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Sammanfattning Identifiering av fysisk barnmisshandel är en 

komplicerad uppgift och många misshandelsfall 
upptäcks inte av sjukvården. Det har skett en 
attitydförändring i samhället över tid, vilket har bidragit 
till en ökad anmälningsfrekvens av barnmisshandel. 
Fysisk barnmisshandel är när en vuxen vållar ett barn 
skada med eller utan tillhygge. Syftet med denna 
litteraturstudie var att belysa vilka kännetecken 
sjuksköterskan ska uppmärksamma vid kontakt med 
familjer för att upptäcka om barnet har utsatts för 
fysiskt våld. Med hjälp av tretton artiklar och en 
avhandling formades litteraturstudien. Resultatet visar 
att det finns ett stort antal varningssignaler som 
sjuksköterskan ska vara observant på vid misstanke av 
barnmisshandel. Dessa kännetecken varierar och kan 
vara allt från somatiska skador på barnet till 
föräldrarnas beteende i sociala sammanhang. Genom 
erfarenhet och utbildning inom området 
barnmisshandel, underlättas sjuksköterskans arbete i att 
särskilja situationer där ett barn blir misshandlat från en 
situation där ett barn skadas i samband med lek. Vidare 
forskning i ämnet barnmisshandel krävs för att stärka 
sjuksköterskeprofessionen och därmed fånga upp fler 
utsatta barn. 
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Abstract     The disclosure of physical child abuse is a complex task 

for the medical care. A great number of cases are never 
revealed. There is a trend of an increased reporting 
frequency of child abuse, since the general attitude in 
the society has changed. Physical child abuse is defined 
as: An adult physically harming a child with or without 
an object. The purpose of this literature study was to 
summarize what nurses on the field should look for to 
discover physical child abuse. This paper was formed as 
a result of a literature study which included 13 articles 
and 1 thesis. The literature study resulted in 
identification of a large number of relevant warning 
signals of child abuse, for example somatic injuries and 
parental behaviour in social groups. To simplify the 
nurses' work of separating cases of child abuse from 
cases of normal accidents during play, existing 
experience within this area must be disseminated by 
education. Also, further research within this area is 
required to improve the nursing profession and help a 
larger fraction of exposed children. 
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Inledning 
Hur många barn i vårt samhälle tvingas leva i rädsla för sina anhöriga på grund av att 
det inom sjukvården i Sverige finns brister i både kunskap och engagemang? Enligt 
Erlandsson (2009) missar vården vart tredje fall av barnmisshandel, främst i familjer 
med goda socioekonomiska förhållanden. Enligt Tingberg (2009) är det en stor 
utmaning inom sjuksköterskans verksamhetsområde att möta barn som är eller har 
utsatts för våld. Sjuksköterskans roll förändras från att ge omvårdnad till att även 
agera som väktare, polis och domare. Genom att bevara ett professionellt 
förhållningssätt blir en prövning för sjuksköterskans yrkesutövning då ofta brottsoffer 
och förövare befinner sig i samma rum. Enligt Cederblad (2001) finns en rädsla att 
inleda en utredning vid misstanke av barnmisshandel om inte bevisen är tillräckligt 
starka.  
 
Definitionen av begreppet barn är enligt Unicef alla människor under 18 år, om inte 
ett land föreskriver en lägre ålder för att bli myndig (Unicef, 2008). Erlandsson (2009) 
menar att de barn som utgör den mest utsatta gruppen vid misshandel, är barn som 
inte har förmågan att kommunicera med sin omgivning och därmed inte kan återge  
händelseförloppet. Rapporter genomförda av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
behandlar det faktum att anmälningar om barnmisshandel sällan uppdagas eftersom 
misshandeln till mestadels sker i hemmet och de vuxna är med största sannolikhet 
involverade (Estrada, 2008). I de allra flesta fall av barnmisshandel har förövare och 
brottsoffer någon form av nära relation. (BRÅ, 2009). Barnmisshandel innebär att en 
vuxen vållar ett barn skada genom fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, 
kränkningar eller försummelse av att tillgodose de grundläggande behoven hos barnet 
(Hindberg, 2006). 
 
De som arbetar inom hälso- och sjukvården är enligt lag skyldiga att anmäla till 
socialnämnden vid misstanke om ett barn far illa, detta gäller även andra instanser 
som arbetar med barn och ungdomar (Svensk författningssamling [SFS], 2009). 
Enligt Woodman, Pitt, Wentz, Taylor och Hodes, et al. (2008) kommer endast en 
minoritet av barn som blivit utsatta för våld i kontakt med sjukvården, därmed får de 
inte den vård de behöver för sina skador. Många fall där barnmisshandel föreligger 
går obemärkt förbi, därför är alla försök till att öka kunskapen om barnmisshandel en 
bra förändring.  

Bakgrund 
År 2008 var ca 1 620 000 av Sveriges invånare barn i åldrarna 0-14 år (Statistiska 
centralbyrån [SCB], 2009). Samma år anmäldes 10 500 misshandelsfall mot barn 0-14 
år, varav 1900 mot barn 0-6 år samt 8600 mot barn 7-14 år (BRÅ, 2009). I en rapport 
utförd av BRÅ påvisas en femdubblad ökning av polisanmälda barnmisshandelsfall 
från början av 1980-talet till slutet av 1990-talet (Nilsson, 2000). Brotten har stigit 
från 137 anmälningar år 1981, till 709 anmälningar år 1998. Anledningen till denna 
kraftiga förändring behöver inte bero på en faktisk ökning av barnmisshandel utan 
kan orsakas av en ökad anmälningsfrekvens. Den tilltagande kunskapen i samhället 
gällande barns rättigheter samt samhällets syn på fysisk misshandel har förändrats 
över tid och kan därmed vara bidragande faktorer till den förändrade 
anmälningsfrekvensen. Även lagstiftningar har gjort att våld inom familjen inte längre 
anses vara en privat angelägenhet (ibid.).  
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I denna litteraturstudie används begreppet hälso- och sjukvårdspersonal som 
samlingsnamn för samtlig vårdpersonal inom hälso- och sjukvården. Vid behov av 
yrkesspecifikation har befattningen sjuksköterska använts. 

FN:s barnkonvention  
Unicef (2008) skildrar Sveriges historia då FNs generalförsamling antog 
barnkonventionen den 20 november 1989. Sveriges riksdag beslutade 1990 att binda 
sig till FN:s barnkonvention och blev därmed ett av världens första länder som anslöt 
sig. Än är barnkonventionen ingen lag i Sverige, emellertid har Sverige valt ut delar 
ur konventionen vilket har omarbetats till svensk författningstext.  
 
Enligt Rädda Barnen ([RB], u.å.) är idag 193 länder anslutna till barnkonventionen. 
USA och Somalia har emellertid inte ratificerat konventionen, de har dock valt att 
skriva under konventionen för att i framtiden ha avsikten att binda sig helt.  
 
Barnkonventionens ideologi bygger på fyra grundtankar, dessa innebär:  

• barns lika rättigheter och värde,  
• att de grundläggande behoven skall infrias,  
• skyddas från utnyttjande och övergrepp,   
• att fritt få uttrycka sig och bli respekterade för detta, 

(Barnens räddningsark, 2005a). 
 

