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Background:  Corporal punishment has been banned in Sweden since 1979. 

Child abuse is known to exist in all cultures and social classes in 

our society. Therefore the nurse must be aware of this working 

with children.  

Aim: The aim of this study was to describe how nurses' can identify 

signs and symptoms of child abuse. 

Method: A literature review of ten articles containing six quantitative and 

four qualitative studies published between the years of 2000 and 

2012. A content analysis was performed where similarities 

emerged in themes and subthemes.  

Results:  The findings were signs and symptoms which concerns physical, 

psychological and social behaviors seen in child abuse. Additional 

findings were; an insecurity and lack of knowledge among nurses 

working with children. Experienced nurses believed to be more 

confident than less experienced nurses in identifying abused 

children and adolescents.   

Conclusion:  Nurses' ought to have a holistic and ethical approach towards 

evaluating child abuse. It's important to have in mind that child 

abuse appears in great variety in physical, physiological and social 

aspects. Nurses' expressed the need of clearer guidelines in how to 

identify child abuse and common risk factors.  
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INLEDNING 
Enligt svensk lag blev det förbjudet att aga barn år 1979. Detta medförde att föräldrar eller 

vårdnadshavare inte längre hade rätt att utsätta sina barn för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling (Rädda Barnen, 2012). Med denna lagstiftelse blev Sverige det första 

landet i världen att förbjuda barnaga i hemmen. Enligt Föräldrabalken (6 kap. 1§) har barn rätt 

till omvårdnad, trygghet och god fostran och skall behandlas med aktning som individ och 

egenart (SOU 2001:18). Hälso- och sjukvårdspersonal som möter utsatta barn saknar oftast 

kunskaper att upptäcka och urskilja vilka barn som far illa och vilka barn som aktivt utsätts 

för fysisk och psykisk misshandel. I många fall är tecken och symtom svåra att upptäcka och 

kommer i stora variationer. Den som då saknar kunskap kan inte av andra förväntas att 

upptäcka dessa barn (SOU 2001:18). Vi har valt att studera ämnet barnmisshandel i den här 

studien då vi anser att detta ämne är relevant för sjuksköterskor i verksamheten för att öka 

kunskapen att kunna identifiera och upptäcka barnmisshandel.  

 

BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras definitionen av barnmisshandel och sjuksköterskans 

kunskapsområde i anslutning till sjuksköterskeutbildningen. Vi tar även upp varningssignaler, 

förekomst av barnmisshandel i Sverige samt olika skador. 

 

Definition 

Enligt FN:s barnkonvention avses barn som varje individ under 18 år (Rädda barnen, 1989). 

Barnmisshandel är ett övergripande samlingsbegrepp som kan delas upp i fysisk och psykisk 

misshandel och sexuella övergrepp. För att en handling ska räknas som misshandel ska barnet 

blivit utsatt för antingen fysisk eller psykisk våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller att 

barnets grundläggande behov försummats. Lagen skiljer inte mellan avsiktliga eller 

oavsiktliga handlingar på samma sätt som att det inte heller skiljer mellan aktiv och passiv 

försummelse (Tingberg, 2009). De olika benämningarna för barnmisshandel behöver ibland 

göras skillnad emellan då begreppet barnmisshandel omfattar barn som utsatts för aktivt våld, 

medan begreppet barn som far illa omfattar barn i olika riskmiljöer. Om uttrycken används på 

fel sätt där betydelsen som avses inte benämns kan begreppen skapa oklarheter i 

samverkansarbetet (SOU 2001:18).  I Sverige har barnmisshandel varit ett känt omdiskuterat 

ämne sedan 1950-talet. Trots det har få studier gjorts som visar på barnmisshandelns 

förekomst och utbredning. Det är vidare diskuterat om bakgrundsfaktorer som det sociala och 

familjenära relationerna har ett inflytande för uppkomsten av barnmisshandel. Hälso- och 

sjukvårdspersonal har skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att 

ett barn skulle vara utsatt för misshandel (Tingberg, 2009). I Hälso- och sjukvårdslag 

(1982:763) ska hälso- och sjukvårdspersonal enligt § 2f samverka med diverse organisationer 

och samhällsorgan som berörs i frågor som rör barn som riskerar att fara illa. Därför har var 

och en ett eget ansvar för att barnet får den hjälp som det har rätt till skriver SOU (2001:72). 

 

Förekomst 
Barnmisshandel förekommer inom alla sociala kretsar och kulturer i vårt samhälle. Enligt 

Tingberg (2009) blir hälso- och sjukvårdspersonal missledda i tron att barnmisshandel och 

omsorgssvikt inte skulle förekomma bland välutbildade och socialt väletablerade föräldrar 

med god verbal förmåga. Enligt Brottsförebyggande rådet (2012) har antalet anmälningar de 

senaste 30 åren avseende barnmisshandel i Sverige tredubblats. Trots detta visar statistik att 
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det bara är en mindre del av alla misshandelsbrott som anmäls. År 2011 var antalet 

anmälningar av barnmisshandel, 0-17 år, uppe i 19 100. Detta antal motsvarade 21 procent av 

alla anmälda misshandelsbrott. Utav dessa var 37 procent av de 19 100 anmälningarna riktade 

mot flickor och 63 procent var riktade mot pojkar. Flest anmälningar rör barn mellan 7-14 år 

och i de flesta fall känner barnet förövaren enligt undersökningar som gjorts av 

brottsförebyggande rådet (2012). Kriminalstatistiken över polisanmälda brott säger väldigt lite 

om den verkliga omfattningen av förekommande barnmisshandel. Det är viktigt att vara 

medveten om att det handlar om ett stort mörkertal när det gäller misshandel mot barn 

(Tingberg, 2009). Enligt statistik över avsiktligt våld mot barn skriver Socialstyrelsen (2004) 

att det finns barn som blivit utsatta för avsiktliga övergrepp men vars skador har blivit 

bedömda som olycksfallsskador. Genom en förbättrad kommunikation mellan sjukvården kan 

en tillförlitlig statistik uppnås. Det är idag svårt att få en korrekt bild av problemets 

utbredning vilket kan bero på att avsiktligt våld mot barn är ett känsligt ämne för alla som är 

inblandade vilket kan tyda på ett mörkertal i framförallt patientstatistiken (Socialstyrelsen, 

2004). 

 

Sjuksköterskans kunskapsområde 
Enligt SOU (2001:18) har olika yrkesgrupper olika uppfattningar om vad som är 

barnmisshandel. Även individer inom samma yrkesgrupp tolkar olika om vad som räknas vara 

barnmisshandel, där vissa beteenden som verbala kränkningar och aga inte anses eller tolkas 

som misshandel och därför inte skulle behöva anmälas. Sjuksköterskan bör kunna se barnet 

som individ i den miljö som barnet lever i för att kunna utforma och anpassa stöd och hjälp 

efter barnets behov (SOU 2001:18). I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

står det att sjuksköterskor ska uppmärksamma och möta sina patienters sjukdomsupplevelser 

och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder. Att patientens 

specifika och basala omvårdnadsbehov, såväl fysiska och psykiska som sociala behov, bemöts 

och tillgodoses är också viktigt att följa (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan bör även ha 

kunskap om hur bemötandet av ett utsatt barn bör gå till. Att visa intresse och öppenhet för 

samtal skapar förtroende för sjuksköterskan. Det är viktigt att vara beredd på att lyssna och 

inte dra sig undan för obehagliga historier (Tingberg, 2009). Det viktigaste för barnet är att 

känna sig tryggt där sjuksköterskan aktivt lyssnar och där barnet känner tillit för att fortsätta 

berätta. Lyssnaren bör förhålla sig professionellt genom att ge tid och på ett accepterande och 

icke dömande vis tillåta barnets känslor och tankar att berättas utan att vilja ändra på dem 

(Hindberg, 2006). Det är också viktigt med helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt där 

sjuksköterskan kan föra patientens eller närståendes talan utefter önskemål och behov 

(Socialstyrelsen, 2005).  

 

Den svenska sjuksköterskeutbildningen 
Enligt en utredning av SOU (2001:72) nämns barnets hälsa sällan eller vid få tillfällen under 

sjuksköterskeutbildningens gång. Trots att det i examensordningen finns riktlinjer om vilka 

kunskaper studenter ska ha förvärvat för att erhålla examen, saknas kunskap om barn och 

deras hälsoförhållanden. Istället fokuseras kunskaperna kring mäns och kvinnors hälsa (SOU 

2001:72). Det kan bero på att varje högskola har möjlighet att fastställa egna målsättningar för 

utbildningen utöver de mål som benämns i examensordningen. Detta gör att barn- och 

ungdomsfrågor, och även de frågor som rör barn som far illa, varierar mellan olika lärosäten 

(SOU 2001:72).  För att sjuksköterskor i verksamheten ska ha möjlighet och förutsättningar 

att kunna se och möta dessa barn krävs det att sjuksköterskan ska ha tagit till sig 
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barnkonventionens sätt att se och möta barn eftersom barn och ungdomar har rätt att få hjälp 

och stöd från samhället om de har utsatts för misshandel eller försummelse (SOU 2001:18). 

