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Sammanfattning 

Barn runt om i världen far illa och utsätts för fysiskt-, psykisk- och sexuellt våld samt 
vanvård och försummelse. Sjuksköterskor möter barn och vuxna i sitt 
omvårdnadsarbete, där barn har farit illa eller riskerar att fara illa. Sjuksköterskor har 
anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa. Dock finns olika omständigheter 
som påverkar sjuksköterskor att inte göra en orosanmälan vid misstanke att barn far 
illa, trots att anmälningsskyldighet och etiska koder finns. Syftet med litteraturstudien 
var att undersöka vilket stöd sjuksköterskor behöver för att göra en orosanmälan vid 
misstanke om att barn far illa. I litteraturstudien framkom det att sjuksköterskor 
behöver stöd i form av emotionellt-, informativt- och instrumentellt stöd för att göra 
en orosanmälan. Sjuksköterskor efterfrågar stöd genom kunskap vilket kan erhållas 
via utbildning, för att kunna identifiera barn som far illa. Ett organisatoriskt stöd och 
en god sammanhållning inom teamet är av stor vikt för att främja sjuksköterskors 
hantering av orosanmälan, där alla inom hälso- och sjukvård får reflektera och dela 
kunskaper med varandra. Sjuksköterskors individuella förutsättningar gällande 
normer och värderingar av en vuxen- och barnrelation har en inverkan på 
anmälningsprocessen. Därmed behöver sjuksköterskor stöd för att samtliga 
sjuksköterskor utgår från samma värderingar och plikter mot barnet och förövaren. 
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Abstract 

Children around the world suffer from abuse such as physical, psychological and 
sexual violence and neglect. Nurses meet children and adults in families in their work 
where children have been harmed or are at risk of harm. Nurses have an ethical 
responsibility and duty to report when children are at risk of harm in a report of 
concern. Although there are ethical codes and an obligation to report, there are 
circumstances that affect nurses to not always make a report when a child is at risk. 
The aim of this literature study was to investigate what support nurses need to make a 
proper report of concern, when there is a suspicion of a child at risk. The study 
revealed that nurses need emotional, informative and instrumental support to make a 
complaint. Nurses demand support through knowledge, which can be obtained 
through education, in order to identify children who are at risk of harm. In addition, 
organizational support and a good cohesion within a multidisciplinary team is of great 
importance in promoting nurses' handling of a report of concern, where everyone in 
healthcare can reflect and share knowledge with each other. Nurses' own upbringing 
and individual judgement of norms and values have an impact in their decision of 
what is acceptable in an adult / child relationship, which affect the application 
process. As a result, nurses need support so that they share the same base of values 
and duties towards the child and the offender. 
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Inledning 
Alla barn har rätt till ett tryggt liv med god omsorg utan fysiskt och psykiskt våld, 
sexuella övergrepp, vanvård eller försummelse (Socialstyrelsen, 2014a). Med barn 
menas människor under 18 års ålder (SFS 2001:453). Under år 2018 gjordes 331 000 
orosanmälningar rörande barn som far illa i Sverige vilket motsvarar 8,3 procent av 
alla barn i Sverige (Socialstyrelsen, 2019). Enligt World Health Organization (WHO) 
(2016) är mörkertalet för barnmisshandel stort på grund av att området är komplicerat 
och svårt att studera vilket gör att alla orosanmälningar inte kommer till kännedom. 
Sjuksköterskor möter i sin profession många patienter, barn och familjer dagligen och 
har en viktig funktion för att skydda ett barns rättigheter samt identifiera och 
rapportera när ett barn misstänks fara illa (WHO, 2016).   	
  
Enligt 1§, kap. 14, i SFS 2001:453 har hälso- och sjukvårdspersonal anmälningsplikt 
som ska fullföljas vid kännedom eller misstanke om att barn far illa. Studier visar att 
sjuksköterskor världen över avstår att anmäla sin oro med anledning av upplevelser av 
osäkerhet, kunskapsbrist eller kommunikationsproblem (Einboden et al., 2019; 
Paavilainen & Flinck, 2012; Söderman & Jackson, 2011; Taiwo Opekutan et al., 
2019). I genomförd litteraturstudie undersöks olika former av stöd som kan hjälpa 
sjuksköterskor att göra orosanmälan gällande barn. Ämnet valdes med syfte att 
fördjupa kunskaper samt ge en ökad förståelse då det är ett globalt problem som 
behöver belysas ytterligare.  
 
 
Bakgrund	

Barnkonventionen trädde i kraft andra september år 1990 och är ett internationellt 
avtal som behandlar bestämmelser kring mänskliga rättigheter för barn (Unicef, 2018; 
Unicef, 2020).   
  
Enligt artikel 19 i barnkonventionen ska staten genom lagstiftningar, utbildning och 
administration skydda barn från fysiskt- eller psykiskt våld, vanvård, försummelse 
eller sexuella övergrepp (SFS 2018: 1197; Regeringskansliet, 2011). År 1979 blev 
Sverige först i världen att förbjuda alla former av våld mot barn (Socialstyrelsen, 
2010a). Barnkonventionen ingår från och med första januari år 2020 i svensk 
lagstiftning (SOU 2016:19), vilket stärker sjuksköterskans ansvar och skyldigheter att 
vidta åtgärder för att skydda det enskilda barnet. Enligt Socialstyrelsen (2014b) ska 
sjuksköterskor se till barnets rättigheter, vilka synliggörs och skyddas genom lagen. 
Ålder och mognad hos barnet är avgörande hur information ska medlas till barnet 
(Socialstyrelsen, 2014a). Barnet har rätt att komma till kännedom om en orosanmälan 
är aktuell att göras (Socialstyrelsen, 2014a). Därmed är det av stor väsentlighet att 
barnet får ta del av information i den mån det går utifrån barnets förutsättningar (SFS 
2018:1197; Socialstyrelsen, 2014a; SOU 2016:19). 
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Engh Kraft och Eriksson (2015) och Socialstyrelsen (2014a) betonar att frågor kan 
väckas hos barnet i samband med orosanmälan, vilka är viktiga för sjuksköterskan att 
bemöta och stödja. Skuldkänslor, rädsla och skam kan leda till att barnet inte berättar 
om sin situation. Således bör sjuksköterskan sträva efter att bygga upp ett förtroende 
hos barnet, vilket kan hjälpa barnet att berätta om sina upplevelser och därmed 
underlätta anmälningsprocessen (Engh Kraft & Eriksson, 2015; Socialstyrelsen, 
2014a). Enligt Engh Kraft och Eriksson (2015) genomgår sjuksköterskan och barnet 
tillsammans en process för att bygga upp ett förtroende hos barnet. Processen formas 
av fyra huvudkategorier: kunskap och erfarenhet, bygga relationer, prata om känsliga 
saker och förebygga åtgärder (Engh Kraft & Eriksson, 2015). 	
 
 
Våld mot barn  
Utifrån svenska lagar så ska barn få växa upp i trygghet med god omvårdnad, goda 
villkor samt fria från utsatthet. Barnet har rätt till att få sina behov tillgodosedda 
(Sveriges riksdag, u.å.; SFS 1949:381). Barn som far illa är ett begrepp som är svårt 
att definiera (Hjern, 2016). Anledning till att begreppet är svårdefinierat beror till stor 
del på hur olika rättsnormer och hur synsätt på misshandel hos olika individer och 
yrkesgrupper ser ut (Hjern, 2016). Synen på föräldraskap gällande intentioner, ansvar 
och förmågor är också av betydelse för begreppet (Hjern, 2016). Hjern (2016) hävdar 
att synonyma benämningar till barn som far illa är “barnmisshandel, övergrepp, våld 
mot barn, barn som far illa, barn som riskerar att fara illa, barn i riskzon, barn i 
psykosocial riskmiljö, utsatta barn, barn i fara, omsorgssvikt och orosbarn” (s. 169). 
För att tydliggöra begreppet barn far illa kan Hjerns (2016) uppdelning av fysiskt och 
psykiskt våld med respektive underkategori aktivt och passivt våld belysas. Det 
fysiskt aktiva våldet står för kroppslig misshandel medan det passiva för bristande 
omsorg för barnet. Det psykiskt aktiva våldet syftar på psykisk misshandel och det 
passiva våldet står för psykisk försummelse (Hjern, 2016).  
 
Fysiskt våld mot barn skildrar sig genom fysiska handlingar som på något vis skadar 
eller orsakar smärta på kroppen genom exempelvis slag, sparkar, knuffar och 
fasthållning vilket kan ge icke- eller bestående men (Hjern, 2016; Socialstyrelsen, 
2014a). Vidare beskriver Hjern (2016) och Socialstyrelsen (2014a) att psykiskt våld 
utgörs av olika förolämpningar, hot eller isolering från omvärlden. Sexuella 
övergrepp åsyftar olika påtvingade sexuella handlingar eller övergrepp där barnets 
vilja och talan ignoreras (Hjern, 2016). Enligt 1 §, kap. 6, i SFS 1962:700 får en 
sexuell handling aldrig genomföras mot någons vilja oavsett ålder. Om en sexuell 
handling utförs med någon som inte är medvillig, kan förövaren dömas från två år till 
högst sex år fängelse (SFS 1962:700). Vidare gäller att om någon som fyllt 15 år utför 
en sexuell handling med ett barn under 15 år kan den dömas för våldtäkt eller sexuellt 
utnyttjande av barn (SFS 1962:700). Vanvård och försummelse åsyftar brister av 
omsorg av föräldrar samt olika behov hos barnet som inte tillgodoses vilka kan 
äventyra barnets hälsa och utveckling (Hjern, 2016; Socialstyrelsen, 2014a).  
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Riskzon  
Olika stressorer som ökar risken att en förövare utsätter ett barn för våld, omsorgsbrist 
eller andra former av fysisk och psykisk misshandel, kan vara sömn- och ätsvårigheter  
samt mycket gråt hos barnet (Hjern, 2016). Andra faktorer som ökar risken är barnets 
ålder, där yngre barn i större utsträckning riskerar att utsättas, beteendeproblem, 
funktionsnedsättningar och kronisk sjukdom hos barnet (Socialstyrelsen, 2014a). 
Enligt Kelley et al. (2015) ökar riskerna för att ett barn ska fara illa om barnet lever 
med en vuxen som har depressiva besvär. I enlighet med vad WHO (2016) samt 
Socialstyrelsen (2014a) säger, finns det olika riskfaktorer hos en vuxen som kan öka 
riskerna för att ett barn far illa, vilket kan vara begränsat nätverk, svårigheter med 
anknytning och höga förväntningar på sitt barn, okunskap om barnets utveckling, 
missbruksproblematik och kriminalitet. Vidare betonar Hjern (2016) och Jiang et al. 
(2017) att även unga föräldrar, ekonomiska svårigheter och om den vuxne blivit utsatt 
för våld under sin barndom har betydelse.  
 
 
Kännetecken på barn som far illa 
Enligt Hornor (2012) finns det ett starkt samband mellan bestraffning och fysisk 
misshandel. Föräldrar använder i vissa fall icke fysiskt skadliga slag i syfte att ha 
disciplin på sitt barn (Hornor, 2012). Hornor (2012) menar att kartläggning och 
identifiering av fysisk misshandel är av stor betydelse för att initialt ta reda på hur, var 
och när en skada inträffat. Olika tecken att uppmärksamma kan vara blåmärken, 
skador i mun och öron, brännskador, frakturer, ögon- och hjärnskador, förgiftning och 
skador på inre organ (Hjern, 2016; Hornor, 2012). Andra avvikande kännetecken på 
att ett barn far illa kan vara tillväxtavvikelser, mycket ärr, beteendeproblematik och 
skolsvårigheter (Socialstyrelsen, 2014a). Samtidigt betonar Honor (2012) att 
blåmärken är de vanligaste förekommande tecknen på fysisk misshandel. Vidare 
uttrycker Honor (2012) att lokalisation av ett blåmärke har betydelse för att väcka 
misstankar om fysiskt våld. Barn får under lek lätt blåmärken på områden som knän, 
underben och panna, dock är det svårare att få blåmärken på områden där det finns 
underhudsfett i större omfattning (Honor, 2012). Misstankar bör därmed stärkas när 
blåmärken finns på områden som till exempel lår, mage och kinder (Harris, 2010; 
Honor, 2012).  
 
Enligt Harris (2010) och Paavilainen och Flinck (2012) har barnets ålder stor 
betydelse för att väcka misstankar om fysiskt våld. Blåmärken på spädbarn under nio 
månader är ett stort varningstecken då det är ytterst ovanligt i den åldern. Från nio 
månaders ålder till fyra år är det däremot vanligare med blåmärke på exempelvis 
panna och knä (Harris, 2010; Paavilainen & Flinck, 2012). Socialstyrelsen (2014b) 
yttrar att vanvård och försummelse är svårt att få kännedom om. Barn kan reagera 
med tillväxtavvikelser på grund av att barnet förses med nutrition på ett bristfälligt vis 
(Socialstyrelsen, 2014a). Barn som blir utsatta för vanvård och försummelse kan 
påvisas genom beteendeförändringar, dålig hygien, ovårdad klädsel eller försenad 



 

 4 

språkutveckling (Socialstyrelsen, 2014b). Sexuella övergrepp på ett barn kan yttra sig 
genom besvär som klåda, sveda, rodnad, svullnad eller blödning i genitalier, även i 
form av könssjukdomar hos barnet (Anderson et al., 2014; Hjern, 2016). Till skillnad 
från fysisk misshandel är psykisk misshandel betydligt svårare att identifiera och kan 
visa sig genom stress, sömnsvårigheter, nedstämdhet, ångest och depression (Dias et 
al., 2014; Socialstyrelsen, 2014a).  
 
