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Sammanfattning 

Bakgrund: Enligt tidigare studier har det framkommit att sjuksköterskor har en lägre 

benägenhet att orosanmäla än andra yrkeskategorier. Alla har ett ansvar att 

uppmärksamma barn som far illa och sjuksköterskor har en skyldighet att genast 

anmäla till socialnämnden om ett barn misstänks fara illa.  

Syftet: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans övervägande att orosanmäla 

eller inte vid misstanke av barn som far illa.  

Metod: Kvalitativ deskriptiv design och innehållsanalys tillämpades. Deltagarna i 

intervjustudien var sex legitimerade sjuksköterskor vilka arbetade med barnsjukvård i 

södra Sverige. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ord för ord, 

varefter analysen utfördes med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier: Teamarbete, kunskap och 

erfarenhet samt professionens ansvar, och sju underkategorier. Det framkom att behov 

av stöd från kollegor, tillräcklig kunskap och att lita på sin intuition var viktiga 

faktorer för att genomföra en orosanmälan 

Slutsats: Sjuksköterskorna är medvetna om sin anmälningsplikt, men det kollegiala 

stödet är viktigt i samband med att en orosanmälan ska göras. Det framkom även att 

ämnet behöver lyftas upp till diskussion ofta, för att möjliggöra att fler 

orosanmälningar skrivs, vilket kan leda till att fler barn får hjälp.  
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Abstract 

Background: According to previous studies, it has emerged that nurses have a lower 

propensity to report than other professional categories. Everyone has a responsibility 

to pay attention to children who are maltreated, but nurses are obliged to immediately 

report to the Social Service if a child is suspected to be maltreated. 

 Aim: The aim of the study was to illustrate the nurse's considerations when reporting 

of child abuse to Social Service. 

Method: Qualitative descriptive design and content analysis was applied. The 

participants in the interview study were six registered nurses who worked at pediatric 

wards in southern Sweden. The interviews were taperecorded and transcribed word by 

word, whereafter the analysis was performed with content analysis. 

Results: Three main categories emerged: Team work, knowledge and experience and 

the professionals´ responsibility besides seven subcategories.It emerged that the need 

for support from colleagues, sufficient knowledge and relying on their intuition were 

important factors in order to go through with the report. 

Conclusion: The nurses are aware of their obligation to report, but the collegial 

support is important in association with reporting. It also emerged that the subject 

needs to be lifted up for discussion more often, in order to enable more reports to be 

written, which can lead to more children being helped.
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Inledning  

Alla har ett ansvar att uppmärksamma barn som far illa. Enligt 14 kap. 1§ i 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har sjuksköterskor en skyldighet att genast anmäla 

till Socialnämnden om ett barn misstänkts fara illa (Socialstyrelsen, 2014a). I Sverige 

år 2017 anmäldes 23 600 misshandelsbrott mot barn. Eftersom våldet oftast inte 

anmäls när det gäller små barn, det vill säga barn upp till sex år, är det svårt att veta 

den egentliga omfattningen av barnmisshandel (Brottsförebyggande rådet, 2018). 

Enligt studier har det framkommit att sjuksköterskor har en lägre benägenhet att 

orosanmäla än andra yrkeskategorier (Lee & Kim, 2017; Piltz & Wachtel, 2009; 

Svärd, 2016b). Resultatet i Svärds studie (2016b) påvisar att det på Sveriges fyra 

största barnsjukhus endast är 50 % av sjukvårdspersonalen som har gjort en 

orosanmälan. De professioner som anmäler mest är socialarbetare och läkare. I 

studien har sex av 10 sjuksköterskor haft misstankar om att ett barn farit illa men inte 

gjort någon anmälan, och att de ångrar sig i efterhand (Svärd, 2016a). Bland 

vårdpersonalen är sjuksköterskor den största gruppen som har regelbunden kontakt 

med barn som löper risk för att vara utsatta för misshandel eller försummelse. 

Sjuksköterskorna arbetar direkt med barnen och möter barnen inom olika delar av 

barnsjukvården. Sjuksköterskor möter även dessa barn genom att arbeta med deras 

föräldrar som till exempel kan lida av psykisk ohälsa, hemlöshet eller andra 

svårigheter (Korhonen, Pietilä & Vehviläninen-Julkunen, 2010; Maddocks, Johnson, 

Wright & Stickley, 2010). 

 

Bakgrund  

I barnkonventionens artikel 19 är det fastställt att barn skall skyddas mot 

övergrepp (UNICEF, 2009). 

Övergrepp finns i olika former, fysiska, psykiska och sexuella samt olika former av 

försummelser av barns behov. Även den svenska lagstiftningen (SFS 2001:453) är 

utformad för att skydda barn mot de olika formerna av övergrepp. 
 

 

Barnmisshandel i form av fysiskt våld 

Enligt Piltz och Wachtel (2009) tycker sjuksköterskor det är lättare att upptäcka 

tecken på fysisk misshandel än psykisk misshandel. När en vuxen person utsätter ett 

barn för sjukdom, kroppsskada, smärta eller försätter barnet i maktlöshet eller 

liknanden tillstånd utsätts barnet för fysisk barnmisshandel (Statens offentliga 

utredningar, 2001:72). Fysisk misshandel är den vanligaste formen av 

barnmisshandel (Swerdlin, Berkowitz & Craft, 2007). Fysiskt våld kan vara att slå 

med eller utan tillhygge, nypa, sparka, lugga, riva, bita, skaka och tvingar in föremål i 

barnens mun. I fysisk misshandel räknas även försök till att dränka, skålla, bränna, 

förgifta och kväva barnet. Münchausen by proxy räknas också som barnmisshandel. 

Syndromet innebär oftast att modern utsätter barnet för upprepade sjukvårdsbesök 

genom påhittade symptom eller sjukdomar hos barnet. Föräldern kan iscensätta 



   

2 

 

allvarliga tillstånd. Modern nöjer sig oftast inte med beskedet om att barnet är friskt, 

utan kräver nya undersökningar och utredningar (Beard, 2007). Skador på barnet som 

uppkommer efter barnmisshandel kan vara blåmärke isolerade på öron, nacke och 

överkroppen. Blåmärke på spädbarn är ovanligt och oroväckande. Tio procent av alla 

barn med brännskador som söker vård har blivit utsatta för misshandel. Dessa barn 

har skador som inte skett genom olycksfall, utan fått tillfogade skållskador som känns 

igen genom nedsänkningsmönstret på säte, skinka, händer och fötter. Dessa skador är 

ofta allvarligare och djupare då barnet inte kan avvärja sig från den utsatta situationen 

(Maguire, Moynihan, Mann, Potokar & Kemp, 2008; Schilling & Christian, 2014). 

Frakturer utan förklaring till dess händelse, särskilt hos spädbarn samt multipla 

frakturer ökar misstanken för att barnet utsatts för fysiskt våld. Allvarliga skallskador 

är den främsta orsaken till att barn dör på grund av fysiskt våld (Schilling & Christian, 

2014).   
 