Varningssignaler 
Enligt Hindberg (2006) ska en sjuksköterska som möter ett misshandlat barn som söker vård 

vara beredd på att mötet kan visa sig vara av olika karaktär. Barnet kan ha sällskap av 

föräldrar som på egna initiativ söker vård. Det förekommer även att barnet har sällskap med 

någon utanför familjen, till exempel polis eller socialsekreterare. Misstankar kan väckas redan 

i början av besöket då föräldrarnas attityd, reaktion och inställning varierar med 

omständigheterna. Tecken på barn som utsätts för misshandel kan avslöjas i form av 

vårdnadshavarnas handlingsberedskap, mognad och intellektuella förmåga att uppfatta barnets 

vårdbehov. En förälder kan även visa en överdriven oro vid en mindre skada eller vid en 

större skada visa bristande oro (Hindberg, 2006). Föräldrars berättelser om hur barnets skada 

uppkom kan verka orimlig gentemot skadans omfattning. Då sjuksköterskor får bristande 

information för hur barnet skadade sig eller om de tidigare sökt vård för mindre skador kan 

misshandel misstänkas (Jones m fl., 2008). Föräldrarna vill för det mesta inte att barnet ska bli 

inlagt på sjukhus och visar sig vara ointresserade och ställer sällan några frågor om vidare 

behandlingar. Vård som söks i ett sent skede där föräldrarna söker vård för andra orsaker än 

skadan kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till (Hindberg, 2008; Jones m fl., 

2008). Det är även viktigt att veta att i vissa fall kan vård sökas sent där misshandel 

nödvändigtvis inte finns med i bilden utan kan bero på andra omständigheter menar Hindberg 

(2006).  

 

Olika former av misshandel 
Socialstyrelsen (SOU 2001:72) beskriver ett antal fysiska skador som kan ses hos barn då de 

utsatts för misshandel. Dessa framförs i följande stycke. 

 

Fysisk misshandel 
Barnmisshandel som resulterar i frakturer är en av de allvarligaste formerna. Det kan vara 

svårt att skilja på frakturer som orsakats av misshandel och de som är orsakade av medfödda 

sjukdomar som benskörhet, skelettinfektioner och tumörer. Därför bör professionella med 

särskild kompetens inom barnsjukvård konsulteras då barnmisshandel misstänks för att ställa 

diagnos. Det är inte ovanligt att ett misshandlat barn har ett flertal frakturer. Om ett barn har 

kombinerade frakturer med blåmärken i olika läkningsstadier, äldre obehandlade frakturer 

som orsakat smärta och rörelsehinder samt hematom och blödningar i hjärnvävnaden bör 

misshandel misstänkas. 

Enligt SOU (2001:72) finns det vissa tecken som leder till misstankar om bränn- och 

skållningsskador. Det kan vara skållningsskador som är tydligt avgränsade inom ett område 

på kroppen. Det förekommer även cigarettmärken, friktionsskador och frätskador. Faktorer 

som förstärker misstanken om misshandel kan förekomma då sjukvården inte kontaktades i 

samband med färsk skada utan först i ett senare skede.  

Ett annat förekommande tillstånd som blir allt mer vanlig inom akutsjukvården är 

intoxikationer (SOU 2001:72). Sjukvårdspersonal bör reagera om barn som under upprepande 

tillfällen återkommer till sjukhuset för ovanliga symtom som kramper och 

medvetandepåverkan. Även om barnet är död eller döende utan tidigare sjukdomshistoria är 

det tecken på förekomst av misshandel. Kvävning och drunkning är ytterligare former av 
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misshandel. Det är viktigt att veta att dessa skador även kan ha uppstått i samband med 

återupplivningsförsök. (SOU 2001:72). 

Enligt SOU 2001:72 förekommer ögonskador hos ungefär fem procent av alla de barn som är 

eller har blivit misshandlade. Skadorna kan inkludera skador på ögonlock, ögongloben, på de 

olika hinnorna som finns i ögat, inklusive näthinnan samt linsskador. Barn som även varit 

utsatta för sexuella övergrepp kan ha könssjukdomar som angripit ögonen, så som gonorré, 

klamydia och herpesvirus. Blödningar i ögats näthinna kan vara ett tecken på att barnet blivit 

utsatt för det så kallade shaken baby syndrom (SBS) där barnet blivit utsatt för kraftiga 

skakningar som kan leda till blödningar i hjärnvävnaden, krampanfall och medvetslöshet. 

Blödningar i ögats näthinna förekommer i ungefär 80 procent av alla SBS-fall och därför bör 

alltid en ögonläkare konsulteras vid misstanke om barnmisshandel (SOU 2001:72).  

 

Psykisk misshandel 
Försummelse och psykisk kränkning av barn anses vara en form av misshandel som kan ta sig 

olika uttryck. Exempelvis kan det handla om att barnet inte får tillräckligt med näring, lever i 

ohygieniska förhållanden och att barnet har brist på kärlek och känslomässig näring. Det kan 

även ta form av öppen fientlighet och utstötning från föräldrar eller vårdnadshavare. För de 

minsta barnen kan dessa beteenden orsaka en mängd symtom som utvecklingsförsening, 

sämre viktuppgång och minskad längdtillväxt. Barnets sociala samspel påverkas också 

negativt. Det finns inga specifika symtom för försummelse av barn, utan de observerbara 

symtom och tecken kan även förekomma bland barn med Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder (ADHD) eller Deficits in Attention Motor Control and Perception (DAMP). Därför 

bör en bedömning bygga på en helhetssyn. Alla barn som misshandlats fysiskt känner sig 

troligen även psykiskt kränkta, men det är långt ifrån alla försummade eller kränkta barn som 

också blir fysiskt misshandlade (SOU 2001:72). 

 

Sexuella övergrepp  
Sexuella övergrepp mot barn är enligt Rädda barnen (2011) ytterligare en form av misshandel 

som innebär att barnet mot sin vilja och förståelse blir utsatt för sexuella handlingar av en 

annan person. I många fall är det en person som finns nära i barnets liv, så som en förälder, en 

släkting, eller en bekant som är förövaren. Barnets beroende och bristande kunskap utnyttjas 

av förövaren där personen i sig kan muta eller hota med att skada barnet på något vis (Rädda 

barnen, 2011). Övergrepp kan exempelvis bestå av att barnet utsätts för fullbordade samlag, 

en vuxen berör barnets könsorgan eller att barnet tvingas titta på pornografiskt material. Att 

sätta stopp för övergrepp av barn är av stor vikt både utifrån att det är ett brott men även för 

att det är en stor riskfaktor för att barnet utvecklar psykisk ohälsa. Det är inte alltid lätt att 

misstänka övergrepp på ett barn då alla inte påvisar tydliga symtom. Ett gott 

omhändertagande med stöd, information och upprättelse för barnet i samband med 

avslöjandet av övergrepp kan hjälpa barnet att återhämta sig (Rädda barnen, 2011). 

 

Stöd och behandling 
Att snabbt ge stöd och behandling kan vara livsavgörande för ett barns framtid. Barn- och 

ungdomspsykiatri kan vara nödvändigt att ta kontakt med i ett tidigt skede för att behandla 

barn som far illa. Detta är särskilt viktigt då barn som utsätts för fysisk misshandel även får 

psykiska men. Även socialtjänsten har betydelse för att barnet ska få hjälp (Tingberg, 2009). 
För att förhindra att barn och föräldrar faller tillbaka i sitt gamla beteende där barnmisshandel 

och försummelse var förekommande kan rådgivning och terapi erbjudas till familjerna. 
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Sjuksköterskor kan till exempel informera föräldrar om var och hur de kan få hjälp och hur de 

på bättre sätt kan hantera situationer som de upplever som svåra. Sjuksköterskan kan därför 

utbilda barn och föräldrar och ge råd om hur de kan hantera situationer i hemmet (Chiocca, 

1998). 

 

TEORETISKT PERSPEKTIV 
Omvårdnadsteoretiker - Kari Martinsen  
I denna studie valdes Kari Martinsens omvårdnadsteori då den passade det valda området. 

