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Abstract 
Background Child maltreatment has since 1979 been a punishable crime according to Swedish 
law but is still occurring in society today. All sorts of physical, psychological, sexual violence, 
neglect and exploitation of an individual under 18 years old was qualified as child maltreatment. 
Previous research has found an insecurity among nurses when they met children exposed to 
maltreatment. Nurses can encounter these children and are obligated trough duty to notify and 
report when they suspect child maltreatment. Aim The aim of this study was to illustrate nurses´ 
experiences of suspected child maltreatment or child maltreatment. Method A literature review 
was conducted with a qualitative approach. Ten qualitative studies from Cinahl and Pubmed was 
reviewed for quality assurance and analyzed by Friberg’s five-step analysis. Result The analyze 
of the study resulted in three themes and eight subthemes. The first theme, Complex meetings, was 
about experiences in being a professional and challenges in the meeting.  The second theme, 
complicated assignments, described how nurse’s experienced to assess the child’s situation, to 
make a report and the cooperation with authorities. The third and last theme, inhibitory and 
promotional activities, exposed the nurse’s view on receiving support and education and the 
support for children and parents. Conclusion Nurses experienced that it was important to be 
available and to build a relation with the child so the child could feel safe to tell about the 
mistreatment. It has also been shown that the nurse experienced complex emotions in the meeting 
with both the child and the parents and that it was not always clear to the nurse when to report 
child maltreatment. There was a need for more information and education for the nurse within the 
topic of child maltreatment. Also, the nurse experienced a need for better cooperation with the 
authorities that oversees cases of child maltreatment. Keywords Child abuse, Child maltreatment, 
Nurses´ experiences, Nursing, Qualitative study. 
 



   
 

   
 

 
Populärvetenskaplig sammanfattning 
Att komma i kontakt med barn som far illa är något som alla sjuksköterskor kan komma att göra. 
Detta är en litteraturbaserade studie med analys av kvalitativa artiklar som visar att det utifrån flera 
perspektiv är både svårt och komplext. 
 
Denna studies resultat visar att sjuksköterskor upplever att det finns både viktiga och svåra delar i 
mötet och att det kan vara svårt att vara professionell, även om det eftersträvas. Det upplevs som 
att det finns faktorer som både kan underlätta och försvåra en bedömning och likaså som påverkar 
om sjuksköterskan utfärdar en anmälan. Att göra en anmälan har en känslomässig påverkan på 
sjuksköterskan och samverkan med myndigheter upplevs som svår och bristande.  
 
Sjuksköterskan har erfarenheter av att stödet är otillräckligt och upplever att de vill ha mer support 
från både kollegor och professionellt stöd. För att kunna känna sig mer trygga inför dessa 
situationer önskar de få mer utbildning kring barn som far illa. Sjuksköterskan ser också att det 
finns ett stödbehov hos familjerna och barnen. Att kunna ge stöd upplevs viktigt men ibland svårt 
om familjen inte vill ta emot det eller när åtgärder riskerade att bryta barnets förtroende för 
sjuksköterskan. Verksamheter och supportgrupper upplevs vara ett bra stöd och att samarbete med 
skola kan underlätta för barnet. 
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Inledning 
Sjuksköterskan har en betydande roll i att möta barn som far illa och genom att belysa hens 
erfarenheter inom området kan sjuksköterskans kompetensområde utvecklas för att hjälpa och 
upptäcka barn som far illa. Mellan 2008 och 2017 har en ökning av 37 % skett av anmälda brott 
där misshandel mot barn förekommer. Under år 2017 anmäldes cirka 23 600 misshandelsbrott mot 
barn i åldern 0–17 år i Sverige. Sjuksköterskan kan i sitt yrke möta barn som misstänks fara illa 
eller som far illa där barnet kan vara antingen patient eller anhörig. I sjuksköterskans profession 
ingår det att stödja både patienter och närstående. Varje civilperson bör utföra anmälan vid 
misstanke eller vetskap om att barn far illa, sjuksköterskan har däremot en skyldighet att göra en 
orosanmälan och att följa riktlinjer samt lagar (Barnkonventionen och Socialtjänstlag) som säger 
att barnets främsta alltid ska komma först. 
 
Genom att belysa sjuksköterskors upplevelser av att möta barn som misstänks fara illa eller som 
far illa kan det visa på hur sjuksköterskans omvårdnadsroll kan främjas i dessa situationer. Detta 
kan i sin tur ge bättre möjligheter för sjuksköterskan att upptäcka att barn far illa och utföra 
åtgärder för barnets bästa. 
 

Bakgrund  
Barn har rätt att få trygghet, god uppfostran och god omvårdnad. Hänsyn ska tas till barnets person 
och barnet får inte bli utsatt för kränkande behandlingar såsom exempelvis kroppslig bestraffning 
(Föräldrabalk, 1949:381). När sjuksköterskan uppmärksammar att ett barn misstänks fara eller far 
illa har sjuksköterskan en yrkesplikt att göra en orosanmälan till Socialtjänsten (Socialtjänstlagen, 
SFS 2001:453). Enligt Statens offentliga utredningar (2001) är antal rapporter av barnmisshandel 
låg och endast en liten del av barn som misstänks fara illa anmäls.  
 

Barn som far illa 
Begreppet barn som far illa grundar sig i det engelska child maltreatment (Lundén, 2010). World 
health organisation (WHO) beskriver child maltreatment som alla typer av fysiskt, psykiskt och 
sexuellt våld, försummelse och utnyttjande som medför en faktisk eller potentiell skada gentemot 
en person under 18 år (World Health Organization, 2016). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
definieras begreppet barn som varje individ under 18 år. Det som är bäst för barnet ska vara 
slutgiltigt i beslutet angående vård-och behandlingsinstanser och alla åtgärder som involverar barn 
ska tas i särskilt beaktande (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2001:453).  
 
Misshandel omfattas enligt Brottsbalken av när en person orsakar en annan person fysisk skada, 
sjukdom eller smärta. Det kan också vara när en individ sätts i maktlöshet av en annan person 
(Brottsbalk, SFS 1962:700). World Health Organization (1999) beskriver fysisk misshandel mot 
barn som att barnet får en skada eller hade kunnat få en fysisk skada från en händelse som 
vanligtvis ska vara kontrollerbar av barnets vårdnadshavare eller av en person som är i den 
positionen. Oavsett om det är en enstaka händelse eller upprepade händelser räknas det som fysisk 
misshandel (World Health Organization, 1999). 
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Psykisk misshandel innebär att barnet inte får möjlighet att utvecklas på ett rimligt sätt, brist på 
stöd i omgivningen eller att barnet inte har en person i sitt liv som barnet kan fästa sig vid. Likaså 
vid handlingar som orsakar skada eller orsakar risk för skada mot barnets hälsa eller utveckling 
(World Health Organization, 1999). Känslomässigt våld definieras som när icke-kroppsliga former 
av illvillig behandling utförs, såsom hot, diskriminering, förlöjligande, förnedring och begränsning 
av barnets rörlighet inskränks (World Health Organization, 2018). Statens offentliga utredningar 
(2001) menar att psykisk barnmisshandel innebär att ett barn utsätts för nedvärderande kritik, 
destruktiv behandling eller emotionellt lidande medvetet och oftast vid upprepade tillfällen av en 
vuxen person. Är enstaka händelser tillräckligt grova kan även de känneteckna psykisk 
misshandel. 
 
Försummelse beskrivs som misslyckande att tillgodose barnets behov avseende hälsa, 
känslomässig kontakt, näring, utbildning, miljö och att leva under säkra förhållanden så att barnet 
inte skadas. Detta inom gränser som anses rimliga för vårdnadshavaren (World Health 
Organization, 1999). Tecken på att ett barn försummas är bland annat bristande hygien, olämpliga 
kläder för årstiden, barnet är ofta hungrigt när hen lämnar hemmet, har undermålig tandstatus och 
att barnets hälsostatus försämras under lov och ledigheter (Lucas & Otterman, 2014). Försummelse 
under barndomen kan innebära en livslång negativ påverkan inom psykisk hälsa. Forskning visar 
att med rätt tillvägagångssätt kommer barn som utsätts för försummelse att berätta om sina 
missförhållanden (Daniel, Taylor & Scott, 2010). Att tidigt upptäcka potentiell försummelse hos 
barn gör det möjligt att förhindra försummelse (World Health Organization, 2016). 
 
Definition av sexuellt våld innebär att sexuell kontakt eller sexuellt handlade, har utförts eller 
försök har gjorts, där samtycke inte funnits (World Health Organization, 2018). I Sverige ska den 
person som genomför ett samlag, eller utför en handling som är jämförbar med ett samlag, med en 
individ under 15 år dömas för våldtäkt mot barn. Enligt Brottsbalken (SFS 1962:700) är det 
straffbart att utföra en gärning som avses ovan med ett barn mellan 15–18 år och som är nära 
besläktad till förövaren eller fostras av förövaren (Brottsbalk, SFS 1962:700). 
I en studie från 2017 har en nationell kartläggning gjorts på 4700 elever i årskurs nio i grundskolor 
och årskurs två i gymnasieklasser angående huruvida eleverna har blivit utsatta för fysisk, psykisk 
och sexuell misshandel någon gång i livet. Studien visade att de vanligaste förövarna inom både 
fysisk och psykisk barnmisshandel är biologiska- eller adoptivpappor, därefter biologiska- eller 
adoptivmammor. Av sexuella övergrepp är den vanligaste förövaren en jämnårig person, därefter 
en okänd, vuxen person (Jernbro & Janson, 2017). Vårdnadshavaren har en grundläggande 
skyldighet att se till att barnets behov blir tillgodosedda (Föräldrabalk, 1949:381) men 
yrkespersoner inom myndigheter och i verksamheter bland barn har även en plikt att anmäla dessa 
missförhållanden (Socialtjänstlagen, SFS 2001:453).  
 
Historiskt och globalt perspektiv på barn som far illa 
Barnaga i hemmet var tillåtet till år 1979 då Sverige blev det första landet att lagstadga ett förbud. 
Från och med år 1982 kan misshandel i hemmet skapa allmänt åtal. Bergenlöv (2009) beskriver 
att allmänt åtal möjliggör att fler situationer där barn far illa uppmärksammas då det innebär att 
alla kan utföra anmälan och inte endast den som utsatts eller dess vårdnadshavare (Bergenlöv, 
2009). Synsättet på vad aga innebar skiljde sig förr från ordets betydelse idag. Aga ansågs 
historiskt sett grunda sig i en kärleksfull handling gentemot barnet, från att varsamt förmana eller 
allvarligt varna till som sista utväg fysiskt aga om de tidigare åtgärderna inte hjälpt (Berglund, 
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2007). Ordets mening har stegvis förändrats till att på senare år näst intill endast förknippas med 
fysisk bestraffningen gentemot barn (Bergenlöv, 2009). 
 
Skillnader kring synen på barn som far illa visar sig idag globalt. Av världens barn är 10 procent 
lagligt skyddade mot fysisk bestraffning i och utanför hemmet (The global initiative to end 
corporal punishment of children, 2018). United Nations International Children's Emergency Fund, 
(UNICEF) är en världsomfattande organisation som arbetar för barns rättigheter. Förenta 
Nationerna (FN) har gett UNICEF ansvar att arbeta enligt Barnkonventionens Artikel 45 som är 
ett dokument där barns rättigheter framgår. I dokumentet beskrivs bland annat att alla barn har lika 
värde och rättigheter, barnets bästa ska sättas i främsta rummet, barnets vårdnadshavare har ett 
huvudansvar för barnet och alla barn ska skyddas mot våld (UNICEF, 1989). Varje barn har en 
rättighet att överleva, växa upp och få uppfylla sin egen potential (United Nations International 
Children's Emergency Fund, 2017). 
 