Psykisk barnmisshandel 

Psykisk barnmisshandel innebär att en vuxen person regelbundet och metodiskt 

utsätter ett barn för nedbrytande, nedvärderande och känslomässigt lidande under en 

längre tid. Psykisk misshandel kan ta sig olika uttryck till exempel nedvärderingar, 

hån, förlöjligande, orimligt höga straff, utfrysning, avvisande, orimliga krav och 

vägran att lyssna på barnets synpunkter (SOU, 2001:72). Kränkningar kan vara 

exempel på en sorts psykisk barnmisshandel. Detta innebär att människovärdet kränks 

genom att en vuxen person förolämpar barnet verbalt inför andra vuxna eller barn, 

genom att säga att barnet är ovälkommet, oönskat och inte duger (Magnusson et al., 

2016). Kännetecken på att ett barn blivit utsatt för psykiskmisshandel kan vara att 

barnet uppträder nervöst, drar sig tillbaka, kan vara extremt krävande, aggressiva eller 

passiva, barnet har ingen stark samhörighet till sina föräldrar (Pabis, Wronska, 

Slusarska, & Cuber, 2010). 

 

Sexuella övergrepp 

Sexuella övergrepp mot barn innebär att alla former av sexuella handlingar utförs av 

en vuxen person. Den vuxna utnyttjar barnet för att tillfredsställa sina egna sexuella 

behov, med barn under 15 år eller barn mellan 15 och 18 år som på något sätt står i 

beroendeställning till den vuxne personen. Mörkertalen bland de sexuella 

övergreppen är höga då det inte blir kända för omvärlden (Janson, 2012). Sexuella 

övergrepp mot barn kan vara fysiska och icke fysiska. Fysiska övergrepp kan till 

exempel vara samlag i olika former såsom vaginala, anala och orala, beröring där den 

vuxne tvingar barnet till onani. Icke fysiska övergrepp är då barnet mot sin vilja 

tvingas titta på pornografiska bilder och filmer eller exponera sin egen kropp inför en 

vuxen person i naket tillstånd. Barnet kan även tvingas att titta på den vuxnes 

könsorgan. Sexuella övergrepp på internet har ökat då barnet uppmanas att visa sig 

framför en webkamera (Rädda barnen, 2016). I Yildiz och Tanriverdi (2018) studie 

framkommer det att när barn utsatts för sexuella övergrepp, ses en ökning av 

tonårsgraviditeter. 
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Försummelse  

Piltz och Wachtel (2009) beskriver att det är svårt för sjuksköterskan att upptäcka 

barn som blir utsatta för försummelse. Försummelse uppstår när ett barns 

grundläggande behov inte uppfylls på ett tillfredställande sätt. Exempel på 

försummelse är brister i omsorgen vad gäller hygien, mat, kläder, bostad, tillsyn, 

kärlek, utbildning eller uppmärksamhet (Schilling & Christian, 2014). Tecken på att 

vårdnadshavarna eller andra vuxna inte har förmåga att ta hand om barnet kan ge sig 

uttryck i att barnen är smutsiga, inte har rätt kläder för årstiden, kommer hungriga till 

skolan och dålig tillväxt eller viktnedgång. Vid sjukdom hos barnet kan föräldrarna 

försumma viktiga kontroller och medicinering vid till exempel astma eller diabetes 

(Rikshandboken, 2014). Yildiz och Tanriverdi (2018) påpekar även att sjuksköterskan 

spelar en stor roll i att upptäcka försummelse hos barn, då sjuksköterskan får agera 

agent för barnens rättvisa. Målet är att säkerhetsställa barnets säkerhet och stoppa 

försummelse. 
 

Sjuksköterskans anmälningsplikt  

När föräldrarna inte längre kan ta ansvar för sina barn behöver samhället skydda och 

stödja barn som riskerar att fara illa (Socialstyrelsen, 2014). Sjuksköterskan har en 

viktig roll i att identifiera och uppmärksamma dessa barn. Enligt Socialtjänstlagen 14 

kap. 1 § SoL (2001:453) är sjuksköterskan skyldig att anmäla direkt om 

sjuksköterskan misstänker eller fått vetskap om att ett barn far illa. Sjuksköterskan 

behöver inte ta ställning till bakomliggande faktorer till att barnet far illa utan det är 

socialnämndens uppgift att påbörja en utredning. Socialstyrelsen (2014) tar även upp 

att en anmälan kan göras akut muntligt och därefter skickas in skriftligt om det 

bedöms att det är akut fall av barn som far illa. Sjuksköterskan kan inte göra en 

anmälan anonymt då anmälningsplikt gäller (Socialstyrelsen, 2014). Tidig upptäckt 

och anmälan av barnmisshandel kan hjälpa barnen från att inte bli utsatta i framtiden 

(Lee & Kim, 2017).  
 

Då sjuksköterskan väljer att anmäla eller inte anmäla   

För sjuksköterskan kan det vara svårt att i det enskilda fallet att veta om hon ska göra 

en anmälan eller inte då hon misstänker att ett barn kan vara utsatt för 

barnmisshandel. Sjuksköterskan kan vara orolig för vad som kommer hända med 

barnet och familjen (Socialstyrelsen, 2014).  Det har framkommit i Lee och Kim 

(2017) studie att 56 % (n=116) av de tillfrågade sjuksköterskorna har fått utbildning 

angående barnmisshandel och 82,8 % (n= 116) har ingen egen erfarenhet av att 

identifiera barnmisshandel men av dessa hade 96,6 % (n= 116) ingen erfarenhet av att 

anmäla. Trots detta är 62,1 % (n=116) sjuksköterskor villiga att anmäla vid 

misstankar om barn som far illa. Chefsjuksköterskorna i studien upplever att deras 

kunskap om barnmisshandel inte är tillräcklig. Även i Fraser, Mathews, Walsh, Chen 

och Dunne (2009) samt Piltz och Wachtel (2009) studier kommer de fram till samma 

resultat att sjuksköterskor har kunskap, främst när det gällde fysisk och sexuell 
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misshandel och en viss osäkerhet och okunskap när det gäller att upptäcka psykisk 

misshandel och försummelse, vilket gör att sjuksköterskorna inte alltid anmäler på 

grund av sin osäkerhet. Sjuksköterskorna efterfrågar mer utbildning på att identifiera 

tecken och symtom på att barn blir utsatta för någon form av barnmisshandel (Fraiser 

et al., 2009; Lines, Hutton & Grant, 2016; Piltz & Wachtel, 2009).    

Sjuksköterskor med mindre erfarenheter har svårare att misstänka att ett barn far illa. 

Detta utmynnar i att färre anmälningar görs. Det är inte bara när det gäller att ha 

mindre erfarenheter av att se tecken på barnmisshandel som gör att sjuksköterskor 

med mindre erfarenhet inte anmäler, de vet inte hur de ska gå tillväga när en anmälan 

ska skickas iväg (Lee & Kim, 2017; Lines et al., 2016). Sjuksköterskor med mer 

erfarenhet och tillgång till riktlinjer/PM om barn som far illa, utmärkte att det är de 

sjuksköterskor som oftast anmäler. Samtidigt som sjuksköterskor med ökad erfarenhet 

och kunskap att identifiera barn som far illa är det ingen garanti att det leder till att 

fler anmälningar sker (Svärd, 2016a; Svärd 2016b).   
 