Kari Martinsens omvårdnadsteori handlar om att ha grundläggande kvalitéer vid professionell 

omsorg och omvårdnad. Enligt henne är omsorg en social relation som har med solidaritet och 

gemenskap att göra där sjuksköterskan hjälper de svagaste och de patientgrupper som är i 

störst behov av vård, däribland utsatta barn. Förståelse för andra är också en viktig del i 

omsorgen. Sjuksköterskan ska engagera sig i sin patients situation och därefter agera utifrån 

sin större professionella förståelse på det sätt som främjat patienten bäst. Martinsen menar 

också att för att omsorg ska vara äkta ska sjuksköterskan förhålla sig till sin patient utifrån ett 

erkännande till dennes situation, som handlar om ömsesidighet (Martinsen, 1991). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Det är många nyblivna sjuksköterskor som examineras från sina lärosäten med god kunskap 

om vuxna kvinnors och mäns sjukdomsförlopp och även omvårdnad och behandling av den 

äldre patienten. Det är vid få tillfällen i grundutbildningen som undervisning ges om hur 

sjuksköterskan identifierar och hanterar situationer där barn och ungdomar utsätts för 

misshandel. Sjuksköterskan har enligt svensk lag anmälningsplikt vid misstanke om att ett 

barn utsätts för misshandel och med essentiella kunskaper kring hur sjuksköterskan kan 

identifiera tecken och symtom kan sjuksköterskan upptäcka barn som far illa.  

 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan kan identifiera tecken och symtom på 

barnmisshandel.   

 

METOD 
Datainsamling 
Författarna av denna studie valde att utföra en litteraturöversikt baserad på kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Denna metod valdes för att erhålla en bred analys och för att 

sammanställa kunskapsläget relaterat till syftet. En litteraturöversikt betyder att både 

kvantitativ och kvalitativ forskning används som utgångspunkt, vilket ger möjlighet att utöka 

sökningen efter vetenskapliga artiklar. Detta gör det möjligt för en bred analys som 

sammanfattar kunskapsläget. Studien följer Fribergs steg till att sammanställa en 

litteraturöversikt (Friberg, 2006).  
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Östlundh (2006) anser att vid systematisk informationssökning dokumenteras 

tillvägagångssättet vid datainsamlingen, vilket är möjligt genom att använda sig av 

hjälpverktyg och söktekniska möjligheter som ges i de databaser som användes till studien. 

Databaser som användes för denna studie var Cinahl med fulltext och PubMed där PubMed 

användes för att utöka sökvägarna där artiklar, som inte kommit med via sökvägarna på 

Cinahl, hittades. En systematisk sökning utfördes i databaserna genom att enskilda sökord 

utan avgränsningar söktes upp var för sig. Sökorden kombinerades sedan systematiskt med 

varandra. Därefter lades avgränsningarna in för att ytterligare göra en avgränsning för att få 

fram artiklar som svarade på studiens syfte och problemformulering. Utifrån denna sökning 

valdes artiklar utefter titel och dess resultat. Enligt Östlundh (2006) kan det även vara 

lämpligt att utföra en osystematisk sökning för att komplettera med inspiration och idéer till 

den systematiska sökningen. Därför utfördes även osystematiska sökningar genom att studera 

de utvalda artiklarnas referenslistor och genom ometodiska sökningar i databaserna. Enligt 

Polit och Beck (2008) ger en osystematisk sökning via databaser en möjlighet att hitta nya 

studier och artiklar. De betonar även att valet av sökord har betydelse för sökningarnas utslag. 

De osystematiska artiklarna valdes utefter titel och att artikelns resultat svarade på den här 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier för denna studie skulle omfatta barn mellan 0-18 år och artiklarnas resultat 

skulle svara mot studiens syfte och problemformulering. De inkluderade artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt Friberg (2006) genom att noggrant läsa igenom artiklarnas syfte, 

metod och resultat. De artiklar som exkluderades i studien svarade inte på studiens syfte och 

problemformulering utan behandlade bland annat ansvarsområden, sjuksköterskans 

upplevelser, barn som bevittnat våld, kvinnor som utsatts för misshandel och sjuksköterskans 

familjeutbildning. Även artiklar som inte handlade om vetenskaplig forskning och inte hade 

en vetenskaplig utgångspunkt exkluderades från studien. Resterande artiklar valdes bort på 

grund av tillkommande avgifter eller för att artiklarna inte var tillgängliga. Av de artiklar som 

valts ut i detta arbete gjordes en artikelgranskning som presenteras i en tabell (se Bilaga III). 

 

Sökord 
Av de nio sökorden som användes i denna studie trunkerades fyra av dessa för att bredda 

sökresultaten. Trunkering (*) innebär att databaser automatiskt söker upp alla böjningsformer 

av ett ord (Östlundh, 2006). Avgränsningar som användes var att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, vara peer-reviewed och publicerade mellan år 2000-2012. (Se bilaga I & 

II). 

"Child abuse", Nurs*, Identif*, "Child maltreatment", "Child maltreat*", Signs, Susp*, "Child 

neglect" och Assessment. 

 

Analys 
En innehållsanalys utfördes där artiklarnas likheter och skillnader som följer enligt Fribergs 

(2006) modell för dataanalys. Inför analysarbetet ansåg författarna att det var nödvändigt att 

enskilt läsa igenom och bedöma de artiklar som tagits fram för att var för sig få en uppfattning 

om vad som var viktigt att ta med i studien. I denna studie valdes artiklarnas resultat att 

granskas i likheter och skillnader. För att underlätta analysarbetet markerades fakta som 

svarade mot studiens syfte med olika färger tillhörande varje framkommen tema. Därefter 
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kunde författarna tillsammans diskutera och jämföra det material som båda kommit fram till 

för att utforma teman och subteman utifrån sammanställd data.  

 

RESULTAT 
I resultatet presenteras de tre huvudteman samt åtta underteman, vilka presenteras i Tabell 1. 

 Tabell 1: Teman och subteman 

 

TEMA 

 

SUBTEMA 

 

Tecken och symtom 

 

Fysiska tecken 

Psykiska tecken 

Försummelse 

Barnets beteenden 

 

Studera barnets familj 

 

Familjens beteende 

Sociala riskfaktorer 

 

Öka allmänsjuksköterskans kunskap 

 

Utbildning 

Erfarenheter 

 

Tecken och symtom hos barnet 
I en studie som gjordes i Finland av Paavilainen och Åstedt-Kurki (2003a) visade det sig att 

barnmisshandel kunde förekomma i form av fysisk och psykisk misshandel, försummelse och 

sexuella övergrepp. Det fanns även en form av indirekt misshandel som riktades mot andra 

familjemedlemmar och som sedan gav utspel mot ett enskilt barn. Detta gjorde att 

familjesituationer var tvungna att ses som helhet vid bedömning av barnmisshandel. 

 

Fysiska tecken på misshandel 
Enligt en studie som gjorts av Paavilainen och Åstedt-Kurki (2003a) framkom det att våld 

mellan makar var ett tydligt kännetecken på att barnmisshandel indirekt förekom i dessa 

familjer. Några utav de mest förekommande tecken på fysisk barnmisshandel var enligt Pabis, 

Wronska, Slusarska, och Cuber, (2011) hematom i form av blåmärken, ödem, frakturer som 

inte orsakats av olycksfall och brännmärken av cigaretter. 

Paavilainen, Merikanto, Åstedt-Kurki, Laippala, Tammentie och Paunonen-Ilmonen (2002a) 

fann att blåmärken var typiska tecken som förde misstankar till misshandel och även 

blåmärken som förekom på olika delar av kroppen vid samma vårdtillfälle förde misstankar 

mot misshandel. Fysiska tecken på misshandel kunde enligt Paavilainen m fl. (2002a); Pabis 

m fl. (2011) även vara förslitningar i vävnader, olika frakturer som skallbensfrakturer och 

skador på hjässa och nacke. Paavilainen m fl. (2002a) fann även att barn som sökte vård för 

inre skador i samband med andra skador eller upprepande gånger sökte vård, var ett tecken på 

att misshandel förekom. Enligt Pabis m fl. (2011) kunde mindre vanliga skador som slitskador 

vid öronsnibben, brännmärken från strykjärn, stukningsskador, skrubbsårsliknande skador i 

underlivet och helkroppsskador hittas vid identifieringsarbetet vilka var vanliga tecken på 

fysisk misshandel. Andra symtom på att ett barn kunde vara utsatt för misshandel ansåg 
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Paavilainen och Åstedt-Kurki (2003a) var om det förekom våld där barnet blivit slagen eller 

nypt, ryckt i armen, fick huvudet omskakat med grepp i håret eller att barnet blivit utkört från 

hemmet. 