Konsekvenser på våld varierar från fall till fall då våldet kan se olika ut och alla barn 
är olika (Hjern, 2016). Barn som genomlider olika övergrepp som förblir 
orapporterade har hög risk för ytterligare övergrepp som i värsta fall kan resultera till 
dödsfall (Harris, 2010). Barn som far illa kan få bestående skador i form av psykiska-, 
fysiska- eller mentala konsekvenser där utvecklingsstadier kan bli hämmade 
(Socialstyrelsen, 2010a; Socialstyrelsen, 2014a). Självkänsla kan bli lägre och 
resultera till ångest, posttraumatiskt stressyndrom eller ge depressiva besvär senare i 
livet (Çelik & Odacı, 2019; Sigurdardottir et al., 2012; Socialstyrelsen, 2010a).  
 
 
Kännetecken hos förövaren  
Socialstyrelsen (2014a) och Paavilainen et al. (2002) betonar att avvikande beteende 
hos vuxna kan stärka misstankar om att ett barn far illa. Utmärkande händelser kan 
utgöras i form av att den vuxne söker vård för barnet långt efter ett skadetillfälle 
inträffat (Paavilainen et al., 2002). Många gånger stämmer inte den uttalade 
beskrivningen på hur, var och när en skada, sjukdom eller smärta har inträffat 
(Paavilainen et al., 2002). Andra avvikelser hos den vuxne utmärker sig med 
nervositet, aggressivitet, missnöje, skuldbeläggning av barnet, att inte barnet har 
någon talan och att uppenbar missbruksproblematik finns hos den vuxne 
(Socialstyrelsen, 2014; Paavilainen et al., 2002).  
 
 
Sjuksköterskans profession  
Sjuksköterskan har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter och stå upp för 
människors rätt till autonomi (SFS 2014:821; Swenurse, 2016). Främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är fyra grundläggande 
ansvarsområden för sjuksköterskan (SFS 1982:763; SFS 2017:30; Swenurse, 2017a). 
I mötet med patienten är det viktigt att sjuksköterskan handlar utifrån sina 
kärnkompetenser, som innebär att utföra informativ-, personcentrerad-, 
evidensbaserad- och säker vård, samt bemöta med respekt (Swenurse, 2017b). Med 
personcentrerad vård stödjer sjuksköterskan den involverade individens rättigheter, 
värderingar samt involverar dem i sin vård. Sjuksköterskan ska sträva efter att 
uppfylla andliga, existentiella, social och psykiska behov i samma omfattning som de 
fysiska och ser därmed hela personen framför sjukdomen (Swenurse, 2016; Swenurse, 
2017a; Swenurse, 2017b).  



 

 5 

Sjuksköterskor har särskilda skyldigheter gentemot barn och ska alltid se till att 
barnets bästa är i främsta led. Utifrån 7§, kap. 5 i SFS 2017:30 ska barn som är i 
behov av hjälp få information, stöd och rådgivning om det råder problematiska 
förhållande i hemmet. Sjuksköterskor arbetar med ett pre- och promotivt syfte där 
barns utveckling och miljö ska vara i fokus till förbättring (Socialstyrelsen, 2010b). I 
lagen definieras en person som omyndig under 18 års ålder vilket innebär att 
individen inte har rättshandlingsförmåga (SFS 1949:381). Vid misstanke om att ett 
barn far illa, kan sjuksköterskor hamna i situationer som kan ge utmaningar i form att 
försöka bevara kontakten med den som blir utsatt, men även den som utsätter barnet i 
fara. Sjuksköterskors ska utgå utifrån att alla familjer har olika förutsättningar och 
behov (Socialstyrelsen, 2014a). Socialstyrelsen (2014a) rekommenderar att följande 
frågor ska ställas av sjuksköterskor vid misstanke om att barn far illa: vad har jag 
observerat? Vad gör mig orolig? Hur kommer barnet till skada? 
 
 
Orosanmälan  
Lag om anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa slog i kraft år 1982 
(SFS 2001:453). Enligt lagen behöver inte sjuksköterskor ha bevis på att ett barn far 
illa, utan en misstanke är tillräckligt befogad för att göra en orosanmälan 
(Socialstyrelsen, 2014a). I Sverige utgår sjuksköterskor från riktlinjer och lagar som 
måste följas gällande barn som far illa (Socialstyrelsen, 2014a). Sjuksköterskor är 
skyldiga att göra en anmälan till socialnämnden vid misstanke om att ett barn far illa 
(SFS 2001:453). Det innebär även att den som har anmälningsplikt inte kan vara 
anonym (SFS 2001:453).  
 
En orosanmälan görs skriftligt till socialnämnden men kan i brådskande fall göras 
muntligt (Socialstyrelsen, 2014b). Socialnämnden ansvarar och beslutar om fallet ska 
behandlas vidare (Socialstyrelsen, 2014a). Enligt SFS 2001:45314 kap. 1§ stycke fyra 
är sjuksköterskor skyldiga att lämna all relevant information som kan vara 
betydelsefull i en eventuell utredning som berör barnet och som säkrar barnets miljö. 
Annars utgår sjuksköterskor efter lagen om sekretess och tystnadsplikt (SFS 
2010:659; SFS 2009:400). För att göra en orosanmälan bör sjuksköterskor ha kunskap 
om hur barn i fara kan identifieras, kunskap om riktlinjer, plikt och lagar är 
nödvändigt (Socialstyrelsen, 2014a). I vissa fall avstår sjuksköterskor från att göra en 
orosanmälan (Fraser et al., 2010). Konsekvenser för sjuksköterskor som avstår från att 
anmäla sin oro till en barnskyddsmyndighet kan bli böter eller upp till två års fängelse 
(SFS 1962:700). Enligt 3§, kap. 3, i SFS 2008:355 har sjuksköterskan skyldighet att 
dokumentera väsentlig information som rör patienten (SFS 2008:355). I studien av 
Engh Kraft och Eriksson (2015) uppger sjuksköterskor att dokumentation har en 
skyddande funktion för barnet då anteckningar i vissa fall används vid 
brottsutredningar vilket stärker barnets trovärdighet.  
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Stöd som omvårdnadsbegrepp  
Begreppet stöd definieras enligt Nationalencyklopedin (2020) som “Stödjepunkt, 
underlag, bas, grundval, beskydd, bifall/gillande, förståelse, stödjare, gynnare, 
hjälpare, stöttepelare”. Stöd är ett centralt begrepp som används inom omvårdnad för 
att ge patienter, anhöriga och sjuksköterskor pre- och promotivt stöd i olika former 
(Ehnfors, Ehrenber & Thorell-Ekstrand, 2014; Ruiller & Van Der Heijden, 2016).  
 
House (1988) menar att socialt stöd kan ses som en social process inom sitt sociala 
nätverk, där individer ger stöd till varandra eller får stöd från varandra. House (1981) 
definierar att socialt stöd avser fyra olika former av stöd, vilka är emotionellt-, 
värderat-, informativt- och instrumentellt stöd, likvärdigt som Ehnfors (2013) samt 
Rullier och van Der Heijden (2016). House (1981) beskriver emotionellt stöd som 
sympati, tröst samt ha sociala resurser i form av relationer. Informativt stöd står för 
rådgivning, handledning och information till exempelvis mellan kollegor. 
Instrumentellt stöd står för tillgången till praktisk hjälp, materiella och ekonomiska 
resurser. Avslutningsvis beskriver House (1981) att värderat stöd åsyftar att få 
bekräftelse på de förväntningar som finns på individen.  
 
En studie av Pejner et al. (2014) visar att patienter som får emotionellt stöd av 
sjuksköterskor får mer lugn och ro samt ökat välbefinnande. Stöd används i praxis 
som en åtgärd för att kunna identifiera olika situationer, men även att hänvisa till olika 
sociala nätverk (Ehnfors et al., 2013). Utifrån Ehnfors et al. (2013) är att ge eller få 
stöd en grund i ett lyckat omvårdnadsarbete, där uppbyggnaden av sina egna resurser 
kan främjas. Individer som har tillgång till socialt stöd, har visat sig ge ett ökat 
välbefinnande och hälsa. Brist på socialt stöd har däremot visat sig ge en ökad 
sjuklighet och mortalitet (Ehnfors et al., 2013).  
 
Cobb (1976) beskriver att socialt stöd kan identifieras genom individers erfarenheter 
av att känna sig älskade, omhändertagna, uppskattade och hur delaktiga individerna 
får vara i olika sociala situationer och nätverk. Cobb (1976) menar att socialt stöd, 
kan främja hälsa och ge välbefinnande och skydda individen i stressade situationer. 
Vidare menar Cobb (1976) och Cohen och Lakey (2000) att socialt stöd har en positiv 
inverkan på individen genom att socialt stöd ger en buffert att kunna hantera 
stressande livshändelser i livet bättre, som på sikt gynnar hälsan.  
 
Sjuksköterskor har skyldighet att göra en anmälan vid vetskap eller misstanke om att 
ett barn far illa (SFS 2001:453). Trots sjuksköterskans anmälningsplikt förblir fall av 
barn som far illa orapporterade, vilket kan kopplas till bristande former av stöd 
(Söderman & Jackson, 2011). Stöd kan underlätta sjuksköterskors allmänna 
yrkesutövning i komplexa situationer. Olika stöd kan därmed stärka sjuksköterskors 
utfall att en anmälningsprocess påbörjas. Det är därav betydelse att sjuksköterskor får 
stöd för att kunna ge stöd tillbaka till den enskilde individen (Ruiller & Van Der 
Heijden, 2016).  
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Problemformulering 
Enligt mänskliga rättigheter har barn rätt till en trygg uppväxt. Världen över finns det 
dock barn som far illa dagligen. Sjuksköterskor möter barn i sitt omvårdnadsarbete 
samt situationer där barn far illa. Trots lagar och anmälningsplikt gällande barn som 
far illa, förblir fall orapporterade. Det finns bristfälligt stöd för sjuksköterskor att följa 
lag och etiska koder i samband att göra en orsoanmälan vid misstanke om att ett barn 
far illa. 
 
 
Syfte 
Syftet var att undersöka vilket stöd sjuksköterskor behöver för att göra en 
orosanmälan vid misstanke om att barn far illa.  
 
 
Metod 
En allmän litteraturstudie har genomförts, vilket innebär en granskning av olika 
vetenskapliga artiklar som sammanställs till ett resultat utifrån det valda 
kunskapsområdet (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
 
Datainsamling 
Studiens datainsamling började med sökningar i Digitala Vetenskapliga Arkivet 
(DiVA), där sökorden sjuksköterskor, göra en orosanmälan och stöd användes. Syftet 
med sökning var att ingen hade skrivit en kadidatuppsats om det valda ämnet under 
tidsintervallet mellan år 2015-2020 vid Högskolan i Halmstad. Avgränsning på 
sökord gjordes som var relevanta till syftet. Ordlistan Medical Subject Headings 
(MeSH) som översätter svenska ord till engelska användes för att få relevanta sökord 
(Karolinska institutet, u.å). Trunkering användes för att öka ordets bredd (Friberg, 
2017). Sökord som användes var support*, nurs*, report*, experienc*, qual*, child 
abuse, child maltreatment, neglect, qualitative, social support, barrier och child 
protection som svarar till syftetet (Bilaga 1). Enligt Forsberg och Wengström (2016) 
kan booleska operatorer AND, OR och NOT användas för att specificera sökningarna 
och öka sensitiviteten i sökningarna. En första sökning gjordes i respektive databas, 
där booleska termerna AND och NOT användes för att exkludera andra professioner. 
Därefter gjordes en sökning utan booleska termen NOT. Det upptäcktes att artiklar 
som nämnde flera professioner inklusive sjuksköterskor i en och samma artikel 
försvann när NOT användes. Därför användes inte NOT i sökningarna för att viktiga 
artiklar rörande sjuksköterskor kunde gå förlorade. Booleska termen OR var irrelevant 
för arbete, då det gav för många antal träffar samt gick utanför ämnet. För att få en 
mer specifik sökning och relevanta artiklar till syftet, valdes användning av booleska 
termen AND enbart. En avgränsning till tre databaser gjordes, Cumulative Index of 
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Nursing and Allied Health (Cinahl), Medline och Public Medline (PubMed). 
Databaserna valdes för att få så effektiva sökningar om omvårdnadsforskning som 
möjligt och med relevans till valt ämne och syfte (Forsberg & Wengström, 2016).  
En begränsning gjordes på kvalitativa artiklar, då enligt Forsberg och Wengström 
(2016) kan kvaliativa artiklar besvara och förklara känslomässiga upplevelser bättre 
och i jämförelse med kvantitativa artiklar. Sökorden gav totalt 536 träffar varav 432 
abstrakt lästes och 51 artiklar granskades i fulltext, därav 11 kvalitativa artiklar och 
två kvantitativa artiklar inkluderades till resultatet. Resultatartiklarna granskades 
enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall, vilket gav artiklarna grad I och II 
i vetenskaplig kvalitet. 
 
