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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Tusentals barn far illa i Sverige varje år, yrkesverksamma inom hälso- och 

sjukvården har skyldighet att anmäla redan vid misstanke eller kännedom att barn far illa. 

Sjuksköterskor möter kontinuerligt barn och föräldrar från dess att barnet föds. Det kan vara 

en stor utmaning att identifiera och agera vid misstanke om barn som far illa.  

Syfte: Att beskriva vad som påverkar sjuksköterskor i beslutet att anmäla vid misstanke om 

barn som far illa. 

Metod: En litteraturstudie av deskriptiv design med systematiska sökningar. Resultat från 

vetenskapliga artiklar analyserades med integrerad metod. 

Resultat: Sjuksköterskor påverkades i beslutet att anmäla av olika faktorer, emotionellt 

genom att inte våga lita på sin intuition, där av oroas över att ta felbeslut. Kunskapen har en 

betydelse i hur väl sjuksköterskor känner igen symtom och tecken, således fattar ett beslut. 

Arbetsmiljön påverkar genom att ha chefligt och kollegialt stöd i beslutet. En krånglig 

rapporteringsprocess, otydliga rutiner vid arbetsplatsen är även faktorer som begränsar 

sjuksköterskor i sitt beslut att göra en orosanmälan.  

Slutsats: För att sjuksköterskor skall känna trygghet i beslutet att anmäla och identifiera fler 

fall av barnmisshandel krävs mer utbildning. Det krävs även tydligare riktlinjer vid 

arbetsplatsen samt stöd av chefer och kollegor. Sjuksköterskor kan då bidra till att färre barn 

far illa och således minska lidande nu och i framtiden.  

 

Nyckelord: Anmälningsskyldighet, barn som far illa, barnmisshandel, Sjuksköterskor.  
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INLEDNING 
Tusentals barn far illa varje år och drabbas av olika former psykisk eller fysisk misshandel. 

Barnen lider i tysthet när de förväntar sig att bli omhändertagna på ett respektfullt sätt. För 

sjuksköterskor som i sin dagliga verksamhet möter barn, kan det vara en utmaning att 

upptäcka och anmäla missförhållanden. I denna litteraturstudie vill vi studera vad som 

påverkar sjuksköterskor i beslutet att anmäla vid misstanke om barn som far illa.  

BAKGRUND 

Barn som far illa 
Barn är skyddade mot fysisk och psykisk bestraffning enligt lag i Sverige sedan 1 juli 1979. 

Enligt Föräldrabalken (SFS 1949:381), 1 §, omvårdnad, god uppfostran och trygghet är all 

barns rätt. Barn får inte utsättas för kroppslig bestraffning och barnets integritet skall 

respekteras utan kränkande behandling. Förenta nationerna (FN, 2009) beskriver i enlighet 

med barnkonventionen, att barn har rätt att skyddas från alla typer psykisk, fysisk misshandel 

samt sexuellt utnyttjande och vanvård (a.a.). När föräldrar saknar möjlighet att ta hand om 

sina barn på grund av psykisk ohälsa eller missbruksproblematik, kan det leda till att barnet 

blir utsatt för någon form av misshandel och barnet lever i dålig uppväxtmiljö. Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (SFS:1990:52) kompletterar socialtjänstlagen 

gällande insatser gynnande barn och ungdomar. 

Gilbert et al. (2009) menar att barnmisshandel är ett problem för hälsan i samhällets och 

sociala välfärden i höginkomstländer. Varje år utsätts 4–16 % av barn i höginkomstländer för 

fysisk misshandel och en av tio blir försummad eller psykologiskt misshandlad. Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) rapporterade att av antalet barnmisshandels fall 

runtomkring i världen senaste året var 23 % fysisk misshandel, 36 % psykologisk misshandel, 

16 % försummelse av barn och 18 % sexuellt våld mot flickor och 8 % sexuella övergrepp 

mot pojkar. Barnmisshandel kan ha förödande konsekvenser, varje år uppges 41 000 barn i 

världen avlida till följd av barnmisshandel. Socialstyrelsen (2012) skriver att 3 000 barn 

vistas årligen på sjukhus i Sverige till följd av övergrepp. Enligt Brottsförebygganderådet 

(BRÅ, 2019) anmäldes 23 800 misshandel fall mot barn och ungdomar i Sverige under 2018. 

Andelen misshandelsbrott mot barn har ökat sedan 2009, med en ökning av 25 procent.  
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Barnmisshandel kan delas i försummelse, psykiskt, fysiskt och sexuell misshandel. Det är 

svårt att kunna skilja mellan de olika formerna och en kombination av alla sorter kan 

förekomma menar Zeime (2003). Fysisk misshandel kan vara både aktiv och passiv. Aktivt 

fysisk misshandel innefattar fysiska bestraffningar från små slag till aga och okontrollerat 

våld utan syftet att uppfostra. Passiv fysisk misshandel innefattar omsorgsbrist av barnets 

behov. Även psykisk misshandel kan vara både aktiv och passiv. Vid aktiv psykisk 

misshandel kränks barnets människovärde genom nedlåtande attityd med betoning att barnet 

är oönskad och oälskad. Vid passiv psykisk misshandel saknar barnet stöd av föräldern vid 

känslomässiga, sociala, mentala och moraliska utvecklingen. Sexuella övergrepp innefattar 

både lindrigare och grövre former av sexuellt våld och är förenat med hot, våld eller tvång 

(Lagerberg, 2007).  

I barnens liv är det föräldrarna som har den viktigaste rollen. Brister i föräldrarnas 

omhändertagande kan bero på olika orsaker som till exempel, bristande ekonomi, psykisk 

sjukdom eller missbruk. Barn går med skuld och skam och vågar inte berätta om deras 

situation, av rädsla att inte blir trodda, inte tas på allvar eller risken att mista sin familj 

(Enskär & Golsäter, 2011). 

Konsekvenser av att barn far illa  
Spädbarn kan visa tecken på barnmisshandel i form av dålig tillväxt och försenad motorisk 

utveckling. Förskolebarn kan visa tecken på barnmisshandel genom svårighet att samspela 

med vuxna och barn i samma åldrar. Genom aggressivitet, överaktivitet, försenad 

språkutveckling eller koncentrationssvårigheter. Dålig självkänsla, inlärningsproblem och 

försenad utveckling kan förekomma hos skolbarn som ett tecken på barnmisshandel. Dålig 

hygien och svårighet med urin och avföringskontroll kan vara ett tecken på sexuella 

övergrepp enligt Zeime (2003).   

Exponering av flera olika typer av misshandel, kan vara förknippad med en ökad risk för 

ytterligare missförhållanden och konsekvenser på den psykiska hälsan. En ökad 

barnadödlighet existerar relaterat till barnmisshandel. Konsekvenser i form av drog och 

alkoholmissbruk, ett riskfyllt sexuellt beteende särskilt hos flickor, fetma och kriminalitet i 

vuxen ålder. Försummelse är minst lika skadligt som fysiska eller sexuella övergrepp på 

långsikt (Gilbert et al., 2009). 
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Barn och unga som upplevt övergrepp vid fyra eller fler tillfällen under ett år, uppvisade fler 

symtom som ångest, depression och aggressionsproblem än barn som endast utsatts för 

övergrepp vid ett tillfälle (Finkelhor, Ormrod & Turner, 2007). Barn utsatta för fysisk 

misshandel rapporterade sämre psykisk och fysisk hälsa samt socioekonomisk belastning i 

familjerna i högre utsträckning än de som inte exponerats. Allvarliga fall av misshandel på 

pojkar, var signifikant associerad med dålig hälsa och socioekonomisk belastning. Barn med 

utländsk bakgrund var signifikant negativt förknippad med alla tre hälsoindikatorerna. Fall 

där misshandel utförts av mödrar rapporterades dålig psykisk och fysisk hälsa, bland både 

pojkar och flickor. Allvarliga fall av misshandel som är utfört av fäder, var associerad med 

dålig psykisk hälsa menar Annerbäck, Svedin och Dahlström (2018). Vid misstanke att ett 

barn utsatts för sexuella övergrepp är det av stor vikt att anmälan utförs, för att minska 

lidande i framtiden. Kvinnor som bevittnat eller utsatts för sexuella övergrepp i barndomen 

uppger vara mer benägna att hamna i utsatta sexuella situationer som är potentiellt skadliga 

för kvinnans sexuella hälsa (Lacelle, Hebert, Lavoie, Vitaro & Tremblay, 2012). 

Föräldrar till barn som far illa 
Enligt Annerbäck, Wingren, Svedin och Gustavsson (2010) är den vanligaste förövaren vid 

fysiskvåld mot barn den biologiska föräldern. En ökad risk för att barn far illa finns vid 

bristande socialt nätverk, våld mellan föräldrarna samt vid psykisk ohälsa i familjen (a.a.). 