 

Psykiska tecken på misshandel 
Davidson-Arad, Benbenishty, Chen, Glasser, Zur, och Lerner-Geva, (2010) gjorde en studie 

där fall av vanvårdade, misshandlade och olycksdrabbade barn jämfördes. Enligt dem var det 

vanligare att fysiskt misshandlade och vanvårdade barn yngre än två år riskerade 

utvecklingsproblem och hade ett ökat behov av barnpsykiatrisk vård. Psykiska tecken och 

symtom som var karaktäristiska resultat av misshandel kunde enligt Pabis m fl. (2011) 

identifieras då ett barn visade sig vara oroligt, grät, visade rädsla och gjorde upprepade försök 

till självmord. Även anfall, tics, sömnsvårigheter och en allmän rädsla för män var psykiska 

tecken och symtom på misshandel. Enligt Hyun-Sil Kim, H-S och Kim, H-S (2005) kunde 

psykologiska symtom på barn och ungdomar som blivit utsatta för incest visa sig i form av 

oro och ängslan, paranoida föreställningar, depression och tvångstankar. Dessa barn och 

ungdomar som blivit utsatta hade en sämre prestationsförmåga än de barn och ungdomar som 

inte hade fallit offer för sexuella övergrepp. Paavilainen och Åstedt-Kurki (2003a) menade 

också att orättvis behandling, förnedring och situationer där föräldrar inte brydde sig om att 

uppmuntra sitt barn kunde tyda på psykisk misshandel. Det kunde även vara barn som inte 

fick närhet och ömhet från sina föräldrar eller att föräldrarna visade ointresse till att hitta på 

gemensamma aktiviteter. 

 

Att känna igen försummelse 
Enligt en studie av Mennen, Kim, Sang, och Trickett (2010) framkom det att de vanligaste 

formerna av försummelse var brist på tillsyn och dåliga levnadsmiljöer. Till försummelse 

räknades även frånvaro från skola och utbildning där den bakomliggande orsaken till 

frånvaron var planerat av föräldrarna.  I de situationer där barnet förbjöds att närvara i skolan 

kunde orsaken vara förekommande våld i hemmet. Även utebliven medicinsk behandling och 

omsorgssvikt tillhörde gruppen försummelse (Mennen m fl., 2010). Brist på tillsyn från 

föräldrar kunde innebära att barnet lämnades ensamt över natten eller tillsammans med 

olämpligt sällskap. Pabis m fl. (2011) skrev även att överge sitt barn räknades till social 

försummelse. Mennen m fl. (2010) beskrev att en dålig miljö för ett barn kunde vara 

hemlöshet eller ohälsosamma hemmamiljöer där skadedjur som vägglöss och råttor 

förekommit. Denna typ av försummelse var förknippat med omsorgssvikt. Tecken på att 

barnet blivit försummat kunde synas genom att barnet ständigt bar smutsiga kläder. Barnet 

kunde leva ohygieniskt genom att det inte fick duscha och bada. Precis som Mennen m fl. 

(2010) nämnde också Paavilainen och Tarkka (2003b) att barnets utseende kunde avslöja 

försummelse. Märken av försummelse, brist på vård och barnets kroppsspråk kunde vara 

indikatorer på att något inte stod rätt till. Brist på vård tog form i att barnet hade ett orent 

utseende, smutsigt hår eller smutsiga kläder.  Försummelse ansågs av Paavilainen och Åstedt-

Kurki (2003a) vara ett tillstånd då föräldrarna inte agerade efter barnets grundläggande behov 

utan lämnade barnet till att klara sig själv. Det kunde vara så att barnet inte fick tillräckligt att 

äta eller inte fick den kärlek och ömhet som krävdes av föräldrarna. Att vara försummad 

innefattade även ett barn som lämnades utan ordentlig behandling vid sjukdom eller att ett 

barn hade lämnats till att få göra vad det ville utan att några begränsningar var satta. Mennen 

m fl. (2010) skrev också att en flicka med vaginala smärtor som blivit lämnat utan behandling 

efter sexuella övergrepp var ett tecken på försummelse.   
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Ett förändrat beteende- konsekvenser av misshandel 
Paavilainen och Tarkka (2003b) menade att ett barns beteende kunde vara ett rop på hjälp. 

Beteenden som ansågs avvikande var när barnen var skygga och inte vände sig till föräldern 

vid samtal och konsultationer. Studien tog även upp att barn som var känslomässigt upprörda, 

överkänsliga eller rädda visade detta genom kroppsspråket. Enligt Paavilainen m fl. (2002a) 

kunde barnet visa tecken på att det inte litade på eller vågade föra sin talan inför sina 

föräldrar. Skulle barnet uppträda tillbakadraget, tystlåtet, vara deprimerad eller orolig och 

klängig skulle sjukvårdspersonalens misstankar om misshandel väckas. Paavilainen och 

Åstedt-Kurki (2003a) nämnde att känslor som genomsyrade ett barns beteende var ständig 

rädsla och skräck. Paavilainen och Tarkka (2003b) beskrev att barn i skolåldern som blev 

utsatta för misshandel kunde ha svårigheter att samarbeta på grund av beteendestörningar, 

koncentrationssvårigheter och våldsamma humörsvängningar. Vid upprepade besök till 

skolsköterskan, hur barnet beskrev och berättade om dess familj och då det uppvisade ett 

regressivt beteende kunde misshandel tänkas vara inblandat. Misshandlade barn kunde även 

dra sig undan eller uppträda hotfullt. Enligt Paavilainen och Åstedt-Kurki (2003a) tog en del 

av barnen och ungdomarna sin undanflykt i alkohol och droger medan andra hade svårigheter 

att etablera sunda sociala kontakter, de var blyga och ensamma. Andra tecken var enligt 

Paavilainen m fl. (2002a) ett avvikande beteende hos barnet som gav misstankar om 

misshandel. Dessa beteenden kunde även vara rädsla, blyghet, passivitet och aggressivitet. Ett 

våldsamt beteende, brist på förtroende och gråt eller ett tal och beteende som anspelade på sex 

räknades också som avvikande.  

 

Tecken hos familjen 

Familjens beteende  
Paavilainen m fl. (2002a); Pabis m fl. (2010) fann även att negativa beteenden identifierades 

hos föräldrarna som kunde uttryckas i ständiga ursäkter, hotfullhet, aggressivitet, arrogans, 

undvikande beteende och nervositet. Det fanns även föräldrar som visade på icke adekvata 

handlingar och kunde ge förklaringar som inte stämde med skadorna på barnet eller tillät inte 

barnet att tala för sig själv.  Pabis m fl. (2010) beskrev att det fanns fler beteendemönster som 

sjuksköterskan borde varit uppmärksam på då föräldrar sökte hjälp på sjukhuset. Föräldrarna 

kunde upplevas som positiva, mycket omtänksamma och överbeskyddande av sitt barn. 

Paavilainen m fl. (2002a) fann att sjuksköterskan kunde bli anklagad av föräldrarna för att ha 

skadat barnet genom olämpliga omvårdnadsåtgärder vilket kunde leda till misstankar om att 

något inte stod rätt till. Dock menade Pabis m fl. (2011) att anklagelser riktade mot 

sjuksköterskorna endast förekom i sällsynta fall. Enligt Paavilainen och Tarkka (2003b) 

kunde familjens beteende och hur de samspelade med sjuksköterskan vara en faktor till att 

barnmisshandel misstänktes. Familjens beteende kunde förändras snabbt och stämningen blev 

ansträngd. Karaktäristiska drag för att en familj blev misstänkta för barnmisshandel kunde 

vara då familjen uppträdde avvikande och defensivt. Misstankar väcktes då familjen vid 

upprepande tillfällen avbokade eller glömde planerade möten. Andra faktorer kunde vara att 

familjen visade sig vara hemlighetsfulla och ville inte prata om frågor rörande familjen. 

Föräldrarna kunde enligt Pabis m fl. (2011) komma med olika förklaringar till skadornas 

uppkomst men föräldrarna kunde dessutom ha svårt att förklara barnets skador. Paavilainen 

och Åstedt-Kurki (2003a) kom fram till att familjer kunde vara ostabila vilket kunde bero på 

skilsmässor, tidiga äktenskap och ensamstående föräldrar. Vid få tillfällen kunde föräldrar 

eller vårdnadshavare erkänna att de hade skadat sitt barn genom fysiskt våld i form av slag, 

sexuella övergrepp, våldtäkt och försummelse. (Pabis m fl., 2011) 
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Sociala riskfaktorer 
Enligt en studie gjord av Davidson-Arad m fl. (2010) kunde sociala riskfaktorer ha inflytande 

på förekomsten av barnmisshandel i familjer. Paavilainen och Tarkka (2003b) nämnde att en 

riskfaktor för barnmisshandel var då familjer saknade stöd i form av sociala kontakter. Crisp 

och Lister (2004) gjorde en studie där sjuksköterskor kunde förebygga barnmisshandel innan 

det bröt ut genom att identifiera de föräldrar som var i riskzonen för att misshandla sitt barn. 