FN:s barnkonvention värnar därmed om att de mänskliga rättigheterna även ska gälla 
barn. Barn ska få uppleva de rättigheter som var och en av mänskligheten har rätt att 
uppleva, såsom en trygg uppväxt, mycket kärlek samt förståelse (Barnens 
räddningsark, 2005b). 
 
Enligt studier gjorda av Unicef utsätts mellan 500 miljoner och 1,5 miljard barn för 
någon typ av våldshandling varje år, oftast i det dolda. Våldet kan bestå av psykiska, 
fysiska eller sexuella kränkningar (Unicef, u.å). 

Samhällets syn på barn och aga 
Ett gammalt svenskt ordspråk lyder ” den man älskar agar man” (Hindberg, 2006). I 
ett svenskt historiskt perspektiv ansågs agan vara ett medel för att uppnå det 
uppfostringsmål som innebar att ett barn skulle utvecklas till att fungera i samhället. 
Då slog nio av tio föräldrar sina barn. Idag ser det annorlunda ut, attityden till att slå 
sina barn har ändrats (Karolinska Institutet [KI], 2009a). Skolagan förbjöds så sent 
som 1958 och 1979 blev aga i hemmet förbjudet genom lagstiftning. Trots det korta 
historiska perspektivet var Sverige det första landet i världen som förbjöd barnaga 
(Hindberg, 2006). ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn 
skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 
kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling” står det i lagen som 
förbjuder barnaga: föräldrabalken kapitel 6 § 1 (Höglund, 2001a s. 49). Svensk 
lagstiftning förändrades 1982, då misshandel på enskild plats lades till under allmänt 
årtal vilket innebar att alla i samhället fick anmäla vid misshandel. Dessförinnan 
skulle anmälan inkomma från offret och det var ytterst sällan barn anmälde sina 
föräldrar (Hindberg, 2006). 
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I de fall som det finns fara för barnets hälsa och utveckling, i kombination med att 
vårdnadshavaren inte tillåter socialtjänsten att ingripa, finns det lagstöd för att 
omhänderta barnet (Hindberg, 2006). Lagen som stödjer omhändertagandet av barn är 
”Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga” (LVU) § 2 (Höglund, 2001b s. 
B612). 

Fysisk barnmisshandel 
World Health Organization (WHO) definition av fysisk barnmisshandel lyder; 
”Misshandel av ett barn är det som ger den faktiska eller potentiella fysiska skadan i 
ett samspel eller brist på interaktion, som rimligen kan påverkas av en förälder eller 
person i ansvarsställning, makt och förtroende. Det kan vara enstaka eller upprepade 
incidenter” (WHO, 2004 s. 6). 
 
En annan definition av fysisk barnmisshandel ger Svedin (2006). Barnmisshandel 
definieras som en händelse då barnet blir slaget av en vuxen med eller utan 
hjälpmedel, eller om förövaren nyper, biter, river, skakar, luggar, knuffar, kastar, 
sparkar, trampar på eller tvingar in något i munnen. Det kan även ske genom att 
bränna, förgifta, försöka att dränka eller kväva barnet. Den fysiska misshandeln sätter 
barnet i ett försvarslöst tillstånd och bidrar till kroppsskador. 
 
Svedin (2006) beskriver olika former av fysisk misshandel, där en del har fått 
specifika benämningar, exempel som lyfts fram är Shaken baby syndrome, 
Münchausen syndrome by proxy samt Battered child syndrome. Shaken baby 
syndrome är en hjärnskada som uppkommer då encephalon slits loss från sina fästen 
(Flodmark, 2006). En kombination av en utmattad förälder och ett otröstligt barn kan 
vara upprinnelse till misshandeln som ebbar ut i att vårdnadshavaren handgripligen 
skakar barnet. Händelsen sker inte alltid med uppsåt och är oftast en 
engångsföreteelse (Castiglia, 2001). Barnet tystnar allteftersom misshandeln 
fortskrider på grund av att blodkärl i hjärnan brister. Det leder i förlängningen till att 
barnet drabbas av syrebrist i hjärnan samt en sjunkande medvetandenivå. Vidare kan 
barnet även drabbas av apné eller kramper. Shaken baby syndrome kan leda till att 
barnet avlider, alternativt får bestående men (Rädda barnen och Allmänna barnhuset, 
2007). Münchausen Syndrome by proxy innebär att förälderns behov av vård och 
uppmärksamhet överförs till barnet. Oftast är det modern som utför denna typ av 
misshandel. Orsaken till att vård söks för barnet, är att föräldern har förfalskat ett 
sjukdomssymptom till exempel genom att tillföra sitt eget blod i barnets urin. 
Föräldern påverkar barnets fysiska och psykiska verklighet vilket kan leda till att 
barnet själv upplever sig sjukt (Hindberg, 2001a). Battered Child syndrome innebär 
att upprepade våldshandlingar kan identifieras hos barnet, genom ett flertal olika 
skador, till exempel multipla frakturer och/eller blåmärken (Bodegård, 2001).  

Riskfaktorer för att bli offer alternativt gärningsman 
I en studie utförd av Nilsson (2000) framkom det att familjevåld motsvarar 70 procent 
av det totala antalet anmälningar av våld mot småbarn. Risken att utsättas för 
barnmisshandel ökar med stigande ålder. Pojkar är oftare offer enligt samma studie. 
Män är förövare vid cirka två tredjedelar av fallen och kvinnor vid cirka en tredjedel 
av fallen. Anmärkningsvärt är att kvinnliga gärningsmän vid denna typ av brott är 
vanligare jämfört med andra typer av våldsbrott. Den biologiska föräldern är skyldig 
vid 85 % av fallen och de resterande procenten åsamkas av styvföräldern. Vid två 
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tredjedelar av anmälningarna lever barnen med skilda föräldrar. Vid cirka en tredjedel 
av anmälningarna visar det sig att ytterligare någon familjemedlem utsätts för 
misshandel och dessa representeras oftast av syskon eller mamman. I minst 38 % av 
fallen utsätts barnet för våld upprepande gånger. 
 
Enligt Nilsson (2000) finns det ett samband mellan att vara kriminellt belastad och att 
anmälas för barnmisshandel. En låg utbildningsnivå, arbetslöshet, kulturella skillnader 
och låg inkomst medför ökade risker för att bli gärningsman i detta sammanhang. De 
socioekonomiska förhållandena i samhället har alltså en betydande roll som en 
bakomliggande faktor. Men det är viktigt att poängtera att risken att bli polisanmäld 
är större i vissa grupper i befolkningen än andra. I ett mångkulturellt samhälle är det 
tydligt att innebörden av begreppet barnmisshandel- aga tolkas olika.  Familjer med 
annan kulturell bakgrund misshandlar oftare sina barn, detta kan enligt BRÅ bero på 
att lagstiftning som förbjuder barnaga inte finns i deras ursprungsland och att kultur 
och traditioner styr synen på barnuppfostran. 
 
Enligt Svensson, Långberg och Janson (2007) nämns det att barn med långvarig 
sjukdom i större grad är utsatta för misshandel än andra barn. Barn med diagnos 
ADHD, psykiska problem, rörelsehindrade eller barn med övervikt utgör särskilda 
riskgrupper. Hindberg (2006) tar upp ytterligare faktorer som har ett starkt samband 
med barnmisshandel och som är viktigt att lyfta fram, dessa är om föräldern 
missbrukar alkohol, droger eller lider av en psykisk sjukdom. Föräldrar som blivit 
misshandlade som barn är mer benägna att slå sina egna barn jämfört med andra 
(Svensson, et al., 2007).  