  
Inklussionskriterier och exkulssionskriter  
Inkulsionskriterer för samtliga sökningar var publicerade artiklar mellan år 2010 – 
2020 och minst ha grad II i vetenskaplig kvalité enligt Carlsson och Eiman (2003) 
granskningsmall. Artiklarna skulle vara av kvaliativ ansats, skrivna på engelska, peer-
review och med abstrakt tillgängligt. Exklusionskriterier var annan yrkesprofession än 
sjuksköterskor.  
 
 
Artikelsökning i Cinahl 

Cinahl databas fokuserar på vetenskapliga artiklar som är avsett för omvårdnad, 
sjukgymnastik och arbetsterapi. Databasens artiklar är från år 1982 till nutid 
(Forsberg & Wengström, 2016). I första sökningen användes sökorden nurs* AND 
experienc* AND support* AND report* AND child maltreatment or child abuse or 
neglect AND qual*. Sökningen gav 15 träffar, där samtliga abstrakt lästes och tre 
artiklar granskades. Slutligen valdes två kvalitativa artiklar till resultatet. Andra 
sökningen bestod av sökorden social support AND child maltreatment AND nurs* 
AND report*, vilket gav sju träffar, vilka samtliga abstrakt lästes och två artiklar 
granskades. En dubblett från tidigare sökning identifierades. En kvantitativ artikel 
valdes ut till resultatet då det svarade till syftet. Sökorden nurs* AND child 
maltreatment or child abuse or neglect AND report* AND experience AND barrier 
AND qualitative användes i tredje sökningen. Sökningen gav enbart två träffar vilka 
granskades. Inga artiklar valdes ut till resultatet. I sista sökningen användes sökorden 
child abuse AND nurs* AND child protection AND support*. Sökningen gav 23 
träffar där samtliga abstrakt lästes. Vidare granskades tre artiklar och en kvalitativ 
artikel valdes ut till resultatet.  
 
Sammanfattningsvis gav samtliga sökningar totalt 47 träffar där alla abstrakt lästes 
och 10 artiklar granskades. En dubblett identifierades och tre kvalitativa respektive en 
kvantitativ artikel inkluderades till resultatet. 
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Artikelsökning i Medline 

Medline är en databas där forskningsämnen fokuserar på omvårdnad, medicin och 
odontologi. Vetenskapliga artiklar från år 1966 till nutid hittas i databasen (Forsberg 
& Wengström, 2016). Första sökningen bestod av sökorden nurs* AND experienc* 
AND support* AND report* AND child maltreatment or child abuse or neglect AND 
qual*. Sökningen gav 184 träffar varav 129 abstrakt lästes. Elva artiklar granskades 
varav fyra kvalitativa respektive en kvantitativ artikel inkluderas till resultatet. En 
tillämpning av sökorden social support AND child maltreatment AND nurs* AND 
report* gjordes i andra sökningen, vilket gav nio träffar. Nio abstrakt lästes, två 
granskades samt en dubblett från tidigare sökningar identifierades. Inga artiklar valdes 
ut till resultatet. Sökorden nurs* AND child maltreatment or child abuse or neglect 
AND report* AND experience AND barrier AND qualitative användes i tredje 
sökningen. Sökningen gav sju träffar där samtliga abstrakt lästes och två artiklar 
granskades. Inga artiklar inkluderades till resultatet. I fjärde sökningen tillämpades 
sökorden child abuse AND nurs* AND child protection AND support*. Sökningarna 
gav 33 träffar vilka samtliga abstrakt lästes och tre artiklar granskades. Två kvalitativa 
artiklar var dubbletter från tidigare sökningar. Slutligen valdes en kvalitativ artikel till 
resultatet. 
 
Sammanfattningsvis gav samtliga sökningarna totalt 233 träffar där 55 artiklar var 
irrelevanta till syftet och valdes bort omgående när titeln lästes. Fortsättningsvis lästes 
178 abstrakts och 18 artiklar granskades. Fem kvalitativa respektive en kvantitativ 
artikel valdes till resultatet. 
 
 
Artikelsökning i PubMed 

PubMed är en akademisk databas som fokuserar på ämnesområdena medicin och 
omvårdnad. Databasen består till störst del av vetenskapliga artiklar från år 1966 till 
nutid (Forsberg & Wengström, 2016). I första sökningen tillämpades sökorden nurs* 
AND experienc* AND support* AND report* AND (child maltreatment or child 
abuse or neglect) AND qual*. Sökningen gav 90 träffar där 73 abstrakts lästes.  
Åtta artiklar granskades, två kvalitativa artiklar var dubbletter från tidigare sökningar. 
En kvalitativ artikel inkluderades till resultatet. Sökorden social support AND child 
maltreatment AND nurs* AND report* användes i andra sökningen. Sökningen gav 
sju träffar där samtliga abstrakt lästes och tre artiklar granskades. Två dubbletter från 
tidigare sökningar identifierades och inga artiklar inkluderades till resultatet. Tredje 
sökningen bestod av sökorden nurs* AND child maltreatment or child abuse or 
neglect AND report* AND experience AND barrier AND qualitative. Det 
påträffades 46 artiklar vilka 38 abstrakt lästes. Tre artiklar granskades varav en 
kvalitativ artikel valdes ut till resultatet. I fjärde sökningen tillämpades sökorden child 
abuse AND nurs* AND child protection AND support*, vilket gav 113 träffar. 
Åttionio abstrakt lästes och nio artiklar granskades. Fem dubbletter från tidigare 
sökningar fanns bland träffarna. En kvalitativ artikel inkluderades till resultatet.  
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Sammanfattningsvis gav sökningarna totalt 256 träffar där 49 artiklar var irrelevanta 
till syftet och valdes därmed bort omgående när titeln lästes. Vidare lästes 207 
abstrakts och 23 artiklar granskades. Totalt nio dubbletter från tidigare sökningar 
fanns bland alla träffar och tre kvalitativa artiklar valdes till resultatet. 
 
 
Databearbetning 
Samtliga sökningar kring det valda ämnet gav totalt 536 träffar varav 432 abstrakt 
lästes. Totalt lästes 51 artiklar i fulltext där 13 artiklar valdes ut till resultatet. Av 
artiklarna så var 11 kvalitativa artiklar, medan två var kvantitativa. En innehållsanalys 
genomfördes utifrån Forsberg och Wengström (2016). Artiklarna lästes och 
granskades enskilt flertalet gånger för att få en djupare kunskap och förståelse om 
ämnet. Sedan fördes diskussion om varje artikel för att nå konsensus. Texterna 
kodades med hjälp av färgmakering vid varje mening som var i enlighet med teman. 
Vidare gjordes en summering av varje artikels text tillsammans, för att se likheter och 
skillnader av sammanfattningen. Fortsättningsvis plockades specifika nyckelfynd ut 
och skapandet av huvudkategorier inspirerades utifrån Houses (1988) definition om 
stöd, där tre områden kring stöd behandlades. Därefter gjordes två underkategorier till 
vardera huvudkategorin till resultatet. Avslutningsvis skrevs resultat utefter de 
skapade kategorierna som gav en fördjupning av huvudämnet och som svarade till 
syftet. Teman presenteras i en figur, som beskriver resultatets tre huvudkategorier och 
två underkategorier vardera (Figur 1). Huvudkategorierna är emotionellt stöd, 
informativt stöd och instrumentellt stöd. Huvudkategorier följdes av underrubriker, 
som är känslor som stöd, relationer som stöd, kunskap som stöd, erfarenhet som stöd, 
organisatoriskt stöd och kollegialt stöd.  
 
 
Forskningsetiska överväganden  
Några etiska utmaningar i samband med att en kandidatuppsats skall skrivas är att 
undvika individer på något sätt utnyttjas eller tar skada. Det finns således vägledning 
genom lagar, riktlinjer och konventioner för att veta hur man ska tänka och agera för 
att individen inte ska utnyttjas, såras eller skadas (Kjellström, 2017). Enligt ICN:s 
etiska kod har sjuksköterskan fyra områden att förhålla sig till när det gäller etiska 
principer vilka är att värna om patientens säkerhet, rättigheter och värdighet vid ny 
forskning och tekniker (Swenurse, 2017a). Vid forskning inom vård och omsorg är 
det viktigt att forskare utgår ifrån Helsingforsdeklarationen, då omsorgen av 
människan ska gå före vetenskapen och samhällets olika intressen kring forskningen 
(Codex, 2020). Personuppgiftslagen har en förankring i Helsingforsdeklarationen, där 
respekt för den personliga autonomin och integriteten ska utföras och behandling av 
personuppgifter ska säkras (SFS 2010:1969). Enligt människovärdesprincipen innebär 
det att “alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga 
egenskaper och funktioner i samhället” (SOU 2016:11, s. 103). Belmontrapporten 
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utvecklades år 1979 och har påverkat olika forskningsetiska koder (Kjellström, 2017). 
Belmontrapporten uttrycker att forskning ska utföras med stöd av tre grundläggande 
etiska principer, vilka är rättviseprincipen, göra-gott-principen och 
autonomiprincipen. En utav principerna som är genomgående i resultatartiklarna är 
rättviseprincipen, vilket innefattar två etiska övervägande som menar att individen har 
rätt till likvärdig behandling samt att de sårbara individerna ska skyddas och utnyttjas 
(Department of Health, Education and Welfare, 1979; Kjellström, 2017) 
 
Nürnbergskodexen är den första internationella etiska kod som är ett resultat som svar 
på en etisk skandal. Nürnbergskoden står för att deltagare i forskning ska ha 
informerat samtycke, försökspersoner ska ej skadas och deltagare har friheten att välja 
att avbryta sin medverkan i forskningen (Codex, 2020). Samtliga resultatartiklar har 
blivit etiskt godkända och varje deltagare har blivit informerade om sina villkor och 
rättigheter (Barett et al., 2016; Borimnejad & Koshnavay Fomani, 2015; Dahlbo et al., 
2017; Elarousy & Abed, 2019; Feng et al., 2010; Kuruppu et al., 2018; Lines et al., 
2019; Saltmarsh & Wilson 2016; Schols et al., 2013; Sigad et al., 2019; Svärd, 2016; 
Taylor et al, 2016; Tiyyagura et al., 2015). I studien av Feng et al. (2010) och Lines et 
al. (2019) skyddas inte enbart deltagarna i studien, utan även de omnämnda barnen 
som har varit med om misshandel.  
 
Personuppgiftslagen åsyftar att skydda människors integritet för spridning av 
personliga uppgifter (SFS 1998:204). I 11/13 artiklar kan personuppgiftslagen inte 
identifieras då det är en svensk lag, dock används skydd för integriteten och den 
personliga autonomin säkerhetsställs (Barett et al., 2016; Borimnejad & Koshnavay 
Fomani, 2015; Elarousy & Abed, 2019; Feng et al., 2010; Kuruppu et al., 2018; Lines 
et al., 2019; Saltmarsh & Wilson 2016; Schols et al., 2013; Sigad et al., 2019; Taylor 
et al, 2016; Tiyyagura et al., 2015). Utifrån samtliga resultatartiklar har etiska 
dilemman uppstått på grund av sjuksköterskors osäkerhet angående om ett barn far 
illa eller inte (Barett et al., 2016; Borimnejad & Koshnavay Fomani, 2015; Dahlbo et 
al., 2017; Elarousy & Abed, 2019; Feng et al., 2010; Kuruppu et al., 2018; Lines et 
al., 2019; Saltmarsh & Wilson 2016; Schols et al., 2013; Sigad et al., 2019; Svärd, 
2016; Taylor et al, 2016; Tiyyagura et al., 2015). Slutligen är etikprövningslagen 
viktig att belysa, då den strävar efter att skydda och tillge respekt för den enskilde 
individen vid forskning (SFS 2003:460). Den direkta nyttan av genomförd  
litteraturstudie är att problemet om bristande stöd till sjuksköterskor i samband med 
orosanmälan har belysts och kan leda till vidare forskning kring ämnet. En risk med 
genomförd litteraturstudie är att samtliga resultatariklar har sitt utsprung ifrån olika 
länder, där olika kulturer, lagar och etniska regler förekommer, vilket gör att det blir 
svårare att få en samständigt tolkning från resultatartiklarnas författare. 
Etikprövningslagen är god förebild till en god forskningssed och framtid.  
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Resultat 
I genomförd litteraturstudie gjordes en analys utifrån Houses (1988) definition av 
socialt stöd. Tre av fyra former av socialt stöd enligt Houses definition användes, 
vilka var emotionellt-, informativt- och instrumentellt stöd. Analysen resulterade i tre 
huvudkategorier med två underkategorier vardera. 

 
Figur 1. 
 
 
Emotionellt stöd 
Utifrån olika synsätt och inställningar till sin profession, värderingar och den 
individuella personligheten påverkar sjuksköterskors ställningstagande till 
identifikation och anmälan av ett barn som far illa (Tiyyagura et al., 2015). Att få 
emotionellt stöd innebär att få stöd i sina känslor och relationer vilket är en viktig del 
i sjuksköterskors profession. 
 
 
Känslor som stöd 

Sjuksköterskor ansåg att emotionellt stöd från kollegor var betydelsefullt för att kunna 
hantera alla känslor (Barett et al., 2016; Taylor, 2016). Vid misstanke eller uppenbart 
våld mot ett barn gav det en osäkerhet hos sjuksköterskor att anmäla sin oro (Taylor, 
2016). I studien av Barett et al. (2016) uppgav sjuksköterskor att till följd av att de 
stöttade förövaren och lyssnade till deras känslor och berättelser, tydliggjordes 
sjuksköterskors bild av barnets situation vilket kunde stärka misstankar mot 
förövaren. Det minskade osäkerheten hos sjuksköterskor och underlättade hanteringen 
att göra en orosanmälan (Barett et al., 2016).  
 