Dessa föräldrar inkluderade unga ensamstående föräldrar som var i behov av hjälp och stöd. 

Paavilainen och Åstedt-Kurki (2005) fann att familjemedlemmar kunde uttrycka sitt behov av 

stöd och hjälp ifrån omgivningen men misslyckades med att söka den av anledningen att 

familjen kunde var rädda om sitt rykte.   

 

Sjuksköterskans behov av kunskap 

Kunskap 
En studie av Paavilainen m fl. (2002b) visade att respondenterna ansåg att de hade behov av 

utbildning inom området att identifiera barnmisshandel och refererade till att 

grundutbildningen inte räckte till för att identifiera barnmisshandel. Sjuttioen procent av 

deltagarna ansåg att det var svårt till mycket svårt att identifiera tecken på barnmisshandel. Ny 

kunskap skulle i så fall underlätta för sjuksköterskorna att ingripa vid fall där misshandel 

misstänktes och vårdkvalitén skulle därmed kunna förbättras (Paavilainen m fl., 2002b). 

Tingberg m fl. (2008) visar på studier där sjuksköterskorna beskrev bristande riktlinjer vilket 

ledde till att färre anmälde trots att misstankarna fanns. Sjuksköterskorna ansåg att det 

behövdes förbättringar gällande rutiner av bemötande och att skapa en relation hos barnets 

föräldrar. Däremot menade sjuksköterskorna enligt Paavilainen m fl. (2002b) att uppenbara 

tecken och symtom så som frakturer på olika delar av kroppen, blåmärken på olika ställen 

eller upprepande olyckor skulle vara så pass självklara att de skulle kunna identifiera de 

utsatta barnen. I studien av Crisp och Lister (2004) menade sjuksköterskorna att det inte var 

en del av deras arbetsuppgift att aktivt söka efter barn som kunde vara utsatta för misshandel 

men att de skulle hjälpa ett barn som misstänktes vara utsatt för misshandel. Eftersom 

allmänsjuksköterskan kunde vara den närmsta till att kontakta socialtjänsten var de i ett 

överlägset läge när det gällde att identifiera barnmisshandel. Sjuksköterskorna ansåg inte 

heller att deras ansvarområden att skydda barnen gick utöver rapportering. Paavilainen m fl. 

(2002a) beskrev att lite mindre än hälften av studiens deltagare bedömde att bristande 

kunskaper om misshandel och försummelse gjorde att identifikationen av barnmisshandel 

försvårades. En av fem deltagare nämnde att likgiltighet gjorde identifikationen svårare 

medan hälften såg barnmisshandel som ett obekvämt område, vilket försämrade chanserna till 

identifikation. Därför ansåg sjuksköterskorna enligt Tingberg m fl. (2008) att det var 

essentiellt att veta hur deras kollegor och samverkande myndigheter agerade i dessa 

situationer.  

 

Erfarenhet  
I en studie visade det sig att sjuksköterskor som hade fått utbildning och erfarenhet från det 

verksamma arbetet ansåg sig kunna identifiera barnmisshandel när symtomen var uppenbara. 

De sjuksköterskor som saknade erfarenhet av att arbeta med barn kände sig osäkra på att 

identifiera barn som var utsatta för misshandel. Orsaker som försvårade identifieringen kunde 

vara att sjuksköterskan själv inte ville tro att misshandel skulle vara en möjlig förklaring men 

också på grund av en stressig och tidspressad arbetsmiljö (Paavilainen m fl., 2002a). Verktyg 

som användes vid identifieringsarbetet var att aktivt ta till sig ny kunskap och att ta kontakt 

med familj och närstående. Sjuksköterskorna gick mycket på sina egna intuitioner och 
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interaktiva färdigheter och försökte bjuda in barnet till undersökningar och hälsokontroller.  

Erfarna sjuksköterskorna ställde mer direkta frågor för att undvika missförstånd. De 

interaktiva färdigheterna användes genom att samtalen gav stöd i verbalt och icke verbalt 

kroppsspråk. När sjuksköterskan gick på sin intuition förlitade de sig på sin professionella 

erfarenhet som i flera år utvecklats genom patientrelationer (Paavilainen och Tarkka, 2003b).  

Det var svårt för sjuksköterskorna att misstänka barnmisshandel hos föräldrar som visade sig 

vara öppna och trevliga men ansåg att föräldrarna skulle göras medvetna av konsekvenserna 

av fysisk och psykisk misshandel (Tingberg m fl., 2005).  

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
I denna studie valde författarna att göra en litteraturöversikt för att få en övergripande bild av 

området barnmisshandel. Artiklarna valdes utefter studiens syfte och problemområde där 

material sammanställde kunskapsläget inom området. En nackdel är att en litteraturöversikt är 

begränsad till resultatet som andra forskare kommit fram till vilket kan bli ett hinder till att 

kunna tillföra något nytt inom forskningsområdet. Fördelarna med en litteraturöversikt är 

möjligheten till att kunna sammanställa flera vetenskapliga studier till ett övergripande 

helikopterperspektiv. Detta gjordes i syfte att få en överblick av ämnet barnmisshandel som 

studien är fokuserad på. 

I den här studien valde författarna att använda Cinahl med fulltext som huvuddatabas då den 

behandlade artiklar med inriktning på omvårdnad som berörde sjuksköterskans 

arbetsområde/profession. Därifrån valdes majoriteten av artiklarna. PubMed som var inriktad 

på medicinsk forskning gav inte lika tillfredsställande träffar då artiklarna i den systematiska 

sökningen inte behandlade området som författarna ville studera. Dock hittades två 

användbara artiklar från databasen. 

Författarna till denna studie uppmärksammade att de kvalitativa artiklarna hade mest att 

tillföra studien eftersom de artiklarna var mer beskrivande och detaljerade i hur 

sjuksköterskor på olika vis kunde göra för att identifiera utsatta barn. De kvantitativa 

artiklarna bidrog till att beskriva de tecken som var karaktäristiska för barnmisshandel och 

kunde även ge beskrivningar som gav stöd för de kvalitativa artiklarna. De andra artiklarna 

var inte lika innehållsrika men de kompletterade sådan information som inte lika tydligt 

framkom i de finska artiklarna. Eftersom majoriteten av resultatets innehåll har ett 

västerländskt ursprung och särskilt då med störst fokus på Norden, kan det kan leda till att 

studien har ett nordiskt samhällsperspektiv. 

Utav de tio artiklar som inkluderades i studien var fyra artiklar från Finland och en från 

Sverige. Resterande artiklar hade sitt ursprung från Polen, Israel, Syd Korea, Storbritannien 

och USA. I studien visade det sig att de finska artiklarna var de mest innehållsrika när det 

kom till fakta som låg till grund för resultatet. Författarna är medvetna om att studien kan ha 

blivit vinklad av de finska artiklarna där Paavilainen var en författare som upprepande gånger 

återkom i fyra av de tio artiklarna och på så vis genomsyrat denna studie. Dessa artiklar hade i 

sin tur refererat till ytterligare studier som Paavilainen tillsammans med andra författare varit 

med och framställt. Av den anledningen ansåg författarna till detta arbete att det fanns en risk 

för att resultatet kunde bli vinklat av de finska studierna eftersom dessa artiklar hade relevant 

material att tillföra till denna studie. Trots detta gjorde författarna en bedömning av att de 
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finska artiklarna var nödvändiga för att uppfylla syftet som var att beskriva hur 

sjuksköterskan kan identifiera tecken och symtom på barnmisshandel.  

Författarna är medvetna om att de valt två artiklar där studierna utgått från barn och 

ungdomars uppfattningar om hur det är att vara utsatt för misshandel. Författarna ville ha 

deras perspektiv inom området och för att utöka kunskapen ansåg de att patienternas 

information var viktig för studiens resultat. Samtliga artiklar som användes var skrivna på 

engelska vilket kan påverka resultatet utefter hur författarna tolkat och översatt texten. 

