
  
 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

  

 

 

 

 

Sjuksköterskors erfarenheter vid misstanke 

att barn far illa 

  

  

  Salma Gesey                                                Ly Nguyen             

  

 

 

 

 

  

Examensarbete i omvårdnad på grundnivå  

Sjuksköterskeprogrammet  

Institutionen för hälsovetenskap/Högskolan Väst 

HT 2018  

  



  
 

Abstract 

______________________________________________________________________  

Sjuksköterskors erfarenheter vid misstanke att barn far illa 

Nurses' experiences of suspicion that children are exposed to abuse 

Författare                 Salma Gesey  

                                   Ly Nguyen 

Handledare               Lisbeth Hillström  

Examinator               Hrafnhildur Gunnarsdottir 

Institution                  Högskolan väst, Institutionen för hälsovetenskap 

Arbetets art               Examensarbete i omvårdnad, 15 hp 

Program/kurs            Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp  

Termin/år                   HT 2018 

Antal sidor                 13 sidor 

  ____________________________________________________________________________  

Background: The number of children abused in Sweden has increased in last years. All children 

have the right to live a safe life and receive a good development during their upbringing. It is 

important that the child's basic needs are met for the child to have a good development. Being a 

victim of child abuse can lead to enormous consequences in the future for the child's physical and 

mental health.  

Aim: This study aimed to illuminate the nurse's experiences in suspected child maltreatment 

Method: A literature study based on analysis of qualitative studies according to Friberg´s five 

step model. 

Results: The results of the studies showed that responding and helping children who lives in 

child abuse was a difficult task for the nurses to perform. The nurses were aware of their 

obligation to maintain the child's safety. The nurses described the basis of their experience that 

they encountered personal and work-related obstacles to be able to identify, remedy and report 

when children were suspected of being abused. The result is presented under three themes. The 

first theme highlights how nurses are emotionally affected. The second theme is about 

experiences about collaboration with other authorities. The third theme describes the nurses' need 

for professional development.  

Conclusion: The nurses should be able to give the child the right care to ensure the safety of the 

child and be able to give advice to the child's family. A prerequisite for providing adequate 

nursing needs nurses have good health science knowledge.  

Keywords: Child abuse, Child maltreatment, Nurse ability, Nurse experience, Nursing role 

  

 

 

 



  
 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

Antalet barn som far illa i Sverige ökar. Sjuksköterskor har skyldighet att anmäla vid misstanke 

om barn som far illa. Forskning visar att barn som far illa väljer att inte berätta för en vuxen eller 

en professionell person om misshandeln. Forskning visar även att sjuksköterskans beteende kan 

hindra eller stimulera patientens delaktighet samt att vårdkultur kan bidra till ett vårdlidande. 

Konsekvensen av att leva med utsatthet som barn kan resultera i fysisk och psykisk ohälsa senare 

i livet. Resultat av denna litteraturstudie baseras på sammanställning av nio kvalitativa studier.  

Resultatet visar att sjuksköterskornas emotionella påverkan har sin inflytande på arbetet. 

Sjuksköterskorna förstår sitt ansvar att reagera och hjälpa det utsatta barnet, för att 

sjuksköterskorna ska kunna utöva sitt ansvar krävs det en fungerande samverkan med andra 

verksamheter. Sjuksköterskorna upplever frustration över bristande samverkan med andra 

vårdenheter och myndigheter. Sjuksköterskorna uttrycker även ett behov av mer kunskap och 

professionell utveckling samt tydliga rutiner för att kunna upptäcka varningstecken och därefter 

kunna vidta relevanta åtgärder i syfte att barnets säkerhet säkerställas i god tid.  

Slutsatsen av detta examensarbete är att sjuksköterskorna stöter på hinder under processen att 

hjälpa barn och deras familj. För att sjuksköterskorna ska kunna tidigt upptäcka och vidta rätta 

åtgärder vid misstanke om barn som far illa krävs det förutsättningar för sjuksköterskorna att 

utveckla sin kunskap, en fungerande samverkan med alla berörda, samt rätt stöd för att bearbeta 

den emotionella påverkan som uppstår. 
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Inledning  
 

Anmälningar visar att antalet barn som far illa har ökat senaste åren (Socialstyrelsen, 2014a).  

Barn kan fara illa på olika sätt. De kan utsättas för våld i hemmet, i skolan eller hos någon som på 

något sätt har kontakt med barnet till exempel en närstående. Orsaken till att ett barn far illa kan 

vara psykisk ohälsa i familjen, alkoholmissbruk och drogproblem, funktionsnedsättning samt 

ekonomis och social utsatthet. Barn far illa även när det inte får sitt grundläggande behov 

tillgodosedd för att utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

innebär skyldighet om att främja barnets fysiska och psykiska hälsa samt förebygga ohälsa och 

lidande. För att kunna bedriva en god omvårdnad som sätter barnets bästa i centrum behöver 

sjuksköterskan adekvat kunskap och kompetens (Svensk Sjuksköterskeföreningen, 2017a). Att ha 

kunskap och förståelse för att barn kan fara illa är angeläget för sjuksköterskans ansvarsområde 

omvårdnad. Varje sjuksköterska som möter barn skall bedriva omvårdnaden på ett sådant sätt 

som gör att barnets bästa står i centrum (Svensk Sjuksköterskeföreningen, 2017b).  

Bakgrund  
 

Alla barns rättighet till tryggt och värdigt liv 
Enligt Barnkonventionens (Unicef, 1989) definition räknas människor under 18 år som barn. Alla 

barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. När ett barn far illa kan barnets rätt till liv, 

överlevnad och utveckling kränkas eller förvrängas. Grundprinciperna i barnkonversionen 

skyddar varje barns rättighet till värdigt liv. Det är viktigt att barnets grundläggande behov 

tillgodoses för att barnet ska få en bra uppväxt och utveckling. Sjuksköterskor är 

anmälningsskyldiga (Socialstyrelsen, 2014b) när barn far illa, misstänks fara illa eller befinner 

sig i riskzon. För att kunna utöva denna skyldighet så krävs det kunskap och rätt strategier för att 

identifiera och uppmärksamma dessa barn för att kunna hjälpa dem (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a).  

 

Barn som far illa 
Barnmisshandel är fortfarande ett stort i problem i många höginkomstländer. Statistiken visar 4- 

16% av barnen utsätts för fysisk misshandel och en av tio barn utsätts för försummelser eller 

psykisk misshandel varje år. Barn som utsätts för penetrerande sexuella övergrepp är mellan 5% 

till 10% hos flickor och upp till 5% hos pojkar samt upp till tre gånger utsätts detta antal för 

någon typ av sexuellt övergrepp (Gilbert, Widom, Browne, Fergusson, Webb & Jansson, 2009).  

