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Sammanfattning 
 
Sjuksköterskan är skyldig enligt lag att anmäla all misstanke eller oro om att ett barn far illa till 
socialtjänsten. Tidigare studier visar att sjuksköterskan inte alltid gör en orosanmälan, trots att oron 
finns där. Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvården 
agerar och vilken erfarenhet de har vid misstanke om att ett barn far illa. Studien utfördes utifrån kritisk 
incident teknik (CIT) där en webbenkät besvarades. Datainsamlingen utfördes i Västsverige på två olika 
sjukhus, inom två olika regioner. Sammanlagt svarade 22 sjuksköterskor. Etiska överväganden 
genomfördes utifrån gällande riktlinjer. Två huvudområden framkom utifrån sjuksköterskans agerande: 
Att se varningssignaler samt Att kritiskt reflektera över situationen. Två huvudområden framkom 
utifrån sjuksköterskornas erfarenheter: Att känna sig påverkad av mötet med barnet och Att känna sig 
stärkt av sin erfarenhet. Slutsatser och implikationer visar att sjuksköterskan känner en lättnad när en 
orosanmälan är gjord men att det inte är alltid sjuksköterskan anmäler trots att oron finns där. En 
önskan framkom att få mer kunskap i fysiska och framförallt psykiska tecken på att ett barn far illa. 
Förslag på mer utbildning inom barnmisshandel för sjuksköterskor och vikten av att alltid göra en 
orosanmälan presenteras. 
 
Nyckelord: omvårdnad, barnmisshandel, orosanmälan, kritisk incident teknik 
 



Summary 
 
The nurse is required by law to report any suspicion or concern of child abuse and/or neglect to the 
social services. Previous studies show that the nurse does not always report, even when there may be a 
concern. The purpose of the study was to describe how nurses working in paediatric hospital care act 
and what experience they have when they suspect that a child is being abused. The study was performed 
using the critical incident technique (CIT) where a web-based survey was answered. The data collection 
was carried out in western Sweden at two different hospitals, within two different regions. A total of 22 
nurses answered the survey. Ethical considerations were conducted based on current guidelines. Two 
main areas emerged from the nurse's actions: Seeing warning signs and Critically reflecting on the 
situation. Two main areas emerged from the nurse's experiences: To feel affected by the meeting with 
the child and To feel strengthened by their experience. Conclusions and implications indicate that the 
nurse experiences a relief when a report of concern is filed, but the study shows that reports are not 
always filed despite certain levels of concern. There is a desire to gain more knowledge of physical and, 
above all, mental signs that a child is abused. Propositions for more education regarding child abuse for 
nurses, as well as the importance of always filing a report are presented. 

 
Keywords: nursing care, child abuse and neglect, reporting child abuse, critical incident technique 
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Inledning 

Polisanmälningar av barnmisshandel ökar. För barn under sju år har anmälningarna ökat med 176% 
mellan åren 2001-2010. Utredningar visar att det inte är fler barn som misshandlas utan fler fall som 
anmälts till polisen, vilket tolkas som att anmälningsbenägenheten ökat (Janson, Jernbro & Långberg, 
2011). Svenska studier tyder dock på att barnsjuksköterskors benägenhet att göra en orosanmälan till 
socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa är lägre än andra yrkeskategorier (Svärd, 2016b). 
Detta trots att barnsjuksköterskor är skyldiga enligt lag att anmäla all oro och misstankar om att ett barn 
far illa (Socialtjänstlagen, 2017:210). Barnsjuksköterskor träffar dagligen barn tillsammans med deras 
familjer och har därför en central roll när det gäller att identifiera barn som far illa. Detta för att se till 
så barnet får den hjälp och det stöd som är nödvändigt. Därför vill vi i denna uppsats beskriva hur 
sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvården agerar och vilken erfarenhet de har vid misstanke om 
att ett barn far illa. 

Bakgrund 

Alla barns rättigheter 

FN:s barnkonvention gäller från noll till 18 år i det land som godkänt barnkonventionen. Konventionen 
lyfter fram att alla barn har samma rättigheter, lika värde och att ingen får diskrimineras. Barnets bästa 
ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Varje barn har rätt att överleva, 
leva och utvecklas både fysiskt och psykiskt, men även andligt, socialt och moraliskt. Barnet skall även 
ges möjlighet till att göra sin röst hörd och uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem med hänsyn till 
barnets mognad och ålder. Alla barn skall skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande samt alla 
former av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende. Inget barn ska utsättas för tortyr, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (Regeringskansliet, 2006). 

Barn som far illa 

Det finns många olika definitioner av barn som far illa. År 1998 utsåg regeringen en kommitté som fick 
i uppdrag att utreda vad begreppet barnmisshandel innebär, söka förklaringen till barnmisshandel, 
föreslå lämpliga åtgärder för hälso- och sjukvården, liksom öka kunskapen kring barnmisshandel. En 
bred definition togs fram som innefattar många typer av våld som barn kan utsättas för av vuxna 
(Statens offentliga utredningar [SOU], 2001:72):    
 

"Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella 
övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov." S24 

 
Ovanstående definition kommer att användas i denna uppsats när “barn som far illa” eller 
“barnmisshandel” nämns. Några exempel på försummelse av barn är att föräldrarna inte bryr sig om 
barnet, barnet blir exkluderat av familjen, barnet får ta på sig vuxenrollen, barnet vistas i en osäker miljö 
(Lewin & Herron, 2007; Paavilainen & Tarkka, 2003), barnet har endast liten tillgång på mat och 
barnets medicinska behov tillgodoses inte (Lewin & Herron, 2007). Fysiskt våld kan vara exempelvis 
slag, hårda grepp, bränn- och skållskador, bett och förgiftningar (Magnusson, Hagelin, Sundelin, & 
Blennow, 2016). Majoriteten av föräldrar i Sverige är emot barnaga, men åtta procent är för. 30% av 
svenska föräldrar medgav i en studie att de någon gång har knuffat, huggit tag i eller ruskat om sitt barn. 
Tre procent av föräldrarna angav att de hade slagit sitt barn någon gång under det senaste året. När 
istället högstadieelever tillfrågas framträder en mer negativ bild. Fjorton procent av barnen uppger att 
de blivit slagna någon gång och nästan tre procent har blivit slagna vid upprepade tillfällen. Tolv procent 
av de utsatta barnen vände sig till någon vuxen inom exempelvis skolan, vården eller polisen. Ett barn 
som blir utsatt för fysisk misshandel i hemmet har också högre risk att även bli psykiskt misshandlad 
med exempelvis förolämpningar (Janson et al., 2011). Exempel på kränkningar och psykiskt våld kan 
vara att föräldrar nedvärderar eller förlöjligar sina barn. Barnen kan också skrämmas, exempelvis med 
religion och hämnd från Gud, eller begränsas med hot och bestraffning (Paavilainen & Tarkka, 2003). 
Sexuella övergrepp av barn kan vara allt från att ett barn blir visat pornografi, blir utsatt för eller tvingas 
att utföra olämplig beröring av en annan person till faktisk penetration (Selby, 2008). Sammanlagt år 
2016 anmäldes 23700 misshandelsbrott mot barn till polisen. När ett barn misshandlas i åldern noll till 
sex år är det mest sannolikt att en förälder eller styvförälder är den som utför misshandeln. Nästan 
hälften av misshandelsfallen mot barn utförs av kvinnor. År 2016 anmäldes 4300 misshandelsbrott mot 
barn i åldern noll till sex år. När barnen kommer upp i åldern sju till fjorton år görs anmälan i de flesta 
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fall av skolan och misshandeln utförs då oftare av jämnåriga som offret känner (Brottsförebyggande 
rådet, 2017). 

Konsekvenser av att fara illa som barn 

Att som barn bli utsatt för misshandel eller försummelse inom familjen får konsekvenser både direkt 
och längre fram för barnet (Janson et al., 2011). Exempelvis leder det till lägre skattad livskvalitet i vuxen 
ålder (Afifi et al., 2007). Barn som blir slagna hemma löper även ökad risk att bli mobbade i skolan eller 
att de mobbar andra barn. De råkar också ut för fler skador, har oftare psykiska besvär och presterar 
sämre i skolan (Janson et al., 2011).  Barn som far illa i hemmet lider ofta av dåligt självförtroende, är 
misstänksamma mot andra och kan uppföra sig oansvarigt (Paavilainen & Tarkka, 2003). 

Barnsjuksköterskans anmälningsskyldighet 

När ett barn far illa eller riskerar att fara illa har barnsjuksköterskan en viktig roll och kan med sin 
omvårdnad identifiera och hjälpa barnet. Barnsjuksköterskan är skyldig enligt Socialtjänstlagen 
(2017:210) 14 kap, 1§ att genast anmäla till socialnämnden om hen får kännedom om eller misstänker 
att ett barn far illa. Barnsjuksköterskan skall helst utföra anmälan skriftligt. Vid akuta fall kan anmälan 
göras muntligt för att sedan bekräftas skriftligt. Möjligheten finns för barnsjuksköterskan att kontakta 
socialtjänsten för att rådgöra men då får barnets identitet inte avslöjas. Om barnsjuksköterskan avslöjar 
barnets identitet kan socialtjänsten behöva upprätta en anmälan om misstanke föreligger. När 
barnsjuksköterskan anmäler är hen skyldig att lämna vidare uppgifter kring barnet och dess situation 
som kan vara i betydelse för socialtjänstens utredning. Återkoppling från socialtjänsten ges genom 
bekräftelse att anmälan är mottagen och av vem. Barnsjuksköterskan kan få återkoppling med 
förutsättning att socialtjänsten inte bedömer att det är olämpligt. Information ges då ut med att anmälan 
inletts, icke inletts eller redan pågår (Socialstyrelsen, 2014). Kompetensbeskrivningen för 
barnsjuksköterskan anger att en av barnsjuksköterskans uppgifter är att identifiera barn som far illa, 
eller riskerar att fara illa och genom att samarbeta med myndigheter se till att barnet får vård och/eller 
annat omhändertagande (Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 
2008). För att möta detta måste barnsjuksköterskan bland annat ha kunskap i hur barn som far illa 
identifieras och därefter göra en orosanmälan till socialtjänsten, något som forskning visar att 
barnsjuksköterskan kan bli bättre på. I en svensk studie av Svärd (2016a) framkom att sjuksköterskor 
som jobbar med barn har lägre kunskaper om barn som far illa än läkare och kuratorer. I studien svarade 
14% av sjuksköterskorna att de hade dåliga, eller inga kunskaper om lagen om anmälningsskyldighet. 
Vidare skriver Paavilainen et al. (2002) att en tredjedel av sjuksköterskorna i deras studie upplevde att 
de inte skulle känna igen eller kunna identifiera ett barn som far illa. Fortsättningsvis angav 60% av 
deltagarna i Svärds studie (2016b) att de någon gång valt att inte göra en orosanmälan trots att de haft 
misstankar om att ett barn far illa, och av dessa var en större andel sjuksköterskor och undersköterskor 
än läkare och kuratorer. I en annan studie uppgav 26,6% av sjuksköterskorna som hade gjort 
orosanmälningar att de även i vissa fall avstått från att göra en anmälan trots misstanke eller kännedom 
om att barnet for illa (Fraser, Mathews, Walsh, Chen, & Dunne, 2010). 