Författarna är därmed medvetna om risken av att all information inte nått fram vid 

översättningen. Detta arbete har gjorts genom att metodiskt ta fram material som använts i 

resultatet. Sökningarna är systematiskt redovisade i tabell 1 och 2 för att läsare ska kunna 

följa sökvägarna och göra om studien vid ett nytt tillfälle och få fram samma resultat. 

 

Etiska överväganden 
Inga forskningsetiska överväganden krävdes under studiens gång då det inte fanns några 

personer som riskerade att komma till skada. Studien berör ett känsligt ämne, därför 

behandlades artiklarna och dess resultat med respekt för berörda deltagare. Författarna har 

varit trovärdiga mot innehållet och har inte gjort egna tolkningar av materialet utan 

presenterat materialet så som det framkommit i studien (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen för denna studie har författarna valt att lyfta fram de aspekter och 

indikationer som kommer att vara till störst användning för allmänsjuksköterskans roll i 

arbetet att identifiera misshandlade barn. 

 

 Fysiska och psykiska skador 

Enligt Paavilainen m fl. (2002a); Pabis m fl. (2011) framkommer det att de vanligaste tecken 

som tyder på fysisk misshandel blåmärken som kunde förekomma på olika delar av kroppen. 

Näst efter blåmärken var frakturer ett utav de vanligaste tecken på misshandel.  Marchand, 

Deneyer och Vandenplas (2011) stödjer Paavilainen m fl. (2002a); Pabis m fl. (2011) studier 

där blåmärken och frakturer var de skador som var mest förekommande kännetecknen hos 

misshandlade barn som sökte vård. Vi anser att det är viktigt för sjuksköterskan att vara 

observant på dessa tecken när ett barn söker vård. Det är även viktigt för sjuksköterskan att 

kunna avgöra sannolikheten för skadornas uppkomst beroende på barnets skador i förhållande 

till åldern. Det är exempelvis inte rimligt att en treåring skulle i leken med ett yngre syskon 

orsaka att syskonet drabbats av blåmärken och frakturer. Inte heller skulle ett spädbarn som 

inte kan vända sig, rulla av skötbordet av misstag och skada sig.  

Det är enklare att identifiera fysiska skador jämfört med psykiska skador eftersom fysiska 

skador i många fall är mer uppenbara än de psykiska. Under den tidsperiod som barnet är 

vårdat av sjuksköterskan kan det vara lätt att endast fokusera på de fysiska symtomen. Vi 

anser dock att det är viktigt att inte glömma att även observera barnets psykiska tecken som 

kan komma i olika variationer. Pabis m fl. (2011) beskrev psykiska tecken som kunde 

framkomma då barn var utsatta för misshandel och Davidson-Arad m fl. (2010) menade att 

barn yngre än två år riskerade utvecklingsproblem då de blev misshandlade. Vi inser 

betydelsen av att sjuksköterskan inte negligerar barn som uppvisar psykiska symtom eftersom 
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upptäckten är essentiell för att kunna identifiera ett barn som är i behov av sjuksköterskans 

hjälp.  

 

Ett avvikande beteende 
I resultatet framkom det även att barn kunde visa tecken på ett avvikande beteende när de var 

utsatta för barnmisshandel, något som författarna till denna studie menar är av stor vikt att ha 

i åtanke när sjuksköterskan möter barn som kan misstänkas vara misshandlade. Paavilainen m 

fl. (2002a); Paavilainen och Tarkka (2003b) uppgav tecken som att barnet inte visade tillit, 

inte vågade tala inför sina föräldrar eller inte vände sig till dem under samtal och 

konsultationer som en konsekvens av misshandel. Enligt dessa studier kunde barnen även 

uppträda tillbakadraget och skyggt. Misstankar om barnmisshandel väcktes också hos 

sjuksköterskor då barnen visade oro, rädsla och var klängiga. Författarna till denna studie 

anser att vårdsökande barn som visar sådana symtom även kan bero på sjukhusrädsla. Sådana 

beteenden bör sjuksköterskan vara observant på. Mennen m fl. (2010) menade att barn som 

hölls hemma från skolan av oförklarliga anledningar kunde tyda på att något inte stod rätt till 

och Paavilainen m fl. (2002a) beskrev våldsamma och utagerande barn som möjliga offer för 

misshandel. Dessa studier får stöd av Marchand m fl. (2011) som visar att sjuksköterskan bör 

vara uppmärksam på barn som uppvisar ett avvikande beteende. Vi anser emellertid inte att 

alla barn med ett avvikande beteende är utsatta för misshandel men det bör inte uteslutas 

förrän motsatsen är bevisad.  

 

Kunskapsbrist försvårar identifieringen 
Sjuksköterskorna ansåg att identifiering av barnmisshandel är ett svårt och omfattande 

område. De uttryckte ett tydligt behov av ytterligare kunskap och utbildning i att identifiera 

misshandlade barn då sjuksköterskorna inte tyckte att grundutbildningen räckte till 

(Paavilainen m fl., 2002a; Paavilainen m fl., 2002b). Vi anser att sjuksköterskornas åsikter är 

relevanta eftersom det är ett komplicerat ämne och det behövs kunskap om hur 

barnmisshandel kan upptäckas för att så många utsatta barn som möjligt ska få en chans att få 

hjälp.  Sjuksköterskorna berättade även att det var svårt att misstänka föräldrar som de träffat 

tidigare eftersom de menade att de kände föräldern och inte kunde tänka sig att föräldern i 

fråga skulle skada sitt barn (Tingberg m fl., 2005). Därför anser vi i denna studie att det är 

viktigt att inte bara se till det yttre då det finns risk för att dra förhastade slutsatser när 

sjuksköterskan möter föräldrar och anhöriga. Därför bör sjuksköterskan ta initiativet till att 

öppna ett samtal när hon känner ett behov av att få sina misstankar bekräftade. Under dessa 

samtal kan sjuksköterskan ställa direkta frågor till både barn och föräldrar så att inte 

missförstånd uppstår och för att få konkreta svar. På detta vis minimeras risken för 

missförstånd. 

 

Vikten av att våga lita på sin erfarenhet 
Enligt Fagan (1998) kunde magkänslan hos sjuksköterskor som jobbade på akutmottagningen 

vara en indikator på att något inte står rätt till. Denna föraning om patientens tillstånd är något 

som sjuksköterskan utvecklar genom erfarenheter från det verksamma arbetet. 

Sjuksköterskorna i studien av Fagan (1998) berättade också att de saknade tillräckligt med 

teoretisk bakgrund för att kunna styrka sin intuition men att de som ansåg sig ha förmågan att 

kunna identifiera de utsatta barnen gick efter sin erfarenhet. Enligt International Council of 

Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2008) ska sjuksköterskan i första hand ge alla 

människor vård och delar ett ansvar att stödja och tillgodose hälsa för de svaga i samhället.  
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Av denna anledning anser vi att kunskapen av erfarenhet och praktiskt arbete inom området är 

ett essentiellt redskap, utöver teorin, för att kunna identifiera och upptäcka barn som utsätts 

för misshandel. Det kan därför vara svårt för sjuksköterskor som inte tidigare arbetat med 

barn eller saknar utbildning att kunna se och urskilja de barn som far illa. Vår valda 

omvårdnadsteoretiker, Kari Martinsen, beskriver hon i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskor 

i första hand ska hjälpa de svagaste och de patientgrupper som är i störst behov av vård 

(Martinsen, 1991). Misshandlade barn anser vi tillhör en av de svagaste patientgrupperna, då 

alla inte kan tala för sig själva och uttrycka sitt vårdbehov. En del barn har inte förståelse för 

att det de utsätts för är fel och de kan inte heller sina rättigheter. Sjuksköterskan som erhåller 

kunskap om identifiering kan vara den enda chansen för ett utsatt barn att bli upptäckt och på 

det viset få hjälp. 

