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Abstrakt 
Barnmisshandel är ett stort globalt problem som påverkar barn eftersom det kan ge svåra 

följder senare i livet. Syftet med studien var att sammanställa sjuksköterskors upplevelser att 

möta utsatta barn. Metod: Systematisk litteraturöversikt utgående från fyra frågeställningar. 
Totalt analyserades 14 artiklar. Resultat: Sjuksköterskor upplevde mötet med barn jobbigt, då 

det ofta handlade om att möta hela familjen där förövarna även kunde inkluderas. 

Sjuksköterskor var medvetna om sin anmälningsplikt men upplevde det ändå svårt att anmäla 

vid misstanke om barnmisshandel. Diskussion: För sjuksköterskor kan denna studie ge en 

inblick i hur det kan vara att möta barn som utsatts för misshandel. Vilket kan ge vägledning 

hur sjuksköterskor kan hjälpa barn i den tunga situationen som de befinner sig i. 

 

 

 

Nyckelord: barnmisshandel, barn, sjuksköterskor, systematisk litteraturöversikt 
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WHO (2006) beskriver att barnmisshandel är ett globalt stort problem och att det har en stor 

inverkan på offrens fysiska och psykiska hälsa, välbefinnande och livsutveckling. För att lösa 

detta globala problem krävs en bättre förståelse av förekomsten, orsaker och konsekvenser av 

barnmisshandel. Enligt Kraus (2016) är barnmisshandel fortfarande ett relativt tabubelagt 

ämne som behöver uppmärksammas samt att det krävs mer kunskap för att känna till 

varningstecken och förmå att skydda de barn som far illa. 

 

”Child maltreatment” används som ett övergripande begrepp av alla typer av misshandel och 

försummelse av barn som resulterar i faktisk skada eller potentiell skada av ett barns hälsa, 

överlevnad, utveckling eller värdighet. Detta i kontexten till relation av ansvarig, förtroende 

och makt, ingår exponering av våld i nära relationer som ytterligare en form av 

barnmisshandel (WHO, 2016). Enligt Rikshandboken (2014a) har barn som exponeras för 

våld i nära relationer ökad risk att bli utsatta för någon typ av misshandel samt att de löper 

större risk för att utveckla allvarliga sociala och psykiska problem omgående och även senare 

i livet.  

 

Enligt Rikshandboken (2014a) finns det fyra typer av barnmisshandel som en vårdgivare kan 

utföra; fysisk misshandel, sexuella övergrepp, psykisk misshandel och försummelse. Vidare 

definieras fysisk misshandel som en handling vilken orsakar eller kunde ha orsakat potentiell 

skada mot barnet. Sexuella övergrepp är olagliga handlingar, barnet används för andras 

sexuella tillfredsställelser där barnet inte förstår eller kan ge samtycke. Begreppet psykisk 

misshandel är handlingar som har negativ och kränkande effekt på den psykiska hälsan och 

den sociala utvecklingen som exempelvis; förlöjliganden, beskyllning, förnedring, skrämsel, 

hot eller diskriminering av barnet. Innebörden av begreppet försummelse är att en förälder 

eller familjemedlem inte kan tillgodose barnets psykiska och fysiska behov samt utveckling 

inom till exempel hälsa, utbildning och känslomässig mognad (jfr. WHO, 2006). 

 

Det är viktigt att vara uppmärksam samt misstänksam som sjuksköterska i mötet med barn 

och att alltid utföra en kroppsundersökning, men trots det finns inte alltid tydliga tecken på att 

ett barn blivit utsatt för någon typ av misshandel (Kraus, 2016). Rikshandboken (2014b) 

redogör att barn ofta får småskador i form av blåmärken, rispor och skrubbsår på kroppen och 

typiska ställen för detta är knän och underarmar. Då barnet har skador som inte kännetecknas 

av en normal aktivitet ska sjuksköterskorna reagera direkt. Blåmärken på misstänksamma 

ställen såsom stjärten, insida lår, bakom örat, buken är exempel även brännskador i from av 
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doppskador när huden utsatts för het vätska så att det syns en tydlig avgränsning mellan frisk 

och skadad hud. Cigarettmärken, bitmärken, skador på och i munnen eller oförmåga att 

använda en kroppsdel som kan bero på muskelskada, fraktur eller stukning är exempel på 

andra möjliga skador som kan uppkomma. Kraus (2016) redogör även skador, smärta, 

blödning eller sexuellt överförbara sjukdomar i genitalierna som fysiska tecken på 

misshandel. Vidare skildras fysiska tecken på misshandel där skadan; inte kan förklaras, 

vittnats eller att historien inte passar in eller att vårdgivaren undanhållen skademekanismen. 