Svenska erfarenheter och aktörer 
På Astrid Lindgrens Barnsjukhus bildades 1988 en professionell grupp, Mio-gruppen. 
Mio står för ”Gruppen mot misshandel och omsorgssvikt” (Hindberg, 2006 s. 156). 
De möter barn som far illa och deras anhöriga. De som arbetar här är en grupp 
sammansatt av olika kompetenser. Mio-gruppen arbetar med syftet att förebygga 
barnmisshandel och stimulera hälso- och sjukvårdspersonal till att våga misstänka när 
ett barn inte behandlas väl och agera utifrån detta på ett professionellt sätt. Syftet 
uppnås genom utbildning av hälso- och sjukvårds personal och ge dem mer kunskap i 
ämnet (KI, 2009c). Mio-gruppen finns som ett stöd och en kunskapskälla för alla som 
möter barn och misstänker barnmisshandel. Avsikten är att stärka professionerna med 
kunskap, för att kunna hjälpa barn som utsätts för misshandel samt anmäla 
misshandeln till berörda insatser (KI, 2009b). Mio-gruppen har arbetat fram ett 
vårdprogram vilket kan användas som ett stöd för hälso- och sjukvårdpersonal i det 
dagliga arbetet och som utgångsläge användas för att utveckla vården av utsatta barn. 
Vårdprogrammet berör det som är särskilt svårt i mötet med misshandlade barn till 
exempel att hantera misstanke om brott eller att ställa diagnos relaterad till det fysiska 
våldet (Flodmark, 2008).  
 
Socialstyrelsen (2005) tar upp ICN:s etiska koder i kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska, den benämner de fyra fundamentala ansvarsområdena. 
Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Det 
som nämns är att sjuksköterskan skall upptäcka och arbeta preventivt mot hälsorisker. 
Hindberg (2006) uppger att när ett barn utsätts för fysisk misshandel kan detta leda till 
svåra konsekvenser, inte bara fysiska åkommorna utan även psykiska, emotionella, 
kognitiva och sociala skador kan uppstå. I möten med barn gäller det att vara 
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uppmärksam för att lyckas upptäcka barnmisshandel. Därför är det av betydelse att 
beskriva hur sjuksköterskan kan upptäcka barnmisshandel i sitt dagliga arbete.  

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka kännetecken sjuksköterskan ska 
uppmärksamma vid kontakt med familjer för att upptäcka om barnet har utsatts för 
fysiskt våld.  
 

- Hur kan sjuksköterskan förbereda sig för vårdmöten med barn som utsätts för 
barnmisshandel?  

- Hur upplever sjuksköterskan identifiering av barnmisshandel? 

Metod 
Genomförandet av denna litteraturstudie gjordes med vägledning av Fribergs (2006) 
modell, vilket innebär en strukturerad bearbetning av vetenskapliga artiklar och 
litteratur inom ett specifikt område. 

Datainsamling 
De vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Sökorden 
valdes utifrån syftet och presenteras i tabell 1. Sökningarna i PubMed påbörjades 
2009-11-12 med sökorden Child abuse, Nurses och Europe där flertalet intressanta 
artiklar påträffades. Fortsatt sökning utfördes 2009-11-25 på PubMed med sökorden 
Child abuse, Nurse och North America. Genom en manuell sökning 2009-11-26 på 
Björn Tingberg i PubMed påträffades ytterligare en relevant artikel. I Cinahl 2009-11-
25 gjordes en sökning med fritextsökorden, Child abuse, Nurse och Diagnosis. Det 
utfördes ytterligare en sökning på biomedicinska biblioteket i Göteborg, där 
påträffades avhandlingen Child physical abuse- reports and interventions. 
 
För att få fram den senaste forskningen valdes artiklar publicerade år 2000 eller 
senare som inklusionskriterier. Dessutom skulle artiklarna vara skrivna på engelska. 
Artiklarna skulle kunna anknytas främst till allmänsjuksköterskor och beröra fysisk 
barnmisshandel. I PubMed gjordes avgränsningarna Humans och Abstracts, i Cinahl 
Research article. 
 
De exklusionskriterier som antogs innebar att artiklar som handlade om sexuell eller 
psykisk barnmisshandel och om föräldrars upplevelser uteslöts. Artiklarna fick inte 
heller vara reviews. Sökningarna resulterade i 151 träffar. 
 
Efter varje artikelsökning, lästes de abstract vars titel motsvarade litteraturstudiens 
syfte. Detta resulterade i att 69 abstracts lästes, och av dessa valdes 16 artiklar ut till 
urval ett.  De artiklar som valdes bort vid urval två berörde utvärdering av 
dokumentation samt hembesök vilket inte ingick i syftet. En artikel valdes bort 
pågrund av bristande vetenskaplig kvalitet. Detta resulterade i 13 artiklar i urval två. 
Sökhistoriken presenteras i tabell 2 (se bilaga I). De artiklar som användes till 
resultatet granskades enligt Carlsson & Eimans (2003) kvalitativa och kvantitativa 
granskningsmallar.  De 13 utvalda artiklarna samt avhandlingen lästes grundligt 
igenom och bedömdes utifrån en tregradig skala. Granskningen gav nio artiklar grad I 
samt fyra artiklar grad II. Urvalet resulterade i fyra artiklar av kvalitativ metod och 
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nio artiklar av kvantitativ metod. Resultatet baseras på 13 artiklar tillsammans med en 
avhandling. 
 
Tabell 1 Sökord 
Sökord PubMed/ 

MeSH 
PubMed/ 
Fritext 

Cinahl/Cinahl 
Headings 

Cinahl/Fritext 

Barnmisshandel  Child 
Abuse 

 Child Abuse 

Sjuksköterskor  Nurses/ 
Nurse 

 Nurse 

Diagnos  Diagnosis  Diagnosis 
Nord Amerika  North 

America 
  

Europa  Europe   
Björn Tingberg  Björn 

Tingberg 
  

Databearbetning 
De utvalda artiklarna och avhandlingen bearbetades med en induktiv ansats. De 13 
artiklarna samt avhandlingen lästes noggrant igenom och strukturerades upp i en 
artikelöversikt som presenteras i tabell 3 (se bilaga II:1-7). Sammanställningen 
formades utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Resultatet av 
sammanställningen diskuterades och värderades, därefter formulerades tre 
huvudkategorier för att få en översikt av innehållet. Kategorierna omstrukturerades 
och rubrikerna ändrades innan resultatet kunde slutföras. Det framkom att artiklarnas 
resultat var internt homogena. 