En annan orsak till att sjuksköterskor väljer att inte anmäla är att de lägger över 

ansvaret på läkarna. I Svärds studie (2016a) framkom det att 13 % (n= 295) av 

sjuksköterskorna tyckte att det är läkarens ansvar att anmäla, trots att det är 

sjuksköterskan som först upptäcker att barnet är utsatt för misshandel. Nio av 10 

läkare svarade att det är personen som misstänker att barnet blir utsatt för misshandel 

som ska anmäla. Svärd (2016a) menar att det kan bero på hierarkin inom sjukvården, 

vilket gör att sjuksköterskan lägger över ansvaret till läkaren. Även Feng, Fetzer, 

Chen, Yeh och Huang (2010) studie påvisar att sjuksköterskorna anser att det är 

läkaren som bedömer om ett barn far illa eller inte. 
 

Francis et al. (2012) samt Piltz och Wachtel (2009) tar upp svårigheter med att arbeta 

och bo i ett litet samhälle, då det är lättare att avslöja vem som har gjort anmälan. 

Detta gör att sjuksköterskorna upplever det svårt att anmäla då de är rädda för att 

möta familjen i till exempel snabbköpet. Det finns även en rädsla för att något skulle 

hända sjuksköterskan själv eller hens familj. I Tiyyagura, Gawel, Koziel, Asnes och 

Bechtel (2015) studie framkom det att när sjuksköterskorna kände sig osäkra i 

samband med att en orosanmälan ska skrivas, ville de diskutera detta med kolleger, 

chefer eller barnskyddsteam innan orosanmälan skickades. För att få en samlad bild 

av barnets situation tillfrågas kolleger för att få bekräftat att sjuksköterskans oro för 

barnet är befogad. Det framkommer även att sjuksköterskorna upplever det svårare att 

orosanmäla vårdnadshavarna om sjuksköterskorna har någon nära relation med 

familjen. Enligt Svärd (2016b) är stress också en stor orsak till att sjuksköterskorna 

inte skickar iväg någon anmälan. 

 

Teoretisk referensram 

Sjögren (2012) beskriver att ansvar är ett vårdvetenskapligt begrepp. Föreliggande 

studie utgick ifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv med fokus på ansvar hos 

sjuksköterskan. Sjuksköterskans professionsansvar är att arbeta hälsofrämjande för 
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barnet och utgå från barnets perspektiv. Sjuksköterskans vardagsarbete innebär att 

både handla, ge och reflektera över handlingen genom att se. Sjuksköterskan ansvarar 

för vad som är bäst för barnet och gör de val som bevarar barnets värdighet. Det krävs 

en öppenhet vid en vårdande relation. Ansvar hör ihop med tålmodig träning och 

personlig mognad i att öva upp sin ansvarskänsla vad det gäller relationen mellan 

barnet, vårdnadshavaren och sjuksköterskan (Sjögren, 2012). Ansvar består av ett 

etiskt krav och obligatorisk plikt mot den andre, men även mot sig själv. Plikten 

medför att stå till svars för sina handlingar och uthärda konsekvenserna av både det 

onda och det goda. Ansvar i vården utgår från det sociala sammanhanget, utifrån ett 

mellanmänskligt möte, det mellanmänskliga mötet kan leda till inre ansvar där 

ställningstagandet bli djupt personligt. Sjuksköterskan har ett yrkesansvar utifrån 

lagar, regler, föreskrifter och befattningsbeskrivningar som styr det dagliga arbetet 

(Sjögren, 2012). Den internationella etiska koden för sjuksköterskor (ICN) lyfter fram 

sjuksköterskornas fyra fundamentala ansvarsområden. Att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeföreningen, 2017). 

Sjuksköterskor med erfarenhet har som uppgift att förmedla ansvarets mål till noviser. 

Det är viktigt att sjuksköterskor arbetar i team där det finns utrymme till dagliga 

reflektioner och arbetsmiljön är sådan att teamets olikheter stärker miljön för tillit och 

ansvar (Wallinvirta, 2017). 

Problemformulering 

Enligt Socialtjänstlagen är sjuksköterskor skyldiga att göra en orosanmälan om de 

misstänker att ett barn riskerar utsatthet för någon form av barnmisshandel. I studier 

har det framkommit att sjuksköterskor har lägre benägenhet att orosanmäla. Därför är 

det angeläget att undersöka vad som avgör om sjuksköterskor gör en anmälan eller 

inte när det gäller barn som misstänks fara illa. 
 

Syfte   

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans övervägande att orosanmäla eller 

inte vid misstanke av barn som far illa.  
 

Metod   

Design 

Designen på studien var en kvalitativ deskriptiv design eftersom den baseras på 

människors berättelser och upplevelser. För att svara på studiens syfte genomfördes 

intervjuer med en induktiv ansats. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys med syftet att belysa mönster och variationer (Granskär & Höglund 

Nielsen, 2012). 

 

Urval   

Ett ändamålsenligt urval användes för att få den bästa möjliga information relaterat 

till studiens syfte (Polit & Beck, 2017). Inklusionskriterierna för att delta i studien var 
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att deltagarna var sjuksköterskor samt hade erfarenhet av att ha genomfört en 

orosanmäla eller avstått att orosanmäla vid misstanke av att ett barn far illa. 

Deltagarna behövde inte någon specialistutbildning inom barnsjukvård för att delta i 

studien. Verksamhetscheferna på de sex aktuella sjukhus kontaktades via mail för att 

få information angående studiens syfte samt för godkännande av sjuksköterskornas 

deltagande i studien. Alla verksamhetscheferna gav sitt godkännande och efter detta 

togs kontakt med enhetscheferna på de aktuella enheterna, som efter sitt godkännande 

förmedlade informationsbrev till sjuksköterskorna. De sjuksköterskor som valde att 

delta i studien kontaktades sedan via mail eller telefon. Deltagarna i studien var sex 

legitimerade sjuksköterskor vilka arbetade med barnsjukvård i södra Sverige. Fem av 

sjuksköterskorna hade specialistutbildning inom barnsjukvård. Sjuksköterskorna hade 

arbetat med barnsjukvård mellan ett och 24 år och alla deltagarna var kvinnor. 

Datainsamling  

Datainsamlingen skedde under februari-mars 2019. Datainsamlingen genomfördes 

genom individuella semistrukturerade interjuver och utgick från en intervjuguide se 

Bilaga A. Alla informanterna önskade att intervjuerna skedde på sjukhuset på ett 

avskilt ställe för att kunna sitta ostört. Intervjuerna varade mellan nio -18 minuter. 