I studier av Borimnejad och Koshnavay Fomani (2015), Dahlbo et al. (2017), 
Kuruppu et al. (2018), Saltmarsh och Wilson (2016) och Sigad et al. (2019) påpekade 
sjuksköterskor att deras avsikt var att skydda det enskilda barnet och inte 
skuldbelägga förövaren på något vis. Dåligt samvete gentemot föräldrar och rädsla för 
hot var inte ovanligt att uppleva (Borimnejad & Koshnavay Gomani, 2015; Dahlbo et 
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al., 2017). Sjuksköterskors beslut om att göra en orosanmälan påverkades av ett dåligt 
samvete gentemot förövaren, vilket sjuksköterskor uppgav sig vilja ha stöd i 
(Borimnejad & Koshnavay Fomani, 2015; Kuruppu et al., 2018).  
Vidare hade sjuksköterskor rädslor för att bli attackerade eller hotade av förövaren 
efter en anmälan var gjord (Feng et al., 2010; Lines et al., 2019). Sjuksköterskor hade 
även rädslor för att göra felbedömning av att ett barn far illa (Kuruppu et al., 2018). I 
studien av Kuruppu et al. (2018) betonades vikten av att sjukvårdpersonal hade 
tillgång till arbetsbeskrivning vad gäller situationer där hot av förövare föreligger. 
Arbetsbeskrivning och regelbunden reflektion med kollegor tycktes stödja 
sjuksköterskor vilket även hade betydelse för att minska rädslor i samband med 
orosanmälan (Kuruppu et al., 2018). 
 
Anmälningsprocessen kring barn som far illa påverkades av sjuksköterskans 
subjektiva syn på kultur, normer och värderingar, vilket speglades i sjuksköterskans 
syn på föräldraskap och vad som är avvikande (Elarousy & Abed, 2019; Lines et al., 
2019). Sjuksköterskor behövde stöd i att inte bland in egna normer och värderingar i 
praxis (Lines et al., 2019). Ett emotionellt stöd kunde ge sjuksköterskor kunskap om 
olika relationer, normer och värderingar som finns i en kultur, varpå den kunskapen 
kunde användas i praxis (Feng et al., 2010).  
 
 
Relationer som stöd  

Sjuksköterskor uttryckte att det kan vara utmanande att jobba med barn och familjer 
vilket ofta väcker känslor som ilska, chock, frustation och sorg (Barett et al., 2016; 
Saltmarsh & Wilson, 2016; Taylor et al., 2016). I Saltmarsh och Wilson (2016) samt 
Taylor et al. (2016) studie berättade sjuksköterskor att det i många situationer är 
påfrestande att vara professionell gentemot förövare som utger signaler på att något 
inte står rätt till kring barnet. Sjuksköterskor nämnde att de behövde stöd i att kunna 
agera professionellt och lägga känslor åt sidan i mötet med familjen och därefter 
handskas med de blandade känslorna (Barett et al., 2016; Taylor, 2016).  
 
När sjuksköterskor hade misstankar om att ett barn far illa fick de ofta utgå ifrån sin 
instinkt och magkänsla (Dahlbo et al., 2017; Lines et al., 2019). Sjuksköterskor 
upplevde att det var utmanande att ha konversationer med familjer när magkänsla och 
instinkt sa att något inte stod rätt till (Schols et al., 2013). Att ha goda färdigheter i att 
kommunicera med andra ansågs av sjuksköterskor vara ett stöd för att komma 
familjerna nära vilket kunde medföra att viktig information gällande barnet kom till 
kännedom (Schols et al., 2013). 
  
I studien av Tiyyagura et al. (2015) valde sjuksköterskor att vända sig till en kollega 
för rådgivning innan en orosanmälan skulle göras. Sjuksköterskor upplevde ett starkt 
behov av stöd från kollegor vid diskussion kring sin magkänsla och oro (Saltmarsh & 
Wilson, 2016). Vidare berättade sjuksköterskor att de tänkte mycket på vissa 
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händelser kring barn som far illa utanför arbetet under längre perioder (Barett et al., 
2016; Dahlbo et al., 2017). Sjuksköterskor ansåg att emotionellt stöd kan erhållas 
genom reflektion av händelser med en psykolog (Dahlbo et al., 2017). 
 
 
Informativt stöd 
Informativt stöd ges i form av kunskap och erfarenheter vilket kan stärkas med hjälp 
av utbildning, riktlinjer och lagar (Feng et al., 2010; Lines et al., 2019). Därmed är det 
viktigt för sjuksköterskor att få informativt stöd, då identifiering av barn som far illa 
blir mer lätthanterligt. 
 
 
Kunskap som stöd 

Barnmisshandel, försummelse av barn, sexuellt- och psykiskt våld ansågs vara 
svårdefinierat (Lines et al., 2019; Schols et al., 2013). Således blev förståelsen av dess 
innebörd viktig för att kunna identifiera när det påträffades av sjuksköterskor (Lines 
et al., 2019; Schols et al., 2013). Sjuksköterskor utryckte att det ofta är svårt att 
identifiera när ett barn far illa då det behövs fördjupad kunskap om ämnet som kan ge 
ett bra stöd till dem i samband med att en orosanmälan behöver göras (Barett et al., 
2016; Borimnejad & Koshnavay Fomani, 2015; Kuruppu et al., 2018; Svärd, 2016; 
Tiyyagura et al., 2015).  
 
Fortsättningsvis berättade sjuksköterskor att de önskar ytterligare stöd genom tydliga 
beskrivningar om vad som klassas som fysiskt- och psykiskt våld samt vanvård och 
försummelse, för att underlätta anmälningsprocessen (Borimnejad & Koshnavay 
Fomani, 2015; Kuruppu et al., 2018). I ett flertal studier belystes bristen på kunskap 
hos sjuksköterskor gällande lagar, skyldigheter och identifiering av barn som far illa 
(Borimnejad & Koshnavay Fomani, 2015; Elarousy & Abed, 2019; Schols et al. 2013; 
Svärd, 2016). Svärd (2016) redovisar i sin studie att över 40 procent av sjuksköterskor 
på Astrid Lindgrens sjukhus inte visste hur riktlinjer och arbetsrutiner såg ut gällande 
orosanmälan på den avdelning de arbetade på. Borimnejad och Koshnavay Fomani 
(2015) belyste precis som Svärd (2016), att sjuksköterskor inte hade kunskap om 
rutiner och riktlinjer, vilket försvårade sjuksköterskans handlande att anmäla sin oro 
till en barnskyddsmyndighet. Sjuksköterskor yttrade en önskan om stöd genom mer 
utbildning kring barn som far illa och hur den kunskapen skulle implementeras i 
praxis (Barett et al., 2016; Borimnejad & Koshnavay Fomani, 2015; Sigad et al., 
2019). För att stärka sjuksköterskors kunskap och förståelse för framtida fall betonade 
sjuksköterskor vikten av reflektion med kollegor i direkt anslutning till när ett barn 
misstänks fara illa (Barett et al., 2016; Dahlbo, 2017).  
 
Sjuksköterskor ansåg att ha kännedom om riskfaktorer och varningstecken på 
förövare och barn i fara är en viktig faktor för att kunna påbörja en anmälningsprocess 
(Kuruppu et al., 2018; Saltmarsh & Wilson, 2016). Dessutom belystes i studien av 
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Kuruppu et al. (2018) sjuksköterskors åsikter angående barnskyddsmyndighetens 
bristfälliga sätt att hantera anmälan gällande barn. Sjuksköterskor ansåg att de borde 
erbjudas information kring barnmisshandel av den barnskyddsmyndighet som arbetar 
med orosanmälningar (Kuruppu et al., 2018). 
 
Erfarenhet som stöd 

Att växla erfarenheter mellan professionerna kunde ge kunskapsstöd i att utveckla 
anmälningsprocessen för barn som far illa (Saltmarsh & Wilson, 2016). Att besitta 
arbetslivserfarenhet av att möta barn som far illa ansågs vara fördelaktigt för 
sjuksköterskor (Barett et al., 2016). I enlighet med studierna av Barett et al. (2016), 
Svärd (2016) och Tiyyagura et al. (2015) framkom det att längre arbetslivserfarenhet 
gav sjuksköterskan mer stöd och verktyg att hantera och identifiera förövare och barn 
som far illa. Längre arbetslivserfarenhet gav sjuksköterskor en upplevelse av mer 
trygghet att göra en anmälan, då antal lärdomar från tidigare erfarenheter stärkte 
självförtroendet (Barett et al., 2016; Lines et al., 2019). Kort arbetslivserfarenhet av 
att möta barn som far illa ökade risken för sjuksköterskor att inte göra en orosanmälan 
vid misstanke om att ett barn far illa på grund av osäkerhet (Svärd, 2016). Fem av 
tretton studier belyser att sjuksköterskors tidigare negativa erfarenheter av att anmäla 
sin oro till en barnskyddsmyndighet bland annat berodde på hot av förövaren, behöva 
vittna i rättegång samt dåligt bemötande av myndigheter. Sjuksköterskor menade 
att ett stöd i form av erfarenhet behövs genom återkoppling av tidigare fall 
(Borimnejad & Koshnavay Fomani, 2015; Elarousy & Abed, 2019; Feng et al., 2010; 
Schols et al., 2013; Tiyyagura et al., 2015). De nämnda negativa erfarenheterna gav 
sjuksköterskor en osäkerhet och rädsla att göra en ny anmälan. Tiyyagura (2015) 
betonade därför vikten av att få stöd i form av reflektion inom arbetsgruppen kring 
erfarenheter. Dock poängterade sjuksköterskor att de aldrig kan vara fullt rustade för 
att möta barn som far illa även om erfarenhet finns (Barett et al., 2016).  
 
 
Instrumentellt stöd 
Instrumentellt stöd ges på organisatorisk nivå eller via teamarbete mellan 
sjuksköterskor och andra yrkesprofessioner. Har sjuksköterskor stöttning av sina 
kollegor eller på en organisatorisk nivå, gällande anmälningsprocessen blir en 
anmälan lättare att göra. (Svärd, 2016; Tiyyagura et al., 2015).  
 
 
Organisatoriskt stöd 

Bristande stöd på organisatorisk nivå påverkade anmälningsprocessen för 
sjuksköterskor (Tiyyagura et al., 2015). I studier redogjordes att organisatoriskt stöd 
behövs för att stärka sjuksköterskor i sitt arbete vid misstanke om att ett barn far illa 
(Borimnejad & Koshnavay Fomani, 2015; Feng et al., 2010; Kuruppu et al., 2018; 
Schols et al., 2013; Sigad et al., 2019; Svärd, 2016; Tiyyagura et al., 2015). 
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Sjuksköterskor beskrev vikten av att ha tillgång till arbetsbeskrivningar, utbildningar 
och riktlinjer för att underlätta sjuksköterskans arbete med att göra orosanmälningar 
(Tiyyagura et al. 2015). Vidare ansåg sjuksköterskor att arbetsbeskrivningar och 
riktlinjer bör vara tydligt utformade för att stödja och underlätta de förarbeten en 
orosanmälan kräver (Svärd, 2016; Tiyyagura et al., 2015). Svärds (2016) studie 
redovisar att kännedom om arbetsrutiner, riktlinjer kring orosanmälan samt hantering 
av barn som far illa varierade sig mellan olika professioner. Enbart 40 procent av 
sjuksköterskorna och undersköterskorna hade vetskap om arbetsplatsens rutiner och 
tillvägagångssätt gällande orosanmälan (Svärd, 2016).   
 
Sjuksköterskor uppgav att de hade en misstro till barnskuddsmyndigheter som 
ansvarar för orosanmälan (Borimnejad & Koshnavay Fomani, 2015; Schols et al. 
2013; Sigad et al., 2019). Trots att en anmälan var gjord till en barnskyddsmyndighet 
blev det ingen uppföljning och sjuksköterskor fick aldrig veta om anmälan var 
befogad (Borimnejad & Koshnavay Fomani, 2015; Sigad et al., 2019). Sjuksköterskor 
påpekade därför att ett organisatoriskt stöd är nödvändigt (Borimnejad & Koshnavay 
Fomani, 2015; Kuruppu et al., 2018; Sigad et al., 2015). Sjuksköterskor tyckte sig 
behöva stöd från barnskyddsmyndigheten genom återkoppling efter en genomförd 
anmälan för att stärka deras profession och kompetens inför liknande framtida fall 
(Borimnejad & Koshnavay Fomani, 2015; Dahlbo et al. 2017; Feng et al., 2010; 
Kuruppu et al., 2018; Saltmarsh & Wilson, 2016; Tiyyagura et al., 2015). I de fall då 
sjuksköterskor anmält sin oro till en barnskyddsmyndighet och därefter fått 
återkoppling resulterade det till ökat självförtroendet vilket stärkte sjuksköterskor i sin 
profession (Schols et al., 2013).  
 