Resultat  
Efter en fördjupad bearbetning av artiklarna och av avhandlingen gjordes en indelning 
av resultatet i tre kategorier. De tre kategorier som formades blev sjuksköterskans 
funktionsområde, sjuksköterskans kunskap och utbildning och sjuksköterskans 
upplevelse. I sjuksköterskans funktionsområde framkommer det att sjuksköterskan 
ska vara uppmärksam på barnets beteende, föräldrarnas beteende samt fysiska skador 
på barnet för att upptäcka barnmisshandel. Sjuksköterskans kompetensområde 
beskriver att en fortlöpande utbildning och kunskapsutbyte professioner emellan ska 
kunna stärka den enskilda individen till att våga misstänka barnmisshandel. Den 
tredje och sista kategorin, sjuksköterskans upplevelse, nämner barnmisshandel som ett 
känsligt ämne och svårigheten i att upptäcka om ett barn blir misshandlat 

Sjuksköterskans bedömning 
Det finns ett stort antal varningssignaler som hälso- och sjukvården behöver vara 
extra observanta på för att upptäcka barnmisshandel. Det är i det första mötet med 
sjukvården som tillfället ges för att upptäcka de första tecknen på barnmisshandel 
(Crisp & Green-Lister, 2004). De vanligast förekommande skadorna där hälso- och 
sjukvårdspersonalen misstänker barnmisshandel är vid upptäckten av blåmärken på 
olika delar av kroppen och om barnet inkommer med frakturer. I synnerhet 
skallfrakturer men även multipla frakturer ger starka indikationer på misshandel. 
Andra tillfällen då misstanke om barnmisshandel väcks är kontusioner, skador på inre 
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organ, återkommande olyckor samt skrapmärken (Paavilainen & Tarkka, 2003; 
Paavilainen, Merikanto, Åstedt-Kurki, Laippala & Tammentie, 2002b; Paavilainen, 
Åstedt-Kurki, Paunonen- Ilmonen & Laippala, 2002a). Barn i åldrarna 7-14 år som 
blivit utsatta för misshandel påvisar oftare hudskador än yngre barn där huvudskador, 
frakturer och bitmärken oftare konstateras enligt en avhandling gjord om fysisk 
barnmisshandel (Lindell, 2005). En ökad misstankegrad bör föreligga om ett barn 
under ett år uppvisar frakturer eller skallskador. Eftersom dessa barn är mindre rörliga 
uppkommer sällan frakturer eller skallskador spontant vilket ökar misstanken av yttre 
våld (McKinney, Lane & Hickey, 2004). 
 
Det finns olika beteenden hos ett barn som kan ses som ett rop på hjälp. Rastlöshet, 
regression, svårt för samarbete eller koncentrationssvårigheter är några beteenden att 
vara uppmärksam på. Andra tecken som bör observeras vid misstanke av misshandel 
är om barnet uppvisar ett oansvarigt beteende eller brist på självkänsla (Paavilainen & 
Tarkka, 2003). Ett barn som ter sig aggressivt, våldsamt eller har ett tal samt beteende 
med sexuella inslag är viktiga indikationer på hur barnet mår. Kontrasten till barnets 
utåtagerande beteende kan istället visa sig genom passivitet, blyghet, rädsla, tystnad 
eller gråt . Utöver detta är barnets anknytning till föräldrarna av stor betydelse liksom 
förtroendet för föräldern och om de vågar tala i föräldrarnas närvaro vid kontakt med 
sjukvården (Paavilainen & Tarkka, 2003; Paavilainen, et al., 2002b). Alla ovan 
nämnda tecken kan visa sig psykosomatiskt i form av smärta och värk (Paavilainen & 
Tarkka, 2003).  
 
Lagerberg (2004) beskriver att pojkar i åldrarna 3-5 år med någon form av 
hälsoavvikelse löper större risk att bli utsatta för misshandel av sina vårdnadshavare 
än andra barn. Genom att se till barnets yttre, går det enligt Paavilainen & Tarkka 
(2003) att skapa sig en uppfattning om hur omvårdnaden och den sociala situationen 
runt barnet ser ut. Om barnet upplevs ovårdat och hygienen har blivit åsidosatt, kan 
detta ha en betydelse för hälso- och sjukvård personalens möte med barn där 
misshandel skulle kunna förekomma. Vanligen prioriterar föräldrarna de egna 
behoven framför barnens behov och följden blir att barnen måste ta mera vuxenansvar 
som vanligen inte fordras. 
 
I mötet med hälso- och sjukvården är det inte bara barnens beteende och utseende 
som väcker misstanke. Även föräldrarnas och familjens handlande gör att 
vårdpersonalen blir extra observanta på ett annorlunda beteende (Paavilainen & 
Tarkka, 2003; Paavilainen, et al., 2002b). En förälder som inte söker vård i tid för sitt 
skadade barn, ska ses som ett beteende som avviker från det normala och är där med 
ett observandum (McKinney, et al., 2004; Paavilainen, et al., 2002b). När det finns 
svårigheter inom familjen, visar detta sig oftast utåt i sociala situationer. Det är 
vanligt att föräldrarna beter sig aggressivt och arrogant mot hälso-och 
sjukvårdspersonalen, samtidigt uppvisar de ett dåligt beteende gentemot varandra och 
barnet (Paavilainen & Tarkka, 2003; Paavilainen, et al., 2002b).  
 
Ett vanligt förekommande fenomen är när förälderns version av olyckstillfället inte 
stämmer överrens med de faktiska skador som barnet uppvisar (McKinney, et al., 
2004; Paavilainen & Tarkka, 2003; Paavilainen, et al., 2002b). Som hälso- och 
sjukvårdspersonal är det därför viktigt att vara lyhörd och reflektera över det som 
berättas och inte låta förälderns redogörelse väga tyngst i bedömningen av 
situationen. Lika viktigt är det att fånga upp det som inte sägs, genom att läsa mellan 
raderna vid misstanke om barnmisshandel (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). 
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Föräldern uppvisar inte sällan ett nervöst och brådskande beteende eller intar en 
försvarsposition gentemot hälso- och sjukvårdspersonalen för att dölja eller släta över 
händelser som har samband med barnets skador. Föräldern vill inte heller lämna 
barnet ensamt, inte ens för en kortare stund, eller låta det tala för sig själv 
(Paavilainen & Tarkka, 2003; Paavilainen, et al., 2002b). 
 
I flera av artiklarna anges sociala faktorer som markörer vid ökad risk för 
barnmisshandel (Tingberg, et al., 2008; Adams, 2005; Lagerberg, 2004; Lindell, 
2005; Paavilainen & Tarkka, 2003). I familjer med misshandelsproblematik ses ofta 
ett bristfälligt kontaktnät med samhället. Ibland ingen kontakt alls. Det är inte 
ovanligt att familjen försätter sig i en situation där isolering är en del av vardagen 
(Adams, 2005; Lindell, 2005; Lagerberg, 2004). Isoleringen leder till att familjen inte 
vill tala med utomstående om sin situation. Karaktäristiskt för dessa familjer är 
återkommande avbokningar eller negligering av avtalade möten (Paavilainen & 
Tarkka, 2003). Faktorer som leder till isolering är bland annat avsaknad av socialt 
stöd, arbetslöshet eller krissituationer (Adams, 2005; Lindell, 2005; Lagerberg, 2004). 
Dessa faktorer kan bidra till frustration och utmattning hos föräldrarna och därmed 
föreligger en ökad risk för barnmisshandel (Lagerberg, 2004; Paavilainen & Tarkka, 
2003). 
 