När misstankar om negligering finns är det av stor vikt att se över barnets situation och leta 

efter potentiella barriärer som kan hindra föräldern från att ge korrekt omsorg (Jenny, 2007). 

En överhängande faktor för att inte kunna ge en korrekt omsorg är bristande ekonomi, vilket 

kan bidra till nästan alla aspekter i vården av barnets hälsa och utbildning. Familjens 

finansiella resurser eller bristande resurser spelar en stor roll och kan ha allvarliga 

konsekvenser för föräldraskapet och förälderns möjlighet att täcka barnets basala fysiska 

behov. Specifika familjära ekonomiska faktorer kan vara associerade till en ökad sannolikhet 

för att barnet utsätts för negligering. Fattigdom beskrivs som en som en stark prediktor för 

barnaförsummelse. Fysiska hälsoproblem kan försämra föräldrars möjlighet att ge den basala 

fysiska omvårdnaden så som hygien, iordningställande av mat och tvätta kläder. Föräldrars 

kognitiva, mentala hälsa eller drog och alkoholmissbruk är faktorer som kan påverka 

föräldrarnas förståelse för vikten av att ge adekvat omsorg. De ser inte det problematiska i 

situationen och vet inte hur de skall möta barnets basala behov (Slack et al., 2011). 
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Mödrar till barn som utsatts för sexuella övergrepp av fadern, upplever ofta känslor av 

misslyckande. Mödrar kände en osäkerhet hur de på bästa sätt kunde vara förälder till barnet 

efter det misstänkta övergreppet. Även känslor av utmattning och överväldigande var vanligt 

samt en lättnad över att övergreppen uppdagats. Många gånger har syskon vetat om 

övergreppen och modern är den sista att veta. Skuld att övergreppet inte upptäckts tidigare 

var en vanlig känsla. En ytterligare oro som mödrar upplevde var möjligheten att de skulle bli 

beskyllda för att vara delaktiga i övergreppet mot barnet, från myndigheter eller av barnet. 

Under undersökningsfasen upplevde mödrar behovet att beskydda barnet från olika 

människor som ville hjälpa eller lugna barnet efter intervjuer och undersökningar. Svårigheter 

med att hantera barnets beteendeproblem och att sätta gränset. Att bryta kontakten med 

förövaren, gav hopp om att barnets välmående skulle förbättras (Plummer & Eastin, 2007). 

Mödrar vars barn blivit omhändertagna av socialtjänsten, upplevde svårighet att sova och 

hade bristande aptit för att de ofta tänkte på sitt barn. Flashbacks är ett annat symptom i 

samband med posttraumatiskt stressyndrom. Mödrar rapporterade att de hade drömmar om 

sina barn som liknade flashbacks, till exempel att höra sitt barn gråta i närheten. De upplevde 

andra känslor som sorg, vrede och rädsla. Mödrar lyckades på olika sätt blockera tankar och 

känslor i ett försök att inte tänka på sina barn. De flesta mödrar sökte hjälp inom familjen, 

anhöriga eller vänner och många upplevde att de inte har blivit sedda av socialtjänsten (Gould 

& Dodd, 2014).  

Anmälningsskyldighet och sjuksköterskan 
Definitionen anmälningsskyldighet varierar från nationellt till internationellt. I Sverige 

benämns anmälan vid misstanke att ett barn far illa, som orosanmälan. I andra delar av 

världen används definitionen obligatorisk rapportering, obligatorisk anmälning eller 

rapportering av barnmisshandel. Vidare i uppsatsen kommer ordet orosanmälan och beslutet 

att anmäla användas för att beskriva definitionen.  

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), 1§, så har yrkesverksamma inom hälso- och 

sjukvården skyldighet att anmäla när misstanke eller kännedom finns att barn far illa. Om 

misstanke eller kännedom om barn som far illa finns, skall orosanmälan ske omedelbart. 

Unicef (2018) skriver att det första landet i världen att införa förbud mot barnaga, var 

Sverige. Trots ett lagstadgat förbud mot barnaga så utsätts tusentals barn för våld årligen i 

Sverige (a.a.).  
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Sjuksköterskor är den som kontinuerligt möter barn och föräldrar från att barnet föds och har 

ett ansvar för föräldraundervisningen. Sjuksköterskor har en roll i att identifiera familjer som 

kan vara i risk för att barnen utsätts för fysiskt eller psykiskmisshandel. Att definiera vilka 

familjer som är löper en ökad risk för att barnen drabbas av missförhållanden, upplevs som 

svårt av sjuksköterskor. Det kan vara de som uppvisar bristande föräldrakompetens eller har 

det svårt ekonomiskt, där har sjuksköterskor en övergripande roll i undervisning och support 

till föräldrarna (Kent, Dowling & Bryne, 2011). Mer utbildning för vårdpersonal behövs för 

att kunna upptäcka tecken vid hot, våld samt sexuella övergrepp på barn. Därmed öka 

medvetenheten samt chansen att upptäcka missförhållanden i hemmet. En ökad kunskap i 

området leder till att vårdpersonal blir mer villiga att ställa frågor rörande missförhållanden 

och göra djupare undersökningar för att hitta orsak till den försämrade fysiska eller psykiska 

hälsan hos barnet (Leventhal, 2000). 

Det finns inga tydliga riktlinjer hur vårdpersonalen skulle kunna avgöra om barnet har blivit 

misshandlat eller inte, dock finns det några tecken på att misshandel har skett. Så som att 

hjälp söks försent och skadan är svårartad eller omfattande samt att sökningen sker på grund 

av fel symtom eller en helt annan orsak än den riktiga skadan. Föräldrar som inte kan förklara 

varför skadan har skett och de reagera känslomässigt motstridigt kan förekomma. Barnet kan 

visa ett avvikande beteende och ter sig onaturligt mot sina föräldrar samt att tecken på dålig 

tillväxt kan visas. Det är en stor utmaning för vårdpersonalen att kunna lyckas med att sätta 

rätt diagnos i bemötande med barn med diffusa skador (Zeime, 2003). Att utföra 

orosanmälningar är en utmaning för alla professioner genom prioriteringar och finna balans 

mellan etiska principer, personliga värderingar och synsätt. Personliga konflikter uppstår 

genom hela vårdprocessen av ett misshandlat barn och barnets familj. I samband med 

barnmisshandel, kan det vara svårt för yrkesverksamma att respektera varje individs vilja och 

ge fördelar till hela familjen. En anmälan kan vara fördelaktigt för barnet, dock kan det vara 

skadligt för föräldern. Rättskipningen motsätter sig barnet och förälderns autonomi (Feng, 

Chen, Fetzer, Feng, & Lin, 2012). 

Problemformulering 
Alla barn har rätt att få växa upp i trygga förhållanden, trots det så är barnmisshandel ett 

problem i nationellt så väl som internationellt. Sjuksköterskor har skyldighet att anmäla vid 

misstanke om missförhållande hos barnfamiljen. Sjuksköterskor arbetar nära familjen och har 

i sitt arbete ett stort ansvar att upptäcka barn som far illa. Det är av stor vikt att sjuksköterskor 
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har information och känner sig trygg i beslutet att anmäla. För att skydda barnet mot 

missförhållanden och de konsekvenser som missförhållanden leder till. Att förbättra 

sjuksköterskornas arbete med barns hälsa och välbefinnande. Genom att bidra till en ökad 

kunskap i vad som påverkar sjuksköterskor i beslutet att anmäla vid misstanke om barn far 

illa, motiverar till denna litteraturstudie. 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva vad som påverkar sjuksköterskor i beslutet att anmäla vid 

misstanke om barn som far illa. 

METOD 

Design 
För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med deskriptiv design. Genom 

systematisk litteratursökning och en sammanställning av tidigare studier, enligt Kristensson 

(2014). 

Sökstrategi 
Vetenskapliga artiklar söktes i tre databaser, Cinahl, MEDLINE och PsycINFO. Flera artiklar 

återfanns i två eller samtliga databaser. En av studiens artiklar togs fram med hjälp av andra 

artiklars referenslistor, så kallad snowballing (Kristenssons, 2014). 

Vid sökningen i Cinahl, MEDLINE och PsycINFO söktes meningsbärande ord som indexord, 

fritext samt ord med trunkering (*) för att öka sökningens känslighet och därmed bredda 

sökningen, se tabell 1 av valda sökord. 

Tabell 1. Översikt av sökord vid sökning i databaser. 
Meningsbärande ord Sjuksköterska Barn som far illa Anmälningsskyldighet  
Relevanta sökord 
med synonymer: 

Nurs* Child Abuse,  
Child Abuse, Sexual,   
Child maltretment, 
Neglect* 

Mandatory Report,   
Obligation to report, 
Child protection,  
Detect*, Report*, 

Indexord:  Child Abuse 
Child Abuse, Sexual, 
Pedophilia 

Child Abuse, Reporting, 
Mandatory Reporting 
 

 

Sökningen begränsades till de tio senaste åren i första sökningen, mellan åren 2009 till 2019. 

