visar därmed att de har rutiner istället för specifika riktlinjer som 

innebär att de uppfyller skyldigheter som anges i socialtjänstlagen. Att följa 

anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen är helt korrekt eftersom den innefattar alla som 

arbetar inom hälso- och sjukvården (17). Men även om lagen är tydligt utformad är det en 

lagtext skriven i paragrafer. Byråkratisk text kan vara svår att hitta, att förstå och få stöd från 

jämfört med utformade riktlinjer (8) när röntgensjuksköterskan befinner sig i ett läge där 

frågor och oro uppstår. En fundering som kommer upp hos författarna är var 

röntgensjuksköterskorna på de röntgenklinikerna som endast följer socialtjänstlagen istället 

kan få hjälp och stöd i dessa svåra och jobbiga frågor och funderingar. 

Majoriteten av de röntgenkliniker som svarat på frågan i denna studie om var deras riktlinjer 

finns uppger att de har sina riktlinjer tillgängliga på deras intranät. Samtliga av dem säger 

också att riktlinjerna är generella för deras sjukhus eller hela regionen. Om samtliga 

röntgenkliniker i Sverige har sina riktlinjer på intranätet skulle det innebära att riktlinjerna är 

lättillgängliga för röntgensjuksköterskan. Information angående barn som far illa behöver vara 

tydlig och lättillgänglig för att snabbt kunna sökas upp och användas (27). De bör enligt 

författarnas förslag formuleras med ett lättöverskådligt upplägg med korta och beskrivande 

rubriker för att göra det enkelt att hitta i dem och förstå dem. För att öka tillgänglighet och 

användarvänlighet kan riktlinjerna utformas lokalt och anpassas för röntgensjuksköterskan 

och övrig personal på röntgen. Riktlinjernas tillgänglighet kan även vara avgörande för att det 

faktiskt görs en anmälan i stressade arbetssituationer (27).  

Att säkerställa personalens kännedom om riktlinjerna är lika viktigt som riktlinjerna i sig.  

En röntgenklinik med riktlinjer som personalen inte är informerad om kan likställas med en 

röntgenklinik utan riktlinjer. I en svensk studie gjord av Talsma et al.(28) var det hela 60 % av 

allmänläkarna som var utom vetskap att det fanns riktlinjer för orosanmälan på deras 

arbetsplats. Om det förekommer lika låga siffror på övriga kliniker, däribland röntgenkliniker 

i Sverige, så är det inte förvånande att endast två tredjedelar av alla anmälda misshandelsfall 

mot barn med kroppskada som utgång anmäls genom hälso- och sjukvården (8). Resultatet i 
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den här studien visar att det är en röntgenklinik som har ålagt personalen lässkyldighet av 

befintliga riktlinjer. En annan av de 13 röntgenklinikerna informerar vid nyanställning om den 

lagstadgade anmälningsplikten. Detta kan vara en fingervisning om att många 

röntgensjuksköterskor inte känner till vilka riktlinjer som finns.  

6.2.2. Resultatdel 2  
Att träffa på barn som far illa kan vara en mycket påfrestande upplevelse som kan beröra och 

skapa starka känslor (8). På arbetsplatser där det arbetar personal som har 

anmälningsskyldighet bör det finnas riktlinjer som tydligt berättar vem som ska anmäla och 

till vem anmälan görs (8) för att vägleda röntgensjuksköterskan i denna situation. Samtliga 

fyra erhållna dokument med riktlinjer uppfyller detta eftersom de innehåller klara 

hänvisningar angående var anmälan ska göras och röntgensjuksköterskan hänvisas till 

direktlänkar eller anmälningsblanketter som finns bifogat i dokumenten. Arbetsledare eller 

andra chefer behöver vara uppmärksamma på om den som träffar på barn som misstänks fara 

illa och ska göra en anmälan behöver stöd och handledning i situationen. Detsamma gäller 

även efter att en anmälan har gjorts (8), vilket också tre av röntgenklinikerna i den här studien 

har inskrivet i sina riktlinjer. 