Föräldrar med missbruksproblematik utgör en ökad risk för att bli gärningsmän 
(Lindell, 2005; Lagerberg, 2004; Paavilainen, et al., 2002b). Andra faktorer som 
också påverkar risken till att göra sig skyldig till barnmisshandel är om föräldern lider 
av psykisk sjukdom eller har en personlighetsstörning (Lindell, 2005; Lagerberg, 
2004). Detta tillsammans med boendeform och utbildningsnivå är ytterligare 
indikationer på sociala miljöer som kan innebära ökad risk för barnmisshandel 
(Lindell, 2005; Paavilainen & Tarkka, 2003). Det är oftast mannen som är den aktiva 
förövaren. Män står för cirka två tredjedelar av fallen varav hälften är den biologiska 
pappan (Lindell, 2005).  

Sjuksköterskans kunskap och utbildning 
Det framkommer att det råder en stor kunskapsbrist bland hälso- och sjukvårds 
personal när det gäller att upptäcka, identifiera och rapportera vid tecken på 
barnmisshandel (Lazenbatt & Freeman, 2006; Russell, Lazenbatt, Freeman & 
Marcenes, 2004; Paavilainen & Tarkka, 2003; Paavilainen, et al., 2002a). De olika 
professionerna trycker på vikten av att stötta och komplettera varandra när 
misshandelsfrågor kommer på tal (Lazenbatt & Freeman, 2006; Crisp & Green-Lister, 
2004; Russell, et al., 2004). Genom en fortlöpande utbildning och kunskapsutbyte 
professionerna emellan förstärks den enskilda individen. Denna kompetens ger 
verktyg för att identifiera misshandel samt ger ett ökat självförtroende i mötet med 
utsatta familjer (Lazenbatt & Freeman, 2006; Russell, et al., 2004; Paavilainen & 
Tarkka, 2003; Paavilainen, et al., 2002a). Utbildningsinsatser inom det specifika 
området barnmisshandel, är centrala för att kunna identifiera risksituationer och ska 
syfta till att ge kunskap om avvikande möten och ge lärdom i att integrera med de 
utsatta individerna. Om kunskapen att integrera och hantera avvikande situationer 
behärskas av hälso- och sjukvårdspersonalen, ges det en möjlighet att komma 
familjen nära och därmed chansen till att ta del av den mest privata informationen. 
Det är viktigt att föra diskussionen på ett professionellt sätt genom en diskret hållning 
och ett reflekterande över sin verbala och icke verbala framställning (Paavilainen &  
Tarkka, 2003). Professionernas brist på erfarenhet av intervjuteknik försvårar 
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vårdmötet i en misshandelssituation (Russell, et al., 2004).  
 
Personal som är involverade med barn som blir misshandlade, trycker på betydelsen 
av att under yrkesutbildningen få kunskap i hur identifiering och rapportering bör ske 
vid misstänkta fall av barnmisshandel (Lazenbatt & Freeman, 2006; Russell, et al., 
2004; Paavilainen, et al., 2002a). De skillnader som ses mellan de som anmäler 
respektive de som inte anmäler barnmisshandel pekar på en högre kunskaps och 
utbildningsnivå i ämnet barnmisshandel hos de som anmäler (Gottbrath-Flaherty, 
Sege, Binns, Mattson & Kaufer- Christoffel, 2000). Tydliga riktlinjer och goda rutiner 
ses som betydande komponenter för att underlätta identifikation (Tingberg, et al., 
2008; Paavilainen, et al., 2002a). En tydlig utformning av riktlinjer och protokoll 
underlättar för hälso- och sjukvårdspersonalen när anmälan behövs göras (Tingberg, 
et al., 2008; Lazenbatt & Freeman, 2006; Russell, et al., 2004). King och Reid (2003) 
beskriver nationella riktlinjer som används av engelsk sjukvårdspersonal i arbetet vid 
misstanke om barnmisshandel. Det framkommer att nästan alla sjukhus följer 
riktlinjerna och vid 8 av 37 akutvårdsavdelningar införts som rutin att använda sig av 
en checklista för barnmisshandel vid alla tillfällen då ett barn söker vård. Övriga 
akutvårdsavdelningar har endast rutiner av checklistan vid misstanke om 
barnmisshandel. Artikelförfattarna beskriver att personal på större akutmottagningar i 
England förses med utbildning för att förbättra uppmärksamheten vid misstanke av ett 
utsatt barn (ibid.). 
 
En stor andel av sjuksköterskor arbetar i team med andra professioner, där ibland 
socialtjänsten (Crisp & Green- Lister, 2004; Lagerberg, 2001b; Gottbrath-Flaherty, et 
al., 2000). Tvärprofessionella grupper som behandlar barnmisshandel är 
betydelsefulla som rådgivare för att avgöra hur skadan på barnet har uppkommit 
(Gottbrath-Flaherty, et al., 2000). Regelbunden kontakt och samverkan, instanser 
emellan, visar på en högre rapporteringsgrad av barnmisshandel. En betydande del i 
sjuksköterskans arbete för att upptäcka misshandel, är dennes kunskap och erfarenhet 
om sitt upptagningsområde och en god kommunikation med socialtjänsten. Att 
ansvara för stora distrikt inverkar negativt när det handlar om att upptäcka 
barnmisshandel. Mindre distrikt är att föredra för sjuksköterskan, då det ger mer tid 
att närma sig familjer där misshandelsfall kan urskiljas (Lagerberg, 2001b).  
 
Det finns många anledningar till att hälso- och sjukvårdspersonal inte kan eller väljer 
att inte anmäla barnmisshandel då det föreligger en misstanke. Ett ställningstagande 
till att inte göra en anmälan är osäkerheten och rädslan för att göra en felbedömning 
av situationen (Tingberg, et al., 2008; Lazenbatt & Freeman, 2006; Russell, et al., 
2004; Paavilainen, et al., 2002b; Gottbrath-Flaherty, et al., 2000). Andra skäl till ett 
sådant ställningstagande är upplevelser och tidigare negativa erfarenheter som känns 
påfrestande att gå igenom igen. Risken för att skada relationen i den utsatta familjen 
men även önskan att vilja hjälpa familjerna på egen hand är andra anledningar till att 
inte anmäla (Gottbrath-Flaherty, et al., 2000). Det fanns också en stor ängslan över att 
behöva konfrontera de utsatta familjerna (Lazenbatt & Freeman, 2006; Russell, et al., 
2004). Vid en anmälan betonas vikten av anonymitet då det föreligger en risk för att 
förlora familjens förtroende och eventuella negativa påföljder för barnet som 
anförtrott sig (Lazenbatt & Freeman, 2006; Russell, et al., 2004). 
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Sjuksköterskans komplexa upplevelse 
Merparten av hälso- och sjukvårdspersonalen anser uppgiften att identifiera 
barnmisshandel är relativt svårt (Tingberg, et al., 2008; Paavilainen & Tarkka, 2003; 
Paavilainen, et al., 2002a, 2002b). Det upplevs att kunskapen hos sjuksköterskorna är 
för låg men även det höga arbetstempot och den stressade situationen i hälso- och 
sjukvårdssystemet försvårar möjligheten att upptäcka barnmisshandel (Paavilainen, et 
al., 2002a, 2002b). När en familj är skicklig på att dölja sanningen genom att uppföra 
sig på ett trevligt och regelrätt sätt försvåras hela identifieringsarbetet (Tingberg, et 
al., 2008; Paavilainen, et al., 2002b). Barnmisshandel är ett känsligt ämne och det är 
svårt att ta till sig och förstå hur det kan förekomma (Paavilainen, et al., 2002b). År av 
erfarenhet med relationer stärker sjuksköterskans intuition för att avgöra om något 
inte står rätt till (Paavilainen & Tarkka, 2003).  
 