Sjuksköterskans plikt och ansvar 
Innebörden av ordet ansvar kan skilja sig åt beroende på om det ses utifrån ett individuellt eller ett 
professionellt perspektiv. Ansvar kan också ses utifrån en människa gentemot olika personer där 
människan har ett ansvar mot sig själv och mot andra (Sjögren, 2012). 
 
Utifrån det individuella perspektivet kan ansvar vara en personlig upplevelse som grundar sig i 
människans inre, alltså ett inre ansvar. När en person utför eller avstår från handling kan det skapa 
en känsla av skuld om det inte lever upp till de krav som personen upplever sig ansvara för. Att 
känna ett ansvar innebär alltså även att kunna känna skuld och begreppen har därmed en nära 
koppling till varandra. Som sjuksköterska kan ansvaret vara att i sin profession utföra en handling 
utifrån en djupare förståelse för det som är bäst för patienten och dess närstående. Detta gör att 
sjuksköterskan undviker känslan av skuld i arbetet. Ansvaret är gränslöst och bottnar i den 
upplevelse en person har av att i förhållandet till en annan människa handla på bästa sätt, både för 
sin egen och den andres skull. Människan kan av ansvaret bli personligt berörd och handlandet 
tyckas som ett personligt ställningstagande i mötet med en annan människa (Sjögren, 2012).  
 
Betydelsen av ansvar utifrån det professionella perspektivet syftar istället till det yttre ansvaret, 
alltså plikten (Sjögren, 2012). Sjuksköterskan ska i sin roll handla utifrån rådande lagar och 
däribland Socialtjänstlagen, vilken påvisar sjuksköterskans plikt att anmäla när barn misstänks 
eller konstaterats fara illa (Socialtjänstlag, SFS 2001:453). Enligt Sjögren (2012) kan ansvaret 
upplevas som tungt i vissa situationer då den personliga och emotionella beröringen blir stor 
(Sjögren, 2012). Det kan då vara lättare att luta sig mot plikten vilket påverkar mötet eftersom 
sjuksköterskan inte låter sin handling utgå från förståelse för patienten (Sjögren, 2012). Tidigare 
forskning har visat att sjuksköterskor som inte fått emotionellt stöd vid anmälan där barn misstänks 
fara illa kan bli mindre villiga att göra anmälan i framtiden (Piltz & Wachtel, 2009). 
 
Sjuksköterskan har inte endast ett ansvar och plikt gentemot patienten och dess närstående utan 
också mot sig själv. Ansvaret kan handla om den egna utvecklingen som människa och att stå för 
sina handlingar. Plikten gentemot sig själv som sjuksköterska kan istället ses som den skyldighet 
professionen har att uppdatera sin kunskap för att kunna vårda andra människor. Ansvar och plikt 
mot andra är för sjuksköterskan det hen möter i sin yrkesutövning. Plikt är då att följa det som 
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yrket och professionen kräver i mötet med patienten och närstående. Ansvaret kan istället innebära 
att vara mer närvarande i mötet och våga stanna kvar med individens lidande för att kunna nå fram 
till bästa möjliga handling utifrån en djupare förståelse (Sjögren, 2012). 
 
Problemformulering  
Varje dag finns det barn som far illa och sjuksköterskan är i sitt yrke i en unik position att upptäcka 
barnets missförhållanden. Sjuksköterskan ska vid misstanke om eller där det konstaterats att barn 
far illa dels kunna göra en bedömning, möta barnet och eventuella förövare samt utföra anmälan. 
Detta innebär ett stort ansvar.  
 
Tidigare forskning visar att det finns tendenser av osäkerhet hos sjuksköterskor att möta barn som 
far illa. Det finns studier om sjuksköterskors upplevelser av att göra orosanmälan. Däremot finns 
det mindre forskning som visar på sjuksköterskans erfarenheter av barn som far illa eller som 
misstänks fara illa. Därför är det angeläget att belysa sjuksköterskors erfarenheter av barn som far 
illa för att stödåtgärder kring sjuksköterskans profession ska kunna utvecklas. Detta kan i sin tur 
bidra till att främja omvårdnaden av barn som misstänks fara illa och dess familjer. 
 
Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av barn som misstänks fara illa eller som far illa.  
 
Metod 
Metoden som användes var en litteraturbaserad studie med analys av kvalitativa vetenskapliga 
artiklar. Enligt Friberg (2012) används metoden för att skapa förståelse för en företeelse, vilket i 
denna studie var att få insikt i sjuksköterskors upplevelser i mötet med barn som misstänks fara 
illa eller som far illa. Att granska och sammanställa en ny slutsats utifrån flertalet kvalitativa 
artiklars resultat kan ge en starkare grund som kan användas i det kliniska arbetet som ska bygga 
på evidensbaserad omvårdnad (Friberg, 2012).  
 
Litteratursökning  
Systematiska sökningar har gjorts för att finna artiklar som baseras på empiriska studier relevanta 
för ämnet (bilaga I). Det finns olika slags databaser men ingen är heltäckande utan baseras på ett 
litteratururval som är noga genomtänkt (Östlundh, 2012). Författarna valde att göra systematiska 
sökningar i Cinahl och PubMed, då artiklar som söktes i dessa databaser passade studiens syfte 
väl. PubMed är en databas med medicinska och till viss del omvårdnadsvetenskapliga artiklar 
inriktad medan databasen Cinahl är omvårdnadsinriktad.  
 
Sökord som användes var: child abuse, nursing role, nurse attitudes, nursing support, nurs*, 
maltreatment of children, nurses, nursing, child, experienc*, nursing interventions, child abuse 
and neglect. Trunkering användes vid nurs* och experienc* i sökningarna. Östlundh (2012) 
beskriver att trunkering sätts direkt i slutet av en ordstam och används för att möjliggöra att olika 
grammatiska böjningar av ord visas i sökresultat. I artikelsökningen möjliggjordes därmed att 
artiklar med exempelvis nursing, nurse och nurses eller experience, experiences och experiencing 
kom med i sökresultatet. 
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I både Cinahl och PubMed användes Child abuse som ämnesord då databaserna rekommenderade 
Child abuse oberoende av vilken slags barnmisshandel som var gällande i artiklarna. Child abuse 
användes däremot även som keyword i Cinahl för att bredda sökningen. För att kombinera olika 
sökord användes boolesk söklogik vilken styr sökordens relation till varandra (Östlundh, 2012). I 
Cinahl användes alltid AND mellan sökorden för att få med artiklar innehållande flera sökord. I 
PubMed användes OR mellan ämnesorden Nursing och Nurses för att få med båda orden i 
sökningarna och bredda resultatet. För att relatera resten av sökorden till varandra användes AND 
även i PubMed. En liknande sökning i PubMed tabell 4 (bilaga I) gjordes enligt tabell 5 (bilaga I) 
för att finna en specifik artikel som författarna hittade i den systematiska sökningen som utfördes 
innan studien påbörjades. 
 
Avgränsningar i Cinahl var att artiklarna var publicerade mellan 2008–2018 och skrivna på 
engelska eller svenska. Avgränsningar som gjordes i Pubmed var att artiklarna var publicerade 
inom tio år eller 2008–2018, skrivna på engelska eller svenska och innehöll åldersspannet 0–18 år. 
I Cinahl valdes, istället för att avgränsa med 0–18 år, att använda ämnesordet Child på grund av 
att flertalet relevanta artiklar föll bort ur sökresultatet när avgränsning 0–18 år gjordes. Att åldern 
valdes som en avgränsning och inte som ämnesord i PubMed var för att underlätta sökningen då 
databasen hade flertalet ämnesord för barn beroende på barnets ålder vilka författarna inte 
upplevdes enkla att finna. I Cinahl kan artiklarna till skillnad från PubMed avgränsas med Peer 
Review vilket gjordes. Artiklarna avgränsades i PubMed med abstract då abstract ska finnas i en 
vetenskaplig artikel och därmed ger en föraning om artiklarnas kvalitet.  
 
Urval 
Artiklarna i studien som inkluderades var kvalitativa, vetenskapliga och peer reviewed. Barn 0–18 
år inkluderades och artiklar som berörde sjuksköterskors erfarenheter. Författarna till denna studie 
exkluderade artiklar där sjuksköterskans perspektiv inte gick att urskilja från övriga deltagares 
perspektiv. Artiklarna som valdes svarade mot studiens syfte. 
 
När författarna under den systematiska sökningen hittade artiklar, efter att ha läst igenom de som 
var relevanta till studiens syfte, användes granskningsmallen för att säkra kvaliteten innan de 
inkluderades. De valda 10 artiklarna hade alla granskningspoäng I enligt “Mall för 
kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod” (Bilaga II). 
 
Analys 
I studien gjordes en analys av kvalitativa artiklar. Den valda analysen enligt Friberg (2012) 
innefattar fem steg i analysprocessen. Det första steget består i att läsa studierna ett flertal gånger 
för att förstå innehållet i sin helhet. I det andra steget granskas artiklarna för att skapa förståelse 
för innebörden av resultatet och delar som är relevanta till studiens syfte urskiljs. I tredje steget 
utförs en schematisk översikt utifrån de relevanta resultaten. Detta innebär att varje studies resultat 
sammanställs för att få en bra överblick på vad som ska analyseras. Därefter identifieras teman 
och subteman. Fjärde steget består av att finna likheter och skillnader i artiklarnas schematiska 
översikter. Likheterna från artiklarna sammanställs för att skapa nya teman och detta bör göras 
med öppenhet för att se andra möjliga kombinationer till teman. Det är av stor vikt att valda teman 
sätts i relation till och är relevanta för studiens syfte. I femte och sista steget i analysen skapas en 
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presentation av analysresultatet. Resultatet skrivs på ett sådant sätt att läsaren ska kunna förstå hur 
resultatet har framstått ur artiklarna. 
 
Båda författare läste alla artiklar så att en helhetsbild av artiklarna blev tydlig. En sammanställning 
av artiklarnas resultat gjordes (Bilaga III). Därefter urskildes de meningar i artiklarnas resultat som 
var relevanta till studiens syfte och författarna kunde då identifiera artiklarnas likheter och 
skillnader. Efter diskussion mellan författarna och handledare valdes åtta subteman som sattes ihop 
till tre teman. Dessa subteman och teman presenterades i en tabell (Tabell 1.) och som flytande 
text i resultatet. 
 
Resultat 
Resultatet presenteras med tre teman och åtta subteman (tabell 1). 
 
Tabell 1: Teman med respektive subteman. 
Komplexa möten − Att skapa goda relationer 

− Att möta barnet och förövaren 

Komplicerade arbetsuppgifter − Att faktorer hindrar och gynnar 

bedömning 

− Att anmäla eller inte  
− Att anmälan skapar känslor  

− Att svårigheter uppstår vid samverkan 

Hämmande och främjande aktiviteter − Att få tid och stöd i professionen 

− Att ge stöd för barn och familj 

 
 
Komplexa möten 
Komplexa möten var det första temat och innefattade två subteman: Att skapa goda relationer och 
Att möta barnet och förövaren. Att skapa goda relationer beskrev hur sjuksköterskan erfor att det 
var viktigt att skapa en god relation till barnet och föräldrarna men att det kunde tyckas vara ett 
svårt möte där erfarenhet hade betydelse. Att möta barnet och förövaren innefattade 
sjuksköterskans upplevelse av komplexa känslor och tankar i mötet med förövaren och barnet samt 
upplevelse av föräldrars reaktioner. 
 