Av de 13 röntgenkliniker som kontaktades genom studien kunde fyra röntgenkliniker uppvisa 

dokument med befintliga skriftliga riktlinjer för orosanmälan. Dessa varierade i sitt utförande. 

Som resultatet visar förekommer det riktlinjer som inte uppdaterats sedan år 2008/2009 vilket 

ger anledning att starkt ifrågasätta hur kvalitetssäkringen uppfylls. Befintliga riktlinjer som är 

så gamla kan tyda på att det finns brister i kraven på rutiner gällande kvalitetsgranskning. 

Författarna till denna studie har försökt att i både lagtext och webbaserad hälso- och 

sjukvårdsinformation samt genom webbaserad information från landstingsfullmäktige söka 

rätt på konkreta direktiv för hur dokument och riktlinjer ska eller bör kvalitetssäkras genom 

revideringar och kontroll av giltighetstider. Någon specifik information finns inte att finna 

annat än den i socialstyrelsens föreskrifter om att kvalitetssäkring ska ske (16). 

Enligt författarna förefaller det som att det är upp till vardera region, sjukhus eller klinik att 

upprätta, kontrollera och uppdatera sina egna riktlinjer. Det förutsätts av författarna att 

röntgenklinikernas riktlinjer ska falla inom ramen för gällande föreskrifter och lagstiftning 

som en del i att säkerställa en god och säker vård (11). Eftersom författarna inte påträffat 

någon information om hur eller när kontroller och kvalitetsgranskning av dokument utförs, 

kan det skänka en misstanke om att sådana kontroller inte finns. Om det skulle vara så att det 
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förekommer fastställda krav på kvalitetsgranskning och att det ska ske med givna tidsintervall 

eller andra kriterier, kan författarna med hänvisning till resultatet konstatera att det 

förekommer bristande kontroller ute i verksamheterna. 

Anmälningsplikten gäller för alla inom hälso- och sjukvården och kan inte delegeras (29). Två 

röntgenkliniker uppger dock egna varianter på rutiner kring hur de hanterar en situation där 

misstanke finns om att ett barn kan fara illa. Rutinerna innebär att röntgensjuksköterskan 

uppmanas kontakta en radiolog för att delge sin oro till denne. Det är således radiologen i sin 

tur som genomför orosanmälan och ansvarar för den. Det framkommer inte i resultatet 

huruvida röntgensjuksköterskan är aktiv tillsammans med radiologen vid anmälan, inte heller 

om radiologen får chansen att själv observera detsamma som röntgensjuksköterskan genom 

att träffa barnet. Att skapa sin egen uppfattning om barnet är väsentligt då anmälningsplikten 

är personlig och ska innefatta den personliga oron eller misstanken kring barnets utsatthet (8). 

En misstanke om att ett barn far illa är således inte heller tvungen att konfirmeras av 

röntgensjuksköterskans kollega eller chef, utan det är den subjektiva upplevelsen som ska 

föranleda en orosanmälan (8). Enligt föreläsare Anna-Carin Magnusson som är handledare 

inom psykosocialt arbete (30) kan upplevelsen förnimmas som en magkänsla av att det är 

någonting med barnets förhållanden som inte stämmer. Den känslan ska inte nonchaleras 

eftersom den uppkommer genom de erfarenheter röntgensjuksköterskan besitter, både genom 

sin profession och som medmänniska. Budskapet Magnusson vill förmedla är att 

röntgensjuksköterskan ska våga lita mer på sin magkänsla i mötet med barn som misstänks 

fara illa. 

Det kan vara en god idé att kontakta och rådgöra med kollegor eller chefer för att styrka sin 

oro och konstatera att en anmälan bör göras (8). Möjligheten finns också alltid att ringa till 

socialtjänsten för att få rådgivning i sina funderingar (18) om det finns behov för det. Talsma 

et al visar i sin studie att 44 % av deltagarna efterlyste stöd som en viktig del i förloppet kring 

orosanmälan. Att få råd och åsikter från annan kvalificerad personal angavs som den mest 

uppskattade stödet bland studiedeltagarna (28). Detta är också något som en av 

röntgenklinikerna i den här studien belyser i sina dokument med riktlinjer för orosanmälan. 