Då barnsjuksköterskan väljer att inte anmäla 

Det finns många olika anledningar till att barnsjuksköterskan inte alltid upptäcker barn som far illa 
och/eller faktiskt gör en orosanmälan. Begränsad kunskap om tecken och symtom på barn som far illa 
kan vara orsaker till att barnen ej identifieras (Piltz & Wachtel, 2009). Fortsättningsvis beskrivs en 
sjuksköterska med lång erfarenhet ha lättare att identifiera barn som far illa (Paavilainen, et al., 2002), 
detta då hen oftare vågar lita på sin magkänsla (Söderman & Jackson, 2011). Att skicka in en 
orosanmälan kan upplevas svårt för barnsjuksköterskan då det kanske inte alltid finns klara bevis och 
hen kan vara rädd för att anmäla föräldrar som är oskyldiga (ibid.). Stress och tidsbrist kan ha en negativ 
inverkan när sjuksköterskan ska besluta om att upprätta en anmälan eller ej. Dock är osäkerheten i att 
bedöma om barnet far illa eller ej samt vad som är bäst för barnet den största anledningen till att inte 
anmäla (Svärd, 2016b). Vidare kan begränsad erfarenhet, bristfällig dokumentation, brist på 
känslomässigt stöd i anmälningsprocessen (Piltz & Wachtel, 2009) misstro till socialtjänsten, rädsla för 
konsekvenser (Nayda, 2002; Piltz & Wachtel, 2009), brist på tydliga riktlinjer samt bristen på 
återkoppling från socialtjänsten vara hinder för att göra en orosanmälan (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 
2008). Ibland upplevs även kontakten med socialtjänsten krånglig och det finns en brist i samarbetet 
(Söderman & Jackson, 2011). Sjuksköterskor är sämre på att göra en anmälan när det gäller 
känslomässig misshandel än vid fysisk eller sexuell misshandel. Vidare är även sjuksköterskans kunskap 
lägre om känslomässig misshandel och att anmälningsplikten även gäller denna typ av barnmisshandel. 
Det har visat sig att om sjuksköterskorna har extra kunskap eller utbildning kring barn som far illa så är 
det mer troligt att de gör orosanmälningar (Fraser et al., 2010).  Användningen av standardiserade 
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hjälpmedel skulle underlätta för personalen att fånga och göra en anmälan vid viss typ av 
barnmisshandel (Tingberg, Falk, Flodmark & Ygge, 2009). 

Barnsjuksköterskans känslor kring att anmäla 

Barnsjuksköterskan som i sitt yrke träffar på barn som far illa stöter på många svårigheter. Bland annat 
kan sjuksköterskan känna blandade känslor, exempelvis hat mot förövaren men samtidigt empati för 
barnets livsvärld. Hen kan se behovet av stöd hos förövaren men ha svårt att tillgodose det. 
Sjuksköterskan strävar efter att ha ett professionellt bemötande men många sjuksköterskor känner sig 
dåligt förberedda på att bemöta barn som far illa och deras familjer och därför undviker de ibland att 
möta patienten utan en konkret anledning (Tingberg et al., 2008). Detta är ett hinder då ett barn kanske 
bara tar mod till sig och berättar för en vuxen vad som hänt en gång, då är det viktigt att den vuxna vågar 
bemöta och lyssna på barnet (Selby, 2008). Sjuksköterskan ser sig själv som barnets ombud och vill stå 
upp för barnets rättigheter men många gånger känner sig sjuksköterskan otillräcklig och vill göra mer 
för att hjälpa barnet som misstänks fara illa (Söderman & Jackson, 2011). Hen kan då vara i behov av 
extra stöd och reflektion (Tingberg et al., 2008). Även om sjuksköterskan kan uppleva det som något 
påfrestande att göra en orosanmälan känner hen ofta en bra känsla efter att anmälan är gjord (Söderman 
& Jackson, 2011).  

Tecken att uppmärksamma för barnsjuksköterskan 

För att identifiera barn som far illa bör barnsjuksköterskan ha kunskap kring en del riskfaktorer som 
kan öka risken för att ett barn far illa. Dessa riskfaktorer är dock inte ensamt en indikator för att ett barn 
far illa utan bör ses som en del i ett sammanhang. Exempel på föräldrarelaterade riskfaktorer är 
missbruk och/eller psykisk ohälsa hos föräldern, att föräldern själv farit illa som barn, våld inom 
familjen, unga föräldrar samt social och ekonomisk utsatthet (Paavilainen & Flinck, 2013). Om det 
förekommer våld mellan de vuxna i familjen är det 75% risk att en eller båda föräldrarna också 
misshandlar barnet. Andra riskfaktorer för att bli slagen i hemmet är om föräldern är påverkad av 
alkohol eller droger (Jouriles, McDonald, Smith Slep, Heyman & Garrido, 2008). Det finns även en del 
riskfaktorer ur barnets perspektiv. Exempelvis är yngre barn, handikappade barn (Paavilainen & Flinck, 
2013) och utlandsfödda barn mer utsatta (Janson et al., 2011). Det är av stor vikt att ha ett öppet sinne 
och inte bortse från att även barn till föräldrar som verkar trevliga och mjuka i sitt bemötande, eller som 
inte tillhör ovan nämnda riskgrupper, också kan fara illa i hemmet (Tingberg et al., 2008). Föräldrarnas 
förklaring till hur exempelvis en skada uppkom på deras barn kan vara en indikator på att barnet far 
illa. Föräldrarna till barn som far i illa i hemmet har ofta missledande förklaringar till barnets trauma. 
Exempelvis kan en mindre incident vara förklaring till en omfattande skada. Ofta ger föräldern flera 
olika förklaringar till skadan, är ospecifik eller otydlig i sitt svar (Wilson & Smith, 2015) och ibland kan 
skadan skyllas på ett syskon (Tingberg et al., 2009). Ett annat varningstecken är om barnet inte söker 
tröst hos föräldern på sjukhuset (Paavilainen & Tarkka, 2003), eller om förälderns beteende på 
sjukhuset gentemot barnet är överbeskyddande, likgiltigt eller aggressivt (Pabiś, Wrońska, Ślusarska & 
Cuber, 2011). Ett annat varningstecken är om barnet ofta uteblir från planerade vårdbesök och ibland 
kan även sjuksköterskans magkänsla vara ett tecken på att ett barn far illa (Söderman & Jackson, 2011). 
De vanligaste fysiska tecknen på att ett barn far illa är multipla blåmärken, frakturer (Paavilainen et al., 
2002; Pabiś et al, 2011) ödem och brännmärken av cigaretter (Pabiś et al., 2011). Även frekventa 
skadetillfällen kan vara värda att uppmärksamma (Paavilainen et al., 2002). Blåmärken förekommer 
ofta hos barn som far illa men är också vanliga hos alla barn över ungefär nio månader. Hos barn yngre 
än tre månader bör blåmärken alltid förhandleda misstankar om barnmisshandel (Selby, 2008). För att 
identifiera ett barn som far illa är det av vikt att kunna särskilja blåmärken som uppkommit av att barnet 
exempelvis ramlat och blåmärken orsakat av en annan person. Blåmärkets utseende och lokalisation är 
viktigt att observera. Exempelvis är det ovanligt att barn får ett blåmärke som löper runt kroppen av en 
olyckshändelse eller märken efter fingrar, tumgrepp eller tillhyggen (Magnusson et al., 2016). 
Brännskador hos barn kan vara en olyckshändelse men kan även vara resultat av en ouppmärksam 
förälder eller så kan barnet ha bränts eller skållats med avsikt (Selby, 2008). Brännskador som 
uppkommit av en olyckshändelse ger oftast sår som ser ut som stänk med ojämna kanter och lokaliseras 
sällan på exempelvis ryggen (Magnusson et al., 2016). Brännmärken från cigaretter ger ett runt litet 
brännsår och uppkommer oftast avsiktligt då det krävs kontakt med cigaretten i 1-2 sekunder för att ett 
märke ska kunna uppstå (Selby, 2008). Om sårgränserna är jämna, som att barnets hand exempelvis 
doppats i vatten, eller har form av ett tillhygge är det ett allvarligt tecken på barnmisshandel (Magnusson 
et al., 2016). Fortsättningsvis bör frakturer hos barn alltid ha en tydlig och rimlig förklaring som 
stämmer överens med frakturens utseende och lokalisation (Selby, 2008). Psykiska symptom på att ett 
barn far illa kan vara psykomotorisk agitation, gråt, rädsla, suicidförsök, kramper med mera 
(Paavilainen et al., 2002). Barnet kan även te sig frånvarande, sorgset, vara hämmat, utåtagerande, 
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bekymrat eller känna sig tryckt i hotfulla situationer (Söderman & Jackson, 2011). Tecken på 
försummelse och känslomässig misshandel kan vara tillväxthämning, beteendestörningar, ett smutsigt 
barn, ett ensamt barn utan kompisar (Selby, 2008) eller försenad utveckling (Paavilainen & Tarkka, 
2003). Alla dessa tecken bör barnsjuksköterskan känna till för att kunna identifiera barn som far illa.  

Barnsjuksköterskans roll 

Barnsjuksköterskans huvudområde är omvårdnad. Omvårdnad kan definieras genom 
konsensusbegreppen människa, hälsa, miljö och vårdande (Björck & Sandman 2007; Wiklund Gustin & 
Bergbom, 2012). När ett barn far illa eller riskerar att fara illa har barnsjuksköterskan en viktig roll och 
kan med sin omvårdnad identifiera och hjälpa barnet att uppnå hälsa vilket är målet med all omvårdnad. 
Människan i denna uppsats är barnet, och definieras som varje omyndig människa under 18 år, likt den 
definition som används i Artikel 1 i barnkonventionen (Regeringskansliet, 2006). Miljön är barnets 
familj och livssituation, vilket i denna uppsats är det område som ofta är anledningen till att barnet far 
illa. Föräldrar är en del av barnets miljö och avses i denna studie barnets vårdnadshavare oavsett om 
de är biologiska föräldrar eller ej. Hälsa är målet med all omvårdnad (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2010) och målet är att ett barn som far illa ska få den vård och omhändertagande barnet behöver för att 
uppnå hälsa. Vårdandet anses ofta vara grunden i omvårdnaden. Björck och Sandman (2007) definierar 
vårdrelationen som en relation mellan patienten och en professionell vårdare inom någon form av 
vårdverksamhet. Vårdrelationen kan vara både negativ och positiv eller värdeneutral (Björck & 
Sandman, 2007). Om vården skall bli så bra som möjligt måste vårdaren och patienten ha en bra 
kommunikation, en gemensam förståelse för problemet och ta fram en plan tillsammans att jobba 
utifrån (Batalden et al., 2016). Vårdandet kan i denna uppsats beskrivas som sjuksköterskans arbete, 
stöd och bemötande gentemot familjen. Det är genom vårdandet som barnsjuksköterskan kan 
identifiera och hjälpa barnen som far illa. Vårdandet är också det enda konsensusbegrepp som 
barnsjuksköterskan har en direkt möjlighet att påverka för att barnet som far illa ska uppnå hälsa.  
 