Mest förekommande är att de sjuksköterskor som har varit i sporadisk kontakt med 
misshandel eller inte haft någon kontakt överhuvudtaget, anser att det finns 
svårigheter i att identifiera ett misshandlat barn (Paavilainen, et al., 2002a, 2002b). 
Endast en liten del av sjuksköterskekåren uppger motsatsen. En del av dessa har 
erfarenhet av barn och har lätt att se tydliga tecken på misshandel, då de genomgått 
utbildning i ämnet (Paavilainen, et al., 2002b). Motsägelsefullt finns det några 
individer som aldrig har varit i kontakt med misshandlade barn men ändå tror sig lätt 
kunna identifiera dessa (Paavilainen, et al., 2002a). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
För att belysa vad sjuksköterskan ska uppmärksamma vid misstanke om 
barnmisshandel gjordes en databassökning efter relevanta artiklar. Kravet var att 
artiklarna skulle vara formade efter vetenskapliga riktlinjer och vara publicerade år 
2000 eller senare. Då forskningen inom området barnmisshandel var begränsad, 
skulle underlaget blivit för knapphändigt om begränsningen hade gjorts med tidigare 
publiceringsår. Utöver de redovisade sökningarna i databaserna PubMed och Cinahl, 
gjordes även sökningar i Psychinfo, Science Direct samt SweMed. Förrutom de 
redovisade sökorden, gjordes kombinerade sökningar med sökorden Physical abuse, 
Discover, Emergency nursing, Identification och Emergency care. Kombinationerna 
gjordes i alla nämnda databaser där ordern endast söktes som fritextord vilket kan ses 
som en styrka då det blev stor bredd på sökningarna. Det kan även ses som en 
begränsning då sökningarna inte specificerade området litteraturstudien berörde. Då 
inga nya relevanta artiklar för studien påträffades, redovisas dessa sökningar inte i 
sökhistoriken. Då forskarna återkommer i artiklarna men även i den övriga 
litteraturen, finns det troligtvis en hög kompetens inom forskningsområdet och detta 
kan ses som en styrka. Andra styrkor är att sökningarna ger frekvent samma relevanta 
artiklar, vilket styrker sökordens relevans.  
 
I kontakt med legitimerad barnsjuksköterska Björn Tingberg vid Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus, rekommenderade han sin forskning, vilket är anledningen till en 
manuell sökning på hans namn. I Cinahl gjordes en sökning med följande sökord som 
Headings, Child abuse AND Nurses AND Diagnosis. Denna kombination gav över 
230 tusen träffar, vilket ledde till en fritext sökning med samma ordkombination och 
där med mer greppbar översikt. Sökorden Europe och North America användes för att 
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få en begränsning samt för att artiklarna skulle baseras på liknande kulturella 
värderingar. Denna begränsning kan anses som en nackdel, då relevant forskning och 
kulturella värderingar från andra världsdelar utelämnas.  

Resultatdiskussion 
Resultatet baserades på tretton både kvalitativa och kvantitativa artiklar samt en 
avhandling. Dessa graderades olika, antingen till vetenskaplig grad 1 eller 2 enligt 
bedömningsmallen av Carlsson & Eiman (2003). Även om några artiklar graderades 
till grad 2 ansågs artiklarnas resultat vara relevant gentemot litteraturstudiens syfte. 
Merparten av artiklarna framställde tydliga abstracts där man lätt kunde följa 
artiklarnas syfte, metod och resultat. Artiklarnas urval innefattade till större del 
sjuksköterskeprofessionen i kombination med andra yrkeskategorier, men några 
artiklar inbegrep endast sjuksköterskor vilket stärkte artiklarnas relevans till 
litteraturstudiens syfte. Alla sånär som på en artikel hade beskrivit etiska 
överväganden i någon form. Bortfallet i flertalet artiklar var relativt stort, men 
artiklarnas författare ansåg inte att bortfallet hade någon större betydelse för 
resultatet.  
 
Enligt Unicefs definition blir barn vuxna vid 18 års ålder (Unicef, 2008). En del av 
artiklarna tar upp ålderskriterierna 0-14 år medan andra inte nämner någon ålder. 
Utifrån det sammanställda resultatet tyder det på att äldre barn inte inkluderas i 
forskningen vilket kan ses som en nackdel då forskning i detta avseende inte speglar 
Unicefs definition av barn. Kanske beror detta på att barn över 15 år inte står i samma 
beroendeställning till den vuxne som yngre barn.  
 
Flera av artiklarna, där ibland Paavilainen, et al. (2002b), nämner flera olika 
indikationer som sjuksköterskan ska vara observant på vid misstanke av 
barnmisshandel. Indikationerna som nämns är passivitet, blyghet och klängighet. 
Dessa tecken kan tyckas vara ett bra observandum vid misstanke av misshandel. Det 
måste emellertid finnas i tankarna att barn kan vara klängiga, passiva eller blyga utan 
att det finns någon förekomst av misshandel. Paavilainen, et al. (2002b) tar även upp 
blåmärken och frakturer som en första varningssignal på barnmisshandel och särskilt 
viktigt är detta när föräldrarnas version av olyckstillfället inte överrensstämmer med 
barnets skador. Om ett barn yngre än 24 månader söker vård för allvarliga fysiska 
skador bör en fullständig klinisk undersökning göras. Det skulle även behövas en 
kartläggning av vårdaren och barnets historia (Sanders & Cobley, 2005). Om 
föräldrarna förklarar barnets blåmärken eller frakturer genom att barnet är ovanligt 
olycksdrabbat, är det viktigt att göra en utredning om eventuell ökad blödningsrisk 
eller benskörhet hos barnet för att utesluta somatisk sjukdom (Lagerberg, 2007). 
Skador kan se olika ut vid misshandel jämfört med skador som uppkommit i samband 
med en olyckshändelse. Exempel kan vara brännskador som har uppstått pågrund av 
misshandel, dessa har ofta skarpare avgränsade linjer än vad en skada har som 
uppstått på grund av en olycka (Sundelin, 2001). 
 
Barnmisshandel är ett känsligt ämne och det är svårt att förstå hur en vuxen kan 
utsätta ett barn för våld (Paavilainen, et al., 2002b). Cederblad (2001) styrker detta 
med att det är en prövning för sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med 
barnmisshandel, då det väcker starka känslor och tankar. Finns det otydliga och 
osäkra bevis till misstankarna för barnmisshandel, är det svårt att ta beslutet att gå 
vidare och starta en utredning. Utbildning borde rimligtvis stärka professionernas 
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kunskap, medvetenhet och självkänsla vilket skulle kunna bidra till att fler 
misshandelsfall upptäckts.  
 