Därigenom instrueras den som ska göra en anmälan att involvera mer personal och ansvarig 

chef vilket kan fungera som ett stöd i sin oro. 

Resultatet visar att det är tre röntgenkliniker som har dokument med riktlinjer som tar upp 

exempel på kliniska markörer. Den delen av riktlinjerna ger ett gott stöd för 



 
 
 

22 
 

röntgensjuksköterskan att förankra sin misstanke till. Just bristen på riktlinjer innehållande 

exempel på markörer har påvisats i studien av Talsma et al. (28) som en svag länk i 

benägenheten att anmäla. I studien uppges det att 20 %, det vill säga en av fem läkare inte har 

anmält att ett barn kan vara utsatt för misshandel trots att misstanke fanns (28). En stor studie 

från Taiwan (31) speglar samma bild, att omkring 20 % av fall med barn som uppvisar 

markörer på misshandel ändå inte anmäls. Detta grundar sig framförallt i osäkerhet och 

bristande kunskap om hur barnmisshandel kan yttra sig. En annan studie från Taiwan (32) 

visar att uppmärksamheten på skador som kan vara misshandelsrelaterade ökar avsevärt om 

kunskapen om dem höjs. Genom att utbilda personalen och införa checklistor på specifika 

skadors utseende höjdes antalet utredningar markant gällande brännskador på små barn. Både 

sjuksköterskor och läkare tänkte till en extra gång när små barn inkom med brännskador (33). 

Försummelse av barn vars vårdnadshavare lider av psykisk ohälsa eller drogmissbruk 

förmodas vara den vanligaste formen av barnmisshandel enligt Talsma et al. (28). Detta tar 

dock endast en av röntgenklinikernas riktlinjer upp enligt resultatet i denna studie. De andra 

tre röntgenklinikerna har flera exempel på övriga markörer som kan kopplas till fysisk 

misshandel. Författarna anser att den fullständiga definitionen av barnmisshandel behöver 

ingå i riktlinjer för orosanmälan eftersom den innefattar flera typer. Det är också önskvärt att 

markörer finns angivna på ett övergripande sätt. Ett sådant förtydligande behöver göras 

eftersom flertalet studier visar att det finns brister hos hälso- och sjukvårdspersonalens 

kunskaper gällande uppmärksammandet av barn som far illa (28, 32, 33). 

Uteblivet stöd och misstro på sin egen uppfattning om situationen är faktorer som i många fall 

påverkar och är avgörande för att en anmälan inte blir genomförd (28). Osäkerheten kan 

grunda sig i okunskap för hur markörer för barnmisshandel kan yttra sig, men också i själva 

handlingen att göra en anmälan mot någon. Det kan ligga ett naturligt motstånd hos den som 

har anmälningsskyldighet genom att den känner sig illojal mot vårdnadshavarna. Dessutom 

kan det finnas ett hopp om att misstankarna är obefogade eller att de grundas på ett tillfälligt 

problem och att en anmälan skulle vara ett obefogat straff mot barnet och dess familj (7). Den 

av svenska regeringen utsedda Kommittén mot barnmisshandel känner till att orosanmälan 

inte görs i den omfattning som det finns grund för och därmed inte fungerar som lagstiftaren 

avsett. Ordet anmälan kan uppfattas som ett negativt ord vilket kan fungera avskräckande för 

den som är anmälningsskyldig. Kommittén har tidigare fört diskussioner om huruvida 

begreppet ska bytas ut till något som inte kan tolkas lika drastiskt som ordet anmälan kan 
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göra. Ersättningsord som informera, underrätta och överföra har varit uppe som förslag men 

avslagits. Argumentet som kommittén för mot begreppsbytet är att anmälaren inte inser att 

socialtjänstens uppgift vid en orosanmälan är att stödja och hjälpa (1). Genom att se det som 

att det finns ett gemensamt ansvar för de utsatta barnen kan begreppet anmälan 

avdramatiseras och istället ses som någonting positivt (7). 