Swanson (1991) har tagit fram en omvårdnadsteori som bygger på följande fem begrepp inom 
omvårdnadsprocessen: knowing, being with, doing for, enabling och maintaining belief. Knowing 
innebär att sjuksköterskan försöker förstå situationen utifrån patientens synvinkel, utan att förblindas 
av sin egen förförståelse. Sjuksköterskan är nyfiken och öppen inför patientens upplevelse och vill förstå 
patientens verklighet. Being with förklaras som att sjuksköterskan är känslomässigt närvarande för 
patienten genom att bara finnas där, vara tillgänglig och dela patientens känslor. Being with innebär 
också att sjuksköterskan är öppen för patientens känslor och att patientens upplevelse är viktig och 
betydelsefull för sjuksköterskan. Swanson (1991) beskriver Doing for som sjuksköterskans önskan att 
behandla patienten på så sätt hon själv skulle vilja bli behandlad om situationen var omvänd. Hens 
omvårdnad är stöttande, beskyddande och utförs med skicklighet. Enabling innebär att sjuksköterskan 
strävar efter att underlätta patientens övergångar och förändringar i livet. Hen informerar och förklarar 
och hjälper patienten att växa och kunna ta hand om sig själv. Sjuksköterskan stärker patientens känslor 
och hjälper hen att se på situationen ur nya synvinklar. Maintaining belief är den sista delen i 
omvårdnadsprocessen och innebär att sjuksköterskan tror på patientens förmåga att ta sig igenom en 
händelse och se ljust på framtiden. Sjuksköterskan är hoppfull och respekterar patienten och hens 
förmåga och hjälper patienten att finna mening i situationen (ibid.). 
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Problemformulering 

Enligt socialtjänstlagen har sjuksköterskor skyldighet att göra en orosanmälan vid misstanke om att ett 
barn far illa. Sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvården kommer med stor sannolikhet att någon 
gång möta ett barn som far illa. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor inte alltid anmäler trots att 
de känner en oro för barnet. Detta har visats bero bland annat på bristande erfarenhet, kunskap samt 
svårigheter i mötet med familjen. För att minimera risken att ett barn som far illa inte upptäcks och 
rapporteras är det av vikt att ytterligare belysa ämnet. Vad är det som gör att sjuksköterskor känner en 
oro för vissa barn, och vad funderar de på i mötet med dessa barn och föräldrar? Är det självklart för 
sjuksköterskor att göra en orosanmälan? Få svenska kvalitativa studier undersöker hur sjuksköterskor 
som arbetar inom barnsjukvården agerar och vilken erfarenhet de har vid misstanke om att ett barn far 
illa. 

Syfte 

Att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvården agerar och vilken erfarenhet de har 
vid misstanke om att ett barn far illa. 

Material och metod 

Design 

Denna kvalitativa uppsats designades enligt Flanagans (1954) kritiska incident teknik (CIT) där 
anonyma webbaserade frågeformulär skickades ut till sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvården. 
I formulären fick deltagarna beskriva ett eller två fall då de haft misstankar om att ett barn far illa. 

Kritisk incident teknik (CIT) 

CIT är en metod för att samla in, analysera och bedöma fakta kring en viktig händelse. Denna metod 
kan utföras exempelvis genom intervju, observation eller enkät (Flanagan, 1954). Metoden utvecklades 
av psykologer under andra världskriget inom amerikanska flygväsendet (Flanagan, 1954) men har sedan 
tillämpats inom flera ämnesområden, bl.a. inom omvårdnad. Vid CIT granskas en viktig händelse och 
under analysprocessen framträder kritiska incidenter som påverkade utfallet av händelsen positivt eller 
negativt, ur ett retrospektivt perspektiv (Fridlund, 2012). Enligt Flanagans (1954) definition av en kritisk 
incident ska den utgöra ett signifikant bidrag, antingen positivt eller negativt, till det generella målet 
med händelsen. Incidenten skall ha en tydlig början och ett tydligt slut. Studiens storlek bestäms utifrån 
antalet kritiska incidenter som identifieras och inte antalet personer som ingår i studien. Ungefär 100 
incidenter behövs för att synliggöra alla aspekter (Carlsson, 2012; Flanagan, 1954). Flanagan (1954) 
förklarar att metoden ej skall ses som en stel icke formbar metod utan flexibel och anpassbar efter det 
specifika syftet med studien. Vid CIT skall fem steg utföras. Steg ett är att fastställa det generella målet, 
därefter ska det utarbetas och specificeras hur kritiska incidenter ska samlas in, samla in data, analysera 
den och slutligen tolka och rapportera resultatet (Flanagan, 1954; Fridlund, 2012). 

Urval  

Inklusionskriterier för att delta i studien var att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor och 
arbeta inom barnsjukvården, antingen på barnakut eller på vårdavdelning för barn. Deltagarna skulle 
ha träffat på minst en familj där de hade haft misstankar om att barnet for illa. Deltagarna behövde inte 
ha gjort en orosanmälan. Totalt skickades webbenkäten ut till 99 sjuksköterskor som arbetade antingen 
på en barnavdelning eller barnakut på ett regionsjukhus och ett universitetssjukhus i västra Sverige. 
Totalt svarade 25 sjuksköterskor på enkäten. Tre enkäter exkluderades. En angav att hen aldrig hade 
träffat barn som hen misstänkte for illa och angav det som svar på samtliga frågor. Den andra var ett fall 
som utspelade sig inom skolhälsovården och vid den tredje uppkom ett tekniskt fel. De 22 inkluderade 
sjuksköterskorna delgav 27 fallbeskrivningar där de haft misstankar om att ett barn for illa. En översikt 
av deltagarna redovisas i tabell I. 
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Tabell I. Översikt över deltagare 
Arbetsplats: 
Universitetssjukhus 
Regionsjukhus 

 
11 st. 
11 st. 

Arbetslivserfarenhet: 
1-5 år 
5-10 år 
över 10 år 

 
8 st. 
5 st. 
9 st. 
 

Utbildning: 
Specialistsjuksköterska med inriktning 
mor barn och ungdom 
Allmänsjuksköterska 
Annan specialistutbildning 

 
 
13 st. 
7 st. 
2 st. 
 

Antal utförda orosanmälningar: 
Inga 
1-5 
5-10 
Mer än 10 

 
4 st. 
12 st. 
3 st. 
3 st. 

Upplever sig ha tillräcklig kunskap 
kring tecken på barn som far illa: 
Ja  
Nej 

 
 
13 st. 
9 st. 
 

  

Antal deltagare i studien = 22 

Datainsamling    

Först kontaktades verksamhetscheferna och avdelningscheferna som fick information om studien och 
fick ge sitt skriftliga godkännande (bilaga 1). Därefter skickades enkäten ut till avdelningscheferna som 
i sin tur vidarebefordrade enkäten via e-post till samtliga legitimerade sjuksköterskor som arbetade på 
de utvalda arbetsplatserna tillsammans med skriftlig information om studien (bilaga 2). Enkäten 
baserades på nio frågor som finns beskrivna av Fridlund (2012) och kan användas inom CIT för att fånga 
alla aspekter av en händelse. Varje deltagare fick först svara på bakgrundsfrågor och därefter återge 
minst ett fall där de misstänkt att ett barn for illa. Antingen återgavs ett fall som ledde till orosanmälan 
till socialtjänsten, eller ett fall som var tveksamt och som inte ledde till orosanmälan. Totalt inkluderades 
27 olika fall med barn som misstänktes fara illa. Webbenkäterna pilottestades av två personer, före de 
skickades ut, där båda deltagarna var sjuksköterskor som jobbar inom barnhälsovården. Detta gjordes 
för att säkerhetsställa att deltagarna förstår de frågor som ställs i enkäten och för att se att svaren kan 
användas för att uppnå syftet med studien (Flanagan, 1954; Urquhart et al, 2003). Dessa två pilotenkäter 
togs inte med i resultatet. Inga förändringar gjordes efter pilottestet. Deltagarna hade sex veckor på sig 
att besvara enkäten. Påminnelse skickades ut till vårdenhetscheferna två gånger, då deltagandet till en 
början var lågt. Svaren på enkäterna var lösenordskyddade och endast författarna och handledaren för 
uppsatsen hade tillgång till svaren. Enkäten finns i bilaga 3. 

Dataanalys 

När data samlats in med hjälp av CIT kan materialet antingen bearbetas deduktivt eller induktivt. I 
denna studie har induktiv ansats använts. Vid en induktiv ansats menas att materialet bearbetas utifrån 
en helhet där kategorisering och teman uppkommer (Carlsson, 2012). Flanagan (1954) beskriver endast 
genomförandet av dataanalysen vid CIT på en övergripande nivå. Författarna har därför valt att 
analysera materialet i linje med tidigare studier där CIT har använts (Ekblad, Malm, Fridlund, Conlon 
& Ronning, 2014; Eriksson, Wikström, Fridlund, Årestedt & Broström, 2016; Gustafsson, Wennerholm 
& Fridlund, 2010; Svensson & Fridlund, 2008). Efter utskrift av samtliga 27 inkluderade 
fallbeskrivningar läste båda författarna noggrant igenom fallen flertalet gånger för att upptäcka likheter 
och skillnader. I steg nummer två identifierades kritiska incidenter i de 27 inkluderade fallen av barn 
som misstänktes fara illa. Framkom liknande incidenter i samma fallbeskrivning valdes den bästa 
incidenten vilken bildade ett beteendecitat. Totalt identifierades 220 beteendecitat som delades in i 
agerande och erfarenhet. Nästa steg innebar att gruppera de olika beteendcitaten i subkategorier, 
därefter kategorier och till sist huvudområden. Detta diskuterades av författarna tills konsensus 
uppnåddes. Resultatet diskuterades även med handledaren, så kallad “peer debriefing” för att styrka 
trovärdigheten (Lincoln & Guba refererade i Wallengren & Henricson, 2012). Sjuksköterskans agerande 
delades in i två huvudområden, fyra kategorier och 11 subkategorier. Analysen resulterade även i att 
sjuksköterskans erfarenhet delades in i två huvudområden, sex kategorier och 13 subkategorier. 
 