Intervjuerna genomfördes med båda studieansvariga vid tre tillfällen. En av 

studieansvariga hade huvudansvaret i intervjun och den andres uppgift var att notera 

eventuella stödanteckningar samt inflika med kompletterande frågor. Ansvaret för 

intervjuerna växlade mellan studieansvariga från intervju till intervju. Intervjuerna 

spelades in på bådas mobiltelefoner och överfördes sedan till ljudfiler och raderades 

från mobiltelefonerna. Det inspelade materialet avidentifierades och kodades.  

 

Dataanalys  

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004). Denna metod är att föredra i studier inom 

omvårdnadsforskningen, när fokus ligger på analys av texter och intervjuer. I 

analysprocessen bearbetades det insamlade materialet utifrån de centrala begreppen 

för kvalitativ innehållsanalys vilka är meningsenheter, kondenserad meningsenhet, 

koder, underkategorier och kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). De 

transkriberade texterna lästes igenom vid ett flertal tillfällen först enskilt sedan 

gemensamt för att de studieansvariga skulle få en helhetsbild av materialet. 

Meningsenheter plockades ut som svarade på studiens syfte. För att göra materialet 

mer lätthanterligt kondenserades sedan meningsenheterna utan att det centrala i 

innehållet försvann. Koder sattes sedan på de kondenserade meningsenheterna, vilket 

kort beskriver innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Koderna 

jämfördes med varandra och utifrån likheter och olikheter så skapades 

underkategorier och sedan kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalysprocess 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under- 

Kategorier 

Kategorier 

” Jag tror att man 

alltid behöver 

utbildning i detta 

eller i alla fall 

hålla det 

uppdaterat 

liksom” 

Behöver 

utbildning i alla 

fall uppdatering 

Utbildning/ 

uppdatering 

Att ha 

tillräcklig 

kunskap  

 

 

 

 

” och hon visade 

tecken på dels 

liksom hon satt 

och bet sig på 

naglar och 

händer” 

Hon visade 

tecken, bet på 

händerna. 

Visade tecken Se tecken på 

barn som far 

illa. 

 

Kunskap och 

erfarenhet 

 

” Svårt att sätta  

ord på att det, och 

detta inte känns 

bra. Då ska man 

reagera”  

Svårt att sätta ord 

på det, reagera 

Intuition Att våga lita på 

sin intuition  

 

 

 

Forskningsetiska övervägande  

All forskning som berör människor måste ta hänsyn till de intressen som 

forskningspersonerna har. Det handlar i första hand om att forskningspersonerna inte 

kommer att utsättas för risker som är oacceptabla, att den personliga och 

självbestämmande integriteten respekteras (Helgesson, 2015).   

Studieansvariga har tagit hänsyn till de etiska aspekterna som kan komma att påverka 

deltagarna, som till exempel att vissa frågor kommer att röra upp mycket känslor och 

funderingar på hur sjuksköterskan ska och inte ska göra i samband med 

orosanmälningar. Verksamhetscheferna är informerade angående studien och i och 

med detta kan stötta personalen om behov finns. Även kontakt med 

företagshälsovården eller Psykolog/kurator kan etableras om personen har önskan om 

detta. De sjuksköterskor som deltog ombads att lämna ett informerat samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vilket innebar att de tagit del av och förstått adekvat 

information om studien. Sjuksköterskorna hade möjlighet att neka eller tacka ja till 

deltagande i studien. Studien var frivillig och sjuksköterskorna kunde när som helst 

och utan anledning välja att avbryta (Polit & Beck, 2017). Deltagarna informerades 

om att deltagandet är konfidentiellt, det vill säga att enskilda personer inte kan 

identifieras när resultatet presenteras skriftligt eller muntligt (Sandman & Kjellström, 

2013). Studiens insamlade material och samtyckesblankett förvaras inlåst för att inte 
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kunna delges till obehöriga, enligt Arkivlagen (SFS 1990:782). Intervjuutskrifterna 

avidentifierades och förseddes med en kod. Kodnyckel förvarades separerat från 

utskrifterna. Ljudfiler på datorn kommer att raderas och utskrifter kommer att 

förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd och publicerad på DiVA. Enligt 

nyttjandekravet får inhämtad data endast användas i relation till studiens syfte (World 

Medical Association, 2017).  I enlighet med direktiven ur Helsingforsdeklarationen 

(Sandman & Kjellström, 2013) har ansökan skickats in och godkänts av den lokala 

etikprövningen vid akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad, studiens 

diarenummer UI 2018/1210. 

 

Resultat 

Kategorierna som framkom vid bearbetning av intervjuerna var tre huvudkategorier: 

Teamarbete, kunskap och erfarenhet samt professionens ansvar och därtill sju 

underkategorier, se tabell 2. För att förstärka och förtydliga resultatet och 

kategoriernas innebörd används direkta citat från alla intervjuer. 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier framkomna ur analysprocessen 

Kategori Underkategori 

Teamarbete Kollegialt stöd 

Stöd från chefer 

Kunskap och erfarenhet Att ha tillräcklig kunskap 

Att se tecken på barn som far illa 

Att våga lita på sin intuition  

Professionens ansvar Yrkesansvar 

Dokumentation 

 

Teamarbete 

Kollegialt stöd 

Sjuksköterskorna som intervjuades uppgav att de kände en stor trygghet med att ha 

stöd av kollegorna när de beslutade att skriva en orosanmälan. Det var endast en av de 

intervjuade, som uppgav att hon skrivit en orosanmälan utan stöd från kollegor. 
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”Känns bättre om man inte står ensam i anmälan” (Intervju 3) 

På två av sjukhusen hade sjuksköterskorna tillgång till ett barnskyddsteam som de 

kunde kontakta och rådfråga vid osäkerhet inför en orosanmälan. Genom att 

sjuksköterskan kunde diskutera med teamet kände hon en större trygghet och blev 

stärkt i sitt beslut om att skriva en orosanmälan, då hade hon fått bekräftat att hennes 

oro för barnet var tillräcklig för att göra en orosanmälan. 

”Vi har det ganska bra här i… har ett barnskyddsteam, folk som 

jobbar med detta.” (Intervju 1) 

I intervjun med en sjuksköterska från en mindre stad framkom att sjuksköterskan 

arbetade på barnavdelningen, barnmottagningen och barnakuten och det fanns ett 

samarbete mellan dessa enheter. Detta medförde att sjuksköterskorna träffade barnet 

vid flera olika tillfällen och kunde få hjälp av sina kollegor för att få en så samlad bild 

av barnet som möjligt. Det framkom även att kuratorn fanns tillgänglig dagligen på 

alla enheter. Kuratorn kunde gå in och samtala med familjen och bekräfta 

sjuksköterskans oro och i samråd med varandra kunde de skriva en orosanmälan ihop, 

detta hade stor betydelse för upplevelsen av kollegialt stöd. 