Enligt artikel 19 i barnkonventionen ska varje barn skyddas såväl mot fysiskt som psykiskt våld 

(Unicef, u.å). Fysiskt våld kan visa sig i form av knuffar, slag eller att bli sparkad. År 1979 

infördes förbud mot barnaga i Sverige. När ett barn får skador, sjukdom och smärta av det fysiska 

våldet kan förövaren bli straffad. Psykiskt våld är förlöjligande, direkta hot eller indirekta hot mot 

barnet (Socialstyrelsen, 2016). Psykisk misshandel delas i två kategorier. Verbal misshandel som 

första kategorin innebär att barnet hånas, får höra orden du är ful, tjock, dum och liknande. Den 

andra kategorin är emotionell försummelse där föräldrarna inte svarar på barnets emotionella 

behov, ignorerar barnet och är emotionellt otillgänglig förälder. Ett barn som har varit utsatt för 

psykiskt våld kan växa upp med djupa sår inom sig som i sin tur kan påverka barnets sätt att 

socialisera sig (Honor, 2012). Sexuella övergrepp eller utnyttjande är när barnet utsätts för fysiskt 

sexuellt övergrepp eller när barnet bli tvingad till att till exempel titta på porrfilmer eller att vara 
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närvarande när andra utföra sexuella handlingar (Socialstyrelsen, 2016.) Barnförsummelse som 

kan innebära att barnet vanvårdas och är utsatt för försumlig behandling. Det kan exempelvis 

innebära att barnet inte får sina grundläggande behov tillgodosedda såsom att äta sig mätta, få 

rena kläder, besök hos hälso- och sjukvård. Barnförsummelse är en form av misshandel där 

allvaret inte betraktas på samma sätt som fysiskt eller psykisk misshandel (Socialstyrelsen, 2016). 

Sverige ligger efter i jämförelse med andra länder inom Europa i arbetet att skydda barn från våld 

och utsatthet. Få av de barnen som är utsatt för barnmisshandel väljer att berätta för en vuxen 

eller en professionell person på grund av brist på tillit, lojalitet till sina föräldrar och rädsla för att 

inte bli trodda eller att de har normaliserat misshandeln (Jernbro, 2015). Enligt den senaste 

kartläggningen berättar 45 procent av de utsatta barnen för sin jämnåriga kompis eller sitt syskon 

om våld men endast 5 procent berättar om händelsen hos polisen (Unicef, 2018). Baserat på 

kartläggning av antalet barn som är utsatta för faror kan antalet vara högre än vad statistiken 

visar, mörkertalet kan vara högre.         

                                                                

Konsekvenser av barnmisshandel  
Bestraffning för att disciplinera barn visar sig vara plågsam och förändrar inte barns beteenden. 

Fysisk bestraffning kan därmed orsaka fysisk och emotionell skada för både barn och föräldrar 

som ett resultat av brist på föräldrakontroll och motstridiga känslor (Ribeiro, Eckert, De Souza 

AIJ & Da Silva, 2007). Barn som utsatts för sexuella övergrepp visar känslor av skam och skuld. 

Försämrad livskvalitet är förknippar med ökande antal misshandelstyper (Jernbro, 2015). 

Emotionell misshandel kan leda till oerhörda svåra konsekvenser i framtiden för barnets fysiska 

och psykiska hälsa. Att bli emotionellt misshandlad kan leda till att utveckla fetma, 

posttraumatiskt stressyndrom, suicid, depression, aggregation och svårigheter i sociala 

sammanhang senare i vuxenlivet (Honor, 2012).  

 

Lidande 
Lidande som verb betyder att genomleva smärta och att vidkännas smärtsamma omständigheter, 

att genomgå, tåla och bära. Lidande kan kopplas till en specifik situation som att lida av en 

specifik sjukdom som hjärtsjukdom. Lidande som substantiv tydliggör, sätter den mänskliga 

upplevelsen i centrum och utrycker det som är plåga smärta, kval och tålande. Lidande kan 

förstås som den subjektiva helhetsupplevelsen av att möta något ont och orsakerna kan vara 

synliga eller dolda. Fysisk smärta, obehag och sjukdom kan vara de tydligaste orsakerna till 

lidande (Arman, 2012). 

 

Lidande i klinisk definition 
Lidande i en klinisk definition beskrivs som mångsidig inre oro, sorg och förlust. En 

multidimensionell smärta eller obehag, förlust av kontroll, hopplöshet, oförmåga till anpassning, 

ångest, rastlöshet och isolering, ensamhet och depression. (Arman, 2012) att lida medför alltid att 

utstå en kamp och människan kan gå med ångest och rädsla eller oro inför själva lidandet. 

Lidande behöver inte vara ångest eller rädsla däremot kan ångesten vara del av orsaken till 

lidandet (Eriksson, 2018). Att lida är att vara människa vilket innebär att det är naturligt och inte 

patologisk process och varje människans lidande är unik på sitt sätt och formas av den lidandes 

själv och dennes omgivning. Patientens lidande kan delas in i tre dimensioner, sjukdomslidande, 

livslidande och vårdlidande. Att kunna få lida och få stöd av medmänniskor som kan lida med 

skapar nya frågor om meningen med livet. Det lidandet som är relaterat till kroppen är enklast att 

lindra samtidigt som den anses vara svårt men något som gå över. Vårdlidande uppstår när ett 
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glapp bildas mellan patientens behov och förväntningar och den attityd med vilken vård som 

erbjöds där vården ökade personens lidande (Arman, 2012). 

 

Vårdande  
Vårdande anses vara olika former av lärande process som skapar ett tillstånd av tillit, 

tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag (Eriksson, 2018). Även en känsla av att vara i 

utveckling för att kunna förändra och upprätthålla eller stödja hälsoprocesser. I vårdvetenskap 

relateras begreppet vårdande till hälsa, patient, sjukdom och lidande. Vård och vårdande 

avgränsas till mänskligt vårdande och är något centralt mellan vårdare och patient. När vårdandet 

kännetecknas av vårdarens omtanke och mod att värna om patienters värdighet lindras lidande. 

Vårdandet karaktäriseras av hopp och tillit men förutom ett moraliskt mod för att kämpa för 

patientens liv och för att lindra lidande krävs det en medvetenhet och reflektion kring sina 

handlingar (Söderlund, 2012). Vårdlindande skapas när patienten bemöts som ett objekt där 

vårdaren inte uppmärksammar patientens underläge. Därutöver kan en förstelnad vårdkultur som 

styrs av rutiner och omvårdnaden är oreflekterad bidra till ett vårdlidande (Kasen, Norman, 

Lindholm & Eriksson, 2008). Sjuksköterskors beteende kan hindra eller stimulera patientens 

delaktighet. Om sjuksköterskan bemöter patienten med respekt och utifrån ett helhetsperspektiv 

där patienten får tillräcklig med information och blir erkänd som kompetent person kan 

patientens delaktighet stimuleras. När bemötandet bygger på ett oreflekterat sätt och 

sjuksköterskan ignorerar patienten, tilltalar patienten som om den var omogen person, utövar sin 

makt och tar kontrollen över patienten kan delaktigheten hindras (Larsson, Sahlsten, Segesten & 

Plos, 2011).  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar i mötet med barn som far illa 
Sjuksköterskan ska bedriva omvårdnad på ett sådant sätt så att målen om att främja hälsa och 

välbefinnande samt förebygga ohälsa och lindra lidande nås.  Sjuksköterskans mod för att reagera 

när barn misstänks fara illa är central för att kunna ge god omvårdnad till barnet. Mod beskrivs 

som en önskvärd egenskap som en person får genom erfarenheter och reflektioner som senare 

leder till något gott vid handling. En särskild innebörd är det moraliska modet då erfarenheter av 

andras lidande framkallar en känsla av skyldighet att reagera och handla (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Den legitimerade sjuksköterskans ansvar är enligt 

kärnkompetenserna bland annat skyldighet att bedöma patientens hälsotillstånd och arbeta aktivt 

för att fastställa omvårdnadsdiagnos samt identifiera och prioritera omvårdnadsbehov i 

partnerskap med patienten och dennes anhöriga. Sjuksköterskan måste etablera en förtroendefull 

relation med patienten och närstående vilket är en viktig förutsättning för en god omvårdnad. 