 
 
 
 



7 
 

Tabell II. Exempel på analysprocessen 

Beteendecitat Subkategori Kategori Huvudområde 

Sjuksköterskans agerande: 
 
“Pojken var dämpad, rädd 
och tillbakadragen” 

 
 
Att uppmärksamma 
barnets beteende  

 
 
Att uppmärksamma 
tecken hos barnet  

 
 
Att se 
varningssignaler 

Sjuksköterskans erfarenhet: 
 
“Jag kände barnets 
uppgivenhet och rädsla. Jag 
blev illa till mods för barnets 
skull” 

 
 
Att känna empati 
för barnet 
 

 
 
Att känna starka 
känslor i situationen 
 

 
 
Att känna sig 
påverkad av mötet 
med barnet 
 

Etiska överväganden 

Enligt Belmontrapporten skall forskningen utföras i linje med tre övergripande etiska principer: respekt 
för personer, göra gott och rättviseprincipen. Respekt för personer innebär att visa respekt för deras 
autonomi. Att människors åsikter skall tas i beaktning, att personen är självbestämmande, att ge 
nödvändig information för att personen skall kunna fatta ett beslut (Kjellström, 2012). Detta har i 
studien säkerställts genom skriftlig information till deltagarna där uppsatsens syfte tydligt framgick 
samt att deltagandet var frivilligt och deltagaren kunde tacka nej utan att ange orsak genom att inte 
svara på formuläret. "Att göra gott" innebär att se till människans välbefinnande, att inte skada 
deltagarna samt att maximera fördelarna med studien (Kjellström, 2012). I denna studie var därför 
samtliga svar avidentifierade och konfidentialiteten garanterades genom att alla svar som inkom var 
anonyma även för författarna och kunde inte härledas till en specifik deltagare. Då ämnet är av känslig 
karaktär var förhoppningen att konfidentialiteten bidrog till ökad trygghet hos deltagarna och 
minimerade deras känsla av att bli utlämnade. Förhoppningen var också att resultatet bidrar till ökad 
kunskap och förståelse för fenomenet vilket kan vara till hjälp i barnsjuksköterskans arbete och bidra 
till att fler barn som far illa identifieras och fler orosanmälningar görs. Även återkoppling av resultatet 
till deltagarna och deras arbetsplatser bidrar positivt till deras deltagande. Förhoppningsvis har även 
reflektionen deltagarna gjort när de fyllt i formuläret bidragit till att uppmärksamma fenomenet och 
belyst ämnet i deras arbetsgrupp. Båda författarna har en förståelse för deltagarnas upplevelse då de är 
legitimerade sjuksköterskor och har erfarenhet från akutsjukvård respektive barnsjukvård/ 
barnhälsovård. Författarna har även varit delaktiga i ungefär fem orosanmälningar vardera. 
Rättviseprincipen innebär att försvara valet av deltagare till sin forskning, att uppdelningen av fördelar 
och nackdelar vägs mot varandra. Alla fall skall behandlas lika, vilket skall vara utgångspunkten i 
forskningen, men även att kunna se vad som är försvarbart att motivera vid särbehandling inom 
forskning (Kjellström, 2012). I studien var därför samtliga legitimerade sjuksköterskor inkluderade som 
haft misstankar om att ett barn far illa. I studien exkluderades inte allmänsjuksköterskor som arbetade 
med sjuka barn, detta för att ge en rättvis bild av hur det ser ut inom svensk barnsjukvård. 
Sjuksköterskorna som valdes arbetade inom barnsjukvården och inte på barnavårdscentral eller inom 
skolhälsovården. Detta för att dels begränsa uppsatsen men även för att en hel del forskning hittades vid 
litteraturgenomgången som visade på brister inom just barnsjukvården (Paavilainen et al., 2002; Svärd, 
2016a, 2016b; Tingberg et al., 2009). Etisk egengranskning har genomförts enligt Högskolan i 
Jönköpings riktlinjer.  
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Resultat 

Baserat på studiens syfte framkom ett resultat som redovisas utifrån sjuksköterskornas agerande 
(Tabell III) och erfarenhet (Tabell IV). 

Sjuksköterskornas agerande 

Utifrån sjuksköterskornas agerande framkom två huvudområden: Att se varningssignaler och Att 
kritiskt reflektera över situationen. Från huvudområden framkom fyra kategorier som sedan avslutas 
med 11 subkategorier, varav 113 beteendecitat. 
 
Tabell III. Sjuksköterskornas agerande 

Subkategorier Kategorier Huvudområde 

Att uppmärksamma fysiska märken (7 st.) 
Att uppmärksamma barnets beteende (7 st.) 

Att uppmärksamma 
tecken hos barnet   

Att se 
varningssignaler 

Att uppmärksamma föräldrarnas beteende (24 st.) 
Att föräldrarnas berättelse inte stämmer (9 st.) 
Att föräldrarna uttrycker oro (4 st.) 
Att sjuksköterskorna uppmärksammar subtila signaler 
(18 st.) 

Att uppmärksamma 
tecken hos föräldrar 
 

Att ha en ökad tillsyn av barnet (4 st.) 
Att observera samspel mellan barn och föräldrar (5 st.) 
Att samtala med barn och föräldrar (5 st.) 
Att ändra inställning över tid (4 st.) 

Att inhämta 
information om 
barnet och 
föräldrarna 

Att kritiskt 
reflektera över 
situationen 

Att samarbeta med kollegor (26 st.) Att använda olika 
resurser 

Att se varningssignaler 

Att uppmärksamma tecken hos barnet 

Att uppmärksamma barnets fysiska märken  

Sjuksköterskorna misstänkte att något inte stämde när de mötte barn med synliga fysiska symtom. 
Exempelvis brännskador från hett vatten, märken efter snören runt halsen, gamla frakturer, 
drunkningstillbud i pool, skallskada, direkt synliga blåmärken men även blåmärken som upptäcktes 
efter att barnets kläder tagits av. De uppmärksammade också att något inte stod rätt till när 
sjuksköterskorna fann skador som uppkommit på barn i en ålder där detta inte skall hända. “blåmärken 
på rygg och bål på 2 månaders bebis som den inte kan tillfoga själv” (nr 10a). Även tecken på bristande 
tillsyn av barnet eller tecken på omsorgsbrist gav upphov till oro. “Barnet var smutsigt och ovårdat.” 
(nr 1). 

Att uppmärksamma barnets beteende  

Sjuksköterskorna blev oroliga när barnen uppvisade vissa beteenden som t.ex. barn som var hysteriska 
men även tystlåtna, kuvade, rädda och tillbakadragna. Små barn som visade tecken på bristande 
anknytning till sin förälder gjorde också sjuksköterskorna oroliga. “Barnet sökte inte heller sin mamma. 
Var ledsen och tröstade sig själv” (nr 15). En del sjuksköterskor kände oro om barnet visade 
distanslöshet mot personalen eller andra okända vuxna. Barnets ordval kunde också bidra till oro för 
barnet. “Barnet var helt distanslöst mot oss vårdpersonal och väldigt avvaktande mot föräldern. Sa 
saker som inte 4 åring ens ska känna till. Sexuella anspelningar mm.” (nr 10b). 
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Att uppmärksamma tecken hos föräldrar 

Att uppmärksamma föräldrarnas beteende 

Förälderns beteende kunde också väcka sjuksköterskornas misstanke om att allt inte stod rätt till. 
Exempel på oroväckande beteende kunde vara aggressivitet, att föräldern var kraftigt berusad, skrek och 
hotade sitt barn, men även hot mellan föräldrarna eller mot personalen. Föräldern kunde också uppvisa 
överdrivet verbalt tillrättavisande mot sitt barn, nedvärdera sitt barn och/eller ha överdriven 
bacillskräck. “Aggressiv far, låter ej barnet vara själv. Far låter oss ej undersöka barnet, ta kontroller 
mm. Vill att vi ska ha handskar, förkläde mm. Orimlig bakterieskräck. Övriga barn i familjen får inte 
röra någonting. Far hotfull mot personalen” (nr 2). En annan anledning till oro var om föräldrarna inte 
rörde vid sitt barn och/eller inte ville vara involverade eller ta emot information kring sitt barns vård. 
“Mamman i detta fallet brydde sig inte om sitt barn överhuvudtaget. Hon tittade inte ens på hen och 
hen brydde sig inte ens om att söka mamman. Hon ville inte ens gå med ner till röntgen och tröstade 
inte hen, låg med ryggen emot hen och betedde sig väldigt illa och kallt” (nr 18). I vissa fall observerade 
sjuksköterskorna att föräldern hade svårt att hantera och exempelvis trösta sitt barn. “Han sökte med 
sin 2 månader gamla dotter som skrikit mycket hemma. Mamma var inte med. Han hade svårt att 
hantera flickans skrik. Istället för att lyfta upp henne. Fick hon ligga på skötbordet och vi fick uppmana 
honom att ta upp och trösta flickan” (nr 6). Även svårigheter i att samarbeta, där föräldern avvek från 
avdelningen eller akuten och/eller där föräldern försökt ställa läkarnas och sjuksköterskornas ord mot 
varandra gav upphov till oro. Även barn som inkom av anledningar som sjuksköterskorna ansåg borde 
ha gått att undvika, och kanske berodde på bristande uppsikt över barnet var anledning till oro. Om 
föräldern talade nedvärderande till sitt barn, inte hade sökt vård i tid eller inte ville lämna barnet och 
den andra föräldern ensamma kände sjuksköterskorna oro. “Tyckte också det var misstänkt att mannen 
så gärna ville följa med till x-stad (som att han inte ville lämna dem ensamma), trots att vi berättade 
att vi kan ordna tolk” (nr 11). Ibland hade barnens föräldrar synliga symtom på att de blivit utsatta för 
misshandel vilket även föranledde att sjuksköterskorna blev oroliga för barnet. “Jag träffade en 
mamma till ett barn, mamman hade en blåtyra” (nr 21). Det fanns även fall då föräldrarna misstänktes 
vara drogpåverkade eller kraftigt berusade under sjukhusvistelsen. 
 

Att föräldrarnas berättelse inte stämmer 

Sjuksköterskorna påträffade fall där barnets skada inte stämde överens med förälderns förklaring till 
hur skadan uppkommit, inte heller hur skadan såg ut eller dess lokalisation. “Mamma beskrev att 
gossen ramlat ner från soffan. Det är svårt att få blåmärken längs hela ryggen, rumpan och nacken 
av det. Sedan klagade gossen också på ömma vrister” (nr 12). En del föräldrars berättelser stämde inte 
överens, och andra ändrade sin version om hur barnet ådragit sig skadan. “Mammas historia skilde sig 
också lite från gång till gång” (nr 9). En del föräldrar kunde ej redogöra adekvat för hur skadan 
uppkommit, eller verkade undanhålla information kring händelsen. När sjuksköterskorna påtalade 
blåmärken kunde föräldrarna bli förvånade, vilket också gjorde sjuksköterskorna misstänksamma. “Hon 
verkade faktiskt uppriktigt chockad och hade inte sett dem sa hon…” (nr 10). 

Att föräldrarna uttrycker oro 

Föräldrar kunde söka hjälp på akuten för deras barn inte sov och kände en oro över sitt barn att det var 
sjukt. En anmälan kunde då göras för att modern uttalade att hon var utmattad och behövde stöd. 
Föräldrarna uppgav även själva att de blev misshandlade av den andra partnern. Ofta var det modern 
som uttryckte rädsla för barnets far. Ibland var mödrarna misstänksamma mot att fadern misshandlade 
barnet och ibland visste de att så var fallet. “Mamman berättade själv om att hon misstänkte att pappan 
gjorde barnen illa” (nr 8). 