För att få ytterligare relevanta artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte utökades 
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sökningen med fyra år bakåt i tiden, 2005 till 2019. Endast peer reviewed och 

engelskspråkiga artiklar valdes. 

Övrigt så kombinerades de meningsbärande orden med boolesk logik med termerna AND och 

OR. Sökoperanden OR användes för att inkludera synonymer eller närliggande begrepp av 

nyckelbegreppen i syftet att sensitivera sökningen ytterligare. Sökoperanden AND användes 

för att kombinera flera sökord med varandra. Sökord och kombinationer redovisas i bilaga 1. 

Urval  
I Cinahl, lästes 247 titlar, 40 abstract, 34 fulltext, och fem artiklar blev utvalda till 

litteraturstudien. I MEDLINE, lästes 241 titlar, 48 abstract, 25 fulltext varav sex artiklar blev 

valda till litteraturstudien. I PsycINFO, lästes 354 titlar, 38 abstract, åtta fulltexter och en 

artikel valdes till litteraturstudien, se bilaga 1. 

Urvalet bestod av tolv vetenskapliga artiklar, tio kvalitativa och två kvantitativa artiklar kom 

att granskas närmare. Se artikelmatris under tabell 2 

Inklusions/exklusionskriterier   

Endast artiklar som belyste vad som påverkade sjuksköterskor i sitt beslut att anmäla vid 

misstanke om psykisk, fysisk misshandel eller sexuella övergrepp mot barn samt 

sjuksköterskors upplevelse inkluderades. Artiklar som belyste sjuksköterskors roll i anmälan 

eller från barnets perspektiv samt artiklar där sjuksköterskors åsikt inte var klarlagd 

exkluderades. 

Granskning 
En värdering av studiernas styrkor och svagheter, metod och resultat sammanställdes. Se 

bifogad artikelmatris (bilaga 2). Tidskrifterna där de inkluderade artiklarna var publicerade, 

kontrollerades via Ulrichweb huruvida de var refereegranskade eller inte. Sammantaget 

valdes tolv relevanta artiklar. Dessa lästes av båda författare, flera gånger för att få en djupare 

förståelse samt likheter och skillnader i artiklarnas resultat (Kristensson,2014). Kvalitativa 

artiklar bedömdes trovärdighet och tillförlitlighet med hjälp av granskningsmall beskriven av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) för att således bedöma studiens kvalitet och 

trovärdighet. Kvantitativa artiklar bedömdes validitet och reliabilitet med hjälp av 

granskningsmall för tvärsnittsstudier beskriven av Kristensson (2014). Vid granskningens 

start fanns tolv artiklar i urvalet. Efter granskningen exkluderades två artiklar, en kvantitativ 
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och en kvalitativ. För att kompensera för förlusten användes så kallas snowballing 

(Kristensson, 2014). Därifrån inkluderades en kvantitativ artikel, som granskades likt ovan 

och godkändes. Urvalet bestod då av elva artiklar efter granskning. Samtliga artiklar som 

inkluderades i resultatet bedömdes inneha en god kvalité, se artikelmatris (bilaga 2).  

Bearbetning och analys 
Integrerad analys enligt Kristensson (2014) av artiklarnas resultat användes för att 

sammanställa teman till litteraturstudiens resultat. Författarna läste igenom samtliga artiklar 

var för sig. Likheter och skillnader diskuterades, för att enlighet med Kristensson (2014) öka 

studiens tillförlitlighet. Fyra kategorier skapades ut ifrån studiernas likheter som bildade 

Emotionella aspekter, Kunskapens betydelse, Arbetsmiljöns påverkan och 

Rapporteringsprocessen. Kategorierna återfinns i resultatet som under rubriker. Fyra artiklar 

belyste endast två av fyra kategorier, dock bedömds de ha hög kvalitet vid granskning och 

stärka litteraturstudiens resultat.  

 

Tabell 2.  Översikt av artiklarnas innehållande teman 
Vetenskapliga artiklar Emotionella 

aspekter 
Kunskapens 

betydelse 
Arbetsmiljö 

påverkan 
Rapporterin
gs processen 

Barrett, E. et al. (2017) X X X  
Dahlbo, Jakobsson & Lundqvist (2017) X  X X 
Eisbach, S. S. & Driessnack, M. (2010). X X X X 
Feng J-Y., & Levine M.(2005) X X  X 
Land, M. & Barclay, Lesley (2008) X  X  
Lee, H.-M & Kim J.-S.(2018)  X X  
Rowse, V. (2009a) X  X  
Rowse, V. (2009b) X  X  
Saltmarsh, T., & Wilson, D. (2017)  X X X 
Taylor, J., Smith, P., & Taylor, J (2017) X X X  
Tingberg, B., Bredlöv, B., & Ygge, B 
(2008) 

X X X X 

 

Forskningsetiska överväganden  
Databaserna valdes på grund av att de ansågs säkra ur ett forskningsetiskt perspektiv. 

Samtliga artiklar inkluderade i litteraturstudien innehöll ett etiskt godkännande eller var 

publicerade i en tidskrift som krävde ett etiskt godkännande. Autonomiprincipen, 

nyttoprincipen, inte skada principen och rättviseprincipen (Kristensson, 2014) togs i 

beaktning när artiklarna analyserades och granskades. Termer och koncept översattes från 

engelska och definierades korrekt för att undvika feltolkningar av resultatet (Sandman & 
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Kjellström, 2013). Samtligt resultat som svarade på litteraturstudiens syfte redovisades i 

arbetet även det som inte svarade mot författarnas förväntningar.   

RESULTAT   
Resultatet baseras på elva vetenskapliga artiklar, nio med kvalitativ och två med kvantitativ 

ansats. Studierna var utförda i Australien, Irland, Storbritannien, Sverige, USA, Korea och 

Taiwan. Genom den integrerade analysen framställdes fyra huvudkategorier och nio 

subkategorier som redovisas i resultatet.  

Emotionella aspekter 
Hantering av känslor  

Sjuksköterskor måste klara av att hantera sina känslor för att effektivt arbeta med familjer 

genom att visa empati och medkänsla. Samtidigt som en förståelse skapas över familjens 

situation eller de negativa känslorna de känner. Barnets rätt skall främst hamna i första 

rummet (Barrett, Denieffe, Bergin, Gooney, 2017; Rowse, 2009b; Taylor, Smith & Taylor, 

2017). Vidare beskriver Barrett et al. (2017) de negativa känslorna hos sjuksköterskor leder 

till att de tänker på barnmisshandels fallen utanför jobbet under långa perioder. 

Sjuksköterskor med lång erfarenhet kunde komma ihåg gamla fall sedan långt tillbaka, vilket 

förstärker den varaktiga effekten av de gamla fallen. Trots de komplicerade negativa 

känslorna som sjuksköterskor kände försökte de få en förståelse för föräldrarna som orsakat 

skadan och deras omständigheter. En del sjuksköterskor ansåg att det var omöjligt att ha 

förståelse för barnmisshandel. De känslorna påverkade dock inte sjuksköterskor i sitt 

beslutfattande (a.a.). De positiva aspekterna var att se omhändertagna barn som mår bra och 

vetskapen att de var inblandade i skyddandet av barnet (Rowse, 2009b). 

Sjuksköterskor upplevde en oro för att familjen skulle avsluta kontakten med vården och på 

så vis utsätta barnet för en ökad risk, om sjuksköterskor gick vidare med anmälan. Beslutet 

att fördröja en anmälan var en återspegling av sjuksköterskors rädsla för barnets säkerhet. 

Sjuksköterskor fruktade att stressen som en socialtjänstrapport innebar skulle öka hos en 

redan stressad familj och hotet om barnmisshandel skulle kunna aktualiseras baserat på 

sjuksköterskors agerande. Sjuksköterskors uppges även kunna känna en rädsla för sin egen 

säkerhet för potentialen av föräldrars vedergällning och där av att tveka i sitt beslut att 

anmäla (Eisbach & Driessnack, 2010). Självtvivel var en känsla som sjuksköterskorna 

upplevde, vilket tyder på att de återspeglade den situation de befann sig i. Tvivel om deras 
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domar tenderade att kopplas till den etiska principer att göra någon skada särskilt när 

magkänslan fanns att något var fel (Rowse, 2009a). 

Lätta och komplexa rapporteringsbeslut 

I de fall där objektiva bevis tydligt tyder på fysisk misshandel tenderade sjuksköterskor att 

anmäla misstänkt barnmisshandel omedelbart utan ytterligare förhör eller omprövning 

(Eisbach & Driessnack, 2010; Land & Barclay, 2008) Vidare beskriver Eisbach och 

Driessnack (2010) att sjuksköterskor beskrev när absoluta tecken på misshandel fanns samt 

när berättelsen inte matchade typ, svårighetsgrad av barnets skada verkade för att underlätta 

sjuksköterskors beslut att anmäla (a.a.). 