Att skapa goda relationer 

Att sjuksköterskan skapade en god relation till barnet och ett förtroende upplevdes viktigt för 
sjuksköterskan då barnet kunde känna tillit och då berätta för sjuksköterskan om misshandel i 
hemmet. Likaså ansågs det viktigt att vara närvarande och tillgänglig när barnet ville prata om sina 
upplevelser enligt sjuksköterskan (Kraft & Eriksson, 2015). Sjuksköterskan ansåg det också 



   
 

 7  
 

betydelsefullt att skapa en relation och samtala med föräldrarna för att kunna komma fram till 
familjens stödbehov (Söderman & Jackson, 2011). Genom att sjuksköterskan inkluderade 
föräldrarna i mötet kunde sjuksköterskan bredda helhetsbilden av hur barnets liv såg ut (Kraft & 
Eriksson, 2015). Sjuksköterskan upplevde att det var viktigt att bemöta familjen med öppenhet och 
ärlighet i dessa komplexa möten där barnet for illa (Dahlbo, Jakobsson, & Lundqvist, 2017). Att 
sjuksköterskan hade erfarenhet inom barnhälsovård gav hen självförtroende i det komplexa mötet 
med föräldrarna (Dahlbo et al., 2017).  
 
Det upplevdes svårt av sjuksköterskan att möta förövaren men ej svårt att vårda barnet som farit 
illa. Sjuksköterskan erfor även att det var svårt att stanna kvar i rummet där mötet ägde rum utan 
att ha kliniska förpliktelser (Tingberg et al., 2008). Trots negativa känslor mot förövaren som 
utövat barnmisshandeln försökte flertalet sjuksköterskor ändå förstå förövaren (Barret et al., 2016). 
 
Att möta barnet och förövaren 

Sjuksköterskan upplevde att hen hade negativa känslor vid dessa komplexa möten med barn som 
for illa (Barret et al., 2016; Dahlbo et al., 2017; Rowse, 2009) och starka negativa känslor mot 
förövaren (Tingberg et al., 2008). Likaså erfor sjuksköterskan starkt obehag vid sexuell misshandel 
hos barn och vid möten där barnet hade blivit hotad av förövaren (Kraft & Eriksson, 2015). 
Sjuksköterskan erfor att det fanns en komplexitet i sina känslor då sjuksköterskan upplevde att hen 
kände medkänsla mot förövaren men samtidigt obehag inför att ha kontakt med förövaren. (Barret 
et al., 2016).  
 
Att det fanns en risk att föräldrarna kunde reagera med hot och våld insåg sjuksköterskan (Dahlbo 
et al., 2017) och även att föräldrarna kunde reagera med vrede över anmälan (Land & Barclay, 
2008). Att förövaren reagerade starkt ansåg sjuksköterskan däremot bekräftade misstanken om att 
barnet for illa (Kraft & Eriksson, 2015). Sjuksköterskan upplevde sig ha bra kunskap i att möta 
föräldrar och olika reaktioner från föräldrar (Dahlbo et al., 2017).  Sjuksköterskan eftersträvade att 
bibehålla sin professionella roll i mötet med förövaren (Tingberg, Bredlöv, & Ygge, 2008).  
 
 Flera sjuksköterskor upplevde att de skulle vilja hjälpa barnen som for illa mer och kände sig 
otillräckliga i mötet. (Söderman & Jackson, 2011). Sjuksköterskan uppgav att hen hellre såg 
situationerna där barn som for illa som medicinska då hen upplevde det svårt att hantera problemet 
(Leite, Beserra, Scatena, Silva, & Ferrani, 2016). Att möta barn som utsatts för våld upplevde 
sjuksköterskan gav djup och långvarig inverkan som var svår att släppa utanför arbetet (Barret et 
al., 2016).   
 
Komplicerade arbetsuppgifter 
Komplicerade arbetsuppgifter var det andra temat och innefattade fyra subteman: Att faktorer 
hindrar och gynnar bedömning, Att anmäla eller inte, Att anmälan skapar känslor och Att 
svårigheter uppstår vid samverkan. Att faktorer hindrar och gynnar bedömning innebar att 
sjuksköterskan erfar hur intuition och erfarenhet främjade bedömningen, medan föräldrar och barn 
genom sitt beteende samt bristande rutiner kunde hämma bedömningen. Att anmäla eller inte 
innefattade hur sjuksköterskan upplevde att anmälan inte alltid var till barnets fördel och att vissa 
sorters misshandel var lättare att upptäcka och utföra anmälan på än andra. Att anmälan skapar 
känslor beskrev att sjuksköterskan upplevde känslor som stress, osäkerhet och rädsla men även 
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motivation i relation till att anmäla. Att svårigheter uppstår vid samverkan beskrev hur 
sjuksköterskan upplevde att kommunikationen med myndigheter som hanterade situationer där 
barn far illa var bristande och likaså informationen kring sjuksköterskans roll i situationerna.  
 
Att faktorer hindrar och gynnar bedömning 

Sjuksköterskan upplevde att det var viktigt att fråga barnet om våld i hemmet även om hen inte 
alltid fick ärliga svar och att det var svårt att fråga om detta ämne. Dock erfor sjuksköterskan att 
det var angeläget att hen skulle kunna hantera svaret som barnet gav (Kraft & Eriksson, 2015).  
Intuition upplevdes främjande av sjuksköterskan vid bedömningar (Söderman & Jackson, 2011; 
Dahlbo et al., 2017). Sjuksköterskan erfor att erfarenhet inom ämnet gjorde att hen upplevde ökad 
tillit till sin egen förmåga att bedöma situationer där barn for illa (Söderman & Jackson, 2011). 
Sjuksköterskan upplevde det komplicerat att uppmärksamma försummelse, fysiskt och sexuellt 
våld vilket försvårade bedömningen (Leite et al., 2016).  
 
Sjuksköterskan hade erfarenhet av att enkla undersökningar såsom exempelvis synundersökningar 
kunde framkalla tidigare trauman hos barnet (Kraft & Erikson, 2015). Föräldrar var kunniga i att 
dölja tecken på barnmisshandel enligt sjuksköterskans erfarenhet (Dahlbo et al., 2017) samtidigt 
som barn som for illa skapade egna strategier för att skydda förövaren, såsom exempelvis inte vilja 
ta av sig kläder hos sjuksköterskan. Att barnet skyddade förövaren verkade hämmande i 
sjuksköterskans bedömning (Kraft & Eriksson, 2015). Sjuksköterskan upplevde att det var 
komplicerat att bedöma om ett barn for illa när föräldrarna betedde sig mjukt och vänligt mot 
barnet (Tingberg et al., 2008). Om familjen tidigare hade haft kontakt med socialtjänst upplevde 
sjuksköterskan sig mer observant på tecken för barnmisshandel (Söderman & Jackson, 2011). 
Sjuksköterskan upplevde det viktigt att lyssna på föräldrarna när de beskrev vad som har hänt. 
Sjuksköterskans fokus skulle däremot vara att ha barnets välmående som prioritet (Dahlbo et al., 
2017) och att barnets säkerhet kom i första hand (Tingberg et al., 2008).  
 
Sjuksköterskan upplevde att det fanns en brist på bra rutiner för barn som sjuksköterskan 
misstänkte for illa (Tingberg et al., 2008). Där det fanns rutiner erfor sjuksköterskan att det var 
svårt att använda dem då alla situationer var unika och det upplevdes problematiskt att omvandla 
teori till praktik (Rowse, 2009). Tillgängliga bedömningsinstrument upplevdes otillräckliga som 
stöd vid bedömning enligt sjuksköterskan (Kraft & Eriksson, 2015; Tingberg et al., 2008). Att 
dokumentera och rapportera enligt gällande föreskrifter erfor sjuksköterskan var essentiellt i 
bedömningen. Sjuksköterskans professionella handhavande upplevdes påverka den rättsliga 
utredningen och kunna främja eller hämma den långsiktiga påverkan av resultatet för barnet som 
for illa och barnets familj (Barret et al., 2016).  
 
Att anmäla eller inte  

Sjuksköterskan tyckte sig vara medveten om sin skyldighet att anmäla vid misstanke eller 
konstaterande av att barn far illa (Tingberg et al., 2008; Dahlbo et al., 2017) Däremot upplevde 
sjuksköterskan att det var komplicerat att avgöra vad som ska anmälas och inte (Leite et al., 2016; 
Kraft & Eriksson, 2015; Tingberg et al., 2008). En del sjuksköterskor upplevde osäkerhet i om de 
skulle tro på barnet eller inte vilket gjorde att de ville undersöka situationerna närmre innan de 
anmälde. Andra sjuksköterskor valde att direkt tro på barnets berättelse (Eisbach & Dreissnack, 
2010). När sjuksköterskan kände sig osäker på om barnet for illa och om hen skulle anmäla följdes 
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situationerna upp med bland annat återbesök eller hembesök innan sjuksköterskan tog ett beslut 
(Eisbach & Dreissnack, 2010).  
 
När en anmälan gjordes såg sjuksköterskan en risk att föräldrarna skulle reagera negativt och som 
följd förbjuda barnet kontakt med sjuksköterskan som då förlorade möjligheten att hjälpa barnet. 
Sjuksköterskan upplevde också när en anmälan gjorts att barnet hamnade i en gråzon där ansvaret 
för barnet för tillfället inte tillhörde någon (Kraft & Eriksson, 2015). Myndigheterna tycktes heller 
inte alltid ta anmälningarna på allvar vilket ökade sjuksköterskans obeslutsamhet inför att göra en 
anmälan (Rowse, 2009).  
 
En del sjuksköterskor ställde sig tveksamma till om anmälan hjälpte barnet eller om det ibland 
kunde göra situationen för barnet värre (Kraft & Eriksson, 2015; Söderman & Jackson, 2011; 
Dahlbo et al., 2017). En del sjuksköterskor upplevde däremot tvärtemot att anmälan hjälpte barnet 
(Söderman & Jackson, 2011). I en artikel upplevde sjuksköterskan det enklare att anmäla när 
situationerna gällde fysisk misshandel mot barn än där barnet utsatts för försummelse (Land & 
Barclay, 2008). En annan artikel visade istället att det upplevdes komplicerat att anmäla situationer 
där barn misstänktes ha utsatts för fysiskt eller sexuellt våld (Leite et al., 2016). Sjuksköterskan 
tyckte att hen kände sig säkrare på att anmäla när tecknen på att barnet for illa var tydliga (Dahlbo 
et al., 2017; Eisbach & Dreissnack, 2010) och tvärtom mer osäker när tecknen var mindre 
uppenbara. Mindre uppenbara tecken kunde vara en subjektiv berättelse från barnet (Eisbach & 
Dreissnack, 2010). Genom att förstå varför sjuksköterskan skulle utföra vissa handlingar i 
anmälningsprocessen skapades en förståelse och känsla för att hens handlande var viktigt för 
barnet. När sjuksköterskan var med om att barn togs om hand efter anmälan gjorts upplevde 
sjuksköterskan att det var betydelsefullt att delta i kampen mot att barn far illa (Rowse, 2009).  
 
Att anmälan skapar känslor  

Sjuksköterskan kände sig oförberedd på att möta barn som far illa (Tingberg et al., 2008) och erfor 
att hen aldrig till fullo kunde förbereda sig på dessa komplicerade situationer (Barret et al., 2016). 
Att vara den som har ansvar för anmälan upplevdes obekvämt för sjuksköterskan (Tingberg et al., 
2008). Sjuksköterskan upplevde sig osäker på anmälningsprocessen vilket skapade känslomässig 
och fysisk påfrestning (Leite et al., 2016). Att ta hand om både familjen och barnet i samband med 
anmälan skapade också stress hos sjuksköterskan (Rowse, 2009).  
 