 

Riktlinjer på arbetsplatsen 
I en studie av Tingberg m fl. (2008) beskriver sjuksköterskor bristen av riktlinjer för vad som 

gäller vid misstankar och vid upptäckten av att ett barn blivit misshandlat. Vi tycker därför att 

det är viktigt att nyblivna och redan verksamma sjuksköterskor tar reda på vilka riktlinjer som 

finns och gäller på sin arbetsplats, men framförallt att veta vart riktlinjerna finns för att ha 

dem till hands i en akut situation. Detta anser vi i denna studie är essentiellt för sjuksköterskor 

som är skyldiga att utöva vård och omsorg för barn. Stöd för detta argument finner författarna 

även i en studie av Fagan (1998) som i sin studie refererar till Bedford (1985); Diamond 

(1993) som betonar vikten av att sjuksköterskor är medvetna om de adekvata riktlinjer som 

finns kring barnmisshandel 

 

Sjuksköterskan och omgivningen 
Paavilainen och Åstedt-Kurki (2005) fann att det fanns familjer som uttryckte sitt behov av 

stöd från omgivningen utan att lyckas. Här menar Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) i § 2c 

att hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa och att hälso- och sjukvården ska 

stödja den som söker hjälp genom att informera och upplysa om metoder som främjar att 

förebygga sjukdom eller skada. Författarna anser därför att det är viktigt att sjuksköterskan 

agerar professionellt och öppnar sig för familjer som uttrycker ett behov av hjälp. Kari 

Martinsen (1991) uttrycker att sjuksköterskan bör ha förståelse för och engagera sig i 

patientens situation för att omvårdnaden ska bli så god och äkta som möjligt. Då 

sjuksköterskan möter misshandlade barn kan sjuksköterskan bekräfta barnet genom att 

förklara för vad som har hänt och vad som kommer att ske (Martinsen, 1991). Detta kan hon 

göra genom den kunskap och erfarenhet som sjuksköterskan har med sig från utbildningen i 

krishantering. 

Det är även viktigt att sjuksköterskan uppträder anständigt och adekvat för att gagna 

allmänhetens förtroende (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2008). Detta anser vi är en 

viktig mening eftersom Pabis m fl. (2011) nämner att vissa föräldrar kommer till ett 

erkännande där föräldern ställer sig själv i ett utsatt läge. Vi menar att det är då viktigt att 

sjuksköterskan träder in i sin professionella roll och uppträder adekvat och inger förtroende 

för barn och föräldrar, anhöriga och övriga medarbetare. Enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2008) ska sjuksköterskan även använda sitt omdöme när patientinformation 

delges andra. 
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KONKLUSION 
I Sverige har antalet anmälningar gällande barnmisshandel tredubblats under de senaste 30 

åren. Det är därför viktigt att erhålla kunskap om vilka tecken och symtom som kan synas på 

ett misshandlat barn. Författarna till föreliggande studie tycker att de tecken, symtom och 

beteendemönster som framkommer i resultatet är lämpade till grund för hur sjuksköterskan 

kan gå till väga för att identifiera barnmisshandel. Det är viktigt att använda sig av alla sina 

sinnen genom att tolkar verbala och icke-verbala tecken som framträder hos barn och 

föräldrar där sjuksköterskan förlitar sig på sina intuitioner och tidigare erfarenheter. 

Förhastade slutsatser bör inte dras utan istället kan material som styrker misstankarna samlas. 

Eftersom symtom på barnmisshandel kan vara missledande bör sjuksköterskan se till helheten 

och ha ett etiskt förhållningssätt vid bedömning av misshandel samt hålla sig uppdaterad om 

de stöd och riktlinjer som finns på arbetsplatsen. 

 

Praktiska implikationer och fortsatt forskning 
Studien lyfter fram information som kan användas av verksamma sjuksköterskor. Studien kan 

sprida kunskap till primärvården, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar, barnsjukhus 

samt akutmottagningar för barn och ungdomar. Det är viktigt att verksamhetschefer ser över 

och uppdaterar riktlinjer på arbetsplatserna och att hälso- och sjukvårdspersonal är delaktiga i 

arbetet av att skydda barn. Författarna tycker att fortsatt forskning kan fördjupas inom 

områden som följer efter identifieringen. Dessa kan vara att öka kunskap kring rapportering, 

behandling och åtgärder samt vilka resurser som finns för att minska riskerna för att en familj 

återgår till ett destruktivt beteende. Mer forskning inom området kan även fördjupas i barnens 

utveckling i samband med att ha varit utsatt för misshandel och genusperspektiv på vilka som 

riskerar att drabbas av misshandel.  
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Bilaga I 

 

 
 

Databas: 

Medline 

via 

PubMed 

Sökord Antal 

Träffar 
Avgränsningar Antal 

träffar 
Antal 

Valda 

1 ‖Child abuse‖ 23 922 Engelska, År 2000-2012  10 289 0 

2 Nurs* 591 826 Engelska, År 2000-2012  214 236 0 

3 ‖Child abuse‖ 

AND  

Nurs* 

1875 Engelska, År 2000-2012  787 0 

4 Identif* 1 694 

314 

Engelska, År 2000-2012  1 101 

059 

0 

5 ‖Child abuse‖ 

AND 

Nurs* 

AND 

Identif* 

305 Engelska, År 2000-2012  173 0 

6 ―Child 

maltreatment‖ 

1684 Engelska, År 2000-2012  1309 0 

7 ―Child abuse‖ 

AND 

Nurs* 

OR 

Identif* 

OR 

―Child 

maltreatment‖ 

1 697 

151 

Engelska, År 2000-2012  1 102 

660 

0 

8 ―Child abuse‖ 

AND 

Nurs* 

AND 

Identif* 

AND 

―Child 

maltreatment‖ 

29 Engelska, År 2000-2012  20 2 
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Databas: 

Cinahl med 

fulltext 

Sökord Antal 

Träffar 

Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal valda 

1 AB *Child 

abuse* 

 

2866 Utan - 0 

2 TX *Child 

abuse* 

 

45 926 Utan - 0 

3 TX identif* 

 

375 244 Utan - 0 

4 TX Nurs* 

 

1 005 912 Utan - 0 

5 AB *Child 

abuse*  

AND 
TX identif* 

AND 
TX Nurs* 

 

459 Utan - 0 

6 AB *Child 

abuse*  

AND 
TX identif* 

AND 
TX Nurs* 

- Engelska, Peer-

reviewed, År 

2000-2012 

305 0 

7 TI Child abuse - Engelska, Peer-

reviewed, År 

2000-2012 

1030 0 

8 AB *Child 

abuse* 

OR 

TI Child abuse 

3378 Utan - 0 

9 (AB *Child 

abuse* 

OR 

TI Child 

abuse) 

AND 
(TX identif* 

AND 
TX Nurs*) 

505 Utan - 0 

10 (AB *Child 

abuse* 

OR 

TI Child 

abuse) 

AND 
(TX identif* 

AND 
TX Nurs*) 

 

 

 

- Engelska, Peer-

reviewed, År 

2000-2012 

351 0 
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11 TX Signs - Engelska, Peer-

reviewed, År 

2000-2012 

56 666 0 

12 (TX Signs) 

AND 
(AB *Child 

abuse*) 

230  - 0 

13 TX Susp* 

 

71 592 Utan - 0 

14 TX ―Child 

neglect‖ 

 

636 Utan - 0 

15 TX ―Child 

maltreat*‖ 

 

2549 Utan - 0 

16 TX Signs 

OR 
TX Susp* 

OR 
TX ―Child 

neglect‖ 

OR 
TX ―Child 

maltreat*‖ 

114 168 Utan - 0 

17 (TX Signs 

OR 
TX Susp* 

OR 
TX ―Child 

neglect‖ 

OR 
TX ―Child 

maltreat*‖) 

AND 
(AB *Child 

abuse* 

OR 

TI Child 

abuse) 

AND 
(TX identif* 

AND 
TX Nurs*) 

196 Utan - 0 

18 (TX Signs 

OR 
TX Susp* 

OR 
TX ―Child 

neglect‖ 

OR 
TX ―Child 

maltreat*‖) 

AND 
(AB *Child 

abuse* 

- Engelska, Peer-

reviewed, År 

2000-2012 

196 0 
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OR 

TI Child 

abuse) 

AND 
(TX identif* 

AND 
TX Nurs*) 

 

19 ((TX Signs 

OR 
TX Susp* 

OR 
TX ―Child 

neglect‖ 

OR 
TX ―Child 

maltreat*‖) 

AND 
(AB *Child 

abuse* 

OR 

TI Child 

abuse) 

AND 
(TX identif* 

AND 
TX Nurs*)) 

AND 
TX 

Assessment 

 

- Engelska, Peer-

reviewed, År 

2000-2012 

126 0 

20 ((TX Signs 

OR 
TX Susp* 

OR 
TX ―Child 

neglect‖ 

OR 
TX ―Child 

maltreat*‖) 

AND 
(AB *Child 

abuse* 

OR 

TI Child 

abuse) 

AND 
(TX identif* 

AND 
TX Nurs*)) 

AND 
TX 

Assessment 

AND 
AB Ident* 

- Engelska, Peer-

reviewed, År 

2000-2012 

49 6 
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Nr Författare 

& 

publicerings 

år 

Syfte Urval & Metod Resultat 

1 Crisp & Green 

Lister (2004). 