Sjuksköterskor var väl medvetna om att rapportering var obligatoriskt i fall av misstänkt barn 

som far illa. Att känna osäkerhet inför bevisen, uppges vara den vanligaste orsaken till att 

sjuksköterskor tvekar i sitt beslut att anmäla (Dahlbo et al., 2017; Feng & Levine, 2005; Land 

& Barclay, 2008; Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). Beslutet att anmäla barnmisshandel ökar 

i komplexitet när konstellationen av tecken och symtom var mindre självklara eller 

inkluderade subjektiva bevis. Av särskilt intresse var komplexiteten när ett barns utsaga om 

misshandel inte ansågs vara tillräcklig som bevis. Många sjuksköterskor trodde på barnets 

historia och anmälde incidenten omedelbart, vissa sjuksköterskor rapporterade att det fanns 

gånger de behövde bedöma sanningshalten i barnets avslöjande innan orosanmälan till 

socialtjänsten utfördes (Eisbach & Driessnack, 2010). 

I barnmisshandels fall där sjuksköterskor tvingades att närvara i domstol och vittna upplevde 

sjuksköterskorna brist på stöd och information. Vilket kunde påverka sjuksköterskor i 

framtida beslut att anmäla, menar Rowse (2009b).  

Att behöva anta en annan roll 

Ett av de viktigaste övervägandena för sjuksköterskorna i den inledande bedömningen var 

barnets säkerhet. Sjuksköterskorna tyckte att det var svårt att hålla sitt professionella 

förhållningssätt när föräldrarna står inför en orosanmälan. Sjuksköterskorna var olyckliga i att 

plötsligt kastas in i motstridiga roller som både polis, domare och vårdgivare. 

Sjuksköterskorna uppgav att deras roll inte var att döma föräldrarna utan att ta hand om det 

misshandlade barnet på bästa möjliga sätt (Tingberg et al., 2008). Sjuksköterskor strävade att 

fortsätta ta hand om både föräldrarna och barnet även om de hade orsakat misshandel. I 

förhållande till andra yrkesroller som läkare och socialarbetare är sjuksköterskor de som var 
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med familjerna under den längsta perioden. Där av spelar sjuksköterskor en nyckelroll i 

vården och beslutsfattandet av barn som utsatts för misshandel, skriver Barrett et al. (2017). 

Kunskapens betydelse 
Kunskap ger trygghet 

Sjuksköterskors kunskapsnivå i symtom och tecken vid barnmisshandel är en viktig del i 

beslutet att anmäla misstänkt barnmisshandel (Eisbach & Driessnack, 2010; Lee & Kim, 

2018; Tingberg et al., 2008). Sjuksköterskorna uppgav att hantering av känslor underlättades 

genom av personliga strategier. Erfarenhet och utbildning underlättar att hantera situationen 

som uppstår när misstanke om barnmisshandel uppdagas, menar Taylor el at. (2017)  

Vikten av relevant vidareutbildning 

Vidareutbildning i symtom och tecken vid barnmisshandel uppges vara nödvändigt, då 

sjuksköterskors grundutbildning inte uppges vara tillräcklig för ett säkert beslutsfattande 

(Feng & Levine, 2005; Saltmarsh & Wilson, 2017). Sjuksköterskorna uppgav att de fått 

fortbildning i symtom och tecken vid barnmisshandel. Med fokus på objektiva fynd vid 

barnmisshandel, snarare än på vad sjuksköterskor ska göra när bevis var subjektiva eller 

mindre konkreta (Eisbach & Driessnack, 2010; Saltmarsh & Wilson, 2017). Att få praktisk 

utbildning gällande hur sjuksköterskor på bästa sätt kommunicerar med föräldrar underlättar 

bedömning. Vilket leder till trygghet i beslutet och således stärker sjuksköterskor i beslutet att 

anmäla, menar Barrett et al. (2017). 

Arbetsmiljöns påverkan 
Rutiner på arbetsplatsen 

Avsaknaden av tydliga riktlinjer och protokoll nämndes som ett skäl till att inte anmäla 

barnmisshandel. Sjuksköterskorna uttryckte behovet av bättre rutiner vid kontakt med 

misshandlade barn och deras föräldrar. Det finns ett samband mellan sjuksköterskornas 

kunskap om rapporteringsprocessen och avsikten att anmäla barnmisshandel (Lee & Kim, 

2018; Rowse, 2009b; Tingberg et al., 2008). 

Behov av kollegialt stöd 

Att kunna diskutera fall där barnmisshandel identifierades eller misstänktes med kollegor 

upplevs som avgörande för sjuksköterskor. De kan då få bekräftelse på sina handlingar och 

på så sätt hjälpa dem att hantera situationen. Helst skulle de få bekräftelse från kollegor innan 
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de skickar in en orosanmälan (Barret et al., 2017; Dahlbo el al., 2017; Saltmarsh &Wilson 

2016; Tingberg et al., 2008). Vidare beskriver Barret et al. (2017) att sjuksköterskor som 

hade längre erfarenhet upplevde att det var tydligt att yngre sjuksköterskor hade svårt att be 

om hjälp vid hantering av barn som far illa. Vilket kunde påverka hanteringen av de utsatta 

barnen. Saltmarsh och Wilson (2016) beskriver att sjuksköterskor emellertid upplevde 

svårigheter att dela kunskap vid barnmisshandel på grund av skiftarbete och personalbrist. 

Utbildningarna som erbjöds upplevdes sakna relevans för barnets behov vid utsatta 

situationer (a.a.). 

Meningsskiljaktigheter mellan sjuksköterskor och interprofessionella kollegor kan uppstå om 

oron för barnet bedöms olika. Sjuksköterskorna uppgav att bli betrodd av kollegor var 

värdefullt för att känna stöd och normaliserar sjuksköterskors känslor och en bekräftelse på 

att besluten som fattades var korrekt (Rowse, 2009a; Taylor et al., 2017). 

Chefens stöd och insatser 

För att kunna ge god vård till de utsatta barnen är en engagerad avdelningschef av stor 

betydelse. För då känner sjuksköterskorna att möjligheten finns för stöd och stötting i beslutet 

att anmäla (Barret el al., 2017; Eisbach & Driessnack, 2010; Rowse, 2009b). 

Sjuksköterskorna krävde professionell tillsyn eftersom det skulle ge dem en möjlighet att 

diskutera sina tankar med en professionell handledare beroende på var i processen de befann 

sig. (Dahlbo et al., 2017; Rowse, 2009b). Vidare beskriver Dahlbo al. (2017) att kunna 

diskutera situationen ansågs vara en bra stödåtgärd för att hantera situationen och således 

göra sjuksköterskorna bättre beredda för nästa gång. 

Svårighet att arbeta med chefen uppstår när brist på erkännande om komplexiteten samt den 

emotionella svårigheten som påverkar sjuksköterskornas arbete, uppger Taylor el al. (2017). 

Sjuksköterskor kunde påverkas i beslutsfattandet av en rädsla för arbetsgivarproblem om 

sjuksköterskor utförde en orosanmälan utan tillstånd från arbetsgivaren (Land & Barclay, 

2008). Initialt upplevde sjuksköterskorna en oro vid första misstanke om övergrepp relaterat 

till att behöva infinna sig vid en domstol där sjuksköterskor behövde försvara sitt beslut. 

Kunde leda till tveksamheter i beslutet att anmäla (Land & Barclay, 2008; Rowse, 2009a).  
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Rapporteringsprocessen 
Socialtjänsten 

Att utföra en orosanmälan vid möjlig barnmisshandel är en process som går igenom flera 

steg. Först upptäcka eventuell misshandel, sedan ingripa på uppdrag av barnet eller föräldern, 

för att sedan anmäla till socialtjänsten. Att anmäla barnmisshandel till socialtjänsten anses 

som komplext och frustrerande, då saker som anmälts in till socialtjänsten inte undersöks. 

Det leder till att sjuksköterskor upplever tveksamhet och en känsla av meningslöshet till 

rapporteringssystemet. Återkoppling från myndigheterna önskas för att underlätta kommande 

orosanmälningar (Dahlbo et al., 2017; Eisbach & Driessnack, 2010). Det uppgavs vara viktigt 

för sjuksköterskorna att veta vad andra myndigheter gör i dessa situationer. Bristen på 

feedback var besvärlig. I kontakt med familjerna behövde sjuksköterskorna kunskap om hur 

myndigheter som socialtjänst och polis utreder misshandlade barn. Behov av bättre 

information och uppföljning från socialen och vad socialen förväntar av sjuksköterskorna.  

Det skulle göra sjuksköterskornas beslut att anmäla enklare. Bristande tro på 

rättsligamyndigheters beslut uppgavs vara en övervägande orsak att sjuksköterskor tvekade i 

beslutet att anmäla (Feng & Levine, 2005; Tingberg et al.,2008). Situationer där familjer 

tidigare haft kontakt med socialtjänsten, ifrågasatte sjuksköterskor på vilka grunder 

föräldrarna fick en ytterligare möjlighet att vårda sitt barn (Saltmarsh & Wilson, 2017). 