Att sjuksköterskorna uppmärksammar subtila signaler 

Ibland fick sjuksköterskorna bara en känsla av att något inte riktigt stod rätt till. En sjuksköterska 
skriver: “Mannen hade en obehaglig närvaro i rummet. Det var svårt att sätta fingret på det men han 
var väldigt gullig mot flickan på vad som kändes ett onaturligt sätt” (nr 11). Sjuksköterskorna kunde 
även få en känsla av att föräldrarna saknade redskap att ta hand om sitt barn, utan att de hade några 
klara bevis. Sjuksköterskorna uppmärksammade också föräldrar som upplevdes väldigt oroliga för sitt 
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barn och som letade fel på sitt till synes friska barn. “Var dom bara onormalt oroliga? Eller hade dom 
Munchhausen? “ (nr 22). 

Att kritiskt reflektera över situationen 

Att inhämta information om barnet och föräldrarna 

Att ha en ökad tillsyn av barnet 

Om sjuksköterskorna fick misstanke om att ett barn for illa valde de ibland att öka tillsynen av barnet 
då de befann sig på sjukhuset. Exempelvis valde de att placera barnet och familjen i ett övervakat 
väntrum, eller prioritera upp barnet för att minimera risken att familjen skulle avvika. I vissa fall valde 
sjuksköterskorna att närvara extra mycket på rummet för att exempelvis få en ökad insyn i familjens 
dynamik. “Jag försökte närvara mycket på rummet och tex vara med när föräldern gav pojken 
smärtlindrande (i vissa andra fall lämnar vi in medicinen och låter föräldrarna ge medicinen på eget 
ansvar och i lugn och ro)” (nr 22). Vissa familjer fick inte åka hem innan socialtjänsten varit där och 
gjort en bedömning. 

Att observera samspel mellan barn och föräldrar 

I omvårdnaden med barnet observerade sjuksköterskorna samspelet mellan föräldern och barnet. 
Sjuksköterskorna tittade främst efter tecken på bristande anknytning som t.ex. hur föräldern närmade 
sig barnet, talade till barnet, höll i barnet och matade det.  “Observerade samspelet mellan mamma och 
barn och kollade om något var avvikande där.” (nr. 16). Sjuksköterskorna observerade även bra 
samspel mellan barnet och föräldern vilket bidrog till att sjuksköterskornas benägenhet att göra en 
anmälan minskades.  

Att samtala med barn och föräldrar 

Sjuksköterskorna tog sig tid att samtala både med barnet och föräldern för att fråga mer ingående om 
vad som hänt. Det hände också att sjuksköterskorna ifrågasatte händelsen då de inte trodde på det som 
inträffat. ”Jag frågade pojken om han verkligen ramlat ner för soffan. Han tittade ner i golvet och 
skakade på huvudet. Det var då mor bröt ihop och berättade. De var mycket rädda för pappa” (nr 12). 
Ibland uppgav barnens mödrar vad som hänt efter en stunds samtal med sjuksköterskorna. Det fanns 
också tillfällen då sjuksköterskorna konfronterade föräldrarna men där de nekade till anklagelserna. 

Att ändra inställning över tid 

Känslan av att anmäla eller inte kunde förändras under tidens gång. Om sjuksköterskorna spenderade 
mer tid med familjen kunde exempelvis deras känsla av oro avta. “Jag var i början av inställningen att 
hellre göra det en gång för mycket än en gång för lite i början. Men ju mer tid jag spenderade med 
familjen desto lugnare kände jag mig. Dom verkade ha en god kontakt och jag tänkte att deras historia 
kanske förändrades eftersom dom varit så chockad” (nr 9). Sjuksköterskorna kunde även känna oro 
först i efterhand när de fått tid att reflektera över situationen. 

Att använda olika resurser 

Att samarbeta med kollegor 

Många sjuksköterskor valde att diskutera med en läkare eller annan kollega kring barnet och familjen. 
Exempel på annan kollega är en annan sjuksköterska eller undersköterska, kurator, BHV-sköterska eller 
socialtjänsten och polisen. “Diskuterade med mina kollegor, både omvårdnadspersonal och läkare. 
Och kontaktade sedan socialtjänsten samt skrev en skriftlig orosanmälan.“ (nr 4). I de flesta fallen kom 
de överens om att göra en orosanmälan, medan i vissa fall behövde sjuksköterskorna ta tid till att 
reflektera både själva och diskutera med teamet. I en del fall beskriver sjuksköterskorna att de 
rapporterade vad de sett till läkaren utan att beskriva en efterföljande diskussion. Sjuksköterskorna 
beskriver även att de samarbetade med läkaren och skrev en anmälan tillsammans. En del 
sjuksköterskor pratade även ihop sig med en kollega för att upptäcka om föräldrarna ändrade sin 
historia. Sjuksköterskorna kunde också läsa barnets tidigare journal för att upptäcka om barnet hade 
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haft tidigare skadetillfällen. “När jag sedan läste igenom pojkens journal såg jag att han hade varit 
inlagd via ortopedkliniken också med frakturer och någon gång en hjärnskakning. Tillsammans 
tyckte jag att det tydde lite på bristande uppsikt över gossen.” (nr 9). 
 

Sjuksköterskornas erfarenheter 

Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter framkom två huvudområden: Att känna sig påverkad av mötet 
med barnet och Att känna sig stärkt av sin erfarenhet. Utifrån dessa huvudområden framkom sex 
stycken kategorier och tretton subkategorier, baserade på 107 beteendecitat.  
 
Tabell IV. Sjuksköterskornas erfarenheter 

Subkategorier Kategorier Huvudområde 

Att känna empati för barnet (16 st.)  
Att känna ilska gentemot föräldrar (7 st.) 
Att ångra att anmälan inte utfördes (7 st.) 

Att känna starka känslor 
i situationen 

Att känna sig 
påverkad av mötet 
med barnet 

Att känna rädsla att själv råka illa ut (3 st.) 
Att känna osäkerhet om jag har jag gjort rätt i att 
anmäla (3 st.) 
Att möta föräldrarna och vara professionell (9 st.) 

Att känna 
obehagskänslor 

Att inte känna stöd från kollegor (4 st.) 
Att känna osäkerhet då tydliga tecken saknas (9 
st.) 
Att känna osäkerhet i om orosanmälan gör någon 
skillnad (2 st.) 

Att känna sig oerfaren, 
sakna kunskap och 
konkreta bevis 

Att lägga över ansvaret på någon annan (3 st.) Att inte våga stå upp för 
barnet 

Att känna att jag gjort det bästa för barnet (7 st.) 
Att känna att jag tagit mitt ansvar (17 st.) 

Att känna 
tillfredsställelse över sitt 
beslut 

Att känna sig stärkt 
av sin erfarenhet 

Att ta lärdom i framtiden (20 st.) Att bära med sig nya 
erfarenheter 

Att känna sig påverkad av mötet med barnet 

Att känna starka känslor i situationen 

Att känna empati för barnet 

Sjuksköterskorna tyckte det var jobbigt att träffa barn som de misstänkte for illa. De blev illa till mods 
och kände medkänsla med barnet. Sjuksköterskorna tänkte på barnens situation, reflekterade hur 
barnen hade det hemma, hur det skulle bli när barnet återvände hem igen och på hur deras framtid 
skulle bli. “Jag tänkte på hur de hade haft det, under hur lång tid som övergreppen hade pågått samt 
hur de skulle få det nu. Jag tänkte på modern och hennes utsatthet samt barnets otrygga 
hemförhållanden” (nr 4b). De kände nya känslor som påverkade sjuksköterskorna inombords och var i 
vissa fall svåra att hantera. “Det gjorde ont i mitt hjärta att se ett barn som ej får någon kärlek eller 
uppmärksamhet av sin moder. Det var även en ny upplevelse som var svår att hantera.“ (nr 15). 
Sjuksköterskorna kunde själva bli rädda vilket bidrog till en starkare känsla av empati för barnen. “Blev 
rädd, men tänkte; hur har då barnen det i hemmet.” (nr 2). Detta kunde medföra att sjuksköterskorna 
hade svårt att släppa händelsen efter arbetspassets slut. En del tänkte på barnet i efterhand, hur det gått 
för hen och önskade att de hade fått återkoppling från socialtjänsten. 
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Att känna ilska gentemot föräldrar 

Sjuksköterskorna upplevde många känslor i mötet med föräldern. Sjuksköterskorna kunde bli arga på 
föräldrarna och känna avsmak, ilska, irritation och sorg mot dem.  “Jag kände avsmak för 
vårdnadshavarens beteende, samtidigt som jag kände olust över det barnet fick utstå.” (nr 17). Ibland 
kände sjuksköterskorna även ilska mot den andra föräldern som inte hade skyddat sitt barn. “Det var 
väldigt krävande att inte visa ilska gentemot mamman för att hon inte skyddar sitt barn. Samtidigt 
som jag förstod att hon var rädd!” (nr 12).  

Att ångra att anmälan inte utfördes 

En del sjuksköterskor ångrade i efterhand att de inte hade gjort en anmälan. Orsakerna till att de avstått 
från att göra en anmälan kunde vara bristande bevis, att socialen redan var inkopplad eller att läkaren 
inte tyckte en anmälan skulle göras. En oro över att ha missat ett barn som for illa uttrycktes. “Det får 
en att tänka till en extra gång i mötet med andra barn i liknande situationer. Man är rädd att missa 
ett barn som blir misshandlade hemma. Man vill att vården ska hitta alla dessa barn” (nr 11). En del 
sjuksköterskor uttryckte en önskan om att de skulle haft tid att reflektera mer tillsammans med kollegor 
och trodde att de kanske då hade handlat annorlunda. 

Att känna obehagskänslor 

Att känna rädsla att själv råka illa ut 

De sjuksköterskor som gjort en orosanmälan kunde känna rädsla för att själva råka illa ut. De var 
exempelvis oroliga för att föräldern/föräldrarna skulle hämnas. “Händelsen hände väldigt nyligen så 
det har inte hänt så mycket förutom att det kändes olustigt att gå hem från jobbet den aktuella kvällen. 
Förälderns beteende var väldigt olustigt och känslan sa att hen lika gärna skulle kunna vilja hämnas 
på något vis.” (nr 13). Sjuksköterskorna kunde tycka att det kändes obehagligt att sätta sitt namn på 
orosanmälan och var oroliga över vilka eventuella konsekvenser det kunde innebära för dem senare.  

Att känna osäkerhet om jag har gjort rätt i att anmäla 

Sjuksköterskorna tog inte lätt på beslutet att anmäla och kände ofta ambivalens inför beslutet. 
De kunde i efterhand känna osäkerhet om de hade tagit rätt beslut. De kunde exempelvis känna en inre 
stress, rädsla och obehag över att beslutet skulle göra det värre för familjen. De kunde även vara oroliga 
att de hade gjort en orosanmälan på felaktiga grunder. “Att barnet kunde blivit misshandlat fysisk men 
att det var fruktansvärt att anklaga familjen för det om det inte var så” (nr 23b).  