”Sen har vi samma kurator som jobbar på alla ställena och det gör 

ju saken också mycket lättare” (Intervju 6) 

Det framkom även att sjuksköterskor som arbetar tillsammans under en längre tid, 

upplever en trygghet i att kunna hjälpas åt. Att tillsammans kunna gå in till familjen 

och skapa sig en gemensam uppfattning, om att deras oro för barnet är befogad, 

gjorde det lättare att ta ställning till om en orosanmälan skulle skickas eller inte.  

”Vi är ofta två och jobbar så mycket ihop och då är det bra att man 

hjälps åt och går in och säger kan du också gå in här och kolla” 

(Intervju 2) 

I en intervju påtalades även vikten att vara tydliga gentemot varandra och stötta 

varandra i samband med en orosanmälan. Att våga lita på varandras bedömningar och 

inte lägga över oron till någon annan yrkeskategori eller kollega. 

”Men men jag tycker vi ska kanske att vi ska stötta varandra och 

vara tydliga och säga men för … det får du anmäla hur svårt kan 

det vara” (Intervju 4) 

Sjuksköterskorna uppgav i intervjuerna vikten av att dagligen belysa ämnet som en 

punkt kring rondarbetet. Det skulle göra det lättare att identifiera de barn som far illa 

och då få stöd av varandra, för att sedan kunna skriva en orosanmälan. Även positiv 
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feedback från kolleger och chefer hade inverkan på om sjuksköterskorna orosanmälde 

eller inte. 

På de mindre sjukhusen gjordes oftast orosanmälan tillsammans med en läkare trots 

att läkaren inte alltid varit involverad i patientfallet. Sjuksköterskorna vände sig till 

läkaren för stöd och bekräftelse att hon gjorde rätt. I de flesta fall ansåg de att läkarens 

uppfattning var avgörande för om de skulle gå vidare och skriva en orosanmälan. I 

studien var det några sjuksköterskor som inte involverade läkaren i 

orosanmälningsprocessen. 

Stöd från chefer  

Sjuksköterskorna kände en större trygghet i att orosanmäla när de hade chefer som var 

stöttande och engagerade i ämnet. De nämnde även att cheferna har det övergripande 

ansvaret och får ta konsekvenserna som kunde uppstå vid en orosanmälan om 

familjen inte var eniga med anmälaren. En sjuksköterska kände att hon inte fick något 

stöd och uppbackning från chefer och kliniken i samband med att hon skrev en 

orosanmälan. Hon blev istället ifrågasatt varför hon hade dokumenterat händelsen 

utifrån hennes synsätt. Sjuksköterskan kände sig väldigt utlämnad och ledsen och hon 

tänkte att hon aldrig kommer att skriva en orosanmälan igen.  

”Då jag kände mig väldigt, väldigt utlämnad och väldigt ledsen 

efteråt och tänkte det gör jag aldrig om” (Intervju 4)  

”Det är möjlig, men samtidigt är det ju så att cheferna har det 

övergripande ansvaret. Dom ska ta smällen utåt, alltså det vidhåller 

jag” (Intervju 4) 

Kunskap och erfarenhet 

Att ha tillräcklig kunskap 

De flesta sjuksköterskorna som hade arbetat en längre tid uppgav att de hade 

tillräcklig kunskap om ämnet. Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att hålla sig 

uppdaterade inom området och att mer utbildning var att föredra. Det framkom även 

att nyanställda fått ett utbildningstillfälle på nätet som var obligatoriskt att genomföra, 

för att få ökad kunskap om ämnet och underlätta för att genomföra en orosanmälan.  

”Jag tror att man alltid behöver utbildning i detta eller i alla fall 

hålla det uppdaterat liksom” (Intervju 6) 

Att se tecken på barn som far illa 

Det framkom i några av intervjuerna att sjuksköterskor som hade arbetat en längre tid 

och genomfört orosanmälningar, hade större benägenhet att orosanmäla igen. Detta 

eftersom de under åren samlat på sig kunskap om att orosanmälan är en process, och 
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att det kan behövas fler orosanmälningar för att socialtjänsten ska kunna göra ännu en 

utredning, som kan ge tyngre underlag för mer omfattande åtgärder. 

”Tycker jag att på de 16-17 åren som jag har jobbat att i början 

tänkte jag att det är en anmälan och det låter väldigt 

allvarligt”(Intervju 1) 

”Ja nu idag så vet man ju att för att man gör en anmälan så betyder 

det ju inte att man går och hämtar ditt barn” ”(Intervju 2) 

Vid en intervju berättade en sjuksköterska vikten av att våga fråga hur familjerna hade 

det, hur de mådde och hur de fick ihop livpusslet. Våga gå in med öppna frågor och få 

öppna svar tillbaka. Genom detta fick sjuksköterskan viktig information om familjen 

som gav henne ett underlag vid misstanke om att barnet for illa.  

” Som i triaget att alltid liksom är detta verkligen en sjukdom eller 

är detta en skada oavsett vad föräldrarna säger” (Intervju 6) 

Sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet, och sjuksköterskor med kortare 

arbetslivserfarenhet inom barnsjukvården, uppgav att de tyckte det var svårt att se 

tecken som inte var uppenbara och detta ledde till att det var svårare att anmäla. Som 

exempel på tydliga tecken beskrev dålig ögonkontakt mellan vårdnadshavare och 

barn, svåra förstoppningsproblem, dåliga matvanor, bristande hygien, eller att barnet 

biter sig på händerna. När vårdnadshavarna inte dök upp på fler avtalade tider, och 

hade upprepade besök på barnakuten, blev det lättare för sjuksköterskan att ta beslutet 

om en orosanmälan skulle skickas. 

”Det var mammans beteende gentemot barnet, ja och sen kunde 

man se det var ingen ögonkontakt mellan förälder och barn” 

(Intervju 5) 

Att våga lita på sin intuition  

Det framkom i intervjuerna med sjuksköterskorna att barnet inte alltid behövde ha 

tydliga tecken på att barnet for illa utan att sjuksköterskan gick på sin intuition och 

erfarenhet av att möta många barn och föräldrar.  Att gå in i ett rum och känna 

atmosfären av att något inte stämde mellan kontakten barn och vårdnadshavare 

byggde i sin tur på den motsatta dagliga erfarenheten av att möta föräldrar och barn 

där upplevelsen var att det fanns harmoni och goda relationer i familjen. I situationer 

där sjuksköterskan hade svårt att sätta ord på vad som inte stämde så reagerade 

sjuksköterskan med att lyfta frågan med sig själv eller med andra kollegor. 

Sjuksköterskan tog även upp att i vissa fall avvaktades med att skriva en orosanmälan 

direkt, utan den skrevs ibland vid ett senare tillfälle. Detta efter att sjuksköterskan 

mött familjerna vid flera tillfällen och samma intuition kvarstod. Det kunde passera 
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upp emot ett år innan sjuksköterskan slutligen beslutade att skriva en orosanmälan 

utifrån sin intuition. 