Resultatsammanfattning 
Resultat visar att sjuksköterskor upplever anmälan av barnmisshandel till socialtjänsten som 

komplext och frustrerande. Emotionella aspekter som delades upp till hur sjuksköterskor 

skulle kunna hantera deras känslor under mer eller mindre komplexa 

barnmisshandelsärenden. För att kunna identifiera tecken på barnmisshandel innan det är ett 

faktum. Behöver sjuksköterskor utbildning som kan ge stabila grunder till deras 

beslutsfattande. Det leder att sjuksköterskornas självsäkerhet ökar, få lättare att kommunicera 

med föräldrarna och minska stress och tvivel. Rutiner på arbetsplatsen påverkar inflytandet 

av jobbet som leder till att barnet ska få hjälp på bästa sätt.   
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DISKUSSION  

Metoddiskussion  
För att identifiera relevant litteratur till litteraturstudien valdes relevanta databaser ut inom 

vårdvetenskapliga området. Utvalda databaser var Cinahl, MEDLINE och PsycINFO, vilka 

var lämpliga då de innehåller omvårdnadsvetenskaplig forskning. Tre databaser användes för 

att bredda sökningen och öka sannolikheten att relevanta artiklar identifierades. Flertalet 

artiklar återfanns i samtliga databaser. Flest relevanta artiklar återfanns i MEDLINE och 

minst relevanta artiklar återfanns i PsycINFO. Sökord valdes ut inför sökprocessen för att 

bredda sökningen och öka sensitiviteten användes både indexord och fritext i samtliga 

databaser, vilket ökar litteraturstudiens tillförlitlighet. Sökningen generade ett stort resultat, 

samtliga titlar lästes av båda författarna. Då noterades att många titlar belyste 

anmälningsplikt, när äldre och dementa far illa. Där av valde vi att kryssa i en ålders 

begräsning på deltagarnas ålder till 0-18år i samtliga databaser. Då exkluderades icke 

relevanta artiklar. Även om även om samtliga deltagarna i studierna var samtliga äldre än 18 

år, var antalet träffar mer relevanta när åldersbegräsningen utfördes. Sökningen begränsades 

till de tio senaste åren i första sökningen, mellan åren 2009 till 2019. Antal relevanta artiklar 

för att uppnå datamättnad var bristfällig. Där av utökades sökningen fyra ytterligare år bakåt i 

tiden för att få ytterligare relevanta artiklar som svarade på studiens syfte.  

Urvalet resulterade i tolv relevanta artiklar var av två kvantitativa och tio kvalitativa artiklar 

som inkluderades och därefter granskades för att ingå i litteraturstudiens resultat. Granskning 

av artiklarna gjordes med hjälp av granskningsmallar enligt Kristensson (2014) samt Willman 

et al. (2011) för att stärka kvaliteten på granskningen. Två artiklar exkluderades efter 

granskningen, en kvalitativ och en kvantitativ. För att kompensera för förlusten användes så 

utfördes en manuell sökning så kallad snowballing enligt Kristensson (2014). Där en 

genomgång av artiklarnas referenslistor skedde för att finna ytterligare en relevant artikel till 

litteraturstudiens resultat. En ytterligare kvantitativ artikel valdes ut. Samtliga artiklar 

inkluderade i litteraturstudiens resultat bedömdes ha en god kvalité. Genom ett varierat urval 

med både kvantitativa och kvalitativa data, ökas tillförlitligheten enligt Kristensson (2014). 

Urvalet ansågs relevant då det tidigt uppmärksammades att de valda artiklarna hade 

gemensamma teman. 
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Integrerad analys av artiklarnas resultat användes för att sammanställa teman som 

presenterades som underrubriker i litteraturstudiens resultat. Integrerad analys ansågs 

lämpligt för studiens deskriptiva design. Vi läste igenom samtliga artiklar var för sig sedan 

diskuterades likheter och skillnader med artiklarna, för att enlighet med Kristensson (2014) 

öka studiens tillförlitlighet. Fyra kategorier skapades ut ifrån studiernas likheter. Fyra artiklar 

belyste endast två av fyra kategorier, dock bedömds de ha hög kvalitet vid granskning och 

stärka litteraturstudiens resultat. 

I två artiklar med samma författare var forskaren chef vid avdelningen där studien utfördes. 

Dock hade åtgärder vidtagits för att undersöka chefens roll och påverkan, där av bedömdes 

studien som trovärdig och inkluderades artikeln i litteraturstudien. Att forskaren hade en nära 

relation till deltagarna kan ses både som positivt och negativt. Deltagarna kan möjligen känna 

sig mer bekväma i situationen och där av bli ärligare i svaren som ges eller bli obekväma och 

inte våga svara i den utsträckningen som de önskat. Vi anser dock att det är ytterst 

individuellt hur deltagarna ställer sig inför det dilemmat. Deltagandet i studierna var frivillig 

och de var informerade att de kunde avbryta när de ville, så där av anses studien trovärdig.    

Urval av deltagare i litteraturstudiens valda artiklar innehöll en variation i ålder och 

arbetserfarenhet. Erfarenheten varierade för sjuksköterskor mellan 2–40 års erfarenhet, dock 

exkluderade flertalet studier sjuksköterskor som hade kortare arbetserfarenhet än två år. 

Erfarenhet krävs för att ha upplevt och agerat vid misstänkt barnmisshandel, därav bedöms 

det som relevant att exkludera de som inte har haft erfarenhet eller arbetat för kort tid. I en 

artikel exkluderades samtliga sjuksköterskor med långa erfarenheter och som arbetade inom 

barnorganisationer. Forskaren inkluderade endast sjuksköterskor som arbetade med barn i 

dagliga verksamheter och arbetar kliniskt med barn i nutid. De sjuksköterskorna bör inneha 

relevant kunskap och erfarenheter om barnmisshandel samt en aktuell kontakt med barnen 

och deras familjer för att kunna bidra med aktuella och relevanta data till studien. I en studie 

var medelåren för arbetslivserfarenhet mer än 20 år på studiens tio deltagare. Detta kan ses 

som en brist i studiens resultat 20 år är en lång tid att överkomma den psykiska påfrestning 

det är att utför orosanmälan. Studien valdes att inkluderas ändå, då det ansågs att berika 

litteraturstudiens resultat.   

Genusbias uppstod dock i att kvinnor var överrepresenterade i samtliga studier. I en av 

studierna var urvalet enbart vita kvinnor. Författaren försvarade sin studie med att statistiskt 
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är 99 % av anställda sjuksköterskor var kvinnor samt 83 % av de anställda är vita. Då 

sjuksköterskeyrket fortfarande har en större representativitet av kvinnor kan resultatet ändå 

ses som representativt för populationen. Etniciteten av deltagarna i övriga studier redovisades 

dock inte. Valda studier till litteraturstudien var utförda i Australien, Irland, Storbritannien, 

Sverige, USA, Korea och Taiwan för att få ett brett perspektiv från olika delar av världen. 

Hur sjuksköterskor väljer att tolka situationer och upplevelser kan påverkas utifrån personliga 

värderingar, kunskap och erfarenheter. Inom vårdande yrken innefattats sjuksköterskor av 

yrkesetiska koder (ICN 2007). Så bedömning av beslutet att göra en orosanmälan samt vad 

som påverkar sjuksköterskor i sitt beslut att anmäla handlar nog snarare om etisk kompetens 

att handla rätt i etiska situationer (Sandman & Kjellström, 2013) än etnicitet i synnerhet.    

Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat visar på fyra aspekter som påverkar sjuksköterskor i beslutet att 

anmäla när misstanke finns att barn far illa. Det handlar om emotionella aspekter, kunskapens 

betydelse, arbetsmiljöns påverkan och rapporterings processen, vilka diskuteras nedan.  

Litteraturstudien visade att emotionella aspekter påverkar sjuksköterskors i möjlighet att 

hantera känslor som en viktig del i beslutet att anmäla. Många känslor väcks vid mötet av ett 

barn som farit illa. Hantera känslor krävs för att sätta barnet i främsta rummet och således 

minska lidande. Detta styrks av Lines, Hutton och Grant (2017). Arman (2016) menar att 

lidande kan ha många ansikten. Sjuksköterskor måste vara uppmärksamma och ha fokus på 

hur patienten ger utryck för lidande. Sjuksköterskor bör kunna visa ett personligt bemötande 

med professionell närhet. Öresland och Lutzén (2009) menar att sjuksköterskor bygger en 

etisk kompetens, genom deras försök att skapa vanor för att göra gott i sitt arbete. Om goda 

vanor bryts av olika orsaker, som till exempel av inre hinder så som ovisshet blir våra goda 

vanor till laster i arbetet. Då kan sjuksköterskor uppleva etisk stress.  