 

 

Att utforska 

sjuksköterskors 

förståelse för deras 

professionella ansvar i 

relation till att skydda 

barnen och 

sjuksköterskors 

potential att skydda 

barn från misshandel 

 

Kvalitativ 
(n=99) 

Sjuksköterskor i 

Skottland intervjuades 

antingen enskilt eller i 

grupper, om deras 

involvering inom 

barnskyddsarbete. 

Metod: Materialet 

behandlades med 

tematisk analys. 

 

Det fanns en brist på 

samsyn bland 

sjuksköterskorna angående 

omvårdnadsuppdrag vid 

skydd av barn, särskilt hur 

mycket sjuksköterskor  

aktivt ska sträva efter att 

upptäcka barnmisshandel.  

2 Davidson-

Arad, 

Benbenishty, 

Chen, Glasser, 

Zur & Lerner-

Geva (2010). 

 

 

Att jämföra 

karaktäristiska drag av 

barn som bedöms som 

försummade, fysiskt 

misshandlade eller 

olycksfallsoffer av 

barnskyddsgrupp 

 

Kvantitativ 
(n=414) 

Av 990 fall som 

handlade om 

vårdsökande barn 

analyserades 414 fall. 

De behandlade 

misshandlade, 

vanvårdade samt 

olycksdrabbade barn.  

Metoden var 

innehållsanalys med 

hjälp av en strukturerad 

guide. 

Resultaten vittnar om 

förmågan av att skilja 

mellan försummelse, 

fysisk misshandel samt 

olycksfall. 

 

 

  

3 Hyun-Sil Kim 

& Hun-Soo 

Kim (2005). 

 

Studiens syfte var att 

identifiera 

utbredningen av incest 

hos barn och ungdomar 

i Korea. Syftet var även 

att fastställa 

familjeproblem, förstå 

familjedynamik och 

psykiska konsekvenser 

i samband med incest. 

Kvantitativ 
(n=1672) 

Deltagarna fick vara 

anonyma och 

undersöktes genom 

självrapporterande 

frågeformulär. 

Metoden som 

användes i denna studie 

var en tvärsnittsstudie. 

Deltagarna valdes 

genom att göra ett 

stratifierat 

randomiserad urval. 

Data analyserades 

genom statistisk 

dataanalys och 

redovisades i 

procentsatser. 

Resultaten visade att 3.7 

procent visade 

förekomsten av incest i 

undersökningsgruppen. I 

de fall där incest förekom 

karaktäriserades av 

psykiska besvär. Det 

framkom även att utsatta 

ungdomar hade betydligt 

mer psykiska problem än 

de som inte levde i dessa 

förhållanden. 

4 Mennen, Kim, 

Sang & 

Trickett 

(2010).  

 

Att beskriva typer av 

försummelse i 

samhället, beskriva 

dessa upplevelser, 

undersöka dess mönster 

Kvantitativ 
(n=303) 

Vårdnadshavare och 

barn intervjuades 

Metoden var att 

Försummelse  

var följt av andra typer av 

misshandel i 95 procent av 

fallen. De barn som var 

försummade hade fler 
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och förstå hur olika 

typer av försummelse 

sammanföll med 

varandra och med 

andra sorter av 

misshandel 

använda "Case Record 

Abstraction 

Instrument" där tretton 

beteenden hos föräldrar 

som ansågs som 

försummelse delades in 

i ytterligare fem 

kategorier av 

försummelse. 

anmälningar och upplevt 

fler typer av misshandel 

än de som var 

misshandlade men inte 

försummade.   

5 Paavilainen, 

Merikanto, 

Åstedt-Kurki, 

Laippala, 

Tammentie & 

Paunonen-

Ilmonen 

(2002). 

 

Att studera hur 

sjuksköterskor och 

läkare i universitets 

sjukhus uppskattade 

deras förmåga att 

identifiera 

barnmisshandel under 

vårdtiden 

 

 

Kvantitativ 
(n=317) 

Sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonal 

ansvariga för vård av 

barn på ett 

universitetssjukhus 

svarade på enkäter.  

Metoden som 

användes var statistiska 

metoder och kvantitativ 

innehållsanalys. 

De tecken som tydligast 

pekade på barnmisshandel 

var frakturer, flera 

blåmärken och det faktum 

att barnet hade upprepade 

skador. Barn och 

föräldrars beteende väckte 

misstankar om 

misshandel. 

6 Paavilainen & 

Tarkka 

(2003). 

 

Att fastställa hur 

allmänsjuksköterskor i 

Finland definierar 

barnmisshandel och hur 

de bedömde deras 

förmåga att identifiera 

barnmisshandel i 

familjer 

 

 

  

Kvalitativ 
(n=20) 

Finska sjuksköterskor i 

åldersgrupperna 36-60 

år som arbetade med 

misshandlade barn och 

deras familjer 

intervjuades.  

Metoden som 

användes var en 

intervjustudie där 

nyckeltermer togs fram.   

 

Fysisk misshandel delades 

in i två kategorier, direkt 

fysisk misshandel och 

andra handlingar som 

orsakade barnet fysisk 

skada.  

Psykisk misshandel 

inkluderade bl.a. 

försummelse. 

Identifikation delades 

också in i två kategorier: 

verktyg för att identifiera 

och markörer som 

indikerar barnmisshandel. 

7 Paavilainen, 

Åstedt-Kurki, 

Paunonen-

Ilmonen & 

Laippala 

(2002). 

 

 

Att fastställa om 

barnsjuksköterskor och 

läkare i 

universitetssjukhus 

behöver 

kompletterande 

utbildning i att 

identifiera fysisk 

barnmisshandel och om 

det finns behov av att 

utveckla hälsa och 

sjukvårdsutbildning 

kring frågor om 

barnmisshandel. 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 
(n=317) 

Enkätstudie där finska 

barnsjuksköterskor och 

övrig vårdpersonal 

svarade på enkätfrågor.  

Metoden för denna 

studie var statistiska 

metoder och kvantitativ 

innehållsanalys. 

 

60 % av respondenterna 

ansåg sig behöva 

kompletterande kunskaper 

om att identifiera 

barnmisshandel. De som 

hade erfarenhet av 

barnmisshandel ansåg att 

just identifieringen var 

svårast att upptäcka.  
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8 Paavilainen & 

Åstedt-Kurki 

(2003). 

 

 

 

Att utveckla en 

preliminär teoretisk 

modell över funktionen 

av familjer med 

barnmisshandel 

 

 

Kvalitativ 
(n=20) 

 Familjemedlemmar i 

finska familjer där 

barnmisshandel 

förekommit 

intervjuades.  

Metoden som 

användes var Grounded 

theory med komparativ 

innehållsanalys. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Materialet jämfördes 

delen till helheten och 

vise versa och skapade 

sedan kategorier. 

I familjer där 

barnmisshandel förekom 

karaktäriserades familjen 

genom ostabila, 

osystematiska och 

frekventa förändringar. 

 

 

  

 

9 Pabis, 

Wronska, 

Slusarska & 

Cuber (2010).  

 

Att utvärdera 

barnsjuksköterskors 

bedömning och 

diagnostikkompetens 

och insatser som 

används mot 

barnmisshandel 

 

Kvantitativ 
(n=160)  

Enkätstudie där polska 

barnsjuksköterskor fick 

svara på 25 frågor om 

deras förmåga att 

identifiera 

barnmisshandel. 80 % 

fullgjorde frågorna.  

Metoden som 

användes i denna studie 

var frågeformulär 

utformat av 

internationell litteratur 

om misshandlade barn 

Barnmisshandel är ett 

vanligt förekommande 

fenomen. Den vanligaste 

typen av misshandel 

visade sig vara 

försummelse. 

 

10 Tingberg, 

Bredlöv & 

Ygge (2008). 

 

Att identifiera  

sjuksköterskans 

erfarenheter av 

omhändertagandet av 

barn utsatta för 

misshandel. 

 

Kvalitativ 
(n=11) 

Svenska sjuksköterskor 

som arbetar med 

misshandlade barn 

intervjuades 

Metoden som 

användes var kvalitativ 

deskriptiv metod 

inspirerad av "critic 

insidence technique" 

där deltagarna fick 

möjlighet att kritiskt 

analysera och reflektera 

över det kliniska 

verksamhetsområdet. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades 

omgående. Studien 

genomfördes av två 

författare. 

 

Deltagarna visade sig ha 

svårt att hålla en 

professionell roll gentemot 

föräldrar eller 

vårdnadshavare då 

känslorna tog över. 

Sjuksköterskorna kände 

att deras profession av att 

ge vård och omsorg 

krockade med ett slags 

"polisiär" roll. 

 