Sjuksköterskor i studien av Tiyyagura et al. (2015) beskrev att påbörja en 
orosanmälan oftast innefattar diverse förarbeten vilket kan vara tidskrävande och 
medföra att en orosanmälan lätt bortprioriteras vid hög arbetsbelastning. Därmed 
påpekade sjuksköterskor att identifiering av barn som far illa kan hindras på grund av 
högt arbetstempo och tidsbrist (Feng et al., 2010; Tiyyagura et al., 2015). 
Sjuksköterskor ansåg att ett organisatoriskt stöd behövs för att sjuksköterskor inte ska 
påverkas negativt av tidsbrist eller hög arbetsbelastning i samband med orosanmälan 
(Tiyyagura et al. 2016)   
 
I studien av Borimnejad och Koshnavay Fomani (2015) samt Elarousy och Abed 
(2019) framkom det att det inte fanns någon lag som sjuksköterskor kunde förhålla sig 
till gällande anmäla sin oro kring ett barn som far illa. Sjuksköterskorna understrykte 
att det således försvårar arbetet att göra orosanmälningar, vilket behövs stöd i 
(Borimnejad & Koshnavay Foman, 2015; Elarousy & Abed, 2019). Reflektion av 
sjuksköterskors arbete kring hantering av barn som far illa, betraktades kunna ge stöd 
i liknande situationer senare i yrket (Dahlbo et al., 2017; Svärd, 2016; Taylor et al., 
2016).  
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Kollegialt stöd 

Det behövs enighet och gemenskap i en arbetsgrupp för att göra en anmälan vid 
misstanke om att ett barn som far illa. Vid avsaknad av kollegialt stöd upplevde 
sjuksköterskor en ensamhet i sitt arbete (Feng et al., 2010). Möjligheten att kunna 
diskutera och rådfråga olika professioner kring svårhanterliga fall gällande barn var 
viktigt för sjuksköterskor (Feng et al., 2010). Kollegialt stöd samt bekräftelse var 
avgörande för att en orosanmälan skulle göras (Dahlbo et al., 2017; Saltmarsh & 
Wilson, 2016; Schols et al., 2013; Svärd, 2016).  
 
Hierarki mellan professioner förekommer på olika sjukhus runt om i världen. I många 
fall ansågs läkare ha huvudansvar för alla beslut gällande patienter (Feng et al., 2010; 
Borimnejad & Khoshnavay Fomani, 2015). För att undgå att det förblev 
orapporterade fall av barn som far illa tycktes samtliga i ett multidisciplinärt team 
behöva vara eniga om vem som bär ansvaret att göra en orosanmälan om det 
föreligger misstankar (Svärd, 2016). I studier av Feng et al. (2010) och Svärd (2016) 
redogjordes olika professioners varierade syn på vem som är ansvarig att påbörja en 
anmälningsprocess. Nittio procent av läkarna i studien av Svärd (2016) ansåg att det 
är personen som först har misstankar om att ett barn far illa som ska anmäla sin oro. 
Trettiotvå procent av undersköterskorna och 13 procent av sjuksköterskorna uttryckte 
att det är läkarens ansvar att göra anmälan (Svärd, 2016). 
 
Feng et al. (2010) belyste i sin studie att det är viktigt att sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal får stöd i att veta vem som bär ansvaret av att göra en orosanmälan. 
Feng et al. (2010) och Sigad et al. (2019) betonade att respekt och tillit till varandra är 
betydelsefullt i ett multidisciplinärt team. Studien av Feng et al. (2010) lyfte även 
fram att en god kommunikation och sammanhållning inom teamet var ett centralt 
stöd, som gav bättre förutsättningar att skydda ett barn genom en orosanmälan.  
 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Det finns inte någon översättning till engelska av svenska ordet orosanmälan. Ordet 
mandatory report på engelska betyder obligatorisk rapport på svenska. Mandatory 
report används i sammanhang som åsyftar att det enligt lag är obligatoriskt att anmäla 
oro kring barn som far illa, vilket då motsvarar anmälningsplikt i svenska språket. Vid 
samtliga sökningar valdes ordet report istället för mandatory report eftersom syftet 
med genomförd litteraturstudie även inkluderade sjuksköterskor från länder där det 
inte är lag på att anmäla sin oro gällande ett barn som far illa. Engelska ordet child 
maltreatment betyder barnmisshandel på svenska. Child maltreatment står för olika 
betydelser i svenska språket: barnmisshandel, vanvård, försummelse, fysiskt och 



 

 18 

psykisk misshandel. Med anledning av detta valdes åtskilliga sökord för att få fler 
fynd i respektive databas och sökning. 
 
Valet av databaser var att inkludera databaser som var avsedda för ämnet omvårdnad, 
där artiklar om vård och medicin fanns (Forsberg & Wengström, 2016). Valet blev 
Cinahl, PubMed och Medline. Det gjordes en begränsning till enbart tre databaser för 
att andra databaser som rörde andra professioner skulle sorteras bort. Valet av enbart 
tre databaser kan ha gjort att artiklar som kunde besvara syftet ur ett annat perspektiv 
ej fångades vilket kan bli en nackdel. Efter valet av databaser påbörjades systematiska 
sökningar. För att få korrekta och pålitliga översättningar av medicinska söktermer 
användes MeSH (Karolinska institutet, u.å). Därefter valdes sökord som var relevanta 
till syftet. Således exkluderades flertal artiklar redan vid granskning av titeln, vilket 
möjligtvis hade kunnat undvikas genom mer specifika sökord. De valda sökorden gav 
många relevanta artiklar trots artiklar exkluderades. Initialt påbörjades sökningar efter 
artiklar som var publicerade inom en femårsperiod, dock resulterade det i för få träffar 
av relevanta artiklar till syftet. Därför blev ett inklusionskriterie att artiklarna skulle 
vara publicerade från år 2010 till nutid.  
 
Eftersom systematiska sökningar gjordes, användes varje sökord likadant i varje 
databas, därmed gav det mer trovärdighet och pålitlighet. Valet av booleska 
operatorn AND användes för att göra begränsningar i sökningarna. Tunkering 
användes för att få så många böjelser till sökorden som möjligt, vilket skulle ge fler 
fynd av artiklar. Vidare inkluderades forskning från hela världen på grund av att det 
finns för lite forskning om ämnet i Sverige och norden. Inkluderingen av forskning 
kring ämnet från hela världen har visat att ämnet är relevant i en global kontext. 
Exklussionkriter var att inte involvera andra professioner än sjuksköterskor. Därmed 
användes ordet nurse i samtliga sökningar, för att få enbart träffar som beröde 
sjuksköterskor. Dock genererade sökordet till resultatartiklar med andra 
yrkesproffesioner. I genomförd litteraturstudier har enbart sjusköterskors synpunkter 
granskats i de resultatartiklar där fler proffesioner förkommer.  
 
Artiklarna granskades individuellt, vilket kan ses som en styrka för resultatet. Vid 
granskning av artiklarna användes olika markeringar ämnade för syftet. Därefter 
jämfördes markeringarna med varandra för att se likheter och olikheter. Efter den 
individuella granskningen jämfördes samtliga resultatartiklar där likheter kunde 
identifieras. Det kan ge en trovärdighet och styrka till resultatet.  
 
Resultatet består av 11 kvalitativa och två kvantitativa vetenskapliga artiklar. Först 
var ett inklussionskriterie att enbart ha kvalitativa artiklar, vilket kan ses som en 
svaghet till litteraturstudien, då kvantitativa artiklar med relevans till syftet valdes 
bort. I sökningar med sökorden qual samt qualitative påträffades dock kvantitativa 
artiklar. Det gjordes därmed en bedömning och övervägande om kvantitativa artiklar 
skulle inkluderas till resultatet. Två kvantitativa artiklar valdes att tas med, för att 
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bekräfta och ge överförbarhet till de kvalitativa artiklarna, vilket gav mer styrka till 
litteraturstudiens resultat. 
 
Sju artiklar var av grad I, vilket är en bemärkelse på att artiklarna är av god kvalité. 
Sex artiklar var av grad II, vilket betyder att artiklarna är av acceptabel kvalité. 
Styrkan i artiklarna är att syftet besvaras på en hög grad av kvalité, även att flertalet 
artiklar bekräftade varandra, vilket ger ett mer pålitligt och överförbart resultat. I två 
av artiklarna genomfördes studier i länder där det inte är lag att anmäla sin oro att 
barn far illa, vilket kan ses som en brist. Dock har sjuksköterskorna även i dessa fall 
fortfarande sin profession etiska koder och plikt att förhålla sig till.  
 
Efter granskning av alla artiklarna valdes tre huvudrubriker som avspeglar Houses 
(1988) definition av stöd. Houses (1988) definition av stöd valdes för att ge styrka till 
huvudrubrikerna samt enklare sortering av underrubriker. Reflektion under hela 
arbetsprocessen gjordes, för att fördjupa förståelse och kunskap kring ämnet och ge en 
tillförlitlighet i litteraturstudien som svarar till syftet.  
 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet analyserades utifrån Houses (1988) definition om stöd, vilket har gav tre 
huvudfynd som sjuksköterskors behöver stöd i vid beslutet av att göra en 
orosanmälan, vid misstanke om att ett barn far illa. Resultatet redogör ett behov av 
emotionellt stöd i form av känslor och relationer, ett informativt stöd i form av 
kunskap och erfarenheter och slutligen ett instrumentellt stöd i form av organisatorisk 
hjälp och teamarbete. Underkategorierna kommer att diskuteras nedan. 
 
 

Emotionellt stöd i form av känslor och relationer 

I resultatet framkom det att sjuksköterskors rädslor kring anmälan vid misstanke om 
att ett barn far illa utgjorde ett hinder för att göra en orosanmälan, vilket behövs stöd 
i. Sjuksköterskor har anmälningsplikt enligt (SFS 2001:453). Resultatet får stöd i 
tidigare studier av Fraser et al. (2010) som beskrev att avsaknad av emotionellt stöd 
gjorde att misstankar om barn far illa inte anmäldes till barnskyddsmyndigheter trots 
anmälningsplikt och etiska koder.  
 
Huvudfynd i resultatet visade på att sjuksköterskor var rädda för att anmäla, bland 
annat på grund av hämndlystenhet hos förövaren. Rädsla för hot och aggressivitet från 
förövaren, få vittna i rättegång och göra felbedömningar var centrala rädslor. 
Sjuksköterskor betonade i resultatet att emotionellt stöd behövs för att sjuksköterskor 
ska våga göra en orosanmälan, vilket styrks i studien av Engh Kraft och Eriksson 
(2014) och Sathiadas et al. (2018) som visar att utsatthet och rädslor kan påverka om 
anmälningsprocessen följs eller ej. Engh Kraft och Eriksson (2014) visar i sin studie 
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att sjuksköterskor har blivit bemötta med aggressioner från förövaren efter en 
orosanmälan. Likheter finns hos andra professioner som tandläkare och lärare som 
påvisar att även de har liknande rädslor som sjuksköterskor har av att göra en 
orosanmälan (Bell & Singh, 2017; Bjørknes et al., 2018). Enligt Socialstyrelsen 
(2014a) får sjuksköterskor inte vara anonyma vid en orosanmälan. Resultatet visar att 
sjuksköterskor hade rädslor över att inte få vara anonyma vid en anmälan vilket 
påverkade anmälningsprocessen.  
 
Enligt Hjern (2016) påverkar normer och synsätt på hur olika yrkesgrupper och 
individer ser på barn i missförhållanden. Resultatet visar på att normer och 
värderingar hade en betydande roll för sjuksköterskors syn om en orosanmälan skulle 
göras. Resultatet lyfter att emotionellt stöd behövs för att sjuksköterskor ska 
åsidosätta sina egna värderingar och normer och utgå ifrån att handla normkritiskt. 
Feng et al. (2012) styrker resultatet och anser att sjuksköterskor måste få stöd i att 
hitta en balans mellan etiska principer, synpunkt och egna värderingar. Studien av 
Garneau (2016) understryker att hälso- och sjukvårdspersonal ska vara öppna för 
olika verkligheter, där kulturella och sociala perspektiv tillmötegås. Studien påpekar 
att sjuksköterskor ska kritiskt analysera olika uppfattningar, antagande och 
förväntningar sjuksköterskor har. Garneau (2016) poängterar att genom att 
sjuksköterskor är självkritiska med sina uppfattningar, ökar kompetensen för 
sjuksköterskor.  
 
 
Informativt stöd i form av kunskap och erfarenheter 

Litteraturstudien redovisar att sjuksköterskor hade svårigheter att identifiera när ett 
barn far illa. Sjuksköterskor behöver stöd att få ökad kunskap i form av utbildning 
kring barnmisshandel och vad som klassas som fysiskt- och psykiskt våld samt 
varnvård och försummelse. Sjuksköterskor i litteraturstudien ansåg att utbildning kan 
öka sjuksköterskors förståelse och stärka dem vid identifiering av barn som misstänks 
fara illa vilket främjar anmälningsprocessen.  
 
Resultatet redogör att brist på informativt stöd genom utbildning gällande barn som 
far illa, påverkade sjuksköterskors beslut att göra en orosanmälan. Har inte 
sjuksköterskor kunskap om identifiering kan flertalet barn förbises och en fortsatt 
utsatthet fortlöpa. I studien av Bjørknes et al. (2018) påvisas att även tandläkare 
påverkades av bristfälliga kunskaper gällande barnmisshandel. Det finns således ett 
samband mellan brist på kunskap och att inte göra en orosanmälan. 
 