Resultatet visade hur väl symtom och tecken kunde identifieras som bevis på misshandel var 

vanlig orsak till att sjuksköterskor tvekade i beslutet att anmäla. Resultatet stöds av Lines et 

al. (2017) och McTavish et al. (2017). Tidigare studier visar att tvekan i beslut att anmäla 

leder till ett ökat lidande för barnet menar Annerbäck et al. (2018). Arman (2016) menar att 

en av sjuksköterskors uppgift är att lindra mänskligt lidande. Alla typer av lidande går att 

upptäcka och har sina tecken. Sjuksköterskor kan genom samtalet med patienten lyssna och 

läsa av kroppsspråk och ställa följdfrågor (a.a.). Det kan diskuteras om ett hinder för att lindra 
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lidande kan vara att sjuksköterskor inte känner sig säker i sin bedömning av barnets situation. 

Då sjuksköterskor bär ett ansvar för att lindra lidande, främja hälsa och förebygga sjukdom i 

enlighet med sjuksköterskors etiska kod (ICN 2007). Det innebär att sjuksköterskor har ett 

etiskt ansvar att upptäcka och anmäla när ett barn som far illa. Indirekt så betyder det då att 

genom att tveka i beslutet att anmäla, leder till att sjuksköterskor bryter mot etiska principer 

så som att inte skada, då barnet tar skada av misshandeln. Att göra gott genom att hjälpa 

barnet från en situation som barnet inte rår för. Samt rättviseprincipen, att ge barnet den 

rättvisa som barnet förtjänar genom att få växa upp utan fysiskt eller psykiskt våld i enlighet 

med barnkonventionen. Tidigare forskning Feng et al. (2012) menar att även om orosanmälan 

fördelaktigt för barnet innebär rättskipningen en motsättning av barnet och förälderns 

autonomi. 

Litteraturstudiens visar på att sjuksköterskors kunskapsnivå är viktig. En god kunskapsnivå 

leder till en professionell trygghet hos sjuksköterskor som är avgörande i beslutet att anmäla. 

Kunskapsnivån påverkar sjuksköterskors möjlighet att identifiera barn som far illa och där 

efter att utföra orosanmälan. Vilket bekräftas av Lines et al. (2017) och Pietrantonio et al. 

(2013). Att inneha en god kunskapsnivå är en viktig del i samtliga delar av sjuksköterskors 

profession. Då att arbeta i enlighet vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet ligger till 

stor grund och följer sjuksköterskor i samtliga arbetsuppgifter. Att kunna luta sitt beslut på 

befintlig kunskap är något vi tror följer sjuksköterskor i samtliga beslut sjuksköterskor tar.   

Det framkommer även att relevant vidareutbildning i symtom och tecken vid barnmisshandel 

är nödvändig. Sjuksköterskors grundutbildning uppges inte vara tillräcklig för ett säkert 

beslutsfattande. Vilket styrks av McTavish et al. (2017) och Leventhal, (2000). Lines et al. 

(2017) motsäger sig dock litteraturstudiens resultat som menar att studier visat att den senaste 

utbildningen inte påverkade sjuksköterskornas uppfattningar om allvaret i misshandeln eller 

försummelse. Sjuksköterskornas beslut att anmäla hade en närmare koppling till deras egna 

subjektiva uppfattningar om barnets situation snarare än kunskap eller utbildning. Sandman 

och Kjellström (2013) menar att sjuksköterskor har ett personligt etiskt ansvar att ständigt 

utveckla sin kompetens och under tidens gång värdera sin egen kompetens (a.a.). Det är av 

stor vikt att undervisning om barnmisshandel skall inkluderas i grundutbildningen för 

sjuksköterskor och inte bara vid vidareutbildning. Studenter måste ha möjligheten att få 

kännedom om vad lagen innefattar gällande barnskydd samt att anmälan gäller redan vid 

misstanke att ett barn far illa. För sjuksköterskor som i sin dagliga verksamhet möter barn 
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behöver stärka självkänslan gällande barnskyddet. En starkare vetenskaplig grund och en 

ökad kompetens som går hand i hand med erfarenheter samt ett etiskt ansvar främjar barnets 

säkerhet.  

Arbetsmiljön har en stor betydelse och påverkar sjuksköterskornas handlande vid 

rapportering av barnmisshandel. Otydlighet i regler och riktlinjer för sjuksköterskor angående 

ärenden av barnmisshandel visades i resultatet och påverkar sjuksköterskor i beslutet att 

anmäla. Detta styrks av McTavish et al. (2017). Det framkom även att en faktor som 

begränsade sjuksköterskor i beslutet att anmäla var risken att behöva försvara sitt beslut i 

domstol. Det kan diskuteras då rättssystemen ser olika ut i världen och således även 

skyldigheten att vittna i domstol. I Sverige så sker endast en anmälning till socialtjänsten och 

ingen risk att sjuksköterskor kallas för att vittna. Risken för att hamna i domstol kan vara en 

orsak till tvekan i beslutet att anmäla dock endast i de länder som berörs av sådana 

rättssystems rutiner. Det kan då inte överföras på hela populationen sjuksköterskor.  

Rapporteringsprocessen lyfts upp i resultatet som en del i sjuksköterskors upplevelse att 

anmälningsprocessen mycket komplicerad, från det stadiet där sjuksköterskor misstänker 

eller eventuellt upptäcker fallet, tills att fallet hamnar hos socialtjänsten. Den känslan upplevs 

som en stor barriär i sjuksköterskors uppdrag att skydda barnet. Det styrker Lines, Hutton och 

Grant (2017) och Pietrantonio et al. (2013). Tidigare studier menar att det är viktigt att förstå 

anmälningsplikten och att kunna våga anmäla till socialtjänsten vid den lilla misstanken om 

barnmisshandel oavsett vilken form av misshandel (Jernbro, 2016). 

Slutsatser och klinisk nytta 
Litteraturstudien visade att sjuksköterskor påverkades emotionellt i beslutsfattandet och 

oroades ständigt att göra fel i bedömningen. Tecken kan var objektiva och subjektiva vilket 

ökar komplexiteten och osäkerheten på bedömningen, påverkar sjuksköterskor i beslutet att 

anmäla. Kunskapsnivån på sjuksköterskor av symtom och tecken vid fysik misshandel var 

förhållandevis god. Brister i kunskap fanns i bedömningen när ett barn försummas vilket 

leder till att brister i anmälningsskyldigheten uppstår därmed mer utbildning och vägledning 

behövs. Att ha en möjlighet att fråga kollegor om en second opinion samt ha en chef som 

stöttar påverkar att sjuksköterskor utför orosanmälan. Genom mer anpassat stöd för 

sjuksköterskor på jobbet, kollegialt och från ledningen förstärker sjuksköterskornas 

beslutsfattande. En krånglig rapporteringsprocess, otydliga rutiner vid arbetsplatsen som 
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begränsade sjuksköterskor i sitt beslut att göra en orosanmälan. Genom bättre kommunikation 

mellan socialtjänst och sjuksköterskor, skapas bättre förutsättningar för att minska misstro 

och skapa en trygg rapporteringsprocess.  

Gemensam utbildning för olika yrkesgrupper och utveckling av gemensamma 

sjukhusspecifika och regionala instruktioner om barnmisshandel är ett måste således formell 

utbildning och arbetslivserfarenhet kan trygga sjuksköterskor i sitt beslut att anmäla. 

Fortsatt forskning 
En stor andel studier finns med de mest erfarna och specialutbildade sjuksköterskor som 

deltagare. Begränsad forskning finns dock på allmänsjuksköterskors syn på orosanmälningar 

och vad som påverkar dem i beslutet att anmäla vid misstanke när barn far illa. Även 

allmänsjuksköterskor innefattas av anmälningsplikten, därav behövs fortsatt forskning på vad 

som påverkar allmänsjuksköterskor i beslutet att anmäla.  
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SSK påverkades på olika sätt av sitt 
beslut.  
Genom att bli känslomässigt 
påverkade och att möta familjen 
med öppenhet samt SSK hade 
behov av bekräftelse av kollegor, 
att de gör det rätta i att anmäla. 
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Sjuksköterskor (SSK) 

Artikel 3 Syfte Metod Värdering Resultat 
Författare: 
Eisbach, S. S., & 
Driessnack, M.  
 
År: 
2010 
 Titel: 
Am I Sure I Want 
to Go Down This 
Road? Hesitations 
in the Reporting 
of Child 
Maltreatment by 
Nurses.  
 
Tidskrift: 
Journal for 
Specialists in 
Pediatric 
Nursing, 15 
 
Sidnummer: 
317–323 
 
Land:USA 

The purpose of this 
exploratory study 
was to (a) describe 
the process of 
reporting child 
mal- treatment 
from the 
perspective of 
pediatric nurses 
and (b) gain insight 
into mediating 
and/or moderating 
influences on the 
reporting process. 
 