Att möta föräldrarna och vara professionell 

Att informera föräldrarna om att en orosanmälan kommer att göras upplevdes krävande och svårt för 
en del sjuksköterskor. Sjuksköterskorna hade ibland svårigheter att bemöta föräldern om denne betedde 
sig aggressivt eller inte samarbetade. Hen försökte tänka på sitt ordval för att inte förvärra situationen 
vilket var något som tog energi. “Mest krävande var att försöka få föräldern att stanna samt att jag 
verkligen försökte tänka på hur jag uttryckte mig då föräldern vände och vred på varje ord jag sa och 
försökte få det att låta som att jag menade någonting annat.” (nr 13). Sjuksköterskorna upplevde det 
också jobbigt att inte visa irritation och ilska mot föräldern, att behålla ett lugn och att agera 
professionellt. Det kunde också kännas svårt att bemöta föräldrarna när de visste att en orosanmälan 
hade gjorts.  

Att känna sig oerfaren, sakna kunskap och konkreta bevis 

Att inte känna stöd från kollegor 

När sjuksköterskorna fick misstankar om att ett barn for illa gick de ofta med sina misstankar till sina 
kollegor. Fick sjuksköterskorna då inte stöd i sin oro hade de svårt att lita på sig själv och sin egen känsla, 
speciellt om de saknade erfarenhet. Sjuksköterskorna lyssnade alltid till kollegornas uppfattning och när 
de inte fick stöd gjordes ingen anmälan. “Det var också jobbigt att ta upp det med läkaren som direkt 
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sköt ner tanken, vilket gjorde att jag inte vågade lita på mina egna misstankar och gjorde mig osäker 
(jag hade inte jobbat så länge och det var en erfaren läkare)” (nr 9).   

Att känna osäkerhet då tydliga tecken saknas 

Sjuksköterskorna kände osäkerhet i om de skulle göra en orosanmälan eller inte. Oftast för att det 
saknades tydliga bevis eller för att det bara var en känsla om att något var fel som var svår att sätta ord 
på. “Det är svårt när man inte vet och bara kan gå på sin känsla. Man vill gärna ha tydliga symptom 
eller tecken på att ett barn far illa om man ska göra en orosanmälan.” (nr 22). En del sjuksköterskor 
angav att de inte visste vilka tecken de skulle titta efter för att upptäcka ett barn som far illa. 

Att känna osäkerhet i om orosanmälan gör någon skillnad 

Sjuksköterskorna uttryckte även att de var osäkra på om en orosanmälan skulle vara till hjälp för 
familjen. “Jag är fortfarande osäker. Jag tror att familjen var i behov av stort stöd för att ta hand om 
sitt barn. Det är dock svårt när det inte finns några tydliga tecken att gå på. Jag är osäker på om en 
anmälan hade hjälpt dem eller stjälpt dom och fått dom ännu mer oroliga och nervösa” (nr 22b). 

Att inte våga stå upp för barnet 

Att lägga över ansvaret på någon annan 

Ibland valde sjuksköterskorna att inte göra en anmälan utan hoppades att någon annan skulle göra det 
istället. Det kunde i vissa fall bero på bristande erfarenhet eller stress och tidsbrist. “Ville diskutera mer 
med läkaren, men det var en stressig dag och jag hann ej detta, innan barnet hade skrivits hem. 
Hoppades att BUM skulle ta sitt ansvar och utreda och ev. anmäla” (nr 2b). Sjuksköterskorna 
rapporterade ibland över sin oro till nästkommande personal och hoppades att de skulle ta oron på 
allvar.  

Att känna sig stärkt av sin erfarenhet 

Att känna tillfredsställelse över sitt beslut 

Att känna att jag gjort det bästa för barnet 

Att göra en orosanmälan kunde för sjuksköterskorna innebära en känsla av tillfredsställelse över att de 
gjort det bästa för barnet. De uttryckte att barnets behov går först och var glada att de stod upp för 
barnet. Sjuksköterskorna hoppades att deras anmälan räddade ett barn som for illa “Att ett barn kanske 
blev räddat genom att vi upptäckte misshandeln...” (nr 23a). 

Att känna att jag tagit mitt ansvar  

Sjuksköterskor som hade gjort en orosanmälan till socialtjänsten kände att det var deras skyldighet 
gentemot barnet att anmäla. De kände ett ansvar av att agera för barnets bästa, de tvekade inte utan såg 
det som deras skyldighet. De kände också att det var en självklarhet att de skulle anmäla vad de sett till 
socialtjänsten. “Det kändes självklart. Vi måste se till barnets bästa. Det är vår uppgift att anmäla fall 
som detta till soc. Sedan är det deras jobb att utreda om det är en fara för barnet eller inte” (nr 22a). 

Att bära med sig nya erfarenheter 

Att ta lärdom i framtiden 

Att ha mött ett barn som misstänks fara illa, där sjuksköterskorna antingen har gjort en orosanmälan 
eller inte har fått dem att tänka till en extra gång i framtida möten med barn. De har fått ny insikt i hur 
de ska agera vid nästa liknande tillfälle och känner sig säkrare. Sjuksköterskorna önskar att de i 
framtiden kommer vara mer uppmärksamma, agera mer kraftfullt, undersöka barnet mer noga, att vara 
uppmärksamma på att övergrepp förekommer i alla åldrar, ge mer tid och våga lyssna på de som öppnar 
sig. Sjuksköterskorna vill våga stå på barnets sida, och lyssna in relationen mellan barnet och familjen. 
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De vill vara modigare och lita på sin egen inre känsla och hellre göra en anmälan för mycket än för lite. 
Att inte strunta i att göra en anmälan bara för att sjuksköterskorna själva känner osäkerhet eller känner 
sig obekväma upplevdes viktigt. “Det fick mig att fundera på hur viktigt det är att vi i vården vågar se 
barnen som far illa hemma och inte struntar att göra anmälningar för att vi blir obekväma eller 
osäkra” (nr 9). Sjuksköterskorna funderade även på om stressen i vården och tidsbristen påverkade 
möjligheten att upptäcka barnen som far illa samt bristen på för lite tid att reflektera med kollegor. 
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Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvården agerar och vilken erfarenhet 
de har vid misstanke om att ett barn far illa. Studien har utförts enligt CIT. Det finns fyra kriterier en 
studie skall följa enligt Lincoln & Guba (refererade i Wallengren & Henricson, 2012) för att studien skall 
vara tillförlitlig. Kriterierna är; trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet.  
 
Det viktigaste kriteriet anses vara trovärdighet och innebär att styrka att resultatet är giltigt (Lincoln & 
Guba refererade i Wallengren & Henricson, 2012). Författarna har utbildning och klinisk erfarenhet 
inom omvårdnad och har därför en god utgångspunkt för att förstå ämnet. Författarna har träffat barn 
som misstänks fara illa och har varit delaktiga i att skicka in orosanmälningar till socialtjänsten. Båda 
författarna läste och bearbetade befintlig forskning innan studien påbörjades för att få en bred 
förförståelse vilket styrker studiens trovärdighet enligt Lincoln och Guba (refererade i Wallengren & 
Henricson, 2012). Valet av metod anses vara relevant till syftet då CIT anses vara väl lämpad att beskriva 
och analysera informanters agerande och erfarenheter (Fridlund, 2012). CIT låter deltagarna beskriva 
en verklig händelse och inte hur det kunde varit. På så vis kan deltagarnas riktiga upplevda värld 
analyseras vilket också ökar trovärdigheten i resultatet. Enligt Flanagan (1954) är direkta observationer 
att föredra som datainsamlingsmetod vid CIT men Flanagan argumenterar även för att metodens 
användbarhet ökar då retrospektiva händelser kan analyseras och att dessa torde ge bra bild över 
incidenterna. Att göra observationer i denna uppsats bedömdes inte applicerbart då det inte går att 
förutse när en sjuksköterska möter ett barn som misstänks fara illa. Därför valdes ett retrospektivt 
perspektiv där sjuksköterskorna fick återge kritiska fall ur deras minne. Det kan ha inneburit en risk att 
detaljer exempelvis glömts bort eller ändrats när incidenten återberättas. En kritisk incident är dock 
oftast väldigt betydelsefull för informanten och har därför etsats in i minnet även om den skedde för 
länge sedan (Fridlund, 2012). Endast en deltagare angav att hen hade svårt att minnas incidenten. En 
nackdel med CIT kan vara att endast de mest kritiska och ovanliga incidenterna rapporteras av 
deltagarna och att en del incidenter glöms bort eller förblir orapporterade (Fridlund, 2012). Detta 
bedöms ha en liten risk i denna studie då flertalet av deltagarna endast hade varit med om 1-5 
orosanmälningar. Resultatets trovärdighet styrks då resultatet diskuterades kontinuerligt under hela 
analysprocessen med handledaren (peer debriefing) (Lincoln & Guba refererade i Wallengren & 
Henricson, 2012).  
 
Pålitligheten ökar om författarna har beskrivit sin förförståelse (Lincoln & Guba refererade i Wallengren 
& Henricson, 2012) vilket tydligt framgår i denna uppsats. Författarna diskuterade före och 
kontinuerligt under hela studiens gång förförståelsen för att göra den synlig. Författarnas förförståelse 
anses inte ha påverkat resultatet negativt då en induktiv ansats använts och CIT endast kräver en liten 
tolkningsinsats från forskaren (Flanagan, 1954). Inför webbenkäterna har frågorna till enkäten 
bearbetats tillsammans. Två pilottester har utförts innan enkäten skickades ut. Webbenkäterna har 
enskilt tolkats och analyserats för att sedan gemensamt kommit fram till ett resultat. Anonyma 
frågeformulär användes och valdes dels då vid en intervju kan informanterna påverkas av relationen till 
den som håller i intervjun, hur intervjun är upplagd och hur erfaren personen är som håller i intervjun 
(Ryan, Coughlan & Cronin, 2009), men också för att förhoppningsvis hinna få in fler incidenter att 
analysera. En nackdel med skriftliga formulär var att en del informanter endast gav kortfattade 
beskrivningar och det finns därmed en risk att nyanser i dessa incidenter missats. Det finns även en risk 
att deltagarna inte förstod frågorna i webbenkäten, vilket hade gått att undvika vid en intervju. Risken 
för detta minimeras då formuläret pilottestades före användning. Ur ett etiskt perspektiv föranledde 
förhoppningsvis anonymiteten och konfidentialiteten i webbformulären dessutom till ett ärligare 
resultat än exempelvis intervjuer hade gett då ämnet är av känslig karaktär. Pålitligheten har styrkts 
genom att samtliga sjuksköterskor på de valda arbetsplatserna inkluderades som haft misstankar om att 
ett barn far illa. Detta var vår utgångspunkt. Efter en påminnelse om att fylla i webbenkäten påtalade vi 
att alla sjuksköterskor skulle få möjligheten att svara. Svaret från en av akutmottagningarna var att den 
personen själv valt ut vem som skulle få enkäten, de sjuksköterskor hen antog ha tid för vår enkät. Istället 
för att skicka ut till alla sjuksköterskor gjorde denna person ett eget urval av 19 sjuksköterskor. Hur 
många sjuksköterskor hen valt bort framkom ej och var inget som frågades efter utan valet gjordes att 
avvakta tills insamlingsprocessen var färdig för att se hur många incidenter som framkommit. Efter sex 
veckor framkom 220 incidenter vilket bedömdes tillräckligt då Flanagan (1954) anger att ungefär 100 
incidenter behövs för att synliggöra alla aspekter. Vår bedömning är att få nya aspekter hade 
framkommit även om fler sjuksköterskor hade svarat på enkäten.  
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Bekräftelsebarhet innebär att det resultat som framkommit är det som webbenkäterna gett (Lincoln & 
Guba refererade i Wallengren & Henricson, 2012). Varje steg i forskningsprocessen har tydligt beskrivits 
samt har studien styrks med citat från enkäterna. Detta för att stärka bekräftelsebarheten (Lincoln & 
Guba refererade i Wallengren & Henricson, 2012) och ger på detta sätt möjlighet för läsarna att bedöma 
giltigheten i studien. Noggrannheten i analyserna kan öka när fler personer analyserar materialet och 
sedan jämför resultatet (Carlsson, 2012). En diskussion mellan författarna, samt mellan författarna och 
handledare, har förts genomgående under analysens gång för att eliminera risken för forskarbias eller 
förutfattade meningar (Urqhart et al., 2003). 
 