 

7. IMPLIKATIONER TILL VIDARE FORSKNING 
Med hänvisning till resultatet i studien och författarnas konklusion anses det finnas behov av 

vidare studier angående följsamheten av den lagstadgade anmälningsskyldigheten. Skriftliga 

riktlinjer finns på vissa röntgenkliniker, men långt ifrån alla. Ett förslag är att en nationell 

standard skall sättas för utformandet av riktlinjer och att de ska förekomma på alla 

röntgenkliniker i landet. Det bör också finnas uppföljning på att riktlinjerna implementeras i 

verksamheterna. För att göra det möjligt att samla material och kunskap om hur det förhåller 

sig i Sverige och kunna utföra en standardisering föreslås att mer omfattande studier görs på 

rikstäckande nivå. Detta kan sammantaget medföra att tillvägagångssättet vid orosanmälan 

standardiseras och förbättras.  

 

8. KONKLUSION 
Skriftliga riktlinjer är viktiga för att vägleda och framför allt stötta röntgensjuksköterskan i 

den skyldighet som yrkesrollen och legitimationen innebär. Det är även viktigt att 

verksamheten tar sitt ansvar för att säkerställa patientsäkerheten genom att se till att befintliga 

dokument är uppdaterade och aktuella. Det förefaller som att det finns brister i det 

systematiska kvalitetsarbetet och att granskningen behöver skärpas. Det behöver ske 

förbättringar angående information om vad barnmisshandel innefattar, dessutom verkar det i 

dagsläget inte finnas riktlinjer för orosanmälan på alla röntgenkliniker i Sverige. 

Röntgensjuksköterskan ska våga lita mer på sin erfarenhet och kompetens och kräva stöd 

genom riktlinjer för att kunna hjälpa utsatta barn. Röntgensjuksköterskan behöver mer 

utbildning inom ämnet för att bättre kunna bidra till en ökad anmälningsfrekvens gällande 

barn som far illa. 
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BILAGA 1. 
 

Formulär för orosanmälan, exempel 1. 
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Formulär för orosanmälan, exempel 2. 
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BILAGA 2 
 

Hejsan! 

 

Vi talades vid på telefon och berättade då om vårt examensarbete angående era riktlinjer och 
hanteringen kring dessa.  

Syftet i uppsatsen är att fastställa och belysa de riktlinjer som finns gällande misstanke och utredning 
av barnmisshandel. Samt vilka skyldigheter och rättigheter röntgensjuksköterskan har i dessa fall. 

Frågeställningen i arbetet: Vilka riktlinjer och rutiner finns på röntgenklinikerna vid uppkommen 
misstanke om barnmisshandel? 

Samtliga kliniker i studien kommer att avidentifieras.  

 

FÖLJANDE FRÅGOR VI BEHÖVER BESVARADE:  

1. Har ni några riktlinjer gällande handläggning vid misstanke om barnmisshandel? 

2. Vilken form finns riktlinjerna i (PM, webbdokument, pappersform i pärm etc.)? 

3. Var finns dessa dokument (Intranät, utskrivet i pärm, etc.)? 

4. Är det interna riktlinjer för röntgen (er avdelning) eller är det samma som för övriga 
sjukhuset? 

5. Är dessa riktlinjer information som ingår i utbildningsprogrammet vid nyanställning?  

6. Säkerställer ni personalens kännedom om riktlinjerna och i så fall hur? 

Obs. Glöm inte att bifoga era riktlinjer med vändande mejl! 

 

Är det någonting som är oklart angående dessa frågor, tveka inte att höra av dig till oss. 

Vid övriga frågor eller funderingar rörande detta ärende vänligen kontakta vår handledare Marianne 
Selim.  

 

Med vänliga hälsningar 

Sandra Vilhelmsson och Linda Thornholdz 
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BILAGA 3 
 

Datum Åtgärd Svar 
 

2017-02-28 Första kontakt 6 

 
2017-03-09 Påminnelse 1 2 

 
2017-03-20 Påminnelse 2 4 

2017-03-20 

Ny lottning och första 
kontakt 1 

Summa:  13 
 

Matris över datum för kontakt med röntgenkliniker i studien och antal svar som erhållits i 

samband med respektive kontaktåtgärd. 

 