 

Population 
Inklusions 
Kriterier: 
SSK vid tre statliga SSK 
organisationer i Iowa, 
engelsktalande och hade 
erfarenhet av barnmisshandel.   
 
Maximal variations urval. 
 
Urval 
Studien innefattade: Skol 
SSK(n=10), 
Pediatrik SSK (n=7) och 
Psykiatri SSK (n=6)  
Kvinnor (n=21) och män (n=2).  
Ålder och bortfall ej redovisat.  
 
Datainsamlingsmetod  
Intervjuer via telefon eller 
personligen. 
 
Analysmetod  
Grounded theory som ansats 

Styrkor:  
*Manliga deltagare med i 
studien för en 
genusvariation.  
*Tydlig beskrivning av 
urvalet.  
Svagheter: 
*Endast de SSK med lång 
arbetserfarenhet >20års i 
snitt  
inkluderades. 
 
Kvalitetsgranskning: 
Artikeln får 14 
granskningspoäng av 16 
möjliga. Vilket innebär ca 
87 % korrekt och där av 
grad I av III. 
 
Slutsats:  
Sammantaget bedöms 
studien ha en hög kvalité 

Enkla rapporterings beslut där SSK kan 
hävda att enligt ditt barns skada är SSK 
obligerad enlig lag att anmäla.  
Komplexa rapporterings beslut. Fall där 
symtom och tecken inte är självklara. 
Barn kan ha livlig fantasi och vid 
utredning skall frågor ställas så att 
barnet svarar det mest korrekta från 
barnets situation. 
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Sjuksköterskor (SSK) 

Artikel 4 Syfte Metod Värdering Resultat 
Författare: 
Feng J-Y., & 
Levine, M. 
 
År:  
2005 
 
Titel: 
Factors associated 
with nurses’ 
intention to report 
child abuse: A 
national survey of 
Taiwanese nurses. 
 
Tidskrift: 
Child Abuse & 
Neglect, 29(7) 
 
Sidnummer:  
783–795 
 
Land:  
Taiwan 

The objectives were to 
determine the 
experiences of 
Taiwanese nurses with 
a new child abuse 
reporting law and to 
assess attitudinal 
correlates of nurses’ 
intention to report 
 
  
 
 
 
 

Population  
Inklusionskriterier:  
Samtliga registrerade SSK 
inom psykiatri, barnhälsovård 
och akutmottagning, som var 
18 år och äldre.   
  
Stratifierat kvoturval. 
Urval 
Utskickade enkäter (n=1617) 
Svarsfrekvens 88%  
 
Studien innefattande: SSK 
(n=1400). Kvinnor (n=1382) 
och män (n=18)  
Bortfall (n=217) 
 
Ålder ej redovisat. 
  
Datainsamlingsmetod 
Tvärsnittsstudie i tre steg. 
Semistrukturerade intervjuer, 
utvecklande enkät som 
skickades ut nationellt i 
Taiwan.  
Analysmetod  
Deskriptiv statistisk analys 

Styrkor: 
*Hög svarsfrekvens 88 % 
*Tydlig beskrivning av 
metodens och resultat. 
*Enkätens skattningsfrågor 
väl beskrivna.  
 
Svagheter:  
*Studien använde endast 
självskattnings svar, vilket 
kan innebära begräsningar. 
Svarsbias kan uppstå på 
grund av sensitivitet och 
sociala åsikter som kan va 
inblandade svaren. 
 
Kvalitetsgranskning: 
Studien innefattar 12 av 15 
möjliga. Vilket innebär 80 % 
korrekt. 
 
Slutsats:  
Sammantaget bedöms studien 
ha en hög kvalité 
 
 

SSK var medvetna om 
anmälningsskyldigheten, men 
tvekade i beslutet att anmäla på 
grund av osäkerhet om bevis och 
brist på tro på myndigheterna 
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Sjuksköterskor (SSK) 

Artikel 5 Syfte Metod Värdering Resultat 
Författare: 
Land, M. & 
Barclay, L. 
 
År:  
2008 
 
Titel: 
Nurses' 
contribution to 
child 
protection.  
 
Tidskrift: 
Neonatal, 
Paediatric and 
Child Health 
Nursing,11(1) 
 
Sidnummer: 
18–24 
 
Land:  
Australien 
 

Explore nurses’ 
perceptions of 
their role in 
protecting 
children and to 
identify any 
barriers to 
implementing the 
role. Participants 
in this study were 
recruited through 
purposive 
sampling 
 

. 
 
 
 

Population 
Inklusionskriterier:  
SSK med minst två års 
erfarenhet av barn och föräldrar 
i yrkesrollen.  
   
Ändamålsenligt urval.  
 
Urval 
Studien innefattade:  
SSK (n=10) 
Inget bortfall. 
Ålder och kön ej redovisat.   
 
Datainsamlingsmetod Semi 
strukturerad intervju med öppna 
sluts frågor.  
 
Analysmetod  
Kvalitativ analys 

Styrkor:  
*Datamättnad uppnådd 
*Tydligt resultat 
 
Svagheter: 
*Oklart om triangulering 
använts vid analys. 
 
Kvalitetsgranskning: 
Artikeln får 15 
granskningspoäng av 16 
möjliga. Vilket innebär 
ca 94 % korrekt och där 
av grad I av III. 
 
Slutsats:  
Sammantaget bedöms 
studien ha en hög kvalité 

Resultatet bestod av tre huvudkategorier:  
 
1.Vilka kontextuella villkor som påverkar ssk i 
sitt beslutsfattande i rapportering vid misstänkt 
misshandel.  
 
2. Hinder vid kommunikation  
 
3.Följder som ssk oroade sig för vid rapport 
misshandel 
Infoga 
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Sjuksköterskor (SSK) 

Artikel 6 Syfte Metod Värdering Resultat 
Författare: 
Lee, H-M., & 
Kim, J-S. 
 
År: 
2018 
 
Titel: 
Predictors of 
Intention of 
Reporting Child 
Abuse among 
Emergency 
Nurses 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Pediatric 
Nursing, 38 
 
Sidnummer: 
E47-E52 
 
Land: 
Korea 

The current study 
investigates predictors of 
intention of reporting 
child abuse among 
emergency nurses in 
Korea. 
 
 

Population  
Inklusionskriterier:  
Akut SSK 
 
Exklusionskriterier:  
Mindre än ett års erfarenhet 
samt ingen erfarenhet av barn 
som far illa.   
 
Bekvämlighetsurval  
 
Urval 
Studien innefattade: 
Akutsjuksköterskor (n=200) 
samtliga kvinnor. Ålder ej 
redovisat.  
 
Bortfall (n=2), exkluderade 
av författaren.  
 
Datainsamlings 
metod:  
En deskriptiv enkätstudie. 
 
Analysmetod Kvantitativ 
deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Styrkor:  
*Metoden och resultat är 
tydlig beskriven. 
 
Svagheter:  
*Samtliga deltagare var 
kvinnor vilket inte är 
representativt för 
studiepopulationen och där av 
kan leda till bias i resultatet 
 
*Saknar Power beräkning.   
 
Kvalitetsgranskning: 
Studien innefattar 14 av 15 
möjliga. Vilket innebär 93 % 
korrekt. 
 
Slutsats:  
Sammantaget bedöms studien 
ha en hög kvalité  

Att öka medvetenheten om 
barnmisshandel och uppmuntra till 
kommunikation bland ssk om 
ansvaret för att anmäla misstänkt 
barnmisshandel kommer att öka 
SSK´s förtroende för att anmäla. 
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Sjuksköterskor (SSK) 

Artikel 7 Syfte Metod Värdering Resultat 
Författare: 
Rowse, V. 
 
År: 
2009a 
 
Titel:  
Children’s 
Nurses’ 
Experiences of 
Child 
Protection: 
What Helps? 
 
Tidskrift: 
Child Abuse 
Review Vol. 18 
 
Sidnummer: 
168–180 
 
Land:  
Storbritannien 

Explore the 
views of nurses 
and midwives 
working in 
paediatrics 
involved in 
child protection 
cases, and their 
feelings of the 
experience. 
 
 

 
 

Population  
Inklusionskriterier  
SSK med erfarenhet av att 
utföra orosanmälningar.  
  
Ändamålsenligt urval 
 
Urval 
18 erbjöds att delta 15 
tackade ja till deltagande. 
Studien innefattade: SSK 
(n=13), Barnmorskor(n=2), 
10–35 års erfarenhet.   
Kön ej redovisat. 
Inget bortfall.   
 
Datainsamlingsmetod  
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analysmetod  
Kvalitativ med 
Fenome-nologisk ansats 

Styrkor:  
*Datamättnad uppnådd. 
*Deltagarna fick läsa transkriberingen 
för att se och godkänna den.  
Svagheter: 
*Forskaren var chef vid enheten där 
studien utfördes. 
*Det framgår inte i studien hur många 
av deltagarna som är män respektive 
kvinnor.  
 