 Det fanns en rädsla vid anmälan som grundade sig i risken för att förövarna skulle bruka våld mot 
vårdpersonal (Leite et al., 2016). Rädsla för att utsättas för våld bidrog till underrapportering av 
att anmäla misstanken om att barn for illa (Leite et al., 2016). Det fanns även en viss rädsla hos 
sjuksköterskan att hen genom samtal och frågor skulle påverka barnet i dess utsago så att barnet 
influerades till att säga saker som inte stämde (Eisbach & Dreissnack, 2010).  Sjuksköterskan 
upplevde att det var en svår uppgift att agera som barnets ombud då hen upplevde ett stort ansvar 
i det. (Söderman & Jackson, 2011). När sjuksköterskan upplevde det svårt att avgöra om barnet 
for illa eller inte och då litade på sin intuition gällande anmälan, infann sig känslor av osäkerhet 
som gjorde det svårt att släppa situationen efter arbetet (Dahlbo et al., 2017). 
 
När sjuksköterskan gjort en anmälan upplevdes negativa känslor som frustration och tvivel om 
anmälan lades ner (Kraft & Eriksson, 2015; Eisbach & Dreissnack, 2010). Sjuksköterskan kunde 
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däremot även uppleva en känsla av motivation vid nedläggning av anmälan att fortsätta kämpa 
mot att barn far illa (Eisbach & Dreissnack, 2010). 
 
Att svårigheter uppstår vid samverkan 

Sjuksköterskan upplevde en saknad av insyn i hur myndigheter hanterade situationer med barn 
som far illa vilket utgjorde en svårighet vid samverkan (Tingberg et al., 2008). Dahlbo et al. (2017) 
påvisar att sjuksköterskan upplevde även en saknad i att kommunikationen med handläggare som 
arbetade på en myndighet för barn som for illa för att få feedback och kunna hantera situationen 
bättre i framtiden (Dahlbo et al., 2017). Det fanns en problematik och var komplicerat att samarbeta 
med myndigheter som hanterade situationer där barn for illa enligt sjuksköterskans erfarenhet 
(Kraft & Eriksson, 2015; Land & Barclay, 2008; Barret et al., 2016; Eisbach & Dreissnack, 2010; 
Dahlbo et al., 2017; Söderman & Jackson, 2011; Rowse, 2009). Sjuksköterskan erfor att det var 
svårt och besvärligt med kommunikationen samt att kontakten med myndigheter för barn som far 
illa var otillräcklig (Söderman & Jackson, 2011). Det upplevdes viktigt att förbättra 
kommunikationen med myndigheter för barn som for illa (Kraft & Eriksson, 2015; Land & 
Barclay, 2008). Sjuksköterskan önskade få respons från myndigheten för barn som for illa 
angående anmälan (Dahlbo et al., 2017) och upplevde att den strikta sekretess som fanns 
försämrade samarbetet med myndigheten vilket utgjorde en svårighet med samverkan (Söderman 
& Jackson, 2011).  
 
Sjuksköterskan upplevde en osäkerhet inom att formulera sig på ett inkorrekt sätt i 
dokumentationen vilken hen fruktade kunde misstolkas och påverka utgången av situationen. 
Sjuksköterskan upplevde en ensamhet om det bara var hen som var involverad i situationen. Likaså 
erfor sjuksköterskan en osäkerhet om hen hade tillåtelse att prata med någon om erfarenheten då 
hen upplevde ett behov av stöd (Rowse, 2009). När myndigheter som hanterade situationer där 
barn for illa inte förde anmälan vidare då de ansåg att det inte fanns ett problem upplevde 
sjuksköterskan frustration, ilska och svek av myndigheten (Rowse, 2009; Eisbach & Dreissnack, 
2010). 
 
Vid utredning och hantering av situationer av barn som for illa ingick flera procedurer, däribland 
sammanträden, där genomgångar på situationer av barn som far illa diskuterades. Sjuksköterskan 
upplevde bristande information i förhand vilket gjorde att sjuksköterskan erfor känslor av att vara 
oförberedd, sårbar och inte visste vad som förväntades av hen. Detta utgjorde en svårighet i att 
kunna samverka med personer från myndigheten som höll i utredningen. Sjuksköterskan upplevde 
en önskan om att få förhandsinformation så hen kunde vara mer förberedd, likaså en önskan att få 
mer stöd i samband med detta för att uppleva mindre stress (Rowse, 2009). 
 
Sjuksköterskan upplevde en brist på information och samverkan med myndigheten som hanterade 
situationer där barn for illa och hen undrade vad som hände med barnet som for illa. 
Sjuksköterskan upplevde att det tog för lång tid innan anmälan gick till domstol då barnet kunde 
fara mer illa under väntan. Sjuksköterskan upplevde att hen inte kunde gå vidare från anmälda 
situationer då sjuksköterskan kände ovisshet i vad som hände (Rowse, 2009). Det fanns en rädsla 
inför att stå inför rätta hos sjuksköterskan (Land & Barclay, 2008; Barret et al., 2016). Under 
domstolsförhandlingar där sjuksköterskan deltog erfor hen en rädsla i att säga eller göra något fel 
som kunde göra att sjuksköterskan själv blev dömd eller resultera i att förövaren frikändes. 
Sjuksköterskan erfor en känsla av att det var hen som stod inför rätta. Att inte ha besökt domstolen 
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innan rättegången kunde upplevas svårt då sjuksköterskan upplevde sig omedvetandes om hur 
rättsprocessen gick till (Rowse, 2009).  
 
Hämmande och främjande aktiviteter 
Hämmande och främjande aktiviteter och resurser var det tredje temat och innefattade två 
subteman: Att få tid och stöd i professionen och Att ge stöd för barn och familj. Att få tid och stöd 
i professionen beskrev hur sjuksköterskan själv önskade mer tid genom lägre arbetsbelastning, 
professionellt stöd samt utbildning och information om barn som far illa. Att ge stöd för barn och 
familj innefattade hur sjuksköterskan gav stöd till barnet som for illa och barnets familj genom att 
det uppmuntrade till kontakt med andra verksamheter. Subtemat beskrev även sjuksköterskans 
upplevelser av vad som möjliggjorde och hindrade att rätt stöd gavs och att stöd togs emot av 
barnet och familjen. 
 
Att få tid och stöd i professionen 

Sjuksköterskan spenderade mer tid med familjen än andra yrkeskategorier och ansåg sig därför ha 
en betydelsefull roll kring barn som far illa (Barret, Denieffe, Bergin, & Gooney, 2016). 
Sjuksköterskan misslyckades däremot ofta med att hantera situationerna effektivt på grund av hög 
arbetsbelastning som hämmade sjuksköterskans möjligheter då tiden inte räckte till (Leite et al., 
2016). Att sjuksköterskan hade en rimlig arbetsbörda upplevde hen krävdes för att hinna hjälpa 
barnen (Kraft & Eriksson, 2015; Leite et al., 2016).  
 
Sjuksköterskan var i behov av mer stöd och bekräftelse från andra medarbetare såsom läkare och 
chefer i samband med anmälan (Rowse, 2009; Dahlbo et al., 2017; Land & Barclay, 2008). 
Resurser med professionellt stöd och kunnig support upplevdes också behövas i större utsträckning 
för sjuksköterskan (Rowse, 2009; Tingberg et al., 2008). Kollegialt stöd inom professionen 
upplevde många sjuksköterskor fanns (Söderman & Jackson, 2011; Barret et al., 2016; Tingberg 
et al., 2008; Dahlbo et al., 2017) och att byta erfarenheter sjuksköterskor emellan tycktes stärka 
sjuksköterskan (Kraft & Eriksson, 2015). Läkare gav mest stöd till sjuksköterskorna enligt en 
annan artikel (Land & Barclay, 2008).  
 
Det upplevdes viktigt och främjande för sjuksköterskan att få stöd genom utbildning och 
information om barn som for illa (Kraft & Eriksson., 2015; de Lourdes Galindo,  Gomes 
Gonçalves, Galindo Neto, Cavalcanti dos Santos, Cavalcanti de Santana & Silva Alexandre., 2017; 
Land & Barclay, 2008; Barret et al., 2016; Tingberg et al., 2008). I en artikel upplevde mer än 
hälften av sjuksköterskorna att de behövde mer praktisk utbildning kring spädbarn som utsatts för 
våld och hur de skulle kommunicera med föräldrarna till barnet (Barret et al., 2016). Kraft och 
Eriksson (2015) påvisar att sjuksköterskor kunde uppleva behov av utbildning som stöd för att 
lättare kunna tolka tecken på barn som far illa (Kraft & Eriksson, 2015) och för att känna sig 
tryggare i att möta samt hantera situationen där barn misstänks fara illa (Tingberg et al., 2008). 
 
Att ge stöd för barn och familj 

Sjuksköterskan hade erfarenhet av att det fanns ett stödbehov hos barnet och familjen. Att ge stöd 
och råd till föräldrar erfor sjuksköterskan kunde skydda barnet och skapa möjlighet till utökat stöd 
genom att förmedla kontakt till bland annat stödfamilj, socialtjänst eller barnpsykolog (Land & 
Barclay, 2008; Söderman & Jackson, 2011). Verksamheter som till exempel öppna förskolan 
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främjade stöd för familjerna enligt sjuksköterskans erfarenhet. Tidiga insatser tycktes vara viktigt 
av några sjuksköterskor som beskrev att de kunde hjälpa till och stötta i anknytningen mellan 
barnet och föräldrarna. Sjuksköterskan hade erfarenheter av att föräldrarna inte ville ta emot stöd 
och hjälp utan istället upplevde det kränkande och som att sjuksköterskan lade sig i. Enstaka gånger 
hade sjuksköterskan varit med om att föräldrarna upplevde det som en lättnad att barnet 
omhändertogs (Söderman & Jackson, 2011). 
 
Något som var av stor vikt för sjuksköterskan var att barnet som for illa fick stöd (Kraft & Eriksson, 
2015). För att barnet skulle kunna ta emot och få stöd så ansåg sjuksköterskan att kunskap, 
förtroende, samtal om känsliga ämnen och förebyggande åtgärder hade stor betydelse. 
Sjuksköterskan upplevde sig vilja hjälpa barnet med olika åtgärder men kände att hen genom att 
utföra dessa åtgärder riskerade barnets tillit vilket hämmade sjuksköterskan (Kraft & Eriksson, 
2015).  Barnen kunde själva bli guidade till olika supportgrupper för exempelvis barn vars föräldrar 
hade drogproblem. Däremot upplevde sjuksköterskan att barnen ibland hellre önskade fortsatta 
prata med hen istället vilket sågs problematiskt då sjuksköterskan inte upplevde sig ha rätt 
kompetenser (Kraft & Eriksson, 2015). I att ge stöd till barnet såg sjuksköterskan det som en del 
att skapa kontakt med andra professioner och nätverk (Söderman & Jackson, 2011). Kraft och 
Eriksson (2015) påvisade att samarbete med skolan kunde verka främjande för barn som for illa 
och göra det dagliga livet lättare för barnet genom att skolan kunde bistå med bland annat frukost 
och läxhjälp enligt sjuksköterskans erfarenhet (Kraft & Eriksson, 2015).  
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av barn som misstänks fara illa eller 
som far illa. För att uppnå detta valdes en litteraturbaserad studie med kvalitativ ansats enligt 
Friberg (2012). Genom att använda sig av kvalitativa studier kan deras resultat bidra till att öka 
förståelsen av sjuksköterskors erfarenheter på ett djupare plan i enlighet med författarnas syfte. 
Det främsta målet med kvalitativ forskning är att skapa ökad förståelse kring ett ämne för att kunna 
visa på vad det innebär och hur det kan bemötas (Friberg, 2012). 
 