Överförbarheten innebär att en diskussion skall föras om studiens resultat går att använda i andra 
situationer och sammanhang (Lincoln & Guba refererade i Wallengren & Henricson, 2012). Studiens 
resultat anses kunna appliceras på andra yrkesgrupper som jobbar med barn. Tillvägagångssätt av 
metod och analysprocess har noggrant beskrivits vilket gör det möjligt att upprepa studien om så önskas. 
Sammantaget bedöms studiens tillförlitlighet vara hög. 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskornas agerande 

Sjuksköterskorna i denna uppsats uppmärksammade många olika typer av barnmisshandel, både fall 
där det tydligt framkom att barnen for illa och fall där det inte var lika lätt att upptäcka. Detta tyder på 
att sjuksköterskornas vårdande genomsyras av Swansons (1991) begrepp Knowing, där 
sjuksköterskorna försöker förstå patienternas livsvärld och är öppna för att allt inte är som det utger sig 
för att vara, vilket krävdes för att identifiera vissa barn. Sjuksköterskorna uttryckte att det var svårt att 
upptäcka psykisk misshandel då det ofta saknades konkreta bevis. Detta styrks även av Piltz och Wachtel 
(2009). Detta är problematiskt då det är emotionell misshandel som ger flest negativa symtom i vuxen 
ålder (Dias, Sales, Hessen & Kleber, 2015). Barn med funktionsnedsättning är en grupp som inte 
representeras i resultatet, även om de löper ökad risk att fara illa (Paavilainen & Flinck, 2013). Detta kan 
antingen bero på att det är en underrapporterad grupp, eller så var det en slump att ingen sjuksköterska 
valde att ta upp ett sådant fall.   
 
I resultatet framkom att missbruk och att den ena föräldern blivit misshandlad var något som 
uppdagades och föranledde en orosanmälan. Det bedöms positivt att dessa fall rapporterades till 
socialtjänsten. Frågan är hur väl de som arbetar inom vuxenvården känner till dessa riskfaktorer som 
till exempel att om en förälder är påverkad av alkohol eller droger, eller blir misshandlad av den andra 
föräldern, är det stor risk att även barnet far illa (Jouriles et al., 2008)? Om de saknar dessa kunskaper 
finns risk att barn som far illa missas och inte får den hjälp de förtjänar. Enligt Diderich et al. (2015) 
missas en del barn som far illa inom vuxenvården på grund av faktorer som att personalen glömmer att 
fråga om patienten har barn, eller så struntar de i att anmäla om föräldern uttrycker att de redan har 
extra socialt stöd. Vidare så argumenteras för att detta är ett hinder som lätt kan övervinnas med hjälp 
av utbildning till personal på akuten och automatiska meddelanden i datasystemen som exempelvis 
anger att patienten har barn.  
 
I resultatet framkom att sjuksköterskorna ibland kände osäkerhet kring tecken på att ett barn far illa. 
De uttryckte även att brist på erfarenhet var ett hinder för att upptäcka barnen och att anmäla till 
socialtjänsten. Detta styrks även av Piltz och Wachtel (2009) samt Fraser et al. (2010) som menar att 
sjuksköterskor med specialistkunskaper är mer benägna att göra en orosanmälan. Detta förekommer 
även inom andra yrkeskategorier då exempelvis läkare med specialistutbildning anmäler oftare än 
allmänläkare (Van Haeringen, Dadds & Armstrong, 1998). Inom svensk barnsjukvård är många 
sjuksköterskor som arbetar med barn inte specialistutbildade vilket kan innebära en ökad risk för att 
barn som far illa inte identifieras. Detta kan relateras till Swansons (1991) Doing for som innebär att 
sjuksköterskan ska vårda patienten på samma sätt som hen själv skulle vilja bli vårdad. Detta kan tolkas 
som att vårdandet bör utföras av en specialistutbildad sjuksköterska som med större sannolikhet har 
kunskapen och erfarenheten av att se och hjälpa barnen som far illa.  
 
I denna studie framkom att läkarna ibland motsatte sig sjuksköterskornas oro och inte tyckte att en 
anmälan skulle göras. Detta kan diskuteras i relation till lagen om anmälningsskyldighet som tydligt 
anger att varje misstanke om att ett barn far illa ska anmälas till socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2014). 
Alltså har sjuksköterskorna i dessa fall gjort avkall på anmälningsskyldigheten, men även läkaren då all 
oro ska tas på allvar. Detta anser vi vara ett problem och ett hinder för att barn som far illa ska få hjälp. 
Ett annat klimat på arbetsplatserna där inställningen är att alltid göra en orosanmälan vid minsta oro, 
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och att stötta varandra hade kanske kunnat göra skillnad för barnen som far illa. Ett flertal studier 
påvisar att det finns stora brister inom samtliga yrkeskategorier inom barnsjukvården. I en svensk studie 
av Svärd (2016a) framkom att sjuksköterskor som jobbar med barn har lägre kunskaper om barn som 
far illa än läkare och kuratorer. Vidare har Tingberg et al. (2009) granskat 929 svenska journaler på en 
barnakutmottagning där barn mellan 0- 18 månader inkom med apné, skallskada, medvetslöshet eller 
död. I 47 av dessa 929 journaler utfördes en CT som kunde påvisa att barnet ådragit sig en skada. Studien 
påvisar att det i 23 av 47 journaler tidigt framkom tydliga riskfaktorer i anamnesen för misstanke om 
att ett barn far illa. I endast fem av dessa 47 journaler fanns dokumenterad misstanke kring 
barnmisshandel. Av dessa 23 var 11 st. barn under 4 månader. Svärd (2016a) menar att alla 
yrkeskategorier måste involveras så att slumpen inte avgör om ett barn som far illa ska få hjälp. I 
Nederländerna finns ett nationellt hjälpmedel för att upptäcka om ett barn far illa, men i en nyligen 
gjord undersökning där både sjuksköterskor och läkare tillfrågats är flertalet medvetna om hjälpmedel 
men få använder det. Hjälpmedlet är till för att upptäcka barnmisshandel tidigt och innefattar sju steg. 
Första steget innebär att göra en riskanalys, vidare att diskutera med kollegor som är specialister inom 
barnmisshandel. Steg sex handlar om att agera och sista steget att följa upp (Konijnendijk, Boere-
Boonekamp, Fleuren, Haasnoot & Need, 2016). Vi efterfrågar ett liknande nationellt program i Sverige. 
 
Tidsbrist och stress togs upp som en anledning att sjuksköterskorna inte hinner med att göra en 
orosanmälan vilket Svärd, (2016b) styrker. Vi anser att tidsbrist och stress inte ska vara en anledning 
till att ett barn som far illa missas och en orosanmälan inte blir av. Detta är något som behöver lösas på 
organisatorisk nivå. 

Sjuksköterskornas erfarenheter 

Resultatet visade att sjuksköterskorna som misstänkte att ett barn for illa kände många känslor. De 
kände stark empati för barnet och samtidigt en avsky eller ilska mot den som gjort barnet illa vilket även 
tidigare forskning visar (Söderman & Jackson, 2011). Detta är i linje med en del i Swansons (1991) 
omvårdnadsprocess och begreppet Being with som innebär att sjuksköterskan ska dela patientens 
känslor och att patientens känslor är viktiga. Sjuksköterskorna i denna uppsats upplevde dock 
svårigheter i att ha ett professionellt bemötande i vissa fall, kanske på grund av dessa starka känslor. 
Enligt Tingberg et al. (2008) kan detta leda till att sjuksköterskan undviker att möta barnet och familjen 
utan konkret anledning vilket motsätter sig begreppet Being with (Swanson, 1991) där vårdandet 
innebär att finnas där för patienten. Detta tolkas som att sjuksköterskorna som möter dessa barn är i 
behov av extra stöd från kollegor och från sin arbetsplats för att hantera sina känslor och behålla ett 
professionellt bemötande. 
 
Sjuksköterskorna som gjort en orosanmälan kände känslor av tillfredsställelse att de förhoppningsvis 
hjälpt barnet. Sjuksköterskornas starka känslor av ansvar för barnet och tillfredsställelse över att ha 
anmält kan kopplas till Swansons (1991) Maintaining belief där sjuksköterskan i sitt vårdande känner 
hopp om att barnet ska få en ljusare framtid. Sjuksköterskorna kunde även känna känslor av obehag när 
de gjort en orosanmälan och var rädda att de hade gjort anmälan på felaktiga grunder. De kunde också 
vara osäkra på om de skulle anmäla eller inte och avstod ibland trots att oro för barnet fanns. Den som 
gör en orosanmälan behöver aldrig vara orolig då en anmälan som är gjord på ogrundade misstankar 
inte skadar barnet eller familjen (Svärd, 2014). En del i vårdandet av barn som far illa är Enabling som 
innebär att sjuksköterskan genom sitt vårdande kan hjälpa patienten genom förändringar i livet 
(Swanson, 1991). När ett barn far illa kan sjuksköterskan hjälpa barnet till en positiv förändring genom 
att göra en orosanmälan och på så sätt förhoppningsvis bidra till en ljusare framtid för barnet. Om en 
orosanmälan däremot inte görs, och barnet faktiskt far illa, får barnet ingen hjälp att ta sig ur sin 
livssituation och uppnå hälsa. Detta kan tolkas som att det alltid är en större risk att inte anmäla sin oro 
till socialtjänsten än att göra det.  