”Magkänslan absolut, hela akuten liksom var bemannade med 

rutinerad personal och vi gick alla ut och in och sa vad i hela friden 

är det här vad är det som händer därinne på rummet” (Intervju 4) 

”Men vi kände någonstans att det inte riktigt kändes bra i magen, i 

nästan ett år har det gnagt” (Intervju 2) 

De sjuksköterskor som inte vågade lita på sin intuition, var de som inte fick gehör 

från andra sjuksköterskor eller läkare. Sjuksköterskorna upplevde att de var ensamma 

med sin intuition och oro för barnet och vågade inte att orosanmäla. Sjuksköterskor 

som var nya i sin profession och med mindre erfarenhet vågade inte orosanmäla i lika 

stor utsträckning, de kände att de var svaga i sin roll som sjuksköterska.  

”Har man inte så stor erfarenhet så är det lätt att man tyglar sig på 

många sätt” (Intervju 3) 

Professionens ansvar 

Yrkesansvar 

Sjuksköterskorna i intervjuerna tog upp att det var deras ansvar enligt lagen att 

anmäla en oro för barnet. Vissa sjuksköterskor upplevde att en del av kollegerna på 

deras arbetsplats inte vågade anmäla själv utan lämnade över ansvaret till läkarna. 

Läkarna fick avgöra om en orosanmälan skulle skickas eller inte. Genom att lyfta 

ämnet till diskussion och uppmuntra varandra och inte vara osäkra skulle detta kunna 

leda till att fler sjuksköterskor vågar orosanmäla. 

”Eftersom enligt lag så är det den som är orolig som ska anmäla” 

(Intervju 5) 

”Jag tror det är det vi saknar att ha det liksom en punkt på 

agendan” (Intervju 6) 

Det framkom i intervjuerna att de sjuksköterskor som arbetade på mindre orter kände 

en rädsla att orosanmäla. Sjuksköterskorna var rädda för de konsekvenser som kunde 

uppstå om de mötte familjerna ute på byn. Familjer med missbruk, kriminalitet och 

andra svårigheter gjorde att sjuksköterskorna tänkte en extra gång på konsekvenserna 

innan orosanmälan skickades in till socialtjänsten. En annan sjuksköterska kände 

tvärtom, om familjen var känd för kriminalitet var sjuksköterskan extra orolig för 

barnet. En obehaglig stämning i rummet uppstod mellan vårdnadshavarna och 

sjuksköterskan när diskussion om orosanmälan togs upp, sjuksköterskan satte sin egen 

rädsla för konsekvenser åt sidan. Detta styrkte sjuksköterskans uppfattning att hennes 

oro för barnet blev bekräftat och hon tvekade inte att skriva en orosanmälan. 
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En sjuksköterska uppgav att hon upplevde det jobbigt att konfrontera familjen i 

samband med information skulle ges att en orosanmälan kommer att skrivas.  

”Det är mest konflikträdsla i stunden jag tänker aldrig att det kan 

vara farligt på något sätt”(Intervju 5) 

De sjuksköterskor som hade en längre återkommande relation med familjerna tvekade 

ibland när de skulle göra en orosanmälan. De upplevde att relationen till familjerna 

kunde bli förstörd. Sjuksköterskorna var rädda för att vårdnadshavarna skulle utebli 

från den planerade och framtida vården för barnet. 

Dokumentation 

Det framkom i intervjuerna att sjuksköterskorna upplevde det svårt att formulera sig 

rätt i samband med att de dokumenterade i patientjournalen. Varje ord var viktiga, 

formulerade sjuksköterskorna sig fel kunde detta misstolkas och vändas emot dem när 

orosanmälan var skickad. Risken för misstolkning gjorde att de blev tveksamma vid 

nästa eventuella orosanmälan. Sjuksköterskorna upplevde det enklare att orosanmäla 

om de hade dokumenterat ordentligt i patientjournalen vid tidigare tillfällen då de 

träffat barnet. Dokumentationen kunde ge sjuksköterskorna en samlad bild av hur 

barnet hade mått över tid och hade då lättare att få sin oro bekräftad. 

”Det är ju liksom.. varje ord måste vägas på guldvåg” (Intervju 2) 

Vissa av sjuksköterskorna i intervjuerna uppgav att själva processen att skriva 

orosanmälan tog emot, att det var krångligt och att det inte fanns tid avsatt på dagen 

för att skriva orosanmälan.  Andra upplevde det tvärtemot och tyckte att det var lätt 

att fylla i formuläret och det gjorde att det underlättade när de orosanmälde. Även att 

ha en uppdaterad PM pärm med instruktioner och alla telefonnummer tillgängliga till 

socialjouren, polisen och barnskyddsteamet var av betydelse för om sjuksköterskan 

skickade en orosanmälan eller inte.  

”För systemet i sig är ju enkelt det ligger lätt tillgängligt i melior 

det är inga konstigheter att liksom göra det” (Intervju 4) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans övervägande att orosanmäla eller 

inte vid misstanke av barn som far illa. Därför valdes en kvalitativ metod med en 

induktiv ansats eftersom den baseras på människors berättelser och upplevelser 

(Hällgren Graneheim & Lundman, 2017). Kvalitativ innehållsanalys används för att 

denna metod fokuserar på tolkning och granskning av texter och används inom 

omvårdnadsforskning. För att kunna ge resultatet i studien trovärdighet använder sig 
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den kvalitativa traditionen av begrepp som giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

(Hällgren Graneheim & Lundman, 2017). 

 

Giltighet  

Val av deltagare har enligt Hällgren Graneheim och Lundman (2017) betydelse för 

resultatets giltighet. Studien har ett ändamålsenligt urval då dessa informanter är de 

bästa möjliga relaterat till studiens syfte, deltagare som inkluderas i studien har 

erfarenhet av valt ämne. Sex sjuksköterskor, med mellan ett och 24 års erfarenhet av 

barnsjukvården från både Universitetssjukhus och mindre Länssjukhus i södra 

Sverige, deltog i studien. Den breda variationen av erfarenhet hos sjuksköterskorna 

samt variationen av att de arbetar på Universitetssjukhus och Länssjukhus styrker 

studiens giltighet eftersom ämnet kunde belysas från olika synvinklar (Graneheim & 

Lundman, 2004). Alla informanter som deltog i studien var kvinnor, enligt Hällgren 

Graneheim och Lundman (2017) ska helst både kvinnor och män inkluderas för att få 

området belyst från flera olika håll. Trots allt är det flest kvinnor som arbetar inom 

barnsjukvård och studieansvariga tror inte att studiens giltighet påverkats negativt av 

att män inte deltog i studien. Studiens syfte var inte att se skillnader på hur kvinnor 

och män gör i samband med en orosanmälan.  