Artiklar som inkluderades var vetenskapliga, kvalitativa, peer reviewed och publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012) men författarna gjorde även en egen granskning enligt 
mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod (Bilaga II) där alla artiklar fick grad I 
vilket innebar hög kvalité. På så sätt säkerställdes artiklarnas kvalité, dels genom tidskrifterna som 
publicerat artiklarna och granskat dem men också av författarna. Sjuksköterskans perspektiv 
inkluderades då sökningar i databaser visade att tillräckligt material fanns för att kunna göra en 
studie utifrån detta i relation till barn som misstänks fara illa eller som far illa. Artiklar som skrev 
om flera perspektiv, inklusive sjuksköterskans, där det inte gick att utläsa vilket som var 
sjuksköterskans perspektiv exkluderades. Inkluderande av dessa artiklar skulle lett till att resultatet 
inte svarade mot syftet och exkluderande stärkte därmed studien. Barn 0–18 år inkluderas för att 
det var sjuksköterskans erfarenheter gentemot dessa som avsågs belysas. Vilken ålder barnen var 
i som sjuksköterskorna hade erfarenheter av specificerades sällan i artiklarna vilket gjorde att alla 
barn inkluderades.  
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Artikelsökningarna som gav artiklar till denna studie var systematiska och databaser som användes 
var Cinahl och Pubmed varav fem artiklar framkom från var databas. För att få perspektiv på om 
det fanns tillräckligt med data från tidigare forskning om ämnet gjordes systematiska 
artikelsökningar i båda databaserna innan studien påbörjades. Databaserna hanterade ämnesord 
och sökord på olika sätt och därför kan resultaten av sökningarna blivit ojämnbördiga vilket var 
en svaghet. Att flera av artiklarna kom fram i båda databaserna tydde dock ändå på viss likhet trots 
olika ordval. Eftersom Cinahl och PubMed har olika fokusområden, omvårdnad respektive 
medicinskt, använde författarna olika ord i sökningarna för att få fram flest möjliga artiklar som 
var relevanta i respektive databas för vår studie.  Språkavgränsning gjordes till engelska och 
svenska för att få fram artiklar på språk som författarna behärskade eftersom engelska enligt 
Östlundh (2012) är det språk de flesta vetenskapliga artiklarna är skrivna på. Vetenskaplig 
forskning är ständigt föränderlig vilket gör tidavgränsning relevant (Östlundh, 2012). Artiklarna 
som valdes var publicerade under de sista 10 åren vilket stärkte studien. 
 
Författarna valde tio kvalitativa artiklar med varierande mängd relevant innehåll som bidrog till 
författarnas resultat och följde studiens syfte. De valda artiklarna ansågs svåra att koppla till vår 
studie genom titlarna men innehöll data som var relevant att analysera. Under analysen av valda 
artiklars resultat arbetade författarna gemensamt. En kontinuerlig kommunikation fanns under 
analysen mellan författarna och även handledare. Materialet till studien bearbetades flertalet 
gånger för att säkerställa att all viktiga data inkluderades. Eftersom denna studie skrevs på svenska 
och majoriteten av artiklarna som analyserades var på engelska fanns en risk för felöversättning 
och att innebörden då blev en annan. Svensk-engelsk ordbok användes för att förebygga att detta 
inte skulle hända och påverka resultatet. 
 
Trovärdighet inom kvalitativ forskning strävar efter att ha tillit i sanningen av insamlade data och 
i tolkning av data. Flera kriterier bör tas hänsyn till inom trovärdighet, vilka är tillförlitlighet, 
giltighet, delaktighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2016). Att analysprocessen som leder till 
resultatet granskas av flera parter gör att tillförlitligheten i studien stärktes och även ett väl 
beskrivet tillvägagångssätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna hade inga egna 
erfarenheter av ämnet men däremot skapades känslor hos författarna kring barn som far illa vilka 
skulle ha kunnat färga resultatet och sänka tillförlitligheten. En medvetenhet om egna tankar 
bidrog till ett mer kritiskt men samtidigt öppet förhållningssätt som författare vilket minskade 
risken för egen påverkan. 
 
Analysen granskades av både författarna och handledare och hur studien utförts finns också 
beskrivet vilket ökade tillförlitligheten. Giltigheten i en kvalitativ studie påverkas av urvalet då det 
påverkar att det som syftas till att undersökas blir det som undersöks (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). Exklusioner och inklusioner i vår studie möjliggjorde att resultatet speglades 
det författarna ville belysa och stärkte därmed giltigheten. Delaktighet beskrivs som hur författarna 
förhåller sig i analysprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  Även här påverkades 
trovärdigheten av att författarna inte hade förkunskaper kring ämnet vilket ökade chansen till att 
behålla en objektiv roll och att flera personer deltog i analysen. Dock skulle, som tidigare beskrivet 
författarnas känslor kunnat påverka. Överförbarhet beskriver Polit & Beck (2016) som hur stor 
potential de utvalda fynden har för att vara applicerbar för andra grupper. Resultatet kan till stor 
del tänkas överförbart till andra yrkeskategorier som liknande sjuksköterskan möter barn som 
misstänks fara illa eller som far illa och de yrkespersoner som har anmälningsplikt.  
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Utifrån de fyra etiska kraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002), har ett etiskt ställningstagande tagits i valet av 
inkluderade artiklar. Alla artiklar som valdes till vår studie hade inte lika tydliga etiska resonemang 
presenterat i texten vilket var en svaghet men påvisade genom sin utformning av studien och 
presentationen etiska principer. Forskare har en plikt inför deltagare i studier att minimera skada 
och maximera nytta samtidigt som forskningen ska bidra med fördelar för deltagarna eller för 
andra (Polit & Beck, 2016). 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar att det finns flertalet komplexa möten för sjuksköterskan. Att skapa goda relationer 
är angeläget för att uppnå ett förtroende från barnet till sjuksköterskan så att barnet kan berätta om 
misshandeln. Likaså möter sjuksköterskan barnet och förövaren där sjuksköterskan upplever starkt 
obehag men samtidigt medkänsla för förövaren. 
 
Resultatet visar att en viktig del för sjuksköterskan är relationen till barnet och föräldrarna samt 
att hen bör skapa en kontakt med familjen för att kunna ge föräldrar och barnet det stöd de behöver. 
Detta bekräftas av Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz (2012) som påvisar att relationen mellan 
patient och sjukvårdspersonal är en av de mest centrala delarna för att kunna uppnå 
personcentrerad vård. Författarna anser att relationen är av stor betydelse då en god relation kan 
tänkas bidra till att tillit och förtroende skapas till sjuksköterskan så barnet eller föräldrarna vågar 
berätta om sin situation. Sjuksköterskan kan då agera och göra detta i samförstånd med familjen.  
Att vara öppen i sitt bemötande upplever sjuksköterskan är väsentligt och författarna reflekterar 
över om detta skulle kunna grunda sig i att sjuksköterskan inte vill gå in i mötet med förutfattade 
meningar som kan påverka mötet. Likaså bidrar öppenhet hos sjuksköterskan till att skapa en god 
relation till barnet och föräldrarna enligt författarna. Enligt resultatet kan sjuksköterskan utvärdera 
om det finns misstanke att barnet far illa genom att få en helhetsbild från föräldrarna och barnets 
utsagor. UNICEF (1989) beskriver att alla barn har rätt att uppnå bästa möjliga hälsa. Därför 
behöver sjuksköterskan ta barnets utsagor på allvar och låta barnets ord väga tyngst, även om det 
är svårt när föräldrarna ger ett gott intryck. 
 
I resultatet framkommer det också att sjuksköterskan upplevde komplexa känslor när hen mötte 
barn som misstänktes fara illa eller som far illa. Enligt Sjögren (2012) kan den personliga 
beröringen bli för stor och det inre ansvaret upplevas tungt, vilket kan göra det lättare att luta sig 
mot det yttre ansvaret. Författarna reflekterar över att det då kan vara lättare för sjuksköterskan att 
se problematiken med barn som far illa från en medicinsk utgångspunkt då den personliga 
anknytningen kan upplevas överväldigande. Starka negativa känslor hos sjuksköterskan mot 
förövaren orsakar obehag och upplevelse av att det är svårt att möta förövaren. Enligt Sjögren 
(2012) kan ansvar innebära att en individ ska våga stanna kvar i mötet där en persons lidande finns 
och våga vara närvarande för att få förståelse samt kunna utföra bästa möjliga handling. Resultatet 
visade att sjuksköterskan upplevde svårigheter i att möta förövaren och en komplexitet i mötet 
med barn som far illa. Författarna upplever dock att stanna kvar i mötet är av stor betydelse för att 
kunna ge bästa möjliga omvårdnad. Att sjuksköterskan även har erfarenheter av medkänsla mot 
förövaren och en vilja att försöka förstå denne finner författarna överraskande. Författarna 
reflekterar över om det är en medmänsklig tanke och en vilja att se människors godhet som 
sjuksköterskan har i mötet med förövaren. 
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Sjuksköterskan strävar efter att bibehålla sin professionalitet men upplever en otillräcklighet i att 
kunna hjälpa barnet som blivit utsatt för barnmisshandeln och en önskan finns att vilja hjälpa 
barnet mer enligt resultatet. Detta kan tyda på att sjuksköterskan inte upplever att hen fullföljer sin 
plikt. Sjögren (2012) bekräftar detta genom att beskriva att när en person utför eller avstår från en 
handling kan en skuldkänsla skapas om det inte lever upp till de krav som personen ifråga upplever 
sig ansvara för.  
 
Enligt resultatet tycker sjuksköterskan att ärlighet är av betydelse men samtidigt upplevs det svårt 
att fråga om ämnet och framföra att det finns misstanke om att barnet far illa. McElvaney, Greene 
& Hogan (2014) undersökte vad som kunde påverka barn till att berätta om sexuellt våld där det 
påvisades att om barnet blev tillfrågad var avgörande för att barnen skulle berätta om händelserna. 
Därför behöver sjuksköterskan våga fråga och vara ärlig i mötet med barnen enligt författarna.  
 
När sjuksköterskan gör bedömningar är intuition och erfarenhet viktigt enligt resultatet. 
Försummelse, fysiskt våld och sexuellt våld är svårbedömt enligt sjuksköterskan. Detta kan bero 
på att både barn och förövare är kunniga på att dölja tecken inom barnmisshandel enligt resultatet. 
Exempelvis vill barnen beskydda förövaren genom att inte vilja ta av sig kläder vid 
undersökningar, vilket rimligtvis gör det mer svårbedömt och mer komplicerat för sjuksköterskan 
att upptäcka yttre tecken på att barnet far illa. Likaså kan barnet enligt författarna tänkas uppleva 
skuld vilket bekräftas av McElvaney et al. (2014) som beskriver att barnets skuldkänslor 
överträffade själva misshandeln mot barnet. Därför finns det flertalet orsaker till att sjuksköterskan 
behöver uppmärksamma olika sorters tecken på att allt inte står rätt till. När familjen tidigare haft 
kontakt med socialtjänst upplevde sjuksköterskan sig vara mer observant på tecken att barnet far 
illa enligt Söderman och Jackson (2011). Författarna anser att sjuksköterskan alltid behöver vara 
lika uppmärksam på om barn far illa oavsett historia eller hur välfungerande familjen kan tyckas 
vara.  
 