Slutsats 

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna ser varningssignaler baserat på tecken hos barnen och 
tecken hos föräldrarna. Sjuksköterskorna reflekterar kritiskt över situationen och inhämtar kunskap 
kring familjen och använder olika resurser för att identifiera barnen. Resultatet visar även att 
sjuksköterskorna känner sig påverkade av mötet med barnen men samtidigt stärkta av sina erfarenheter. 
Det framkom att sjuksköterskorna inte alltid anmäler till socialtjänsten trots att de känner en oro för 
barnen. Detta kan bero bland annat på brist på stöd från kollegor, stress, brist på kunskap och brist på 
erfarenhet. För att minimera risken att ett barn som far illa inte identifieras är det av vikt att 
sjuksköterskor får en ökad kunskap i ämnet och därmed ökad trygghet i att göra en orosanmälan. Ett 
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behov har uppmärksammats att forska och ta fram ett svenskt nationellt hjälpmedel för att identifiera 
fler barn som far illa och vara ett stöd för sjuksköterskan i anmälningsprocessen. 

Kliniska implikationer 

Inom barnsjukvården kan resultatet användas på flera sätt och bidrar till en ökad förståelse kring 
sjuksköterskornas agerande och erfarenheter av att misstänka att ett barn far illa. Det har identifierats 
att ett behov finns hos sjuksköterskan av mer utbildning kring barn som far illa och föreslås vara en del 
av introduktionen på arbetsplatsen. Det är även viktigt att stötta varandra när en kollega har misstankar 
om att ett barn far illa samt att ha ett öppet klimat kring ämnet på arbetsplatsen. Resultatet visar även 
att sjuksköterskorna som möter dessa barn känner sig påverkade av situationen och kan vara i behov av 
extra stöd. På organisatorisk nivå identifierades ett behov av att sjuksköterskan får extra tid för barnet 
och möjligheten att skriva en orosanmälan. 
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Bilaga 1  

Informationsbrev till verksamhetschef/avdelningschef 

Information om datainsamling till magisteruppsats    
Vi är två leg. sjuksköterskor som studerar vid Hälsohögskolan i Jönköping till specialistsjuksköterska 
med inriktning mot barn och ungdomar. Under våren skriver vi vårt examensarbete på 15 
högskolepoäng, med syftet att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvården agerar och 
vilken erfarenhet de har vid misstanke om att ett barn far illa. 
Att som barn bli utsatt för misshandel eller försummelse inom familjen får konsekvenser både direkt 
och längre fram för barnet. Exempelvis leder det till lägre skattad livskvalitet i vuxen ålder. Det är bl.a. 
sjuksköterskans uppgift att uppmärksamma och se till att barn som far illa eller riskerar att fara illa får 
vård och/eller omhändertagande. Studier har visat att läkare och kuratorer anmäler oftare än 
sjuksköterskan. Studier visar även att sjuksköterskan ibland har svårt att avgöra när en orosanmälan 
skall göras och ibland avstår trots att en viss oro finns för barnet. 
 
Syftet med magisteruppsatsen är att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvården 
agerar och vilken erfarenhet de har vid misstanke om att ett barn far illa. 
 
Tillfrågan om deltagande   
Vi vill genom detta informationsbrev tillfråga er om vi i under sex veckor efter Ert och 
avdelningschefernas, XXX & XXXX får tillåtelse att maila ut en webbenkät till de sjuksköterskor som 
arbetar på XXXX. Webbenkäten finns tillgänglig för era medarbetare under sex veckor. De som svarar 
på enkäten är leg. sjuksköterskor som tänkt göra en orosanmälan och /eller har gjort en orosanmälan 
och vill dela med sig av sin erfarenhet kring detta. Vi vill få Ert godkännande genom att ni mailar tillbaka 
till någon av oss, där ni godkänner att vi skickar ut webbenkäter och påbörjar vår datainsamling hos er.  
 
Hantering av data   
Enkäterna kommer analyseras enligt critical incident technique och användas till vår magisteruppsats i 
vår specialistutbildning med inriktning mot barn och ungdomar vid Hälsohögskolan i Jönköping. Den 
insamlade data kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att i det resultat som publiceras i 
magisteruppsatsen kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. Om intresse finns återkopplar 
vi gärna vårt resultat. 
  
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:   
Student: Emelie Lantz, leg. sjuksköterska, laem1587@student.ju.se  
Student: Martina Peterson, leg. sjuksköterska, pema1509@student.ju.se 
Handledare: Maria Björk, Barnsjuksköterska, Docent vid Högskolan i Jönköping, maria.bjork@ju.se 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till deltagare 

Information om datainsamling till magisteruppsats 
Vi är två sjuksköterskor som studerar vid Hälsohögskolan i Jönköping till specialistsjuksköterska med 
inriktning mot barn och ungdomar. Under våren skriver vi vårt examensarbete på 15 högskolepoäng, 
med syftet att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvården agerar och vilken 
erfarenhet de har vid misstanke om att ett barn far illa. 
 
Att som barn bli utsatt för misshandel eller försummelse inom familjen får konsekvenser både direkt 
och längre fram för barnet. Tidigare studier visar exempelvis att dessa barn skattar sin livskvalitet lägre 
i vuxen ålder.  
 
Syfte är att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvården agerar och vilken erfarenhet 
de har vid misstanke om att ett barn far illa. 
 
Tillfrågan om deltagande  
Denna information vänder sig till dig som har tänkt göra en orosanmälan eller gjort en orosanmälan vid 
misstanke om att ett barn far illa. Du tillfrågas eftersom du är leg. sjuksköterska. Du jobbar dagligen 
med att träffa barn i alla åldrar. Önskemålet är att få med just dina tankar och ord kring din erfarenhet 
av att göra en orosanmälan. Du kommer att få fylla i en webbaserad enkät med flertal frågor, där vi 
önskar att du skriver så utförligt som möjligt. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och så att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avstå från deltagande 
utan att ange orsak genom att inte skicka in ditt svar.  
 
Hantering av data  
Svaren från enkäterna kommer sammanställas och användas till vår magisteruppsats i vår 
specialistutbildning med inriktning mot barn och ungdomar vid Hälsohögskolan i Jönköping. Den 
insamlade data kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att i resultatet som publiceras i 
magisteruppsatsen kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. 
 
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:  
Student: Emelie Lantz, leg. sjuksköterska, laem1587@student.ju.se 
Student: Martina Peterson, leg. sjuksköterska, pema1509@student.ju.se 
Handledare: Maria Björk, Barnsjuksköterska, Docent vid Högskolan i Jönköping,  maria.bjork@ju.se 
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Bilaga 3  

Webbenkät 

Din erfarenhet av orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa  
"Barn som far illa" definieras i denna enkät som när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller 
psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande 
behov.   
Dina svar är anonyma.      *Obligatorisk 

______________________________________________________________________ 
Del 1 

Var arbetar du? *  

/ Regionsjukhus / Universitetssjukhus / 

Utbildning? *  

Specialistsjuksköterska med inriktning mot barn och ungdom / Allmänsjuksköterska / Annan 

specialistutbildning 

Arbetslivserfarenhet * Hur många år har du arbetat med barnsjukvård/barnhälsovård? 

/ 1-5 år / 5-10 år / Över 10 år / 

Känner du att du har tillräcklig kunskap kring tecken på att ett barn far illa? *  

/ Ja / Nej / 

Om du svarade NEJ på ovanstående fråga, vilken kunskap upplever du att du saknar?  

Svar: /  / 

Hur många orosanmälningar har du uppskattningsvis gjort? *  

/ Inga / 1-5 st / 5-10 st / Mer än 10 st /   Inga = direkt till del 4 

________________________________________________________________ 

Del 2 

HÄR BESKRIVER DU EN SPECIFIK INCIDENT/SITUATION DÄR DU GJORDE EN 
OROSANMÄLAN 
Utgå från den specifika incidenten i ALLA dina svar. Var vänlig och svara på frågorna så UTFÖRLIGT 
som möjligt. Alla dina svar är anonyma och kan inte härledas till dig. Kom ihåg att avidentifiera de 
inblandade personerna. 
 
Var skedde den kritiska incidenten/situationen som gav dig misstankar om att ett barn for illa?* 

Kan du ge en detaljerad beskrivning av vad som hände? Var vänlig skriv så utförligt som möjligt. * 

Varför var incidenten kritisk för dig? Dvs vad var det som gjorde att du anmälde? * 

Vad gjorde du i samband med incidenten? Dvs hur handlade du när du kände en oro för barnet? * 

Vad var din inställning vid incidenten? Dvs hur ställde du dig till att göra eller inte göra en 

orosanmälan i just detta fallet?* 

Vad tänkte du på under och efter incidenten/situationen som gav dig misstankar om att ett barn for 

illa?* 

Vad kände du under och efter incidenten/situationen som gav dig misstankar om att ett barn for illa?* 

Vad fann du mest krävande i incidenten/situationen som gav dig misstankar om att ett barn for illa?* 

Vad har den här incidenten/händelsen inneburit fortsättningsvis för dig? 

Vilka symtom bidrog till att du skickade en orosanmälan? * 

Tyckte du att det var lätt att rent tekniskt skicka in en orosanmälan till Socialtjänsten? * 



 

 
 

/ Ja / Nej / 

________________________________________________________________ 
Del 3 

Har du någon gång haft misstankar om ett barn far illa men valt att inte göra en orosanmälan? * 

/ Ja / Nej     Nej = direkt till del 5 

______________________________________________________________________ 

Del 4 

Här beskriver du en incident/situation där du har haft misstankar om att ett barn far illa, men valt att 
INTE göra en orosanmälan. Kom ihåg att endast utgå från den specifika incidenten i alla dina svar. Var 
vänlig svara på frågorna så UTFÖRLIGT som möjligt. Dina svar är anonyma och kan inte härledas till 
dig. Tänk på att avidentifiera de inblandade familjerna. 
 
Var skedde den kritiska incidenten/situationen som gav dig misstankar om att ett barn for illa?* 

Kan du ge en detaljerad beskrivning av vad som hände? Var vänlig skriv så utförligt som möjligt. * 

Varför var incidenten kritisk för dig? Dvs vad var det som gjorde att du funderade på att göra en 

orosanmälan? * 

Vad gjorde du i samband med incidenten? Dvs hur handlade du när du kände en oro för barnet? * 

Vad var din inställning vid incidenten? Dvs hur ställde du dig till att göra eller inte göra en 

orosanmälan i just detta fallet? * 

Vad tänkte du på under och efter incidenten/situationen som gav dig misstankar om att ett barn for 

illa? * 

Vad kände du under och efter incidenten/situationen som gav dig misstankar om att ett barn for illa? 

* 

Vad fann du mest krävande i incidenten/situationen som gav dig misstankar om att ett barn for illa?* 

Vad har den här incidenten/händelsen inneburit fortsättningsvis för dig? * 

Vilka symtom gjorde att du övervägde att skicka en orosanmälan? * 

______________________________________________________________________ 

Del 5 

Genom att skicka in dina svar godkänner du ditt deltagande i studien. Stort tack för din medverkan! 

/Skicka in svar/ 

 
 
 