Omvårdnaden ska syfta på patientens grundläggande behov och upplevelser i dagliga livet vilket 

innefattar fysisk psykosocial, andlig samt kulturell dimension. Omvårdnadsansvaret utgår bland 

annat från kärnkompetenserna som utgör säkerhet och att arbeta i team (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Dessa är utav betydelse för sjuksköterskans omvårdnadsansvar i 

mötet med utsatta barn. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet 

(2017) innebär att arbeta i team att komplettera varandras kunskaper, främja kontinuitet samt 

skapa dialog för lärande och beslutsfattande för att uppnå en god och säker hälso- och sjukvård. 

Säker vård uppnås när sjuksköterskan har handlingsberedskap för att förebygga att patienter 

drabbas eller riskerar att drabbas av värdeskada samt följer regelverket. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen ska barnets bästa stå i centrum när vård ges till barn. Ett barns behov av 

information, råd och stöd ska särskild uppmärksammas om föräldrarna eller någon annan vuxen 
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som barnet lever med är närvarande vid vårdmötet. När barn riskerar fara illa eller misstänks fara 

illa ska vården och andra organisationer samt samhällsorgan samarbeta för skydda barnet (SFS 

2018: 1997).  Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 659) ska sjuksköterskan arbeta i enlighet 

med beprövad erfarenhet och vetenskap samt hålla sig uppdaterad på kunskapsutvecklingen.  

Problemformulering   
Antalet barn som far illa i Sverige ökar. Forskning visar att barn som utsätts riskerar att utveckla 

såväl fysiska som psykiska ohälsa senare i livet. Barn väljer att inte berätta om misshandeln på 

grund av brist på tillit, lojalitet mot föräldrar samt rädsla för att inte bli trodda. Forskning visar 

även att stelbenta rutiner samt sjuksköterskors beteende kan hindra eller stimulera patientens 

delaktighet. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar innebär skyldighet om att främja barnets fysiska 

och psykiska hälsa samt förebygga ohälsa och lidande. Sjuksköterskor är i behov av ökad 

kunskap i mötet med föräldrar och barn för att tidigt kunna tillgodose barnens behov av 

omvårdnad. 

Syfte  
 

      Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans erfarenheter vid misstanke om att barn far illa.  

Metod  
 

      Examensarbetet är en litteraturbaserad studie baserad på analys av kvalitativa artiklar. Syftet med 

att analysera kvalitativa studier var att skapa förståelse över upplevelser och erfarenheter 

(Friberg, 2017). Med kvalitativa studier som utgångspunkt var användning av denna metod 

relevant för att belysa sjuksköterskornas erfarenheter vid misstanke att barn far illa.  

Litteratursökning  
 

      En systematisk sökning utfördes, där följande sökord användes Child abuse, nurse, experience, 

nursing role, child maltreatment, nurse ability, support, abused children, partner violence, support 

needs, child protection och nurse attitudes. Sökorden kombinerades och vissa ord användes som 

ämnesord. I alla kombinationer av de utvalda orden användes booleska systemet And för att bilda 

samband mellan orden, begränsa och göra sökningen mer effektivt. För att få bredare resultat 

användes även trunkering (*) på de utvalda sökorden (Östlundh, 2017). På sökningar som gjordes 

i Cinahl användes endast avgränsningar som peer reviewed, och publiceringsdatum 2008–2018 

på första sökningen för att se om det fanns några artiklar på svenska vilket gav en artikel (se 

bilaga 1). På övriga sökningar i Cinahl gjordes avgränsningar peer reviewed, språk engelska, 

publicerad mellan 2008 och 2018. I tre av de sökningarna i Cinahl användes även avgränsning 

abstract för att se om det ger annat resultat än det som redan framkom. Nio artiklar lästes 

noggrant, granskades och valdes ut till resultaten från sökningarna i Cinahl. De sökningarna som 

gjordes i Pubmed användes avgränsningar abstract och publicerings år 2008 till 2018. 

Sökningarna i Pubmed gav inget resultat som svarade på examenarbetets syfte därför valdes inga 

artiklar från Pubmed till examenarbetets resultat. De systematiska sökningarna som bidragit med 

till resultaten antecknades i tabeller för att i slutändan kunna redovisas. En noggrann redovisning 

av litteraturstudiens i metod delen stärker studiens tillförlitlighet (Lundman & Graneheim, 2012)  
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Urval 
      Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara gjorda bland sjuksköterskor med 

specialistutbildning eller utan. Studierna skulle vara peer-reviewed, publicerade mellan 2008–

2018 samt ha en kvalitativ ansats. Studier som uppnådde en god kvalitet och kunde svara på 

examensarbetets syfte inkluderades. Engelskan blev en del av avgränsningarna i senare sökningar 

eftersom på första sökningen hittades en mycket relevant artikel på svenska som blev en del av 

resultatet. De studier som hade andra informanter än sjuksköterskor eller hade en kvantitativ 

ansats exkluderades samt kvalitativa studier som var äldre än 10 år. De valda artiklarna har 

granskats med hjälp av en mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod som var 

utarbetad av institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst baserad på mall för 

kvalitetsbedömning utarbetad av Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Se bilaga III. 

Analys  
      En noggrann analysbearbetning av studiernas resultat gjordes för att få fram ett nytt övergripande 

resultat. Analysarbetet grundades på Fribergs (2017) femstegsmodell. I första steget lästes de 

valda artiklarna igenom noggrant för att kunna bilda en uppfattning om artiklarnas innebörd. I 

andra steget lades fokus på att identifiera nyckelfynden i varenda studies resultat, nyckelfynden 

markerades med färg i ett separat dokument. I tredje steget för att underlätta analysarbetet gjordes 

en översikt över materialet som hittades i studiernas resultat. I fjärde steget delades materialet in i 

olika delar. Delarna som relaterade till varandra markerades i samma färg, på så sätt gjordes 

framträdandet av materialets skillnader och likheter tydligare vilket underlättade skapandet av 

nya teman och subteman. I femte och sista steget presenterades nytt resultat utifrån olika teman. 

Syftet med en noggrann analysprocess var för att förstärka studiens tillförlitlighet (Lundman & 

Graneheim, 2012). En annan aspekt som försäkrade var att analysen genomfördes först enskilt för 

att undvika att påverka varandra sedan genomfördes ytterligare analys tillsammans.  

Resultat  
      Resultatet visade att bemöta och hjälpa barn som far illa var en svår arbetsuppgift för 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna var medvetna om sin skyldighet att upprätthålla barnets 

säkerhet och att de var anmälningsskyldiga vid misstanke om att barn far illa. Sjuksköterskorna 

beskrev utifrån deras erfarenheter att de stötte på personliga och arbetsrelaterade hinder för att 

kunna identifiera, åtgärda samt anmäla när barn misstänktes far illa. Resultatet presenteras under 

tre teman. Det första temat belyser hur sjuksköterskorna påverkas emotionellt om barn som far 

illa. Det andra temat handlar om erfarenheter om samverkan med andra myndigheter. Och tredje 

temat beskriver sjuksköterskornas behov av professionell utveckling. Se tabell 1.  
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Tabell 1. Översikt av tema och subtema. 