Fortsättningsvis understryker resultatet att sjuksköterskor behöver utbildning då det 
finns en stark koppling mellan utbildning, ökade kunskaper och förståelse, vilket är en 
förutsättning för att fler barn ska skyddas. Studien av Tanoue et al. (2017) styrker att 
sjuksköterskors förståelse och kunskaper utvecklades positivt genom utbildning kring 
barnmisshandel oavsett tidigare erfarenheter och kunskaper. Tanoue et al. (2017) 
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studie belyste att sjuksköterskor som både hade erfarenhet av att möta barn som far 
illa och dessutom fick utbildning ökade sin förståelse och kunskap avsevärt vilket 
främjade sjuksköterskor att göra en orosanmälan.  
 
Litteraturstudien lyfter även att erfarenhet kan vara avgörande för att identifiera och 
att göra en anmäla på barn som lever i missförhållanden. Utifrån resultatet behövs 
informativt stöd i form av erfarenhet, då sjuksköterskor med lång arbetserfarenhet kan 
ge stöd till kollegor med mindre arbetserfarenhet. I resultatet framkommer det att 
längre arbetslivserfarenheten av att möta barn ansågs vara till stöd för sjuksköterskor 
samt gav sjuksköterskor mer trygghet i samband när en orosanmälan behövde göras. 
Mindre erfarenhet av att möta barn gav sjuksköterskor mer osäkerhet i sitt 
handlande. Hela 89 procent av sjuksköterskorna i studien av Herendeen et al. (2014) 
berättade att de sett minst ett fall av barn som far illa i sin karriär, vilket upplevdes ge 
stöd åt det professionella handlandet i nästa fall.  
 
I genomförd litteraturstudie framkommer det att sjuksköterskors negativa erfarenheter 
av att göra en orosanmälan hade betydelse för hur framtida fall hanteras. Dåligt 
bemötande av myndighet samt hot av förövaren var några negativa erfarenheter. 
Osäkerhet och rädsla för att göra en orosanmälan var några konsekvenser av negativa 
erfarenheter vilket påverkade sjuksköterskor handlande. Dahlberg (2014) belyser 
däremot att lång erfarenhet inte alltid är ett bra stöd, då en granskning av nya 
situationer görs genom gamla fall och sjuksköterskor inte ser utifrån nya perspektiv 
och möjligheter. Resultatet betonar vikten av stödjande reflektion mellan kollegor, där 
tidigare fall om barn som far illa diskuteras, vilket leder till minskad osäkerhet. 
Resultatet påvisar att minskad osäkerhet ger sjuksköterskor stöd till att göra en 
orosanmälan. I tidigare studier av Paterson och Chapman (2013) är reflektion 
grundläggande för att lära sig av erfarenheter och är centralt för att utveckla och 
upprätthålla kompetens. Syftet med reflektion är att ta reda på vad som är känt och 
lägga till ny information vilket utmynnar i högre förståelse och kunskap (Paterson & 
Chapman, 2013). Reflektion med kollegor av tidigare erfarenheter av att möta barn, 
kan därmed stödja samt stärka sjuksköterskor i praxis. I resultatet framkom det att 
arbetsförhållanden inte alltid gav sjuksköterskor utrymme till reflektion, vilket kunde 
hämma sjuksköterskors identifiering att påbörja en anmälningsprocess.  
 
 
Instrumentellt stöd i form av organisatoriskt och temaarbete 

Resultatet visar att sjuksköterskor ansåg att det fanns för lite stöd på organisatorisk 
nivå. Sjuksköterskor uttryckte att även att om lagar, plikter och en anmälningsplikt 
fanns, kunde information kring arbetsbeskrivning och riktlinjer variera sig beroende 
på vilken vårdenhet sjuksköterskor befann sig på. Studien av Fraser et al. (2010) 
styrker resultatet som menar olika förutsättningar sjuksköterskor har påverkar 
anmälningsprocessen. Dock påstår Fraser et al. (2010) att om sjuksköterskor inte vet 
hur, var och när en orosanmälan ska göras, resulterar det till att många 
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orosanmälaningar förblir orapporterade, trots lagar och etiska koder. Fraser et al. 
(2010) anser att det beror på bristfälligt organisatoriskt stöd. Enligt Socialstyrelsen 
(2014a) behöver sjuksköterskor ha kunskap om riktlinjer, hur barn far illa kan 
identifieras, plikt och lagar.  

Resultatet i genomförd litteraturstudie belyser behovet av stöd i det organisatoriska 
systemets uppbyggnad. Genom att sjuksköterskor får stöd i form av tydligare och 
lättåtkomliga riktlinjer, mindre tidskrävande anmälningsprocess och förbättrade 
arbetsbeskrivningar, kan det ge sjuksköterskor mer säkerhet till att göra en 
orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa. Tidigare studier av Arruda Rolim 
et al. (2014) styrker resultatet i förbättrade arbetsbeskrivningar. Arruda Rolim et al. 
(2014) visade att när det fanns färdiga anmälningsformulär nära till hands för 
sjukvårdspersonal ökade sannolikheten avsevärt att oro rapporterades till en 
barnskyddsmyndighet.  

I resultatet uttryckte sjuksköterskor att de ville ha återkoppling efter varje anmält fall 
av barn som far illa, vilket hade stärkt sjuksköterskors förtroende till myndigheter och 
gett stöd till att orosanmälningarna görs. Studien av Lines et al. (2016) påpekar även 
att sjuksköterskor har misstro gentemot samhällets olika insatser för att hjälpa ett barn 
i fara och att de vill ha återkoppling. I en studie av Herendeen et al. (2014) ansåg dock 
sjuksköterskor att de har ett stort förtroende för myndigheter och att sjuksköterskorna 
redan tyckte sig vara tillräckligt informerade och uppdaterade.   

Utifrån resultatet finns det varierande syn på vem som bär ansvaret att anmäla sin oro 
till myndigheten. Resultatet lyfter att ett betydande antal sjuksköterskor ansåg att det 
är läkarens ansvar att göra en orosanmälan, oavsett vem som har identifierat barn i 
fara. Resultatet poängterar vikten av att veta vem som bär ansvaret i att göra en 
orosanmälan i ett multidisciplinärt team. Socialstyrelsen (2014a) och lagen om 
anmälningsskyldighet (SFS 2001:453) säger dock att ingen kan ta över en annans 
orosanmälan. Utifrån Young och Nelson-Gardell (2018) styrker resultatet att 
möjlighet till god kommunikation kan leda till starkare sammanhållning i teamet och 
möjliggöra upptäckt av barn som far illa. Däremot belyser Young och Nelson-Gardell 
(2018) att det informativa stödet inte alltid tillgodoses, då professioner mellan olika 
enheter har olika riktlinjer och lagar att förhålla sig till. 

 
 
Konklusion och implikation 
Sjuksköterskor behöver stöd i att göra en orosanmälan. Sjuksköterskor behöver 
informativt stöd i form av kunskap och erfarenhet. Ökad kunskap genom utbildning 
stärker sjuksköterskors förståelse och identifiering av barn som far illa. Längre 
arbetslivserfarenhet har visat att sjuksköterskor är mer säkra i anmälningsprocessen, 
då sjuksköterskor har sett och hört barn i missförhållanden i tidigare fall. Därmed är 
det viktigt att ge stöd till sjuksköterskor där arbetserfarenheterna inte är lika 
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lång. Sjuksköterskor behöver känslomässigt stöd vid misstanke om ett barn far illa, då 
sjuksköterskor har en rädslor till förövaren, vilket härleder till att sjuksköterskor inte 
alltid vågar göra en orosanmälan. Amälningsplikten innebär att den som gör en 
orosanmälan inte får vara anonym (SFS 2001:453). Hade dock sjuksköterskor fått 
vara anonyma hade de möjligtvis kunnat medföra att sjuksköterskor vågade anmäla i 
större utsträckning än idag då hot av förövare hade undgåtts. Ett emotionellt stöd av 
kollegor kan stödja sjuksköterskor före och efter en anmälan då rädslor reduceras och 
ökad trygghet kan upplevas.  

Vidare behövs instrumentellt stöd, där kollegialt stöd är avgörande för sjuksköterskors 
hantering av en anmälningsprocess. Vid kollegialt stöd ges trygghet, då 
sjuksköterskor kan rådfråga med varandra om identifiering av ett barn i fara stämmer 
med sin egen uppfattning. Även ska samtliga i ett multidisciplinärt team vara eniga 
om att vem som bär ansvaret att göra en orosanmälan på barn som far illa. Tydliga 
och lättillgängliga riktlinjer kring att göra en orosanmälan stärker sjuksköterskor 
arbete vilket leder till mindre tidskrävande anmälningsprocess och sjuksköterskor vet 
när, var och hur anmälan ska gå till.  

Vidare forskning behövs kring ämnet, för att utöka stödet till sjuksköterskor, men 
även fördjupa kunskaper om barn som far illa. Implikationer som kan tas med i praxis 
är att information om barn som far illa behöver stärkas till sjuksköterskor i alla 
vårdenheter och sammanhang. Det är viktigt att sjuksköterskor förstår att barn som far 
illa inte behöver vara patient, utan kan vara anhörig till den som vårdas. Regelbundna 
utbildningar, där olika fallbeskrivningar lyfts samt reflektion kring barn som far illa 
bör impliceras i praxis. Även ett öka det instrumentella stödet till sjuksköterskor, där 
organisatören tar sitt ansvar för tydliga riktlinjer och arbetsbeskrivningar vid 
bemötande av barn i missförhållanden. Utifrån informativt stöd kan kunskap kring 
anmälningsprocessen föras in på utbildningsnivå på sjuksköterskeutbildningen, vilket 
kan leda till att en ökad trygghet att göra orosanmälan i praxis senare. Avslutningsvis 
bör fördjupade kunskaper kring olika stöd som kan främja sjuksköterskors 
omvårdnadsarbete belysas ytterligare, för att fler barn ska skyddas. 
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Bilaga A: Sökordsöversikt 
 
 

 
 
 
 

Sökord CINAHL PUBMED MEDLINE 

Sjuksköterska Nurs* Nurs* Nurs* 

Upplevelse/erfarenhet Experienc* Experienc* Experienc* 

Upplevelse/erfarenhet Experience Experience Experience 

Stöd Support* Support* Support* 

Rapport Report* Report* Report* 

Barnmisshandel Child maltreatment Child maltreatment Child maltreatment 

Barnmisshandel Child abuse Child abuse Child abuse 

Försummelse Neglect Neglect Neglect 

Kvalitativ Qual* Qual* Qual* 

Kvalitativ Qualitative Qualitative Qualitative 

Socialt stöd Social support Social support Social support 

Hinder Barrier Barrier Barrier 

Barnskydd Child protection Child protection Child protection 
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Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

7/1-2020 Medline 

Nurs* AND experienc* AND 
support* AND report* AND child 
maltreatment or child abuse or 
neglect AND qual*. 
Limits: 2010-2020, peer- review, 
abstract tillgänglig, engelska. 184 129 11 5 

9/3-2020 Cinahl 

Nurs* AND experienc* AND 
support* AND report* AND child 
maltreatment or child abuse or 
neglect AND qual*. 
Limits: 2010-2020, peer- review, 
abstract tillgänglig, engelska. 
 15 15 3 2 

10/3-2020 PubMed 

Nurs* AND experienc* AND 
support* AND report* AND (child 
maltreatment or child abuse or 
neglect) AND qual*. 
Limits: 2010-2020, abstract 
tillgänglig, engelska. 90 73 8 1(2*) 

11/3-2020 PubMed 

Social support AND Child 
maltreatment AND nurs* AND 
report*. 
Limits: 2010-2020, abstract 
tillgänglig, engelska. 7 7 3 0(2*) 

11/3-2020 Medline 

Social support AND child 
maltreatment AND nurs* AND 
report*. 
Limits: 2010-2020, peer- review, 
abstract tillgänglig, engelska. 9 9 2 0(1*) 

15/3-2020 Cinahl  

Social support AND Child 
maltreatment AND nurs* AND 
report*. 
Limits: 2010-2020, peer- review, 
abstract tillgänglig, engelska. 7 7 2 1(1*) 

15/3-2020 Cinahl 

Nurs* AND child maltreatment or 
child abuse or neglect AND 
report* AND experience AND 
barrier AND qualitative. 
Limits: 2010-2020, peer- review, 
abstract tillgänglig, engelska. 2 2 2 0 

15/3-2020 Pubmed 

Nurs* AND child maltreatment or 
child abuse or neglect AND 
report* AND experience AND 
barrier AND qualitative. 
Limits: 2010-2020, abstract 
tillgänglig, engelska. 46 38 3 1 
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15/3-2020 Medline 

Nurs* AND child maltreatment or 
child abuse or neglect AND 
report* AND experience AND 
barrier AND qualitative. 
Limits: 2010-2020, peer- review, 
abstract tillgänglig, engelska. 7 7 2 0 

17/3-2020 Cinahl 

Child abuse AND nurs* AND 
child protection AND support*. 
Limits: 2010-2020, peer- review, 
abstract tillgänglig, engelska. 23 23 3 1 

17/3-2020 Pubmed 

Child abuse AND nurs* AND 
child protection AND support*. 
Limits: 2010-2020, abstract 
tillgänglig, engelska. 113 89 9 1(5*) 

17/3-2020 Medline 

Child abuse AND nurs* AND 
child protection AND support*. 
Limits: 2010-2020, peer- review, 
abstract tillgänglig, engelska. 33 33 3 1(2*) 
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Bilaga C: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Barett, E., Denieffe, S., Bergin, M. & Gooney, M. (2016). An exploration of paediatric nurses’ 
views of caring for infants who have suffered nonaccidental injury. Journal of Clinical Nursing, 
26(15-16), 2274-2285. https://doi.org/10.1111/jocn.13439  

Land  
Databas 

Irland  
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors syn på omvårdnad av barn som drabbats av icke 
olycksorsakad skada. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats 	
Semistrukturerade intervjuer  

Urval 10 sjuksköterskor som arbetade på en pediatrisk enhet medverkade i studien. Kriterier för att vara 
med i studien var att de skulle ha minst två års arbetslivserfarenhet samt vårdat barn som drabbats 
av icke olycksorsakad skada 

Datainsamling Datainsamlingen pågick under en 8 månaders period. Semistrukturerade intervjuerna innefattade 
ett visst antal frågor för att besvara syftet med studien varpå respondenterna gavs möjlighet att 
berätta fritt om deras erfarenheter. 	