Tillförlitlighet  

Polit och Beck (2017) beskriver att resultatet i studien ska, om den upprepas i ett 

liknande sammanhang med liknande informanter, ge ett liknande resultat vilket 

stärker studiens tillförlitlighet. Graneheim och Lundman (2004) tar upp vikten av att 

det finns en noggrann beskrivning av analysarbetet i studien och genom detta stärks 

tillförlitligheten. Sex intervjuer genomfördes vilket är ett litet antal och detta kan 

minska trovärdigheten i studien. Studieansvariga anser att trots få informanter i 

studien har den mängd data som samlats in besvarat syftet på ett trovärdigt sätt. Men 

om fler intervjuer genomförts hade det eventuellt kunnat bidra till ett bredare resultat 

(Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuguide med semistrukturerade frågor 

användes för att alla informanter skulle få svara på samma frågor vilket enligt Polit 

och Beck (2017) ger struktur i intervjun och att viktiga frågor inte tappas bort. 

Deltagarna i studien fick själv välja plats för intervjun för att informanterna skulle 

känna sig så trygga som möjligt och på så vis underlätta i intervjun både för 

informanterna och studieansvariga. Under tre tillfällen genomfördes intervjuerna av 

båda studieansvariga och vid tre tillfällen utfördes intervjuerna enskilt. Då 

studieansvariga inte var vana intervjuare var det en trygghet i att båda deltog vid de 

första intervjuerna, för att på detta sätt minska risken att missa viktig information 

samt hjälpas åt att ställa adekvata följdfrågor. Efter att de tre första intervjuerna 

genomförts gemensamt gjordes resterande tre enskilt. Detta innebar att det fanns en 

risk att informanterna fick olika följdfrågor, vilket inte bara var negativt utan det gav 

också en större möjlighet att upptäcka olikheter i materialet. Intervjuerna 

genomfördes under två veckor vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) minskar 



   

15 

 

risken för förändringar i datainsamlingen. Analysprocessen genomfördes av båda 

studieansvariga och i vissa delar av processen reflekterades och diskuterades 

analysprocessen med handledaren, för att på så sett se olika tolkningsmöjligheter i 

processen av att ta ut koder, underkategorier och kategorier. Genom att 

studieansvariga inkluderade citat från den transkriberade texten i resultatdelen kan 

likheter och olikheter visas i de olika kategorierna. Tabeller i resultatdelen 

inkluderades för att påvisa hur analysprocessen gick till vilket ökar tillförlitligheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analysprocessen var inte linjär, under processen gick 

de studieansvariga fram och tillbaka i materialet för att resultatet skulle bli 

tillförlitligt.  

Överförbarhet  

Överförbarheten i studien är enligt Polit och Beck (2017) hur resultatet kan överföras 

till andra grupper eller sammanhang. Studien genomfördes på fyra olika sjukhus i 

södra Sverige, resultatet kan vara överfarbart i liknande kontexter. Resultatet kan vara 

svårt att överföra generellt över landets sjukhus eftersom alla inte har tillgång till 

samma resurser som till exempel barnskyddsteam. Genom att studieansvariga ger en 

tydlig beskrivning av urval, deltagare, datainsamlingsmetod och analysprocessen 

underlättar bedömningen av överförbarheten, men i slutändan är det läsaren som 

avgör om resultatet kan överföras till andra sammanhang. Genom att resultaten 

presenterades med citat och tabeller förstärks möjligheten till överförbarhet 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet av denna studie att det kollegiala stödet i samband med 

orosanmälningar var viktigt i beslutet om sjuksköterskan valde att orosanmäla eller att 

avstå ifrån att orosanmäla. Stöd från teamet som i studien bestod utav sjuksköterskor, 

läkare, chefer, kuratorer samt barnskyddsteamet stärkte sjuksköterskan i samband 

med att orosanmälan skrevs. Detta stämmer väl överens med tidigare studier gjorda av 

Tiyyagura et al. (2015) och Francis et al. (2012) som också belyste vikten av att ha 

möjlighet att diskutera med kollegor, att få en samlad bild av barnet och dess 

situation, innan en orosanmälan till slut blir gjord. 

Enligt studien av Svärd (2016a) var det en mindre andel av sjuksköterskorna som 

valde att inte orosanmäla själva utan lämnade över ansvaret till läkarna, trots att det 

var sjuksköterskan som var orolig för barnet. Sjuksköterskorna i denna studie som 

arbetade på Länssjukhusen vände sig oftast till läkaren i samband med att en 

orosanmälan skulle göras. Det var inte alltid läkaren som hade ansvar för barnet, men 

sjuksköterskorna gick till läkaren för att få stöd och bekräftelse i att deras oro var 

befogad. Läkarens uppfattning och bedömning av barnet var ofta det som avgjorde 
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om en orosanmälan blev skickad. Detta motsäger vad som framkom i studien av 

Svärd (2016a) där nio av 10 läkare uppgav att det var den sjuksköterska, som hade en 

oro för barnet, som skulle stå för orosanmälan. Detta styrks även av SOL (SFS 

2001:453) att sjukvårdspersonalen är skyldig att anmäla vid minsta misstanke om 

barn riskerar att fara illa. Studiens resultat visade att det var endast en sjuksköterska 

som vågade lita på sin egen bedömning och inte la över ansvaret på någon annan, utan 

vågade tro på sig själv. Sjuksköterskorna i studien uppgav även att chefernas och 

kollegernas positiva feedback påverkade deras inställning till att skriva 

orosanmälningar. Resultatet styrks av Francis et al. (2012) där liknande resultat 

framkom och där författarna tog upp vikten av positiv support och uppbackning av 

sina kollegor. 

Det är viktigt som Eisbach och Driessnack (2010) skrev i sin artikel att sjuksköterskor 

hade tillräcklig kunskap av att identifiera tecken och att upptäcka symptom på att ett 

barn far illa. Sjuksköterskorna upplevde oftast att det var enklare att identifiera 

fysiska skador än de subjektiva skadorna, där det var svårt att sätta fingret på vad som 

var fel. Detta ledde till att sjuksköterskorna inte ville orosanmäla förrän de hade 

tillräckligt med bevis. Detta stämmer överens med vad som framkom i intervjuerna i 

denna studie, att det svåraste för sjuksköterskorna var att identifiera de tecken som 

inte var uppenbara. Då sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med bevis bokade de in 

extra återbesök för att bekräfta att deras oro för barnet var befogad eller inte. 

Sjuksköterskorna hade inte alltid identifierat tydliga tecken på att barnet for illa, utan 

gick på sin intuition att något inte stämde och vågade orosanmäla. De sjuksköterskor 

med mindre erfarenhet vågade inte alltid lita på sin intuition och avstod ifrån att 

orosanmäla. Paavilainen och Tarkka (2003) framhöll i sin studie att sjuksköterskans 

intuition var ett viktigt redskap vid identifieringen av misstänkt barnmisshandel. Det 

som underlättade för sjuksköterskorna att orosanmäla var det praktiska förfarandet, 

genom att det fanns PM/riktlinjer som var uppdaterade med tillvägagångssätt vilket 

gjorde det enklare att skicka en orosanmälan. Tidigare studier (Svärd, 2016a; Svärd 

2016b & Tingberg et al., 2010) stärker resultatet av om PM/riktlinjer var 

lättillgängliga på arbetsplatsen förenklade det processen i att orosanmäla. 