Tema Subtema 

Att vara emotionellt påverkad 

 

Oro inför och efter anmälan till Socialtjänsten 

Obehag känsla i mötet med föräldrarna 

Att samverka 

 

Brist på samverkan med Socialtjänsten 

Brist på samverkan med andra verksamheter 

 

 

Att vara i behov av professionell utveckling 

Behov av kunskapsutveckling  

Behov av stöd  

Behov av att kunna lita på sin magkänsla 

 

 

Att vara emotionellt påverkad 
Resultatet visade att sjuksköterskorna blev emotionellt påverkade av att möta ett barn som far illa 

och upplevde känslor av ilska, frustation, rädsla samt obehag. I mötet med föräldrarna upplevde 

de att det var svårt att hålla sig professionell. 

 

Oro inför och efter anmälningen till Socialtjänsten  

Sjuksköterskorna uttryckte medvetenhet om sin skyldighet att anmäla vid misstanke om barn som 

far illa (Dahlbo, Jakobsson & Lundqvist, 2017). Att ta beslut om en anmälning upplevde 

sjuksköterskorna som en svår arbetsuppgift (Söderman & Jackson, 2011). Sjuksköterskorna 

uttryckte oro över att anmälningar kunde ställa till mer problem än nytta för barnet och barnets 

familj. De uttryckte oro över att de inte hade tillräckligt med bevis för att kunna förstärka sin 

misstanke. De uttryckte även oro över att anmälningen var ofullständig vilket kunde orsaka 

fördröjning (Dahlbo, Jakobsson & Lundqvist, 2017). I de fall anmälningarna inte gick vidare 

uttryckte sjuksköterskorna en känslomässig påverkan såsom ilska, frustration, rädsla och obehag 

(Söderman & Jackson, 2011; Rowse, 2009a). Efter en anmälan kunde oron hos sjuksköterskorna 

kvarstå då barnets säkerhet riskeras. Sjuksköterskorna upplevde stödprocessen som en svår 

utmaning när föräldrarna satte stopp för fortsatt kontakt med barnet efter en anmälning (Kraft & 

Eriksson, 2015).  

 

Obehag känsla i mötet med föräldrarna 

Föräldrarnas sätt att reagera vid mottagandet av informationen som ges om barn som misstänktes 

far illa upplevde sjuksköterskorna som svårt att ignorera, då föräldrarna kunde känna sig 

förödmjukade eller missgynnade vilket i sin tur kunde orsaka oförutsedda handlingar hos 

föräldrarna (Dahlbo, Jakobsson & Lundqvist, 2017). Sjuksköterskorna uttryckte blandade känslor 

när föräldrarna misstänktes var förövaren. Känslorna var förknippade med både barnets situation 

såväl som föräldrarnas reaktion när de informerades om misstanken (Dahlbo, Jakobsson & 
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Lundqvist, 2017). Mötet med föräldrarna kunde kännas hemskt, hotfullt och påfrestande 

(Söderman & Jackson, 2011; Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). Sjuksköterskorna upplevde att 

det svårt att behålla sin professionella sida och inte vara dömande mot föräldrarna för det de hade 

gjort. Sjuksköterskorna betonade vikten av konsten att uttrycka sig på ett lämpligt sätt vid samtal 

med föräldrarna för att undvika starka reaktioner (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). De 

upplevde även att sexuella övergrepp väckte starka känslor och motstånd i både tänkande och 

prata om det (Kraft, Rahm & Eriksson, 2017).  

 

Att samverka 
       Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde att det brister i samverkan med olika myndigheter 

och verksamheter. Sekretessen kunde försämra samarbetet och de upplevde avsaknad av stöd från 

socialtjänsten 

 

Brist på samverkan med Socialtjänsten 

Sjuksköterskorna betonade ett behov av förbättrat samarbete med Socialtjänsten. Frustation och 

besvikelse var orden som kunde beskriva hur sjuksköterskorna kände kring samarbetet med 

Socialtjänsten. Sjuksköterskorna ville lova barn som far illa att anmälning till Socialtjänsten 

skulle förbättra situationen. Dessvärre gick det inte på grund av brist på återkoppling och dålig 

feedback (Kraft & Eriksson, 2015). Sjuksköterskorna upplevde att brister och svårigheter som 

uppstod under processen kunde utgöra hinder för ett fullständigt resultat (Tingberg, Bredlöv & 

Ygge, 2008). Sjuksköterskor uttryckte att anmälning till socialtjänsten var nödvändig men 

resultat av denna var fortfarande otydlig (Kraft, Rahm & Eriksson, 2017). Sjuksköterskorna 

upplevde att den strikta sekretessen mellan de olika verksamheterna försämrade samarbetet. 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att de saknade stöd från socialtjänsten. Sjuksköterskorna 

framhöll att även det berodde på den sekretess som finns mellan socialtjänsten (Söderman & 

Jackson, 2011).  

 

Brist på samverkan med andra verksamheter 

Brist på tvärvetenskaplig kommunikation och samverkan mellan vårdenheter försvårade arbetet 

för sjuksköterskorna på barnavårdscentral (Land & Barclay, 2008). De uttryckte frustration kring 

brist på fullständig information från mammans barnmorska och enheten som mamman vårdades 

på efter förlossningen. Sjuksköterskorna beskrev att det ibland handlade om mammans bakgrund 

som våld i hemmet eller att socialtjänsten omhändertagit barn från mamman tidigare. 

Sjuksköterskorna förklarade att de behövde leta efter information när de misstänkte något kring 

mamman och att det tog många steg och krävde lång tid från sjuksköterskorna vilket ledde till 

frustrationer (Land & Barclay, 2008). Sjuksköterskorna påtalade att samverkan med andra 

nätverk och professioner såsom förskolor, dagverksamheter och barnpsykolog skulle kunna 

resultera att familjen och barnet erhöll ett komplett stöd som i sin tur underlättade arbetet för 

sjuksköterskorna (Söderman & Jackson, 2011). 

 

Att vara i behov av professionell utveckling 
Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde att deras kunskap var ett viktigt redskap för att 

kunna identifiera barn som far illa. De uttryckte behov av kunskapsutveckling, behov av 

professionellt stöd i form av handledning samt betonade vikten av att lita på sin magkänsla. 
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Behov av kunskapsutveckling  

Sjuksköterskor var medvetna om att de har ett juridiskt ansvar för att skydda barnet (Land & 

Barclay, 2008). Det fanns dock olika faktorer som hindrade sjuksköterskorna. Det kunde 

exempelvis vara brist på tydliga rutiner och lämpliga utbildningar. Sjuksköterskorna betonade att 

de behövde mer information och ville vara säkra innan de bestämde sig för att göra en anmälan 

om barn som misstänktes fara illa. Sjuksköterskorna beskrev att de behövde rätt kunskap för att 

kunna urskilja om barnet utsatts för medveten försummelse och om orsaken var familjens sociala 

situation (Land & Barclay, 2008). Sjuksköterskorna uttryckte att brist på klinisk träning bidrog 

till att de inte kunde göra korrekta bedömningar av sanningshalten av föräldrarnas förklaringar till 

barnets skador. Sjuksköterskorna ansåg att deras enheter saknade goda rutiner när de 

konfronterades med barnmisshandel. De uttryckte ett behov av bättre rutiner vid kontakt med 

barn och föräldrar. De eftersökte även en hållbar utbildning (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). 

Sjuksköterskorna fick informerade kunskap och erfarenhet informellt mellan kollegor. Men de 

upplevde svårigheter med att få tillgång till särskilda utbildningar om barnmisshandel i samband 

med skiftarbete, personalbrist och de oförutsägbara situationer som kunde uppstå på 

avdelningarna. De betonade även att inlärningsmöjligheterna begränsades till sjuksköterskor med 

specifika eller specialistutbildningar (Saltmarsh & Wilson, 2017). 