I resultatet framkommer att när barnets föräldrar beter sig mjukt och vänligt mot barnet blir 
bedömningen svårare. Sjuksköterskan upplever det vara av största vikt att avvikande beteende hos 
barn tas på allvar och uppmärksammas. Detta kan tänkas grunda sig i sjuksköterskans känsla av 
ansvar och medvetenhet om plikten att anmäla enligt lag. Resultatet visar att vid möten med 
föräldrarna tycker sjuksköterskan att det är viktigt att höra föräldrarnas version, men att fokus alltid 
ska ligga på barnet och dess välmående samt säkerhet.  
 
Det framkommer i resultatet att sjuksköterskan upplever att rutiner kring anmälan är 
problematiska. I artikeln av Tingberg et al. (2008) från resultatet påpekade sjuksköterskan att det 
finns en brist på bra rutiner kring situationer där barn far illa. I kontrast till detta beskriver Rowse 
(2009) att sjuksköterskan upplever att det finns rutiner men att de var svåra att hantera. Då 
sjuksköterskan även erfar att dokumentationen och rapporteringen är av stor vikt i dessa situationer 
enligt Rowse (2009) kan det enligt författarna upplevas bekymmersamt om rutinerna inte är 
välfungerande. Detta innebär att det blir komplicerat för sjuksköterskan, vid exempelvis tidsbrist 
på grund av hög arbetsbelastning, anser författarna. Sjögren (2012) menar på att sjuksköterskan 
har en plikt att agera utifrån lagar, riktlinjer och regler på arbetet (Sjögren, 2012). Författarna anser 
att sjuksköterskan behöver välfungerande och begripliga formaliteter för att kunna fullfölja sin 
plikt inom dokumentation och rapportering. Om formaliteterna och dess utformning är 
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svårhanterliga finns risken att det resulterar i underrapportering, vilket kan leda till att barn som 
far illa inte får den hjälp de behöver eller får den senare än vad som hade behövts enligt författarna 
i denna studie. 
 
Sjuksköterskan upplever att det även finns en problematik kring myndigheter som hanterar 
situationer där barn far illa enligt resultatet. Exempelvis finns det en saknad av insyn i hur 
myndigheten hanterar anmälningar, brist på fungerande kommunikation och respons från 
myndigheten. Detta verifieras av Lines, Hutton & Grant (2017) som beskriver att sjuksköterskor 
som kontaktade myndigheten för barn som far illa ofta var missnöjda med kommunikationen. 
Enligt resultatet anser sjuksköterskan att det är angeläget att förbättra kommunikationen och 
önskvärt att få respons från myndigheten, lära sig mer och genom detta sätt förbättra sitt arbete 
inom barn som far illa. Likaså anses den strikta sekretessen utgöra ett hinder i kommunikationen 
mellan sjuksköterskan och myndigheten enligt resultatet. Lines et al. (2017) menar på att brist på 
respons och andra kommunikativa problem med myndigheter som hanterar barn som far illa inte 
ska utgöra en ursäkt utan sjuksköterskorna måste ta egna initiativ för ytterligare strategier. Detta 
menar Lines et al. (2017) kan vara att sjuksköterskan genomgår frivilliga program inom ämnet och 
därmed utökar sin kunskap. 
 
Att sjuksköterskan upplever brist på kommunikation och saknad av respons från myndigheten som 
hanterar barn som far illa anser författarna vara problematiskt. Likaså att sekretessen ska utgöra 
ett hinder i att skydda barnet som far illa tyder på att lagen reglerar sekretess kan behöva anpassas 
enligt författarna. Statistik från Statens offentliga utredningar (2001) beskriver att antal rapporter 
av barnmisshandel är låg och endast en liten del av barn som misstänks fara illa anmäls. Författarna 
reflekterar över om problematiken med samverkan kan vara en bidragande orsak till att 
anmälningar av barn som far illa är underrepresenterat. 
 
Vid de situationer där myndigheten inte för anmälan vidare upplever sjuksköterskan känslor av 
frustration, ilska och svek. Likaså är bristande förhandsinformation något som påverkar 
sjuksköterskan negativt. Vid rättegångar som fördröjs upplever sjuksköterskan att det tar för lång 
tid, att något kan hända barnet under denna väntan och att ovissheten i vad som sker gör att hen 
inte kan gå vidare. Under rättegångar upplever sjuksköterskan rädslor enligt resultatet. Rädsla i att 
säga eller göra något fel som kan påverka rättegången, att sjuksköterskan själv kan bli dömd eller 
att förövaren frikänns är exempel på rädslor. Författarna i denna studie anser att det är viktigt att 
sjuksköterskan får information, kunskap och stöd i anmälan- och rättsprocessen för att minska sina 
negativa känslor inför och under dessa processer. Detta anser författarna kan bidra till att 
sjuksköterskan inte upplever processen så komplicerad. I artikeln av Rowse (2009) från resultatet 
föreslår en sjuksköterska att besöka rättssalen innan själva rättegången kan underlätta rädslan.  
 
Resultatet påvisar att det är ett svårt beslut för sjuksköterskan att anmäla eller inte utifrån flera 
aspekter, även om hen är medveten om skyldigheten att anmäla enligt yrkets plikt. Plikten de syftar 
till är Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som beskriver att personer med anmälningsplikt har en 
skyldighet att utan fördröjning anmäla missförhållanden eller misstanke om sådana. Svårigheten 
och osäkerheten upplevs av sjuksköterskan i resultatet bland annat finnas i att avgöra om 
misstanken är befogad och även i att bedöma var gränsen går för att barnet far illa. Det finns skilda 
åsikter kring vilka situationer som upplevs mest komplicerade att anmäla enligt resultatet. 
Sjuksköterskan upplever en rädsla i att riskera att förvärra barnets situation genom att anmäla, 
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vilket författarna kan tänka bidra till den underrapportering som finns idag. En annan del som har 
påverkan på om anmälan görs är sjuksköterskans rädsla för att kollegor eller hen själv ska utsättas 
för våld av förövaren. Författarna har reflekterat över att arbetsgivaren har ett ansvar i att 
säkerställa att sjuksköterskorna har en trygg och säker miljö, där hot- och våldssituationer ska ha 
tydliga föreskrifter inför hur de ska hanteras för att skapa en skyddad arbetsmiljö. 
 
Enligt resultatet ses anmälan av en del sjuksköterskor göra nytta medan andra menar att barnet 
efter att anmälan gjorts hamnar i en gråzon där ingen har ansvaret och att myndigheterna inte ser 
allvaret i anmälningen. Att barnet hamnar i en gråzon anser författarna vara en stor brist i systemet 
som behöver utvecklas snarast. Sjuksköterskan tycker det är mer komplicerat att anmäla när 
bevisen är mindre tydliga. Barnets subjektiva berättelse skapar tvivel hos vissa sjuksköterskor där 
dock en del ser det som tillräckliga bevis för att anmäla. Hos sjuksköterskan finns en viss rädsla 
att påverka barnet i dess utsago vilket författarna reflekterar över om detta kan göra att vissa frågor 
inte ställs. Därför behöver sjuksköterskan tydliga riktlinjer, kunskap inom området och en säkerhet 
i att våga ställa frågor till barnet om missförhållanden. Detta bekräftas av McElvaney, et al. (2014) 
som beskriver att faktorer som gör att barn avslöjar att de utsatts för sexuellt våld är att de blir 
betrodda och tillfrågade. 
  
Resultatet visar att sjuksköterskans förståelse för anmälningsprocessen bidrar till att skapa en 
insikt i betydelsen av att hen agerar för barnets bästa. Detta bekräftas av Lines et al. (2017) som 
menar på att det är viktigt att förstå motiveringen till skyddsåtgärder snarare än att 
yrkesverksamma, såsom sjuksköterskor, bara utbildas för att följa rutiner. Okunskapen skapar både 
känslomässig och fysisk påfrestning för sjuksköterskan och sjuksköterskan erfor det stressande att 
ta hand om alla i familjen i samband med att göra anmälan enligt resultatet. Lines et al. (2017) 
bekräftar sjuksköterskans komplicerade arbetsförhållanden där sjuksköterskor står inför flera 
hinder för att skydda barn, såsom otillräcklig kunskap och komplikationer mellan 
sjuksköterskornas samtidiga roller i det vårdande yrket. Författarna anser att sjuksköterskans 
skilda roller kan skapa en osäkerhet inom hens olika arbetsuppgifter. Detta kan orsaka negativa 
känslor som resulterar i långvarig problematik såsom sjukskrivning. 
 
Enligt resultatet framkommer det att skriva en anmälan ses av sjuksköterskan som en stor och 
överväldigande uppgift. Detta kan enligt författarna tänkas skrämmande att behöva utföra vilket 
kan göra att hen tvekar trots plikten att anmäla. När en anmälan görs och myndigheterna 
bestämmer att anmälan läggs ner kan detta skapa negativa känslor vilka skulle kunna påverka 
sjuksköterskans synsätt på anmälans nytta för barnet anser författarna. Lines et al. (2017) bekräftar 
detta genom att beskriva att sjuksköterskor ofta är missnöjda med sin erfarenhet med myndigheten 
som hanterar situationer med barn som far illa genom att myndigheten inte gjorde tillräckliga 
ingripanden för barnet som far illa. I kontrast till de negativa känslorna upplever en del 
sjuksköterskor att nedläggning av anmälan skapar en extra motivation till att hjälpa barnet vilket 
författarna reflekterar över om det kan bero på känslan av ansvar hen känner för att hjälpa barnen 
som far illa. Resultatet visar även att sjuksköterskan upplever positiva känslor när barn tas om 
hand efter anmälan vilket enligt författarna kan tänkas vara kopplat till känslan av ansvar för andra 
utöver plikten. Detta bekräftas av Sjögren (2012) som beskriver att sjuksköterskan i sin profession 
kan inneha ett inre ansvar att agera utifrån en djupare förståelse inom vad som blir bäst för 
patienten och dess närstående, vilket i sin tur leder till att sjuksköterskan inte får skuldkänslor. 
Sjuksköterskan behöver därför utföra anmälan vid misstanke eller vetskap om att barn far illa, inte 
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enbart för barnets välbefinnande utan även för att sjuksköterskan själv ska känna tillfredsställelse 
i att hen har gjort det hen kunnat och är lagligt skyldig till. 
 
Det framkommer i resultatet att om sjuksköterskan ska ha möjlighet att ta sig tid och hjälpa barnet 
krävs en rimlig arbetsbörda. När arbetsbelastningen är för hög reflekterar författarna över att det 
blir svårt att få tid till att skapa en bra relation till barnet och föräldrarna. Detta skulle enligt 
författarna kunna innebära att sjuksköterskan missar att uppmärksamma när barn far illa, dels då 
det inte finns möjlighet för barnet eller föräldrar att berätta men även då sjuksköterskan inte blir 
mottaglig för att se symtom. 
 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskan framförallt upplever att hen får stöd från sina 
kollegor inom samma yrke när det gäller barn som far illa enligt resultatet. I kontrast till detta 
beskriver Land och Barclay (2008) att sjuksköterskorna upplever att de får mest stöd från läkare. 
Det finns en önskan enligt sjuksköterskan att få mer stöd från andra yrkeskategorier och även 
professionellt stöd i större utsträckning. Författarna reflekterar över om graden av sammanhållning 
mellan olika yrkeskategorier på en arbetsplats påverkar hur stöd ges och upplevs vid svåra 
situationer. Lines et al. (2017) beskriver att sjuksköterskor ofta känner behovet av att söka stöd 
från sina kollegor när ett barn är i fara. Lines et al. fortsätter att trots sjuksköterskornas 
medvetenhet om sin plikt att anmäla utfärdade hen inte alltid en rapport på grund av bristande 
information och stöd. Brist på emotionellt stöd påvisar även Piltz och Wachtel (2009) kan verka 
hämmande då sjuksköterskan blir mindre villig att göra anmälan i framtiden. Författarna anser det 
högst problematiskt att anmälan inte utförs trots kunskap om plikten och reflekterar över vikten av 
att få tillräckligt stöd.  
 