Lindell (2005) och Lagerberg (2004) trycker på det starka sambandet mellan att vara 
en förälder som lider av psykisk sjukdom och utsätta sitt barn för misshandel. Detta 
behöver inte leda till endast fysisk misshandel, utan barnet kan även uppleva sig 
psykiskt misshandlad då förälderns kapacitet att ta sig an sitt barn inte existerar 
(Lagerberg, 2001a). Det är inte bara de skador som syns som drabbar barnet, utan 
dessa leder i sin tur till psykisk påverkan hos barnet. Att utsättas för misshandel är en 
traumatisk upplevelse och påverkar barnets relationer, utveckling samt framtid 
(Tingberg, 2009). De barn som har blivit utsatta för våld, riskerar själva som vuxna att 
tillhöra kategorin gärningsmän (Svensson, et al., 2007). Därför anses det viktigt att 
ingripa så snart som möjligt för att bryta ett negativt mönster. 
 
Gottbrath-Flaherty, et al. (2000) nämner olika faktorer till varför sjukvårdspersonal 
väljer att inte anmäla vid misstanke av barnmisshandel. Valet att inte anmäla på grund 
av bävan för felbedömning eller rädslan att möta familjen som utsätter ett barn för 
misshandel kan tyckas vara en feghet. Det kan förefalla förståeligt att det är 
obehagligt för personalen i samband med dessa situationer, men personal som sätter 
sin egen rädsla framför barnets säkerhet är oacceptabelt. Hindberg (2006) nämner en 
undersökning gjord av BRIS 1998, där det framkom att i 160 misshandelsfall kände 
en vuxen, förutom gärningsmannen, till att misshandel förekom. Ändå var det 41 % 
av dessa vuxna som inte agerade till barnets fördel.  
 
Wendt-Mayer & Burns (2000) nämner att mindre barn i sin lek ofta kan få blåmärken, 
främst på de ställen på kroppen där vävnaden är tunn såsom på knän och armbågar. 
Detta kan jämföras med blåmärken som är placerade på kroppen där det förekommer 
mer vävnad till exempel kind och bål, dessa ska ses som en risk för att barnet utsätts 
för misshandel. Blåmärkets placering anses därför spela in vid ett fall där personalen 
misstänker misshandel. 
 
Enligt King & Reid (2003) var det endast vid några få akutvårdsenheter rutin att 
tillämpa en checklista för barnmisshandel vid alla tillfällen då ett barn sökte vård. Det 
skulle vara av värde om sjukhus införde som rutin att alltid utgå från en sådan 
checklista och inte bara vid misstanke av misshandel, skulle kanske fler fall 
uppmärksammas. Det må öka det redan pressade tidschemat för sjukvårdspersonalen. 
Men om ett liv går att rädda och den onda cirkeln av misshandel går att bryta i tidigt 
skede, kan väl en extra minut av vårdtiden vara värt allt arbete.  
  
Enligt kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskan informera samt vara ett stöd till 
patienterna för att nå målen att främja hälsa och förhindra ohälsa (Socialstyrelsen, 
2005). En sjuksköterska som har kunskap om betydelsen av att ge information till 
föräldrarna redan under graviditeten, kan göra skillnad och därmed förhindra 
barnmisshandel. Det som är avgörande för om ett barn inte ska bli utsatt för 
misshandel är stöd samt information till föräldrarna (Crisp & Green-Lister, 2004). 
Den information som kan delges till föräldrarna är bland annat hur de ska hantera sitt 
föräldraskap. Det betraktas som en viktig del att tidigt i föräldraskapet ge information 
om försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid hantering av små barn för att förhindra 
skador. Den första tiden som förälder blir för somliga en stor omställning och kan 
även upplevas som ett stressande livshändelse. Medvetenhet hos föräldrarna om vad 
som kan ske med ett litet barn om det till exempel skakas, kan leda till en ökad 
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kontroll i en pressad situation och detta kan rädda ett litet liv. Hindbergs rapport 
(2001b) ger en överblick över de bristande resurserna i samhället, vad det gäller stöd, 
hjälp och behandling för familjer där det förekommer barnmisshandel. En vilja och 
insikt hos föräldern är en förutsättning för att erhålla hjälp av samhället. Detta är 
skrämmande då föräldrarna sällan har någon uppfattning eller önskan att få hjälp 
vilket leder till en ond cirkel där barnen blir lidande. 

Konklusion 
Upptäcka barnmisshandel är en oerhört komplicerad och svår uppgift för hälso- och 
sjukvårdspersonalen, då en kombination av flera olika faktorer spelar in. 
Litteraturstudien framhäver flera olika kännetecken som är viktiga för sjuksköterskan 
att ha i åtanke för att inte missa när ett barn utsätts för misshandel. Kunskapsbrist 
råder inom hälso- och sjukvården när det gäller att identifiera, upptäcka och 
rapportera barnmisshandel. Sjuksköterskor som är involverade med barn som blir 
misshandlade trycker på betydelsen av att under den grundläggande yrkesutbildningen 
få kunskap i hur identifiering och rapportering bör ske vid misstanke om 
barnmisshandel. Tydliga riktlinjer och goda rutiner ses som betydande komponenter 
för att underlätta identifikation. En fortlöpande utbildning och ett kunskapsutbyte 
professionerna emellan, under den yrkesverksamma tiden, är ett annat önskemål från 
merparten av deltagarna i studierna. Kunskapsbristen begränsar sjuksköterskor i att ta 
ställning för det drabbade barnet och rapportera eventuella missförhållanden då det 
finns en rädsla för felbedömningar och skada familjen.  

Implikation 
Sjuksköterskeprofessionen behöver stärka sin kunskap inom ämnet barnmisshandel, 
för att fånga upp fler utsatta barn. Genom en introduktion av ämnet i 
grundutbildningen skapas en medvetenhet hos den blivande sjuksköterskan i tidigt 
skede, vilket leder till en större förståelse i ämnet. Det är oftast i mötet med 
sjukvården som tillfälle ges för att upptäcka missförhållanden i en familj.  
 
För att fördjupa vårdpersonalens kännedom och kunskaper gällande barns utsatthet i 
samhället, finns det ytterligare behov av forskning beträffande fysisk barnmisshandel. 
En uppföljning av hur utsatta barn mår i sitt vuxna liv efter en svår barndom hade 
varit en intressant fördjupning. 
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Publikationsår 
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Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
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2005 
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Adams, B. 
L. 

Assessment of child 
abuse risk factors by 
advanced practice nurses 

Hur sjuksköterskor 
med olika graderingar 
avgör och 
dokumenterar 
varningssignaler när 
risk för 
barnmisshandel 
föreligger. 

Beskrivande statistik. 
En kvantitativ studie 
där 330 
frågeformulär 
skickades ut till 
sjuksköterskor inom 
olika områden varav 
87 frågeformulär 
slutligen användes 
till resultatet. 

Slutsatsen tyder på 
att mer kunskap och 
förståelse behövs för 
att kunna identifiera 
riskfaktorer för 
barnmisshandel. 

Grad II 

2004 
Storbritannien 
(Skottland) 

Crisp, B. 
R., & 
Green-
Lister, P. 

Child protection and 
public health: nurses´ 
responsibilities 

Hur sjuksköterskor 
tolkar sitt ansvar för 
att skydda barn och 
möjligheten till att 
delta vid skydd av 
barn. 

En utforskande 
kvalitativ metod där 
99 sjuksköterskor 
intervjuades. 
Semistrukturerad 
intervju användes.  