 

Behov av stöd  

Sjuksköterskorna uttryckte behov av terapeutiska behandling och krissamtal. Därutöver önskade 

de praktiskt stöd och adekvat utbildning inom området. Behov av stöd ansågs som nödvändigt 

bland sjuksköterskorna för ett fungerande arbete för barnens trygghet samt att kunna vidta rätta 

åtgärder och kunna gå vidare när de stötte på svåra situationer. Sjuksköterskorna uttryckte rädsla 

för konsekvenser och behövde stöd i sitt arbete. Sjuksköterskorna beskrev maktlöshet inför 

utsatta familjer där stöd inte kunde ges på grund av begränsade resurser (Tingberg, Bredlöv § 

Ygge, 2008). Skolsjuksköterskorna påpekade att de saknade stöd, mentorskap och tid som i sin 

tur resulterade att de inte kunde involvera sig i varje fall där barn behövde uppmärksamhet och 

stöd (Kraft, Rahm & Eriksson, 2017). Möjlighet för utbytet av erfarenhet och kunskap med andra 

enheters skolsjuksköterskor ansågs vara stödjande (Kraft & Eriksson, 2015). Stöd från erfarna 

kollegor visade sig var väsentligt. Det kunde bidra till att sjuksköterskorna kunde få bekräftelse 

för sina handlingar och hjälp att hantera situationer (Dahlbo, Jakobsson & Lundqvist, 2017). 
 

Behov av att kunna lita på sin magkänsla 

Sjuksköterskor med lång erfarenhet av att arbeta med utsatta barn utryckte att erfarenheten ökade 

förmågan att kunna agera. De tyckte att erfarenheten var grund till säkerhet för att upptäcka och 

åtgärda situationer där barn far illa. Sjuksköterskornas förmåga att lita på sin magkänsla 

betraktades som en trygghet för en otvivelaktig arbetsprocess (Kraft, Rahm & Eriksson, 2017; 

Shelly & Driessnack, 2010). Sjuksköterskorna beskrev upptäckandet av barn som far illa oftast 

var baserad på intuition där erfarenheten skapade tryggheten (Kraft & Eriksson, 2015). I mötet 

med föräldrar där familjesituation inte verkade stabil betonade sjuksköterskorna vikten av att vara 

mer uppmärksam för att tidigt upptäcka och hjälpa då deras intuition om att det fanns risk för 

barnets säkerhet oftast stämde in (Söderman & Jackson, 2011). Förtroendet för sin förmåga var 

viktig faktor att kunna hålla ett öppet sinne i mötet med föräldrar och barn. Genom förmågan till 

att skapa förtroende kunde sjuksköterskorna hitta lämpliga lösningar för att hjälpa hela familjen 

och inte endast barnet (Dahlbo, Jakobsson & Lundqvist, 2017).  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion  
Examensarbetets syfte var att få en ökad förståelse för sjuksköterskornas erfarenheter vid 

misstanke om att barn far illa. Litteraturstudie med endast kvalitativa artiklar var mest lämpad för 

att få svar på examensarbetets syfte, då fokus låg på analysen av intervjuer där erfarenheter och 

upplevelser skapades fram (Friberg, 2017). Om kvantitativa studier hade valt till examensarbetet 

hade resultatet fått en närmare beskrivning över hur vanligt förekomsten av barnmisshandeln var 

där sjuksköterskorna var tvungna att reagera. I syftet att få fram artiklar som kunde svara på 

examensarbetets syfte användes relevanta sökord som diskuterades fram med hjälp av 

litteraturen. Sökorden som kunde bäst representera och rama in området valdes ut (Östlundh, 

2017). Lästa artiklar där andra profession än sjuksköterska inkluderades sorterades bort då 

examensarbetets syfte var riktad till sjuksköterskor. Studierna med sjuksköterskor som hade en 

specialistutbildning inkluderades då innehållet ansågs vara relevant även för grundutbildade 

sjuksköterskor. Om artiklar med olika vårdpersonal hade inkluderats hade examensarbetet fått en 

bredare bild över hur vårdpersonalen upplevde arbetet med barn som far illa och därmed kunde 

en jämförelse hade skett med sjuksköterskornas upplevelse för att se skillnader och likheter. 

Totalt valdes nio artiklar med hjälp av den systematiska sökningen. I femte sökningen (se, bilaga 

I) hittades två artiklar där datainsamlingen från första artikeln användes för en sekundär analys i 

den andra artikeln. Eftersom forskningsfrågorna i artikel två var annorlunda från artikel ett 

inkluderades artikeln i examensarbetet.  

Samtliga artiklar hade grad 1 vid granskning med granskningsmallen från Högskolan Väst (se 

bilaga III). Begreppen tillförlitlighet, giltighet, och överförbarhet användes för att granska hur 

trovärdigt en kvalitativ studie är. Tillförlitlighet innebär att forskarens ställningstagande 

diskuterats under forskningsprocessen och att metoden är beskriven noggrant (Lundman & 

Graneheim, 2012). Vår analys är noggrant beskriven vilket stärker studiens tillförlitlighet. Med 

giltighet menas hur äkta resultaten är vilket innebär om resultaten beskriver det som var syftet att 

studera (Lundman & Graneheim, 2012). 

En studies överförbarhet innebär i vilken utsträckning ett resultat kan överföras till andra 

situationer och sammanhang (Polit & Beck, 2012). Fyra av de studierna som valdes ut till 

resultatet var producerade i andra länder såsom USA, England, Australia och New Zealand. Det 

kan ha påverkat studiens resultat då det kan finnas skillnader i samhällssystem och hälso- och 

sjukvårdssystem. Därför är det upp till varje enskild läsare att avgöra vad som är relevant och 

användbart.  

 

Etiskt resonemang 

Ett etiskt ställningstagande är nödvändigt vid all utförandet av forskning på människor därför var 

det viktigt att studierna hade etiskt resonemang (Polit & Beck, 2012). För de artiklar som valdes 

ut var ett inklusionskriterium att studien var etiskt godkänd. Dock fanns det en artikel bland de 

utvalda där etiskt resonemang framgick men ej formell etisk godkännande. Däremot fick 

informanterna i studien ett inledande brev som gav en översikt över studien. De som vill ha 

ytterligare information om studien fick möjligheten om att efterfråga. Artikeln granskades 

ytterligare för att se om resultatet framställdes objektivt och var opartiskt. Eftersom artikeln 

uppnådde en hög grad av granskningsmallen och innehållet var mycket relevant för 

examensarbetets syfte inkluderades den i de utvalda till resultatet. Samtliga artiklar översattes 

noggrant på grund av språkliga begränsningar. För att minimera misstolkningar av studiernas 
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resultat användes olika lexikon och digitala hjälpmedel. Genom översättning och att inte förfalska 

eller göra omtolkningar av studiernas resultat genomsyras studien av våra egna etiska 

ståndpunkter. Under hela arbetsprocessen höll vi oss neutrala till studiernas material för att 

känslor och personlig tyckande inte vinklade det slutgiltiga resultatet. När det gällde vår 

förförståelse så hade vi inga erfarenheter av att jobba med barn som far illa vilket förstärkte vår 

neutralitet till materialet. En korrekt referenshantering genom hela arbetet var nödvändigt för att 

undvika plagiat. Felaktig referenshantering som kunde resultera plagiat ansågs som oetisk 

(Polit & Beck, 2012).  