Sjuksköterskan har anmälningsplikt när de misstänker att ett barn far illa Enligt 14 

kap. 1§ SoL (2001:453). Sjuksköterskorna som deltog i studien var alla väl medvetna 

om sin anmälningsplikt gällande misstankar om barn som far illa. Detta stämmer 

överens med Tingberg et al. (2010) där sjuksköterskorna var införstådda med sitt 

ansvar och sin anmälningsplikt. Trots detta var det bara ett fåtal av sjuksköterskorna 

som hade gjort en orosanmälan. Sjuksköterskornas låga anmälningsbenägenhet 

stämmer inte överens med vad Sjögren (2012) menar om att sjuksköterskans 

professionsansvar är att utgå ifrån barnets perspektiv. Sjuksköterskan ska se barnet, 

reflektera över barnets situation och agera utifrån sin plikt vilket kan innebära både 

positiva och negativa konsekvenser för sjuksköterskan (Sjögren, 2012). Genom att 
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sjuksköterskan har ett barnperspektiv, det vill säga sätter sig in i barnets situation, och 

ser till barnets bästa inför varje beslut och åtgärd sätts barnets behov främst och 

barnet får hjälp på bästa sätt (Socialstyrelsen, 2014b). I studien togs rädsla upp som 

en orsak till att sjuksköterskorna inte orosanmälde.  

Konsekvenserna av att bo på en liten ort var att sjuksköterskorna var rädda för att 

möta familjen utanför arbetsplatsen och inte veta hur familjen reagerade vid mötet. 

Detta belyste även Francis et al. (2012) och Leite, Beserra, Scatena, da Silvia och 

Ferriani (2016) i sina studier att sjuksköterskorna upplevde det jobbigt och obehagligt 

att möta vårdnadshavarna utanför arbetsplatsen. 

I denna studie framkom det även att en sjuksköterska upplevde det jobbigt att 

konfrontera vårdnadshavaren i samband med att en orosanmälan skulle göras, att stå 

öga mot öga med vårdshavaren kunde vara en obehaglig situation. Socialstyrelsen 

(2014b) tog upp att utgångspunkten i samtalet i samband med att berätta att en 

orosanmälan skulle göras, är att föräldrarna skulle förstå att det fanns en oro för 

barnet, att sjukvården ville hjälpa barnet och vårdnadshavaren. Socialstyrelsen 

(2014b) påpekade även att utarbetade rutiner på arbetsplatsen kring hur dessa samtal 

skulle gå till kunde underlätta för personalen. Anmälaren kunde rådfråga 

socialtjänsten om det fanns osäkerhet på vilken information som anmälaren skulle ge 

till vårdnadshavaren, vilket kan hjälpa sjuksköterskorna att känna sig mer trygga och 

säkra. Tingberg et al. (2008) belyste att sjuksköterskorna påpekade att de inte hade 

några bra rutiner i samband med att möta vårdnadshavare som utsatte barn för 

misshandel och detta efterfrågades. 

I studien framkom även att sjuksköterskorna var rädda för att relationen med 

vårdnadshavarna kunde påverkas negativt och att detta kunde resultera i att 

vårdnadshavarna uteblev från de planerade vårdinsatserna för barnet. Eisbach och 

Driessnack (2010) skrev i sin studie att sjuksköterskorna i större utsträckning tvekade 

att göra en orosanmälan på de familjer som hade regelbunden kontakt med 

sjukvården. Sjuksköterskorna var rädda för att vårdnadshavarna skulle sluta komma 

med sina barn till sjukvården. I samband med detta utsattes barnet för fara genom att 

det inte fick den vård som behövdes. 

I Svärds (2016b) studie framkom stress som en orsak till att sjuksköterskorna inte 

skickade någon orosanmälan när de misstänkte att ett barn var utsatt för någon sort 

misshandel. Även i denna studie uppgav sjuksköterskorna att stress var en bidragande 

faktor till att orosanmälan inte skickades. 

I denna studie belyste sjuksköterskorna att dokumentationen var en svår del i 

samband med att göra en orosanmälning. De tyckte att det var enklare att göra en 

orosanmälan om de hade dokumenterat noggrant i patientjournalen. Genom att kunna 
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gå tillbaka och läsa vad som skrivits vid tidigare tillfällen stärkte det sjuksköterskan i 

oron för barnet och genom att mer bevis fanns dokumenterat och kunde då göra en 

orosanmälan. Detta framkommer även i patientjournallagen (SFS 1985:562) att 

patientjournalen ska innehålla uppgifter för att kunna ge barnet en god och säker vård. 

Symptom eller tecken som väcker misstankar ska dokumenteras i patientjournalen. 

Socialstyrelsen (2014b) påpekar att samverkan inom hälso- och sjukvård är viktig för 

att vården ska fungera. Samverkan behövs för att få mer kunskap inom varandras 

kompetensområden, genom att utarbeta handlingsplaner och rutiner. Det framkom i 

studiens resultat att sjuksköterskorna ville samarbeta och få stöd av andra för att 

tillsammans kunna göra det bästa för det utsatta barnet. 

 

Konklusion 

Resultaten i studien visade att sjuksköterskorna hade en god insikt i sin 

anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. Det som framkom i studien var att kollegialt 

stöd, tillgång till barnskyddsteam och erfarenhet inom barnsjukvård var några faktorer 

som påverkade sjuksköterskorna till att besluta sig för att orosanmäla. Det som gjorde 

att sjuksköterskorna tvekade eller avstod från att göra en orosanmälan kunde vara att 

det inte fanns tillräckligt med stöd från kollegorna. Då de inte hade samma 

uppfattning om situationen ledde det till att sjuksköterskorna inte litade på sin egen 

intuition. Stress, och rädsla för konsekvenserna av en orosanmälan, kunde också vara 

orsaker till att sjuksköterskorna inte orosanmälde. Fortsatta studier inom ämnet bör 

genomföras för att öka sjuksköterskans kunskaper inom området. Fler studier kan 

även öppna upp till ytterligare diskussioner inom barnsjukvården vilket kan leda till 

att sjuksköterskor gör fler orosanmälningar som kan resultera i att fler barn får hjälp. 
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Bilaga 1

  

Intervjuguide  

Demografiska fakta:  

Kvinna   Man  

Utbildningsnivå:  

Grundutbildad? Specialist/ vilken?  

Antal år inom sjukvården?  

Antal år inom barnsjukvården?  

• Kan du berätta om något tillfälle där du har gjort en orosanmälan eller avstått att göra 

en orosanmälan, när du misstänkt att ett barn far illa?  

• Hur kändes det?  

• Var du ensam att skriva orosanmälan, eller någon fler?  

• Hade du velat ha stöd i någon form?  

• Om du avstått:  

• Vad var det som gjorde att du inte genomförde en orosanmälan?  

• (Osäker på det praktiska förfaringsättet? Orolig för barnet/familjen? Eller orolig för 

konsekvenserna för din egen del?)  

 

 

Avslutande frågor:  

Är det något mer du skulle vilja berätta eller lägga till? 
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