Resultatet visar att sjuksköterskan önskar och har ett behov av mer utbildning och kunskap inom 
barn som fara illa. Utbildning kan främja ökad kunskap hos sjuksköterskan som i sin tur kan hjälpa 
fler barn och hjälpa dem tidigt. Likaså kan det för sjuksköterskans del bidra till större trygghet och 
säkerhet i mötet för att kunna stötta barn och föräldrar anser författarna. Enligt Sjöberg (2012) kan 
ansvar handla om människans egen utveckling medan plikt mer kan ses som skyldighet i 
professionen inom att utöka sin kunskap. Att sjuksköterskorna önskar mer utbildning följer 
sjuksköterskans plikt att själv se behovet av kompetensutveckling. 
 
Sjuksköterskan upplever att tidiga insatser är viktigt och möjliggör att hen kan hjälpa till och 
främja anknytningen mellan barnet och föräldern. I vissa situationer uppgav sjuksköterskan att 
föräldrar blir kränkta över att sjuksköterskan la sig i men övergripande upplever sjuksköterskan 
att stöd och rådgivning gav bra resultat. Detta anser författarna kan tyda på att föräldrar känner ett 
behov av stöd men att det kan vara svårt att ta emot. Därför behöver sjuksköterskans kunna avläsa 
människor, inneha fingertoppskänsla och möta personer där de är för att kunna nå fram, där hen 
även ska kunna hantera föräldrarnas reaktion.  
 
Resultatet påvisar att barnet som far illa är i stort behov av stöd från bland annat sjuksköterskan, 
vilket sjuksköterskan erfar är viktigt. Övriga verksamheter, såsom exempelvis stödgrupper, kan 
bidra till ökat stöd för barnet som far illa enligt resultatet och verka som ett utökat skyddsnät för 
barnet menar författarna. Det ligger mycket ansvar på sjuksköterskan att skapa en bra relation till 
barnet och där öppen kommunikation bör förekomma för att kunna ge barnet rätt stöd enligt 
författarna. Däremot kan sjuksköterskan enligt resultatet uppleva det problematiskt när barnet 
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väljer att inte uppsöka rekommenderad verksamhet utan istället fortsätter prata med enbart 
sjuksköterskan. Detta på grund av att sjuksköterskan inte alltid bedömer att hen besitter rätt 
kompetens i dessa situationer. Sjuksköterskan behöver därför kompetens och säkerhet inom 
området för att barnet ska kunna fortsätta kontakten med sjuksköterskan som får förtroendet. 
Sjuksköterskan kan då också hjälpa barnet till att gradvis vänja sig vid att få stöd från andra 
verksamheter. 
 
Författarna anser att det är essentiellt för sjuksköterskan att ha kunskap och bygga förtroende 
mellan sjuksköterskan och barnet samt familjen för att kunna hjälpa och ge stöd till barnet. Detta 
bekräftas av Lines et al. (2017) som beskriver att brist på stöd är ett problem för sjuksköterskan 
när det gäller att fatta beslut om barn som far illa. Problematiken gäller framförallt om 
sjuksköterskan har skapat förtroende, har de kunskaper som är nödvändiga och det engagemang 
som behövs för att ta ledningen och ansvar i att hjälpa barn som far illa (Lines et al., 2017). 
 
Slutsatser  
Att som sjuksköterska möta barn som misstänks fara illa eller som far illa upplevs på många sätt 
komplext. Då sjuksköterskan eftersträvar kontakt med familjen och deras situation är det viktigt 
för hen att skapa en bra relation och få förtroende av barn och föräldrar. Det finns dock starka 
negativa känslor mot förövaren, vilket kan vara en förälder, som gör det till en utmaning för 
sjuksköterskan att inneha ett professionellt bemötande. För att möjlighet ska finnas till att skapa 
en relation och hantera situationen krävs däremot tid, vilket ofta saknas.  
 
Att bedöma situationen kan vara svårt när barn och föräldrar tenderar att dölja symtom och då 
tecknen ibland är subjektiva. Sjuksköterskan upplever att utföra anmälan skapar känslor som rädsla 
samt osäkerhet och ställer sig ibland tveksam till om anmälan gör nytta för barnet. 
Bedömningsinstrument och rutiner vid dessa situationer är ofta bristande. Sjuksköterskan upplever 
att intuition samt erfarenhet har betydelse vid beslutstagande och hantering av situationen. Vid 
anmälan kommer sjuksköterskan i kontakt med myndigheter där samarbetet och kommunikationen 
upplevs otillräcklig. Sjuksköterskan ser ett behov av att få ökat professionellt stöd och utbildning 
kring barn som far illa. Stöd till barnet och familjen ges till stor del genom att samordna med andra 
verksamheter och anses vara viktig även om det ibland tycks vara svårt för dem att ta emot stöd.  
 
Slutsatsen för denna studie blir att sjuksköterskor erfar brister i att bedöma och hantera anmälning 
av barn som misstänks fara illa eller som far illa och önskar mer kunskap och utbildning inom 
området för att kunna hjälpa barnen så tidigt som möjligt. Likaså finns det ett behov av utökade 
stödåtgärder vilket kan främja sjuksköterskan i sin omvårdnadsroll. 
  
Praktiska implikationer  
Sjuksköterskan kan möta barn som misstänks fara illa eller som far illa på de flesta arbetsplatser 
då barnet kan vara patient eller anhörig i olika vårdsammanhang. Grundutbildningen för 
sjuksköterskor bör uppmärksamma barn som far illa för att säkerställa kunskap om 
anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa och olika tecken och på hur sjuksköterskan ska 
bemöta situationen. Detta skulle kunna bidra till sjuksköterskans kompetensområde redan från 
yrkesstart. Arbetsgivare behöver vidare skapa förutsättningar för sjuksköterskans 
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kompetensområde genom att upprätta tydliga rutiner, ta in professionellt stöd vid behov, främja 
god kommunikation med myndigheter och eftersträva att inte arbetsbördan blir för stor för 
sjuksköterskan. Detta för att undvika underrapportering och brister i omvårdnaden.  
 
Mötet har en betydande roll för omvårdnaden vilket sjuksköterskan upplever som komplext när 
barn misstänks eller far illa. Personliga känslomässiga upplevelser kan vara svåra att påverka men 
ett professionellt stöd och utbildning kan skapa en trygghet i mötet. Likaså kan införande av 
utbildning och både kollegialt samt professionellt stöd vid barn som far illa kunna bidra till 
sjuksköterskans kompetensutveckling. Detta kan leda till att sjuksköterskan får skäligt stöd vid 
bedömning och anmälan av barn som far illa som hen många gånger upplever svår. Kunskap och 
utbildning hos sjuksköterskan kan bidra till att sjuksköterskan upplever mindre osäkerhet vid 
anmälan om att barn misstänks fara illa eller far illa. Hen kan då även upptäcka missförhållanden 
tidigt och på så sätt hjälpa barn som far illa i ett så snart skede som möjligt. På detta sätt kan det 
bidra till kvalitetsutveckling inom omvårdnad av barn som far illa. 
 
Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
 
I framtida studier vore det av intresse för författarna, men även till förmån för professionen, att få 
ta del av barnets perspektiv inom att fara illa. Detta kan ge utökad kunskap för sjuksköterskor 
utifrån barnets egna upplevelser och erfarenheter av situationen. Exempelvis kan barnets syn på 
ett bra möte med sjuksköterskan skapa förståelse och ge förbättrade möjligheter för sjuksköterskan 
att veta hur hen kan nå fram till barnet. På detta sätt kan sjuksköterskan lägga grunden i relationen 
till att barnet berättar om missförhållanden och möjligtvis gör detta på ett tidigare plan då barnet 
kan uppleva förtroende till sjuksköterskan. Detta skulle kunna vara till nytta för alla sjuksköterskor 
som påträffar barn som misstänks fara illa eller som far illa i framtiden. Forskning utifrån föräldrars 
upplevelser av mötet med sjuksköterskan anser författarna kan bidra till ökad förståelse för 
föräldrarna och deras omvårdnadsbehov. Kunskap om upplevelser utifrån föräldrarnas perspektiv 
kan medverka till att sjuksköterskan lättare skapar en kontakt till föräldrarna och på så sätt kan 
utvinna mer information om situationen. 
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   teoretisk referensram?                                            Ja                Nej                 Vet ej 
 
- Genereras teori?                                                      Ja                Nej                 Ej relevant 
 
Kvalitetsberäkning  
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 
Granskningspoäng; grad I (80-100%)    grad II (70-79%)    grad III (60-69%)  
 
Tidskriftens bedömningssystem             Double                Single                Ej                            
Peer review                                                     blinded                   blinded                 angivet    



   
 

   
 

Bilaga III 
Översikt av analyserad litteratur 

Författare  
Årtal 
Land 

Problem & Syfte Ansats &  
Metod  
 

Urval &  
Studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Barret E. 
Denieffe S. 
Bergin M. 
Gooney M. 
 
2016 
 
Irland 
 
 

Kunskapsluckor finns i tidigare 
forskning om hur 
barnsjuksköterskor upplever att 
vårda barn som blivit utsatta 
för misshandel i det akuta 
skedet. 
 
Syftet var att undersöka 
barnsjuksköterskors upplevelse 
av att ta hand om spädbarn 
som har blivit utsatta för våld 
som inte är till följd av 
olyckshändelse. 

Kvalitativ ansats. 
 
Framework 
approach. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 

Sjuksköterskor som arbetat 
med barn i över två år och 
som har vårdat barn som 
blivit utsatta för våld där 
det inte varit en 
olyckshändelse 
inkluderades. 
 
Tio barnsjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna försökte förstå 
förövaren utan att döma trots 
känslomässiga svårigheter. 
Sjuksköterskorna påtalade vikten 
av att rapportera och dokumentera 
ifall det blev rättsliga påföljder och 
samarbete med myndigheter. 
Sjuksköterskorna upplevde stort 
ansvar och strävade efter att ge 
stöd till föräldrarna oavsett 
situation. Sjuksköterskorna 
upplevde att de stöttade varandra 
och att utbildning samt erfarenhet 
var värdefullt. 

Grad I 

Söderman, A. 
Jackson, K. 
 
2011 
 
Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 

BVC-sjuksköterskor är utsatta 
för sårbara situationer i mötet 
med barn som far illa och 
därför är det viktigt att fråga 
om deras upplevelse inom 
detta område. 
 
Syfte var att beskriva BVC-
sjuksköterskors upplevelser av 
att möta och hjälpa barn som 
far illa i hemmiljön. 
 

Kvalitativ ansats. 
 
Innehållsanalys.  
 
Intervjuer. 

BVC-sjuksköterskor som 
arbetat inom aktuellt län, 
arbetat med barn 0–6 år på 
BVC i minst tre år samt 
mött barn som far illa 
inkluderades. 
 
Sex BVC-sjuksköterskor 
deltog i studien. 
 
 
 

Sjuksköterskan upplevde att 
intuition och tillit till sin egen 
förmåga utgör en ökad tilltro till 
bedömningen. Sjuksköterskorna 
beskrev komplexiteten av egna 
känslor vid mötet med familjen, 
och svårigheten i att vara barnets 
ombud. Sjuksköterskorna upplevde 
att de själva fick stöd av kollegor 
och gav stöd till familjen genom att 
skapa samarbete med andra 
verksamheter samt skapade en god 
kontakt till familjen. 