 

Resultatdiskussion   
Resultaten av studiens har visat tre huvudfynd som lyfts upp och diskuteras nedan. De tre 

huvudområden beskriver sjuksköterskans erfarenheter av att vara emotionellt påverkad i mötet 

med barn som far illa, samt hur samverkan med andra myndigheter fungerar och påverkar 

sjuksköterskans arbete för barns säkerhet. Resultaten visar även sjuksköterskans behov av 

kunskap och professionell utveckling samt behov av att kunna lita på intuition. 

 

Att vara emotionellt påverkad  

Resultatet visar att sjuksköterskorna uttryckte medvetenhet om sin skyldighet att anmäla vid 

misstanke om barn som far illa. Dock upplevdes beslutet om att anmäla som en svår arbetsuppgift 

för sjuksköterskor. De uttryckte oro över att de inte hade tillräckligt med bevis för att kunna 

förstärka sin misstanke samt även oro över att anmälningen var ofullständig vilket kunde orsaka 

fördröjning. Efter en anmälan kunde oron hos sjuksköterskorna kvarstå då barnets säkerhet 

riskeras. I sjuksköterskans kärnkompetens ingår bland annat ansvar för att identifiera och 

prioritera omvårdnadsbehov i syfte att främja hälsa och lindra lidande (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017b). Därför är det angeläget att sjuksköterskorna att inte låta oron 

hindrar dem från att ta sitt ansvar för att anmäla. Ett sätt att hantera detta skulle kunna vara att 

söka stöd för professionell handledning. I annat fall kan undanlåtande att anmäla bidra till ett 

vårdlidande. Enligt Arman (2012) kan lidandet uttryckas i termer som livslidande. För det utsatta 

barnet kan ett vårdlidande skapas i de fall sjuksköterskan låter oro hindra dem från att anmäla. 

Tidigare forskning visar på att konsekvensen av att leva med utsatthet som barn kan bidra till 

såväl fysisk som psykisk ohälsa (Honor, 2012). Därmed skulle även ett sjukdomslidande skapas. 

Det skulle även kunna bidra till ett livslidande. När sjuksköterskor inte låter oron ta överhanden 

utan tar ansvar för vårdrelationen kan lidande förhindras. De känslorna som sjuksköterskorna 

beskrev var bland annat de upplevde mötet med föräldrarna som hemskt, hotfullt och påfrestande. 

Sjuksköterskorna upplevde även svårigheter över att bibehålla sin professionella sida och inte 

vara dömande för det föräldrarna hade gjort. Likaväl visade studien av Lines, Hutton & Grant, 

(2017) att när den emotionella påverkan hos sjuksköterskorna tog stort utrymme kunde det i sin 

tur skapa hinder för sjuksköterskorna att utföra omvårdnaden på ett professionellt sätt. Det är 

viktigt att sjuksköterskor tar ansvar för vårdrelationen och bemöter föräldrar med respekt och 

utifrån ett helhetsperspektiv. Enligt Eriksson (2018) kan vårdande anses vara olika former av 

lärande process som skapar ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag 

och kännetecknas av vårdarens omtanke och mod att värna om patienters värdighet. 

Sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på den maktförskjutning som kan uppstå vilket kan leda 

till en asymmetrisk vårdrelation. Det är även angeläget att bemötandet med föräldrarna bygger på 

ett reflekterat sätt, att föräldrarna får sina känslor bekräftade samt att sjuksköterskorna öppnar 



11 
 

möjlighet för föräldrarna att vara delaktig i processen att hjälpa barnet och föräldrarna (Larsson, 

Salhsten, Segesten & Plos, 2011). 

 

Att samverka 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna betonade ett behov av förbättrat samarbete med 

Socialtjänsten. Dessvärre gick det inte på grund av brist på återkoppling och dålig feedback detta 

visade även en annan studie av Lines, Hutton och Grant (2017). Trots viljan att ha tilltro på 

Socialtjänstens arbete, visar sjuksköterskorna brist på förtroende för Socialtjänstens förmåga att 

vidta lämpliga åtgärder (Lines, Hutton & Grant, 2017). Resultatet visar även att brist på 

tvärvetenskaplig kommunikation och samverkan mellan vårdenheter försvårade arbetet för 

sjuksköterskorna på barnavårdscentral.  Sjuksköterskorna förklarade att de behövde leta efter 

information när de misstänkte något kring mamman och att det tog många steg och krävde lång 

tid från sjuksköterskorna vilket ledde till frustrationer. Detta motarbetar vad hälso- och 

sjukvårdslagen säger. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska alla berörda samarbeta på bästa 

möjliga sätt för att skydda barn (SFS 2018: 1997). Sjuksköterskorna påtalade att samverkan med 

andra nätverk och professioner såsom förskolor, dagverksamheter och barnpsykolog skulle kunna 

resultera att familjen och barnet erhöll ett komplett stöd som i sin tur underlättade arbetet för 

sjuksköterskorna. Vikten av teamarbete för att kunna ge god och säker vård skrivs även av 

Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska Läkaresällskapet (2017).  Att arbeta i team är en utav 

sjuksköterskans kärnkompetenser. Teamarbete kan bidra till ökad kunskap om hälso- och 

sjukvårdens organisation för teamarbete över organisationsgränser. Det kan även bidra till att 

skapa en kultur som främjar att vi lär av varandra. Det innebär även att skapa arenor för 

reflektion kring samverkan med andra yrkesgrupper för att öka hälso- och sjukvårdens kvalitet 

och bidra till ökad kunskap om andra professioners kunskapsområden. Att olika kompetenser 

samarbetar och kompletterar varandra är en nyckelfaktor för att nå bästa resultat för en säker 

patient och hälso- och sjukvård (Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska Läkaresällskapet, 

2017). Sjuksköterskorna uttryckte även behov av att veta processen efter anmälan och betonade 

att det skulle kunna vara tillhjälp för kunskapsutvecklingen (Rowse, 2009b). Det är viktigt att 

sjuksköterskan som har mandat att utveckla vården också tar sitt ansvar för att detta sker och 

bidrar till att lyfta upp viktiga förbättringsområden. När barn riskerar fara illa eller misstänks fara 

illa ska vården och andra organisationer samt samhällsorgan samarbetaför skydda barnet (SFS 

2018: 1997). I annat fall riskerar bristande samverkan att bidra till ett onödigt lidande för såväl 

barnet som för föräldrarna (Arman, 2012).  