Kvalitetsgranskning: 
Artikeln får 15 granskningspoäng av 
16 möjliga. Vilket innebär ca 94 % 
korrekt och där av grad I av III. 
 
Slutsats:  
Sammantaget bedöms studien ha en 
hög kvalité. 

Intervjuerna framhöll att deltagandet i 
skyddet av barn hade en djupgående 
inverkan på deltagarna.  
 
• Engagemang i barnskydd har en varaktig 
inverkan på individerna.  
• Sjuksköterskor behöver emotionellt stöd 
från rätt person på rätt plats vid rätt 
tidpunkt för dem. 
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Sjuksköterskor (SSK) 

Artikel 8 Syfte Metod Värdering Resultat 
Författare:  
Rowse, V. 
 
År: 
2009b 
 
Titel:  
Support needs of 
children’s nurses 
involved in child 
protection cases 
 
Tidskrift:  
Journal of 
Nursing 
Management 
 
Sidnummer: 
659–666 
 
Land:  
Storbritannien 

Explored the 
experiences of 
nurses working in a 
hospital pediatric 
department, who 
had direct 
involvement in 
child protection 
cases, to discover 
their support needs 
and suggest 
developments in 
training and 
support. 
 
 

Population 
Inklusionskriterier 
SSK med erfarenhet av att utföra 
orosanmälningar   
  
Ändamålsenligt urval 
 
Urval 
18 erbjöds att delta 15 tackade ja 
till deltagande. 
Studien innefattade: Ssk (n=13), 
Barnmorskor(n=2), 10–35 års 
erfarenhet.   
Kön ej redovisat. 
Inget bortfall. 
 
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod  
Kvalitativ med 
Fenome-nologisk ansats. 

Styrkor:  
*Deltagarna fick läsa 
transkriberingen för att se och 
godkänna den. 
*Datamättnad uppnådd.  
Svagheter: 
*Forskaren var chef vid enheten 
där studien utfördes. 
*Studien uppges inte kunna 
generaliseras men överförbarhet 
uppges kunna ske.  
 
Kvalitetsgranskning: 
Artikeln får 15 granskningspoäng 
av 16 möjliga. Vilket innebär ca 
94 % korrekt och där av grad I av 
III. 
 
Slutsats:  
Sammantaget bedöms studien ha 
en hög kvalité 

Inblandning i barnskydd har en 
bestående inverkan; 
sjuksköterskor behöver 
procedurinformation från en 
kunnig supporter under ett 
ärende; och de behöver 
individuellt stöd. De personliga 
egenskaperna hos den 
namngivna SSK´s för att 
skydda barn var avgörande. 
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Sjuksköterskor (SSK) 

Artikel 9 Syfte Metod Värdering Resultat 
Författare: 
Saltmarsh, T., 
& Wilson, D.  
År: 
2017 
 
Titel:  
Dancing around 
families: 
neonatal nurses 
and their role in 
child protection 
 
Tidskrift:  
Journal of 
Clinical 
Nursing 26(15–
16) 
 
Sidnummer: 
2244–2255 
 
Land: 
Storbritannien.  
 

To explore the 
processes 
neonatal 
intensive care 
nurses used in 
their child 
protection role 
with preterm 
infants. 
 
 

Population 
Inklusionskriterier; 
Neonatal SSK med minst 5 år 
erfarenhet och jobbar med att skydda 
barn.  
Exklusionskriterier;  
SSK som jobbar med 
barnsäkerhetserfarenhet och jobbar 
med barnskydd organisationer.  
 
Ändamålsenligt urval 
 
Urval 
Neonatal intensiv SSK (n=10) 
Kön ej redovisat. 
Inget bortfall. 
 
 Datainsamlingsmetod  
Semi-strukturerade  
intervjuer 
 
Analysmetod 
Kvalitativ intervjustudie 
med grounded theori som ansats.  

Styrkor:  
*Tydlig syfte och resultat.  
*Data mättnad har uppnått. 
*studien har inte blivit 
extern finansierad.  
  
Svagheter:  
*Könen på deltagaren 
nämndes ej. 
*Oklart om triangulering 
använts vid analys. 
 
 
Kvalitetsgranskning: 
Artikeln får 16 
granskningspoäng av 16 
möjliga. Vilket innebär ca 
100 % korrekt och där av 
grad I av III. 
 
Slutsats:  
Sammantaget bedöms 
studien ha en hög kvalité  
 

Barnskydd är en källa till konflikt för 
neonatalintensiva sjuksköterskor. 
Brist på utbildning, tvivelaktiga 
familjer och brist på förtroende för 
barnvårdstjänster komprometterar 
effektivt barnskydd. Deras verklighet 
är spänning mellan att ha det bästa 
möjliga resultatet för barnet, men har 
liten eller ingen kontroll över vad 
som händer efter det att det är 
utsläppt. 
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Sjuksköterskor (SSK) 

Artikel 10 Syfte Metod Värdering  Resultat 
Författare: 
 Taylor, J., Smith, P., 
& Taylor, J 
År: 
2017 
Titel:  
A hermeneutic 
phenomenological study 
exploring the experience 
health practitioners have 
when working with 
families to safeguard 
children and the 
invisibility of the 
emotions work involved 
 
Tidskrift:  
Journal of Clinical 
Nursing 26(3–4) 
 
Sidnummer: 
557–567 
 
Land: 
Storbritannien 

To explore the emotions 
work undertaken by 
practitioners with 
responsibility for the 
safeguarding of child 
well-being and establish 
whether there is a 
relationship between 
emotion work, role 
visibility, professional 
well- being and 
effectiveness of 
supportive frameworks. 
 
 
 

Population 
Inklusionskriterier:  
SSK i Skottland.  
Exklusionskriterier; 
deltagare som hade nära 
relation till forskaren.  
 
Ändamålsenligt urval 
 
Urval 
Vita SSK(n=10), 35–60 
år, från Skottland. Inga 
män ville delta.   
Inget bortfall 
 
Datainsamlingsmetod  
Semi-strukturerade  
intervjuer 
 
 
Analysmetod 
Kvalitativ 
intervjustudie med 
sjuksköterskor 
 

Styrkor:  
*Tydligt syfte och resultat.  
*beskriver fenomenologiska 
analysen noggrant.  
 
Svagheter: 
*Det finns brist på 
provdiversitet. Män och andra 
etniciteter kunde bidra mer 
varierat urval.  
 
Kvalitetsgranskning:  
Artikeln får 15 
granskningspoäng av 16 
möjliga. Vilket innebär ca 94 % 
korrekt och där av grad I av III. 
 
Slutsats:  
Sammantaget bedöms studien ha 
en hög kvalité. 

Det emotionella, förhållande- 
och kommunikations baserade 
arbetet som är avgörande för att 
effektivt skydda barn kan 
påverka synligheten av rollen. 
Dålig rollsynlighet påverkar 
utövarens moral och det stöd de 
får. 
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Sjuksköterskor (SSK) 

Artikel 11 Syfte Metod  Värdering Resultat 
Författare: 
Tingberg, B., Bredlöv, 
B., & Ygge, B. 
 
År: 
2008 
 
Titel: 
Nurses’ experience in 
clinical encounters with 
children experiencing 
abuse and their parents 
 
Tidsskrift: 
Journal of Clinical 
Nursing, 17(20) 
 
Sidnummer: 
2718–2724 
  
Land:  
Sverige 

The aim of this study 
was to identify 
nurse’s experiences 
in the clinical care of 
children 
experiencing abuse.  
 
The objective was to 
assess how nurses 
remain professional 
especially when the 
suspected perpetrator 
is a parent. 
 

Population  
Inklusionskriterier 
SSK som har 
erfarenhet att vårda 
barn som farit illa.   
 
Ändamålsenligt urval.  
 
Urval 
Studien innefattade 
SSK (n=11) 
Kvinnor(n=10), 
män(n=1)  
Ålder ej redovisat. 
Inget bortfall 
Datainsamlingsmeto
d   
Individuella 
intervjuer.   
 
Analysmetod  
Kvalitativ analys 
 
 

Styrkor: 
*Triangulering använts i 
analysen. 
*varierat urval med kön.  
 
Svagheter:  
*Oklart om teoretisk 
referensram använts. 
Kvalitetsgranskning: 
Artikeln får 15 
granskningspoäng av 16 
möjliga. Vilket innebär ca 94 % 
korrekt och där av grad I av III. 
 
Slutsats:  
Sammantaget bedöms studien ha 
en hög kvalité 

Endast ett fåtal av SSK hade faktiskt 
gjort en orosanmälan själva, men alla 
återspeglade det faktum att ni inte 
behöver bevis på misshandel för att 
anmäla det. Avsaknaden av tydliga 
riktlinjer och protokoll nämndes som 
ett skäl till att inte anmäla 
misshandel.  

 