Grad I 



   
 

   
 

Författare  
Årtal 
Land 

Problem & Syfte Ansats &  
Metod  
 

Urval &  
Studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Land M 
Barclay L. 
 
2008 
 
Australien 

En inkonsekvent lagstiftning 
påverkar sjuksköterskorna och 
sjuksköterskorna upplever   
hinder i deras roll inom att 
skydda barn. 
 
Syftet var att undersöka hur 
skolsköterskor, 
barnsjuksköterskors och 
barnhälsovårdssjuksköterskor 
upplever och har kunskap om 
barnmisshandel och 
försummelse, att identifiera 
deras uppfattningar av deras 
egen roll i att engagera och 
skydda barnen och att 
identifieraeventuella hinder 
som sjuksköterskorna upplever 
för att skydda barnen. 

Kvalitativ ansats.  
 
Explorativ metod. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 

Urval var åtta 
sjuksköterskor som skulle 
ha över två års erfarenhet 
inom sjuksköterskeyrket 
som involverade barn och 
deras familjer. 
 
Studiegruppen blev 10 
sjuksköterskor som 
arbetade inom 
akutsjukvård, kommunal 
sjukvård och skolsjukvård. 
 

Vid fysisk misshandel utfärdade 
sjuksköterskan en anmälan direkt 
och de upplevde att de kunde agera 
effektivt med att stötta föräldrarna. 
Sjuksköterskorna upplevde att 
myndigheter som hanterar 
situationer av barn som far illa 
trodde att sjuksköterskorna hade 
begränsat med kunskap inom 
området och sjuksköterskorna 
uttryckte en brist på utbildning. 
Sjuksköterskorna upplevde rädsla 
vid rättegångar och rädsla för hot 
från föräldrarna. Stöd upplevde 
sjuksköterskorna kom framförallt 
från läkare. 

Grad I 

de Lourdes 
Galindo, N. A. 
Gomes Gonçalves,  
C. F. 
Galindo Neto,          
N. M. 
Cavalcanti dos 
Santos, S. 
Cavalcanti de 
Santana, C. S. 
Silva Alexandre,   
A. C. 
2017 
Brasilien 

Sjuksköterskor påträffar 
individer i sitt yrke som har 
blivit offer för våldsamheter.  
 
Syftet var att analysera 
sjuksköterskans kunskap om 
olika typer av barnmisshandel 
och utforska hinder och 
möjliga åtgärder i preventivt 
syfte. 
 
 

Kvalitativ ansats. 
 
Explorativ metod. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Sjuksköterskor som 
arbetade inom Family 
Health Strategy (FHS) 
inkluderades. Exklusioner 
gjordes av sjuksköterskor 
på FHS som inte varit 
närvarande hela perioden 
eller som innan deltagit i 
pilotstudien. 
 
18 sjuksköterskor deltog i 
studien. 

Sjuksköterskorna upplevde att de 
inte hade träning inom 
barnmisshandel. Sjuksköterskorna 
upplevde osäkerhet i att utföra en 
anmälan.  
 

Grad I 
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Författare  
Årtal 
Land 

Problem & Syfte Ansats &  
Metod  
 

Urval &  
Studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Kraft Engh L.  
Eriksson U. B. 
 
2014 
 
Sverige 
 
 

Det finns ett behov av tidig 
upptäckt av tecken på 
barnmisshandel och ge stöd för 
dessa barn. 
 
Syftet var att utforska hur 
skolsjuksköterskor upptäcker 
barnmisshandel och hur hen 
initierar stödåtgärder i dessa 
situationer.  
 
 

Kvalitativ ansats. 
 
Grundad teori 
 
Fokusgrupps-
intervjuer. 

Skolsjuksköterskor som 
inkluderades hade 
erfarenheter från större och 
mindre kommuner, 
arbetade med barn 6–18 år, 
hade specialistutbildning, 
minst två års erfarenhet 
som skolsjuksköterska och 
som använda det 
utvecklade hälsoverktyget i 
sina hälsosamtal. 
 
23 skolsjuksköterskor 
deltog i studien 
 
 

Sjuksköterskorna beskrev kunskap, 
erfarenhet och intuition som viktigt 
för att upptäcka barnmisshandel. 
Frustration upplevdes när andra 
yrkesgrupper misstolkade tecken 
på barnmisshandel. Hälsosamtal 
upplevdes vara grunden för en 
relation till barnet. Sjuksköterskan 
beskrev nödvändigheten i att finnas 
där för barnet och att arbetsbördan 
måste vara anpassad efter detta. 
Det upplevdes svårt att fråga om 
barnet upplevde våld i hemmet 
men viktigt. Sjuksköterskorna 
upplevde att anmälan inte alltid 
gynnade barnet. Sjuksköterskorna 
behövde mer kunskap kring hur 
myndigheter hanterade situationer 
där barn for illa. Sjuksköterskan 
motiverade ofta barnet och 
föräldrar att uppsöka andra 
verksamheter. 

Grad I 

Tingberg B. 
Bredlöv B. 
Ygge B. M. 
 
2008 
 
Sverige 
 
 
 

Att sjuksköterskor var utsatta 
för våld på arbetsplatsen och 
att de fick utstå aggressivitet 
från föräldrar. 
 
Syftet var att identifiera 
sjuksköterskors upplevelser av 
den kliniska omvårdnaden av 
barn som varit med om 
misshandel. 

Kvalitativ ansats. 
 
Critical incident 
technique. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
 

Sjuksköterskor som hade 
deltagit vid vården av barn 
som misshandlats och deras 
föräldrar inkluderades. 
 
11 sjuksköterskor som 
arbetade på 
akutavdelningar på 
barnsjukhus deltog. 
 

Sjuksköterskorna upplevde det 
svårt att möta förövaren men såg 
samtidigt dess stödbehov. Det 
ansågs vara svårt att inte låta 
känslorna påverka handling. Det 
upplevdes svårt att vara 
professionell gentemot förövaren 
och utföra bedömningar. 
Sjuksköterskorna upplevde ett 
behov av kollegialt eller 

Grad I 
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Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

    professionellt stöd, bättre rutiner 
och utbildning samt bättre 
återkoppling från myndigheterna. 

 

Dahlbo M. 
Jakobsson L. 
Lundquist P. 
 
2017 
 
Sverige 
 
 
 

Att hantera situationer där barn 
far illa är en utmaning för 
barnsjuksköterskor vilka 
underrapporterar antal barn 
som far illa.  
 
Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser av 
att i barnsjukvården möta 
familjer där barnmisshandel är 
konstaterat eller misstänkt. 

Kvalitativ ansats. 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Öppna intervjuer. 

Sjuksköterskor som hade 
mer än sex månaders 
erfarenhet av barnsjukvård 
och varit i kontakt med 
familjer där barnmisshandel 
konstaterats eller 
misstänkts inkluderades. 
 
Totalt åtta sjuksköterskor 
deltog, varav sex 
distriktsjuksköterskor, en 
barnsjuksköterska och en 
med båda 
specialistutbildningarna. 

Sjuksköterskorna upplevde att de 
reagerade emotionellt, upplevde 
obehag vid mötet samt tvivlade 
inför anmälan. Sjuksköterskorna   
ansåg det viktigt att inte döma 
familjerna, vara ärlig och att ha 
erfarenhet. Det upplevdes viktigt 
att kunna diskutera med kollegor 
för att hantera situationen och få 
bekräftelse, få professionellt stöd 
och återkoppling från myndigheter. 

Grad I 

Leite J. T. 
Beserra M. A. 
Scatena L. 
Silva L. M. 
Ferriani M. D. 
 
2016 
 
Brasilien 
 
 

Det finns ett behov hos 
sjuksköterskor som arbetar 
inom primärvård att lära sig 
hantera barnmisshandel.  
 
Syftet var att analysera 
primärvårdssjuksköterskors 
åtgärder när de konfronteras 
med barn som utsätts för våld i 
hemmet utifrån ett 
primärvårdsperspektiv. 
 
 

Kvalitativ ansats.  
 
Tematisk 
innehållsanalys. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Sjuksköterskor som 
jobbade i primärvården 
inom de “Units of the 
family health strategy” som 
valdes ut antogs. 
 
Fem sjuksköterskor deltog i 
studien. 

Det upplevdes viktigt att närvara 
vid event för att lära sig bekämpa 
våld mot barn, hög 
arbetsbelastning gjorde dock att 
annat prioriterades. 
Sjuksköterskorna kände sig 
hjälplösa i anmälningsprocessen 
och ovetandes om hur den gick till. 
De upplevde okunskap i vad eller 
när de skulle anmäla och behov av 
mer träning. Det upplevdes svårt 
att bemöta och hantera situationen. 
Vid våldssituationer upplevdes 
rädsla för att anmäla. 
 

Grad I 



   
 

   
 

Författare  
Årtal 
Land 

Problem & Syfte 
 

Ansats &  
Metod  
 

Urval &  
Studiegrupp 
 

Huvudsakligt resultat 
 

Kvalitets-
granskning 
 

Eisbach S. S. 
Driessnack M. 
 
2010 
 
USA 

Sjuksköterskor vet om sin plikt 
att anmäla men ändå finns en 
tvekan kring att anmäla. Lite 
kunskap finns angående vad 
som påverkar sjuksköterskor 
till att anmäla eller inte. 
 
Syftet var att undersöka 
processen barnsjuksköterskor 
genomgår vid anmälan av 
barnmisshandel. 

Kvalitativ ansats.  
 
Grundad teori 
 
Intervjuer. 

Sjuksköterskor som 
arbetade inom akut- 
och/eller kommunal 
praktik, kunde 
kommunicera på engelska 
och hade utfört anmälan 
mot barnmisshandel 
inkluderades. 
 
Deltagande var 23 
sjuksköterskor, 10 
skolsjuksköterskor, sju 
barnsjuksköterskor och sex 
psykiatri 
barnsjuksköterskor. 

Det upplevdes lättare att anmäla 
när tecken var tydliga och 
objektiva. Subjektiva och mindre 
tydliga tecken försvårade att göra 
en anmälan och anmälan 
påverkades av sjuksköterskans 
tidigare erfarenheter. 

Grad I 

Rowse V. 
 
2009 
 
England 
 
 

Barnmisshandelsfall har en 
emotionell påverkan hos 
sjuksköterskan. Forskning 
finns kring praktiken kring 
barnmisshandelsfall men lite 
om de emotionella behoven 
hos sjuksköterskan. 
 
Syftet var att undersöka 
erfarenheter hos sjuksköterskor 
på barnavdelningar som var 
involverade i barnskyddsfall, 
för att se deras behov av 
support och ge förslag till 
träning och support. 

Kvalitativ ansats.  
 
Fenomenologisk 
utgångspunkt. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Sjuksköterskor som hade 
varit involverade i 
barnmisshandelsfall antogs. 
 
Deltagande var 15 
sjuksköterskor som 
arbetade inom pediatrik, två 
barnmorskor och 13 
barnsjuksköterskor. 

Att vara involverad i 
barnmisshandelsfall gav djup 
inverkan på sjuksköterskor. 
Upplevelser och känslor skapade 
svårigheter i arbetet. 
Sjuksköterskorna upplevde att de 
behövde stöd och att träning inte 
var tillräckligt förberedande. Det 
behövdes mer procedurinformation 
och individuellt stöd enligt 
sjuksköterskan. 
 

Grad I 
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