 

Att vara i behov av professionell utveckling 

Resultatet visade att sjuksköterskor var medvetna om att de har ett juridiskt ansvar för att skydda 

barnet. Det fanns dock olika faktorer som hindrade sjuksköterskorna. Det kunde exempelvis vara 

brist på tydliga rutiner och lämpliga utbildningar. Sjuksköterskorna beskrev att de behövde rätt 

kunskap för att kunna urskilja om barnet utsatts för medveten försummelse och om orsaken var 

familjens sociala situation. Detta visades även av studien av Ben Natan et al., (2012). Trots 

behovet av utbildning visar tidigare forskning att sjuksköterskornas beslut om en anmälan är 

närmare kopplad till deras egna subjektiva övertygelser än kunskapen om barnmisshandel (Ben 

Natan et al., 2012). Sjuksköterskorna uttryckte att brist på klinisk träning bidrog till att de inte 

kunde göra korrekta bedömningar av sanningshalten av föräldrarnas förklaringar till barnets 

skador. De ansåg att deras enheter saknade goda rutiner. Sjuksköterskorna uttryckte behov av 

terapeutiska behandling och krissamtal. Därutöver önskade de praktiskt stöd och adekvat 



12 
 

utbildning inom området. Enligt kärnkompetenserna för sjuksköterskor är de skyldiga att bedöma 

och att arbeta aktivt för att fastställa omvårdnadsdiagnos samt identifiera och prioritera 

omvårdnadsbehov (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b). Brist på kunskapsutveckling och 

tydliga rutiner medför att sjuksköterskorna inte kan utöva sin skyldighet i att kunna identifiera de 

utsatta barnen. Tidigare forskning visar att barn väljer att inte berätta om misshandeln för en 

vuxen eller en professionell person på grund av brist på tillit och lojalitet (Jernbro, 2015). Därför 

är det av stor vikt att sjuksköterskorna har kunskap för att tidigt upptäcka dessa barn för att kunna 

ge stöd. Möjlighet för utbytet av erfarenhet och kunskap med andra enheters skolsjuksköterskor 

ansågs vara stödjande. Därutöver utryckte sjuksköterskorna rädsla för konsekvenserna och 

behövde stöd från kollegorna i sitt arbete. Känslan av avsaknad stöd uppstår hos sjuksköterskorna 

när deras kliniska bedömningar inte stämmer överens med kollegornas (Rowse, 2009b). 

Sjuksköterskor med lång erfarenhet hade magkänslan som skapades fram av erfarenheter som 

grund till säkerhet att upptäcka och åtgärda situationer där barn far illa genom sin förmåga att lita 

på sin magkänsla. De beskrev upptäckandet av barn som far illa oftast var baserad på intuition. 

När vårdandet kännetecknas av vårdarens omtanke och mod att värna om patienters värdighet 

lindras lidande. Vårdandet karaktäriseras av hopp och tillit men förutom ett moraliskt mod för att 

kämpa för patientens liv och för att lindra lidande krävs det en medvetenhet och reflektion kring 

sina handlingar (Söderlund, 2012). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 659) ska 

sjuksköterskan arbeta i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskap samt hålla sig 

uppdaterad på kunskapsutvecklingen. Därför är det angeläget att sjuksköterskor tar ansvar för att 

hålla sig uppdaterad på forskning och utvecklingsarbete inom sitt kompetensområde omvårdnad. 

Slutsatser  
      Resultatet av examensarbetet visar att sjuksköterskorna upplever hinder i arbetet att hjälpa utsätta 

barn. Sjuksköterskorna vill kunna ge barnet rätt hjälp för att säkerställa tryggheten för barnet 

samt kunna ge hjälp för barnets familj för att familjen ska kunna ta sig ur den ohållbara 

situationen.  Sjuksköterskorna upplever den emotionella påverkan i mötet med föräldrarna och 

det utsätta barnet som svårhanterligt. När det brister i samverkan med andra vårdenheter och 

myndigheter, kan det bidra till att barnets säkerhet riskeras vilket i sin tur skapar frustration hos 

sjuksköterskorna. För att kunna ge en god och säker omvårdnad behövs det klinisk träning, 

utbildning och tydliga rutiner. En förutsättning för att ge adekvat omvårdnad behöver 

sjuksköterskors har goda vårdvetenskapliga kunskaper. När sjuksköterskor utgår från denna 

kunskap samt det regelverk som omger sjuksköterskors profession kan de tillgodose utsatta barns 

behov av säker omvårdnad.  

Praktiska implikation  
Fördjupad kunskap om de hinder och möjligheter som bidrar till sjuksköterskors förmåga att ge   

adekvat omvårdnad bidrar till ökad professionell kompetens.  Resultatet av studien kan bidra till 

en ökad handlingsberedskap för sjuksköterskor som möter utsatta barn och dess föräldrar. En 

förutsättning är att sjuksköterskan har goda vårdvetenskapliga kunskaper och tillämpar det 

regelverk som omger professionen, därutöver ha goda rutiner och samverkar med andra 

vårdenheter och myndigheter. Ur ett samhällsperspektiv kan det bidra det till minskade kostnader 

för både social- och hälso- och sjukvård då konsekvensen av att leva med utsatthet som barn 

bidrar till psykisk ohälsa. Resultatet skulle kunna användas i all vårdkontext där sjuksköterskor 

möter barn. Vårt arbete ökar förståelsen för vilka problem som finns inom området samt vikten 

av den enskilda sjuksköterskans insatts.  



13 
 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 

kompetensområde  
Fortsatta studier över sjuksköterskors perspektiv av att möta utsatta barn är önskvärt. Då 

sjuksköterskor även möter barn som anhöriga kan studier där även grundutbildade sjuksköterskor 

ingår vara önskvärt. Flertalet av studiernas artiklar var producerade utanför Norden och det 

innebär att det skulle var önskvärt med studier från Norden då dessa avspeglar vårt hälso- och 

sjukvård- och samhällssystem. Resultatet av vår studie visar på vikten av att ha erforderlig 

kunskap för att ha en handlingsberedskap i mötet med utsatta barn. Vi önskar utökad kunskap om 

hur sjuksköterskor kan möta utsatta barn och deras föräldrar. Resultatet av studien har bidragit till 

en förståelse för hur sjuksköterskor upplever hinder och möjligheter i mötet med utsatta barn 

vilket sjuksköterskor kan ha nytta av i det dagliga arbetet. 
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resultat 

Kvalitets- 

Granskning 

Författare 

Kraft, L. E., 

& Eriksson, 

U. B. 

Årtal  

2015 

Land 
Sverige 

Att undersöka 

hur 

skolsjuksköter

skor 

upptäckte 

misshandlade 

barn och 

initierade 

stödåtgärder. 

Kvalitativ 

 

Intervjuerna 

analyserades 

med hjälp av 

den 

grundade 

teorin 

 som föreslås 

av Glaser. 

23 

skolsjuksköters

kor från 10 

olika 

kommuner. 

Alla deltagare 

var kvinnliga. 

De hade jobbat 

som 

skolsjuksköters

kor i 3 - 38 

år och var 

mellan 46 och 

57 år. 

Skolsjuksöter

skorna största 

intresse var 

att alla barn 

som far illa 

skulle få stöd 

med hjälp av 

förtroendeska

pande 

processen 

som bildades 

av fyra 

huvudkategori

er. Om en av 

kategorierna 

inte fungerade 

fanns en risk 

att barnet inte 

fick stödet 

som 

behövdes.  

Grad I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Översikt av analyserad litteratur  

 Problem 

och syfte  

Ansats och 

metod  

Urval och 

studiegrupp  

Huvudsakli

gt resultat 

Kvalitets- 

granskning 

Författare 

Rowse, V. 

Årtal  

2009 

Land 
England 

Att 

undersöka 

sjukskötersk

ornas 

erfarenheter  

på 

sjukhusavdel

ningar som 

hade varit 

involvera I 

barnskyddsf

all, för att 

upptäcka 

deras 

stödbehov 

och förslag 

till 

utveckling 

av 

utbildning 

och stöd   

Kvalitativ 

med hjälp 

av 

halvstruktu

erade 

intervjuer 

Tematisk 

analys. 

Arton 

deltagare som 

var kända för 

att ha haft 

engagemang i 

barnskydd 

men 15 

uttryckte 

intresse för 

att delta.  

Sjuksköterk

orna 

behövde 

professionell

t stöd under 

varje fall. 