Det behövs mer 
forskning om hur 
olika professioner 
tillsammans kan 
skydda barn. 

Grad I 

2000 
USA 

Gottbrath- 
Flaherty, 
E., Sege, 
R., Binns, 
H.J., 
Mattson, 
C.L., & 
Kaufer- 
Christoffel, 
K. 
 

Health care poviders 
experience reporting 
child abuse in the primary 
care setting 

Kunskapen i att 
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rapportera 
barnmisshandel av 
sjukvårdspersonalens. 

En kvantitativ studie 
som en del i en större 
kommande studie, 
där 17 vårdenheter 
tilldelades 
frågeformulär. 
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procedures 

Hur akutmottagningar 
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kommunikation 
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Lagerberg, 
D. 

A descriptive survey of 
Swedish child health 
nurses´ awareness of 
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nurses 

Sjuksköterskors 
förmåga att identifiera 
barnmisshandel och 
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frågeformulär 
skickades till enheter 
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barnhälsovård. 55 % 
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sjuksköterskans 
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2004 
Sverige 

Lagerberg, 
D. 

A descriptive survey of 
Swedish child health 
nurses´ awareness of 
abuse and neglect. II. 
Characteristics of the 
children 

Avgöra om barn som 
söker sjukvård har 
större risk för att bli 
misshandlade än de 
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skillnad i ålder, kön 
eller hälsotillstånd för 
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Ett kvantitativt 
frågeformulär 
lämnades ut till 
sjuksköterskor. 55 % 
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Storbritannien 

Lazenbatt, 
A., & 
Freeman, R. 

Recognizing and 
reporting child physical 
abuse: a survey of 
primary healthcare 
professionals 

Sjukvårdspersonals 
förmåga att känna 
igen och rapportera 
fysisk barnmisshandel 
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Ett stratifierat 
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frågeformulär 
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vård varje år på 
grund av misshandel.  
Föreningar som 
stödjer misshandel 
mot barn betonar 
vikten av 
vårdpersonal, mer 
kunskap och bättre 
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Lindell, C. Child physical abuse- 
Reports and interventions 
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socialt, barn- och 
ungdomspsykiatrisk 
och förövarens 
perspektiv undersöka 
fysisk 
barnmisshandel. 

Alla barn som var 14 
år eller yngre och 
som hade utsatts för 
våld inom ett och 
samma polisdistrikt.  
Samt intervju med 5 
av barnens mödrar. 

Majoriteten av 
förövarna av 
barnmisshandel var 
män. Föräldrarnas 
psykiska hälsa är en 
varningssignal vid 
misstanka om 
barnmisshandel. De 
insatser som finns 
för barn rör främst 
de barn som är mest 
utsatta för våld.   

 

2004 
Storbritannien 

McKinney, 
A., Lane, 
G., & 
Hickey, F. 

Detection of non- 
accidental injuries 
presenting at emergency 
departments 

Om användningen av 
5 riskfaktorer kan 
underlätta 
identifieringen av 
barnmisshandel. 

Ett kvantitativt 
frågeformulär som 
sjuksköterskor och 
läkare medtog vid 
mötet av ett skadat 
barn, 16 år och 
under, på akuten för 
att komplettera 
aktuella datasystem. 

För att underlätta 
identifiering behövs 
det ett 
kompletterande 
datasystem. 

Grad II 
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2002a 
Finland 

Paavilainen, 
E., Åstedt-
Kurki, P., 
Paunonen- 
Ilmonen, 
M., & 
Laippala, P. 

Caring for maltreated 
children: a challange for 
health care education 

Om det behövs mer 
utbildning för 
sjuksköterskor och 
läkare för att 
identifiera 
barnmisshandel. 

Kvantitativt 
frågeformulär som 
delades ut till 513 
sjuksköterskor och 
läkare varav 
responsen blev 317 
återlämnade 
formulär. 

Det behövs 
ytterligare utbildning 
för hälso- och 
sjukvårdspersonal 
för att underlätta vid 
identifiering av 
barnmisshandel. 

Grad I 

2002b 
Finland 

Paavilainen, 
E., 
Merikanto, 
J., Åstedt-
Kurki, P., 
Laippala, 
P., 
Tammentie, 
T., & 
Paunonen-
Ilmonen, 
M. 

Identification of child 
maltreatment while 
caring for them in a 
university hospital 

Hur sjuksköterskor 
och läkare tolkar sin 
förmåga att kunna 
identifiera 
barnmisshandel under 
vårdtiden. 

Kvantitativt 
frågeformulär som 
delades ut till 513 
sjuksköterskor och 
läkare varav 
responsen blev 317 
återlämnade 
formulär. 

Stor del av de 
svarande tyckte att 
identifiering av 
barnmisshandel var 
svårt. Personalens 
arbetsbelastning och 
bristande kunskap 
försvårade 
upptäckten av 
misshandel. 

Grad I 

 

 



	  

	  

Bilaga II:6 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
Finland 

Paavilainen, E., 
& Tarkka, M-T. 

Definition and 
identification of 
child abuse by 
finnish public 
health nurses 

Hur sjuksköterskor 
definierar 
barnmisshandel 
och hur de 
bedömer sin 
förmåga att 
upptäcka 
misshandeln. 

Kvalitativ metod 
med fokuserade 
intervjuer av 20 
sjuksköterskor. 
Intervjuerna 
bandades och skrevs 
om. 

Sjuksköterskan 
nämnde 2 olika 
metoder för att 
upptäcka 
barnmisshandel. 
Första var redskap så 
som 
kunskapsinhämtning, 
intuition det andra 
var direkta tecken på 
misshandel så som 
barnets beteende och 
utseende. 

Grad I 

2004 
Storbritannien 

Russel, M., 
Lazenbatt, A., 
Freeman, R., & 
Marcenes, W. 

Child physical 
abuse: health 
professionals´ 
perceptions, 
diagnosis and 
responses 
 
 
 
 

Sjukvårdspersonals 
förmåga att kunna 
identifiera fysisk 
barnmisshandel 
samt om mer 
utbildning och 
praktik är ett 
behov. 

Kvantitativ 
stratifierad studie där 
431 sjuksköterskor, 
läkare och tandläkare 
deltog genom att 
svara på ett 
frågeformulär. 

Ökat behov av 
utbildning och 
tydliga riktlinjer 
ansågs viktigt samt 
stöd från andra 
professioner. 

Grad I 

 

 



	  

	  

Bilaga II:7 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Sverige 

Tingberg, B., 
Bredlöv, B., & 
Ygge, B-M. 

Nurses´ 
experience in 
clinical 
encounters with 
children 
experiencing 
abuse and their 
parents 

Hur 
sjuksköterskor 
upplever mötet 
med utsatta barn 
och förhåller sig 
professionellt till 
dessa familjer. 

Kvalitativ 
beskrivande studie 
där Critical Incident 
Technique används 
som 
datainsamlingsmetod. 
11 sjuksköterskor 
intervjuades med en 
semistrukturerad 
intervjuteknik. 

Sjuksköterskor 
anser att de 
besitter strategier 
för att hålla sig 
professionella i 
mötet med utsatta 
familjer. 
Utbildning 
rådgivning och 
erfarenhet är 
viktiga delar för 
att hålla sig 
professionell.  

Grad I 

 