Dataanalys Data analyserades efter en rammetod av Ritchie & Spencer (1993) vilket innebar en kartläggning 
av data där viss data sållades bort och bildade nyckelteman och subteman. Samtliga intervjuer 
spelades in och transkriberades. Data analyserades ett upprepade tillfällen och resultatet utgjordes 
av fyra huvudteman. Intervjuerna avidentifierades och benämndes P1-P10, för att skydda 
respondenten. 	

Bortfall Inga nämnda bortfall 

Slutsats Att jobba med barn och familjer uppgav sjuksköterskorna vara väldigt utmanande i vissa fall. 
Blandade känslor uppstod när barn som på något vis skadades av sina föräldrar. Samtidigt som det 
var viktigt att vara professionell var det svårt att sätta känslor åt sidan. Vidare berättade flera av 
sjuksköterskorna att jobbiga känslor präglade dem utanför arbetstid i långa perioder. Samtliga 
sjuksköterskor var eniga om att det viktigaste stödet de hade i svåra arbetsförhållanden var 
kollegorna. Det absolut viktigaste för att underlätta arbetet med barn som far illa var enligt 
samtliga sjuksköterskor att få mer kunskap och utbildning kring området. 	

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) får artikeln 41 poäng vilket motsvarar 85%, 
grad I.  	



BILAGA C 

 

Artikel 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Borimnejad, L. & Koshnavay Fomani, F. (2015). Child 
abuse reporting barriers: Iranian nurses’ experiences. Iranian Red Crescent Medical Journal, 
17(8), 1-7. https://doi.org/10.5812/ircmj.22296v2   

Land  
Databas 

Iran 
Medline 

Syfte Syftet med studien var att undersöka iranska sjuksköterskors erfarenheter av att anmäla 
barnmisshandel och utmaningarna kring det. 	

Metod:  
Design 

Kvalitativ design med konventionell innehållsanalys. 	

Urval Totalt 16 sjuksköterskor medverkade i studien varav en sjuksköterska jobbade på ett barnsjukhus 
och resterande 15 arbetade på andra allmänna sjukhus. Urvalet skedde  utifrån intresse hos de 
medverkande och sjuksköterskor som hade tidigare erfarenhet av barn i fara var en 
inklusionskriterie. 	

Datainsamling Insamling av data skedde genom semistrukturerade intervjuer i fysiska möten och via telefon. 
Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter. Första frågorna som ställdes till respondenten var 
generella frågor om ämnet, som sedan blev mer detaljerade utefter utifrån sjuksköterskornas 
tidigare svar. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades därefter.  

Dataanalys Graneheim and Lundman’s metod användes vid för dataanalysen. Respondenternas svar 
transkriberades i direkt anslutning till avslutad intervju. Mättnad uppnåddes efter intervju 11, dock 
genomförde samtliga intervjuer, därpå texten blev kodad till enighet uppnåddes. 	

Bortfall Inga nämnda bortfall 

Slutsats Studien belyser vad som påverkar sjuksköterskans beslut att anmäla ett barn som far illa. Enligt 
studien var brist på kunskap den största orsaken till att fall förblev orapporterade. Sjuksköterskor 
upplevde en bristfällig kunskap om vad våld mot barn innebär, identifiering av våld mot barnet 
samt kunskapsbrist kring det juridiska var centralt. Tidigare negativa konsekvenser av att anmäla 
att ett barn far illa hade likaså stor betydelse, vilket gick i hand med rädslor, skuldkänslor och 
osäkerhet på grund av sjuksköterskans tidigare erfarenheter av att anmäla. Avslutningsvis belyses 
att det sociokulturella även har en inverkan då Irans styrs av religiösa ordningar. Mannen har 
vårdnaden om barnet och enligt lagen får mannen bestämma allt rörande barnet. Iran har ingen 
lagstiftning om anmälningsplikt.	

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) får artikeln 37 poäng vilket motsvarar 77 %, 
grad II. 
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Artikel 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Dahlbo, M., Jakobsson, L. & Lundqvist, P. (2017). Keeping the child in focus while supporting 
the family: Swedish child healthcare nurses experiences of encountering families where child 
maltreatment is present or suspected. Journal of Child Health Care, 21(1), 103-111. 
https://doi.org/10.1177/1367493516686200 

Land  
Databas 

Sverige 
Medline 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att möta familjer där barn misstänks eller 
uppenbarligen far illa. 	

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats utifrån Graneheim and Lundman (2004) analys. 
 

Urval 15 sjuksköterskor från sex olika barnsjukhus uppfyllde inklusionskriterierna. Inklusionskriterier 
för respondenterna var att de skulle ha minst sex månaders arbetslivserfarenhet inom 
barnsjukvård samt att de arbetat med familjer där barn misstänktes eller uppenbarligen far illa. 
Av de 15 sjuksköterskorna valde åtta sjuksköterskor att medverka. 	

Datainsamling Intervjun bestod av öppna frågor, där respondenterna kunde utveckla och ge exempel i sina svar. 
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades därefter 	

Dataanalys Samtliga intervjuer analyserades med kvalitativ antas utifrån Graneheim & Lundman (2004). 
Författarna läste intervjuerna individuellt för att få en djupare förståelse. Därefter diskuterade 
innehållet till konsensus nåddes. Koder och kärnämnen bildades. 	

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Enligt studien menade samtliga sjuksköterskor att det viktigaste för dem var att barnet var i fokus 
samtidigt som familjen stöttades då de bedriver familjecentrerad vård. Sjuksköterskorna 
överväger i många fall vad som är bäst för barnet då barnen kan uppleva obehag när föräldrarna 
får kännedom om misstankarna. Osäkerhet och mycket emotionella känslor infinner sig ofta hos 
sjuksköterskorna varpå samtliga sjuksköterskor menade på att reflektera med kollegorna var 
betydelsefullt för att göra en orosanmälan. 	

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) får artikeln 38 poäng vilket motsvarar 79,1%, 
grad II. 	
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Artikel 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Elarousy, W. & Abed, S. (2019). Barriers that inhibit reporting suspected cases of child abuse and 
neglect among nurses in a public hospital, Jeddah, Saudi Arabia. Eastern Mediterranean Health 
Journal, 25(6), 413-421. https://doi.org/10.26719/emhj.18.055   

Land  
Databas 

Saudiarabien 	
Medline 	

Syfte Syftet var att undersöka vad som hindrade sjuksköterskor att göra orosanmälan på barn som 
misstänktes fara illa. 	

Metod:  
Design 

En kvantitativ studie med deduktiv ansats. 

Urval Rekryteringen av deltagare till studien skedde via en icke sannolikhet bekväm 
provtagningsteknik. Det var 145 sjuksköterskor som deltog i studien i King Abdulaziz Medical 
City, Jeddah, Saudiarabien. 	

Datainsamling Strukturerad frågeformulär i tredelar användes, vilket samlades in en vecka senare.	

Dataanalys Tillförlitlighet gjordes med hjälp av Cronbachas Alpha-test. Data kodades och analyserade med 
SPSS version. Inkommande resultat visades i en tvärställning. 	
Uppgifterna kodades och bereddes för analys med SPSS version. Resultaten visades i en 
tvärställning. Chi-kvadrat-test användes för att jämföra skillnader. Ett P-värde <0,05 ansågs 
statistiskt signifikant. 	

Bortfall Inga nämnda 

Slutsats Åtgärder för att rapportera barn som far illa behövs. Åtgärder som utbildningsprogram till 
sjuksköterskor rekommenderas. 	

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) får artikeln 38 poäng vilket motsvarar 79,1%, 
grad II. 	
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Referens Feng, J.-Y., Fetzer, S., Chen, Y.-W., Yeh, L. & Huang, M.-C. 
(2010). Multidisciplinary collaboration reporting child abuse:a grounded theory study. Internation
al Journal of Nursing Studies, 47(12), 1483-1490. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.05.007  

Land  
Databas 

Taiwan  
PubMed  

Syfte Syftet var att undersöka olika erfarenheter och perspektiv av yrkesverksamma inom vården vid 
rapportering av barnmisshandel.  

Metod:  
Design 

En systematisk kvalitativ studie med en grounded theory ansats.  
	

Urval 21 yrkesverksamma personer inom fyra olika yrkesområden medverkade. Fem psykologer, fem 
sjuksköterskor, sex socionomer och fem lärare. 	

Datainsamling Författarna använde sig av intervjuer främst via direkt kontakt, men även över telefon. 
Intervjuerna varade ca 60 - 90 minuter. En intervjuguide användes för att ge deltagarnas 
perspektiv och upplevelser på tvärvetenskapligt samarbete inom barnmisshandel. Intervjuguiden 
innefattade sex öppna frågor.  

Dataanalys Dataanalysen inleddes med öppen kodning. Kodning genomfördes i samband med varje avslutad 
intervju för att identifiera begrepp, dimensioner och egenskaper i data. Vidare följdes kodningen 
av axiell och selektiv kodning. Den bearbetades för att bryta ner, undersöka, jämföra, 
kategoriseras och integreras i text. Detta gav kategoriska teman med underkategorier och en 
kärnkategori som belyser respondenternas upplevelser och erfarenheter av att arbeta med barn som 
far illa.  

Bortfall Inga nämnda 	

Slutsats I studien framkommer det att avvikelse mellan praxis och policy i ett team när det handlar om 
rapportering av barnmisshandel. System behövs för uppmuntran till teamarbete för rapportering av 
barnmisshandel. Professionella utbildningar om ansvar, roller, färdigheter, hastighet och 
teamarbete behövs, enligt författarna.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) får artikeln 38 poäng vilket motsvarar 79%, 
grad II.  
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Referens Kuruppu, J., Forsdike, K. & Hegarty, K. (2018). ‘It’s a necessary evil’: experiences and 
perceptions of mandatory reporting of child abuse 
in Victorian general practice. Australian Journal of General Practice, 47(10), 729-
733. https://doi.org/10.31128/AJGP-04-18-4563  

Land  
Databas 

Australien  
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska erfarenhet och hur olika uppfattningar sjuksköterskor har vid rapportering 
av barn som far illa.   
	

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer	

Urval Till studien valdes 17 sjuksköterskor ut från Victoria regionen. Urvalet skedde via snöbollsurval 
utifrån annonser.  

Datainsamling  Semistrukturerade intervjuer gjordes på sjuksköterskor och läkare via via telefon (14 st) eller via 
direkta möten (3 st). Intervjuerna spelades in och varade omkring 42 minuter vardera.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades som bildade teman med hjälp av induktivt tillvägagångssätt. Texten 
kodades med hjälp av NVivo (QSR International), därefter kategoriserades teman utifrån koderna. 
Texten granskades och transkriberades av författarna	

Bortfall Inga nämnda  

Slutsats Sjuksköterskor bär på en stor emotionell tyngd vid beslut om att göra orosanmälningar när barn far 
illa, vilken behöver diskuteras. Fler stöd behövs för att sjuksköterskor ska göra en orosanmälan, 
men även utbildning om anmälningsprocessen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) får artikeln 40 poäng vilket motsvarar 83%, 
grad I.  
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Referens Lines, E. L., Hutton, E. A. & Grant, J. (2019). Navigating and negotiating meanings of child abuse 
and neglect: sociocultural contexts shaping Australian nurses’ perceptions. Health and Social 
Care in the Community, 28(3), 941-949. https://doi.org/10.1111/hsc.12925   

Land  
Databas 

Australien 
Medline 

Syfte Syftet med studien var att ge en inblick i sjuksköterskans förståelse av övergrepp mot barn och hur 
vårdpersonalen ska informera, rapportera och stödjas vid barnmisshandel.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats – Socialkonstruktivism.  
Semistrukturerade, djupgående intervjuer.  

Urval 22 intervjuer gjordes på 10 - 40 års erfarna kliniker runt om Australien under år 2016-2017. 
Deltagarna hade minst 10 års erfarenhet inom omvårdnad och var enbart kvinnliga sjuksköterskor 
som arbetade med barn. Deltagarna blev rekryterade genom stickprov och gjordes via annonser 
som var publicerade av seriösa organisationer.  

Datainsamling Datainsamling gjordes genom semistrukturerade, djupgående intervjuer, som varade mellan 60 - 
90 minuter. Intervjuerna gjordes antingen genom direkt kontakt (15 stycken), telefon (5 stycken) 
eller via Skype (2 stycken), detta berodde på avståndet mellan författare och deltagare.  