Personliga 

egenskaper 

hos den 

enskilda 

sjukskötersk

an var 

avgörande 

för att 

skydda barn. 

Grad I 

  

 

 

 

 

  



 

 

Översikt av analyserad litteratur  

 Problem och 

syfte  

Ansats och 

metod  

Urval och 

studiegrupp  

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitets- 

Granskning 

Författare 

 

 

Kraft, L. E., 

Rahm, G. B., 

& Eriksson, 

U.B. 

 

 

Årtal  

2017 

Land 
Sverige 

Att utforska 

hur 

skolsjuksköter

skorna mötte 

barn som 

genomgick  

sexuell 

övergrepp och 

deras förmåga 

att upptäcka 

och stödja 

dessa barn.   

Kvalitativ 

 

En sekundär  

tematisk 

analys. 

23 

skolsjuksköters

kor med 3 - 38 

års 

yrkeserfarenhet

. Åldrarna av 

deltagarna var 

mellan 46 och 

67.  

Huvudteman 

som framkom 

var att 

undvika. 

Följande kom 

tre teman som 

upphetsning 

av starka 

känslor, 

upplysningsfö

rfarandet och 

ambivalens av 

Skolesjuksköt

erska. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Översikt av analyserad litteratur  

 Problem och 

syfte  

Ansats och 

metod  

Urval och 

studiegrupp  

Huvudsaklig

tresultat 

Kvalitets- 

Granskning 

Författare 

M, Land.,  

L, Barclay 

Årtal 2008 

Land 

Australia 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

För att 

utforska 

sjukskötersko

rnas 

uppfattningar 

av deras roll i 

att skydda 

barn och 

identifiera 

eventuella 

hinder för att 

genomföra 

rollen. 

Kvalitativa 

studie  

En manuell 

tematisk 

analys 

Tio 

sjuksköterskor 

vars arbete 

leder till 

regelbunden 

kontakt med 

barn och deras 

familjer 

intervjuades. 

8 av de 

deltagarna 

hade mer än 2 

års erfarenhet 

av omvårdnad 

som 

involverade 

barn och deras 

familjer.  

Tre breda 

områden som 

påverkar 

sjukskötersko

rnas 

effektivitet i 

skydd av 

barn 

identifierades

- 

Organisations

strukturer, 

institutionella 

metoder och 

lagstiftningsr

amar. 

Grad 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Översikt av analyserad litteratur  

 Problem och 

syfte  

Ansats och 

metod  

Urval och 

studiegrupp  

Huvudsaklig

tresultat 

Kvalitets- 

Granskning 

Författare 

S,Eisbach.,  

M, Driessnack 

Årtal  

2010 

Land 

USA 

Syftet med  

studien var 

att undersöka 

processen i 

anmälan av 

barnmisshand

el som 

barnsjuksköte

rskorna 

utförde. 

En kvalitativ 
beskrivnings
design.  

Tjugotre 
sjuksköterskor 
deltog, 10 
skolsjuksköter
skor  
7 pediatriska 
sjuksköterskor 
i allmänvården 
och 6 
barnsjuksköte
rskor på 
barnpsykiatrin
.  

Två huvud 

tema 

När 

sjukskötersko

r tvekar på 

sina 

bedömningar 

då blir 

beslutsfattand

et 

komplicerat 

och försenar 

rapporterings

processen. 

Och när det 

är tydliga 

tecken och de 

bara följer 

lagen.  

Grad 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Översikt av analyserad litteratur  

 Problem och 

syfte  

Ansats och 

metod  

Urval och 

studiegrupp  

Huvudsaklig

tresultat 

Kvalitets- 

Granskning 

Författare 

B, 

Tingberg.,B, 

Bredlöv., M, 

Ygge 

 

Årtal  

2008 

Land 

Sverige 

Syftet med 

studie var att 

identifiera 

sjukskötersko

rnas 

erfarenheter i 

klinisk vård 

av barn som 

upplever 

misshandel. 

Målet var att 

bedöma hur 

sjukskötersko

r förblir 

professionell

a, särskilt när 

den 

misstänkta 

förövaren är 

förälder 

En kvalitativ 

studie. 

Undersökare 

använde en 

kvalitativ 

design med 

en kritisk 

incidenttekn

ik. 

 

Elva 

sjuksköterskor 

som vårdade 

misshandlade 

barn på 

barnsjukhus  

intervjuades 

Tre områden 

lyftes fram i 

analysen av 

intervjuerna: 

känslor av 

ambivalens, 

sjuksköterska

ns 

professionalis

m och 

sjuksköterska

ns 

vårdstrategier 

Grad 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Översikt av analyserad litteratur  

 Problem och 

syfte  

Ansats och 

metod  

Urval och 

studiegrup

p  

Huvudsakligt

resultat 

Kvalitets- 

Granskni

ng 

Författare 

T, 

Saltmarsh., 

D,Wilson  

Årtal  

2016 

Land 

New 

Zealand 

 
 

För att utforska 

processen som 

neonatal 

intensivvårds 

sjuksköterskor 

använder i 

deras roll för 

att skydda 

förtidig födda 

barn 

En kvalitativ 

forskningsdesig

n med grundad 

teori 

Tio djupgående 

halvstrukturerad

e intervjuer 

infördes 

 
10 

registrerade 

sjukskötersk

or med mer 

än fem års 

erfarenhet i 

en neonatal 

intensivvård

. 

Sjuksköters

kor med en 

fungerande 

kunskap om 

barnskydd.  

Sjuksköterskor 

som inte 

beviljar 

barnskydd 

under ett 

spädbarns resa 

i en neonatal 

intensivvårdse

nhet, från 

upptagande till 

ansvarsfrihet. 

Hur neonatals 

sjuksköterskor 

agerar vid 

barnskyddspro

blem inom 

neonatal 

intensivvård 

Grad 1 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga III 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mall för kvalitetsbedömning av kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av 

Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur  

 

Finns det ett tydligt syfte?                                     ☐Ja               ☐Nej                  ☐Framkom ej 

 Informantkaraktäristika 

 Antal ………………………………………. 

 Ålder ………………………………………. 

 Man/kvinna ………………………………. 

 Är kontexten presenterad?                                    ☐Ja               ☐Nej                   ☐Framkom 

ej 

 Finns etiskt resonemang?                                      ☐Ja               ☐Nej                   ☐Framkom 

ej 

   

 Urval 

-Relevant?                                                             ☐Ja               ☐Nej                    ☐Vet ej 

-Strategiskt?                                                          ☐Ja               ☐Nej                    ☐Ej relevant 

 

-datainsamling tydligt beskriven?                        ☐Ja               ☐Nej                    ☐Vet ej 

-analys tydligt beskriven?                                    ☐Ja               ☐Nej                    ☐Vet ej 

  

Giltighet 

-Är resultatet logiskt och begripligt?                    ☐Ja               ☐Nej                    ☐Vet ej 

-Råder datamättnad?                                             ☐Ja               ☐Nej                    ☐Ej relevant 

-Råder analysmättnad?                                         ☐Ja               ☐Nej                     ☐Ej relevant 

  

Kommunicerbarhet   

-Är resultatet klart och tydligt?                             ☐Ja               ☐Nej                      ☐Vet ej 

-Redovisas resultatet i förhållande till  

-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  

                                                                   blinded                  blinded                  angivet 

 

                                                    

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan Väst 

Institutionen för Hälsovetenskap 

461 86 Trollhättan 
Tel 0520-22 3000 Fax 0520-22 30 99 

www.hv.se 