Dataanalys Transkriptioner lästes ett flertal gånger och kodades induktiv med NVivo-programvara därefter. 
Texten kodades som beskrivande först, som sedan ändrades till process- och holistiska koder. 
Koder sammansattes vilka bildade fyra tydliga teman. För att säkerställa att koder samt de fyra 
teman var bekräftelsebara och representativa så träffades forskarna regelbundet under 
dataanalysen. Slutligen kunde koder, teman och följande fynd kopplas till att tolkningar av data är 
kopplade till sociokulturella sammanhang.  

Bortfall 1 bortfall efter transkriberad intervju.   
Slutsats Sjuksköterskornas egna värderingar, inställningar och åsikter har en stor påverkan på hur en 

situations där barn som är utsatta för övergrepp bemöts och hanteras. I studien visar det på att 
sociokulturella sammanhang påverkar sjuksköterskans sätt att hantera barn som blir utsatta. 
Sjuksköterskan ska ha ett kritiskt förhållningssätt till att reflektera över förståelsen av övergrepp 
mot barn för att kunna främja barnets säkerhet. För att underlätta sjuksköterskans arbetsuppgifter 
att hantera barn som blir utsatta måste organisatoriska och strukturella arbetsuppgifter finnas för 
att underlätta arbetet och förståelsen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) får artikeln 39 poäng vilket motsvarar 81%, 
grad I.  



BILAGA C 

 

Artikel 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Saltmarsh, T. & Wilson, D. (2016). Dancing around families: neonatal nurses and their role in 
child protection. Journal of Clinical Nursing, 26(15-16), 2244-2255. 
https://doi.org/10.1111/jocn.13645 

Land  
Databas 

Nya Zeeland 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska olika processer och verktyg som neonatal sjuksköterskor använder sig av 
vid skydd av barn. 	

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie med ansats av induktiv metod. Grounded theory.	

Urval Tio sjuksköterskor som arbetar på neonatalavdelningar med mer än fem års erfarenhet av 
intensivvård av nyfödda valdes ut. Studiens inklusionskriterier var att sjuksköterskor skulle ha 
kunskap om barnskydd. Exklusionskriter var sjuksköterskor som deltog i barnforskning eller 
hade arbetat med andra barnavårds tjänster. 	

Datainsamling Semistrukturerade intervjuerna med 10 sjuksköterskor, som arbetade på neonatal avdelningen. 
Intervjuerna varade mellan 60-90 minuter, där det fördes anteckningar vid varje intervju som 
sedan reflekteras.  

Dataanalys Data transkriberades och kontrollerades med en noggrannhet, samtidigt som datainsamlingen 
genomfördes. Öppna koder sorterades till materiella koder, som sedan formades in i olika teman 
med huvudkategorier och underkategorier.   

Bortfall Inga nämnda 

Slutsats Sjuksköterskor hindras av att göra en anmälan på grund av rädslan och brist på förtroendet för 
olika barnskyddstjänster. Även framförde sjuksköterskor i studien att ingen återkoppling runt 
säkerheten är efter att barnet har lämnat vårdavdelningen. För förbättring menar sjuksköterskorna 
att kunskap och teamarbete behöver utvecklas. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) får artikeln 39, poäng vilket motsvarar 81%, 
grad I. 	

 



BILAGA C 

 

Artikel 9 

 
 
Referens Schols, WA. M., De Ruiter, C. & Öry, G. F. (2013). How do public child healthcare professionals 

and primary school teachers identify and handle child abuse cases? A qualitative study. BMC 
Public Health, 13(807), 1-16. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-807 

Land  
Databas 

Nederländerna 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur lärare samt sjukvårdpersonal identifierar och anmäler 
sin oro när barn misstänks fara illa. 

Metod:  
Design 

Kvalitativa intervjuer i fokusgrupper.	

Urval Ett urval av 15 lärare, 11 sjuksköterskor, sex läkare och en rektor gjordes till studien. Det skedde 
via e-post eller ett pappersark, som delades ut till deltagarna på respektive arbetsplats. 	

Datainsamling Datainsamling skedde vid två lokala hälsovårdsorganisationer (‘Icare’ i provinsen Drenthe och 
‘Groenekruis Domicura’ i provinsen Limburg) i Nederländerna. Intervjuerna blev ljudinspelade, 
och varje intervju varade i 90 minuter. Två intervjuare höll i fokusgruppsdiskussioner, som hade 
ett väglett ämne, vilket var rapportering av övergrepp mot barn. Intervjuaren gav öppna frågorna, 
vilket gav respondenten större utrymme att tala fritt. Därefter transkriberades texten. 	

Dataanalys Texten transkriberat ett flertal gånger.  Textens teman och frågor diskuterades. En teamanalys 
gjordes för att få fram nyckelfrågor, Självständigt utvecklade den första författaren en kodbok, 
genom att identifiera problem och teman som kom upp i intervjun fanns. Som teoretisk ram 
användes I- Change-modellen. Texten diskuterades av bägge författarna tills nåd konsensus 

Bortfall Inga bortfall 

Slutsats Studien visar på hur anmälningsprocessen verkar vid barn som far illa. Studien menar på att 
anmälningsprocessen är viktig att känna till och ha som verktyg vid orosanmälan på barn som far 
illa. Viktig del att fokusera på att kommunikation enligt studien, även ökad riktlinjer när det 
gäller rapportering kring barn som far illa kan öka självförtroendet för att rapportera misstanke 
om att ett barn far illa, 	

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) får artikeln 38 poäng vilket motsvarar 79,1%, 
grad II. 	
 

 



BILAGA C 

 

Artikel 10 

 

Referens Sigad, I. L., Beker, G., Lev-Wiesel, R. & Eisikovits, Z. (2019). 
“Alone with our interpretations”: Uncertainty in child abuse 
intervention among healthcare professionals. Children and Youth Service Review, 100, 206-
213. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.02.027  

Land  
Databas 

Israel  
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att få en uppfattning av betydelsen och upplevelsen av vårdpersonalens 
arbete med barn som far illa, samt hur vårdpersonalen i Israel hanterar sin osäkerhet i olika 
situationer som gällande barn i utsatthet.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ analys ur ett socialt konstruktivistiskt perspektiv. 	
 

Urval Urvalet bestod av 20 personer där olika perspektiv från läkare (11st), vårdadministratörer (2st), 
sjuksköterskor (5st) och socialarbetare (2st) framfördes. Åldrarna var mellan 30 – 70 år med 3-46 
års erfarenhet inom barn.  

Datainsamling Djupgående intervjuer, baserad på semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades efteråt. Intervjuerna varade mellan en till en och en halv timme.  
 

Dataanalys Definiering av meningsenheter gjordes. Analyser där segment från intervjuerna kondenserades 
fram tills ett kärntema kom upp. Enskilda analyser gjordes, där självständigt konstruerade teman 
och bestämmelse för det vad som var centralt identifierades. Bearbetningen av analysen 
återupprepades och därefter slängdes teman som inte svarade till syftet. Slutligen 
genomgicks gruppdiskussion kring fynden. 

Bortfall Inga nämnda 

Slutsats Vårdpersonal upplever osäkerhet i vissa möten med barn som misstänks fara illa. I studien 
framgick tre olika faktorer som behövs för att minska osäkerheten vid mötet med barn som far 
illa.Det första var att personal ska använda sig av medicinskt arbete, det andra var att skapa en 
identitet och styrka och det tredje var att förlita sig på teamarbete. Dessa vägar var olika sätt som 
kunde förbättra situationen kring barn som far illa. I slutet av studien visar det på att användning 
av teamarbete gav bra stöd för vårdpersonal. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) får artikeln 41 poäng vilket motsvarar 85%, 
grad I. 	
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Referens Svärd, V. (2016). Assessing children at risk: Organizational and professional conditions within 
children’s hospitals. Child and Family Social Work, 22(S4), 81-91. 
https://doi.org/10.1111/cfs.12291  

Land  
Databas 

Sverige 
Chinal 

Syfte Syftet med studien var att undersöka organisatoriska och professionella arbetsförhållanden på 
fyra olika barnsjukhus i Sverige gällande barn som far illa.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
 

Urval I studien medverkade 119 Sjuksköterskor, 72 läkare, 70 undersköterskor och 34 socialarbetare. 
Totalt medverkade 295 deltagare fördelat på fyra olika verksamheter inom barnsjukvård, vilka 
var Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, drottning 
Silvias barnsjukhus i Göteborg samt barnavdelningen på Scanias Universitetssjukhus i 
Lund/Malmö.  

Datainsamling Studien pågick från april till juni år 2013 och utgjordes genom frågeformulär till vardera 
respondenten. Formuläret innehöll 22 frågor som var uppdelat i två delar. Vissa frågor hade 
graderingsskala, andra flervalsfrågor och några öppna frågor. Frågorna som ställdes gällde 
arbetslivserfarenhet, kön, ålder, utbildning kring orosanmälan, rutiner och riktlinjer samt 
erfarenhet att möta barn som far illa.   

Dataanalys Data analyserades med SPSS 22.0. Datan analyserades mellan de fyra sjukhusen eller de olika 
professionerna.  

Bortfall Inga nämnda 

Slutsats Studienvisar att kunskapen kring barn som far illa och anmälningsprocessen var varierande. 
Sjuksköterskor kände ett behov av att deras kunskaper inom området måste utvecklas. Riktlinjer 
och arbetsbeskrivningar skiljde sig mellan sjukhusen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) får artikeln 40 poäng vilket motsvarar 83,3%, 
grad I.  



BILAGA C 

 

Artikel 12 

Referens Taylor, J., Smith, P. & Taylor, J. (2016). A hermeneutic phenomenological study exploring the 
experience health practitioners have when working with families to safeguard children and the 
invisibility of the emotions work involved. Journal of Clinical Nursing, 26(3-4), 557-567. 
https://doi.org/10.1111/jocn.13486 

Land  
Databas 

Storbritannien  
Medline 

Syfte Syftet med studien var att undersöka upplevelsen hos vårdpersonal som arbetar med familjer där 
barn behöver skyddas samt känslor som infinner sig hos dem. 

Metod:  
Design 

Kvalitativa fördjupade semistrukturerade intervjuer med hermeneutisk fenomenologisk design. 	

Urval 10 respondenter från två olika enheter i Skottland medverkade. Samtlig vårdpersonal hade mellan 
7-30 års arbetslivserfarenhet. 	

Datainsamling Fördjupade semistrukturerade intervjuer implementerades för att åstadkomma data. Intervjuerna 
varade omkring 60 minuter, vilka spelades in och transkriberades därefter. 	

Dataanalys Data lästes om ett flertal gånger för att få en fördjupad förståelse därpå det bildades teman. 30 
teman bildades vilket slutligen utgjorde två huvudteman för att besvara syftet med studien. 	

Bortfall Inga nämnda 

Slutsats Huvudteman för studien var emotionella utmaningar samt emotionell hantering. Studien belyser 
komplexiteten att arbeta med familjer och barn i förskoleåldern. Sjuksköterskor menade på att 
många känslor väcktes i arbetet med familjer och barn då barnet misstänktes fara illa. Lägga 
känslor åt sidan i mötet med barn och familjer var utmanande medans stöd av kollegorna var av 
stor vikt för att kunna hantera alla känslorna i svåra situationer 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) får artikeln 40 poäng vilket motsvarar 83%, 
grad I. 
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Artikel 13 

 

Referens Tiyyagura G., Gawel, M., Koziel, R. J., Asnes, A. & Bechtel, K. (2015). Barriers and facilitators 
to detecting child abuse and neglect in general emergency departments. Annals of Emergency 
Medicine, 66(5), 447-454.  https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2015.06.020 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka sjukvårdspersonals upplevelser av screening, rapportering och 
identifiering av barn som far illa på tre allmänna akutmottagningar. 	

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer - grounded theory. 	

Urval Totalt deltog 29 personer fördelat på tre olika akutmottagningar, varav 13 var läkare, 18 
sjuksköterskor och 9 läkarassistenter. Urvalet skedde genom snöbollseffekt. 	

Datainsamling Enskilda semistrukturerade intervjuer i fysiska möten. Öppna frågor ställdes och tre ändringar 
gjordes i texten för att tydliggöra svaret av respondenten. Intervjuerna varade i genomsnitt i 17 
minuter vilka spelades in, transkriberades och respondenterna anonymiserades. Mättnad nåddes 
efter intervju 18, dock genomfördes alla intervjuer enligt planerat. 

Dataanalys Samtliga intervjuer granskades individuellt av författarna. Induktiv analysmetod användes där data 
kodades vilket bildade lämpliga teman. Kvalitativa analysprogram användes för kodning av data. 	

Bortfall Inga nämnda 

Slutsats Olika faktorer som påverkade sjuksköterskans beslut om att göra en orosanmälan var bristfälliga 
kunskaper att identifiera barn som far illa samt tillvägagångssätt för att göra en anmälan. Vidare 
uppgav sjuksköterskor att genomförandet en anmälan var tidskrävande vilket kunde prioriteras 
bort då arbetsbelastningen var väldigt hög emellanåt. Sjuksköterskor menade även att det hade 
varit önskvärt att få feedback av socialen kring de rapporterade fallen som de anmälde tidigare. 
Rädsla och osäkerhet var känslor som prägla dem ofta. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman granskningsmall (2003) får artikeln 38 poäng vilket motsvarar 79%, 
grad II 
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