Enligt Rikshandboken (2014b) om flertalet skador förekommer samtidigt utan tydlig 

förklaring är det en stark misstanke om misshandel.  

 

Om barn utsätts för någon form av misshandel kan det initialt uppmärksammas som 

beteendeförändringar hos barnet. Barnen kan vara ängsliga, rädda, ha mardrömmar, 

depressioner, ont i magen, sängvätning och vara rymningsbenägna. Barnen kan även ha 

extrema sexuella beteenden i förhållande till dennes ålder, plötsliga ändringar i 

självförtroendet, misslyckanden i skolan, extrem passivitet eller aggressivitet. En del barn går 

inte upp i vikt som de ska eller drabbas av en plötslig viktuppgång (Kraus, 2016). Norman, 

Byambaa, De, Butchart, Scott, och Vos (2012) menar att barnmisshandel och försummelse 

kan orsaka fysiska och psykiska skador hos ett barn. Enligt Gilbert, Widom et al. (2009) löper 

barn som utsätts för någon typ av barnmisshandel större risk att utveckla problem på längre 

sikt i form av psykisk ohälsa, missbruk som leder till tonårsgraviditet och/eller kriminalitet 

och självmordsförsök. Gilbert, Kemp et al. (2009) menar även att de kognitiva funktionerna 

påverkas i vuxenlivet.  

 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) är alla anställda inom hälso- och sjukvården 

enligt lag skyldiga att genast anmäla till socialnämnden vid misstanke eller kännedom om att 

ett barn far illa. Ho och Gross (2015) beskriver att sjuksköterskor är bundna av lagen att 

rapportera in och anmäla misstänkt och faktisk barnmisshandel eller försummelse men att det 

är oklart och varierar mycket hur sjuksköterskor definierar barnmisshandel. Denna tolkning 

av definitionen av barnmisshandel har stort inflytande om sjukvårdspersonalen anmäler eller 

inte. Det är av största vikt att som hälso- och sjukvårdspersonal anmäla faktiskt eller 

misstänkt barnmisshandel. Både Lazenbatt och Freeman (2006) och Kara, Suskan och 

Caliskan (2014) beskriver att sjuksköterskor ska anmäla vid misstänkt eller om ett barn 

faktiskt far illa. Vidare förespråkas att sjuksköterskan för barnets talan och ska värna om 

dennes bästa. Ny forskning visar dessvärre att sjuksköterskor underrapporterar vid misstanke 
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att ett barn far illa i jämförelse med allmänläkare. Detta innebär att barn inte erhåller det 

skydd och hjälp de egentligen behöver och har rätt till. Kara, Suskan och Caliskan (2014) och 

Gilbert, Kemp et al. (2009) beskriver i sina studier att underrapporteringen av barnmisshandel 

har diskuterats bero på olika skäl och innefattar till exempel okunnighet, ignorans samt brist 

på kunskap angående anmälningsprocessen. Crisp och Lister (2004) menar att 

sjuksköterskorna har ingen gemensam förståelse angående vad de ska eller borde bidra med, i 

förhållande till beskydd av barn.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2015) har tagit fram en definition av begreppet familj och 

beskriver det som en självdefinierad grupp av personer som ständigt förändras, omskapas och 

varieras efter och beroende av livssituationen. Begreppet kärnfamiljen är inte längre den 

självklara familjebildningen utan familjer kan bestå av betydelsefulla personer som inte 

nödvändigtvis behöver vara av blodsband. Det innebär att en familj kan bestå av grannar, 

vänner, samkönade, utvidgade familjer och storfamiljer. Familjen som en enhet påverkas av 

de andra medlemmarnas förändrade livssituation och det kan vara i positiv eller negativ 

bemärkelse. Positiva inställningar vid till exempel sjukdom kan påverka familjen positivt 

vilket kan resultera i minskat lidande, ökat välbefinnande och förbättrad hälsa för samtliga i 

familjen. 

 

Familjen är inte alltid en tillgång utan kan framkalla motsatsen, ökat lidande, illabefinnande 

och försämrad hälsa av negativa faktorer, till exempel våld i nära relationer. Shields, Pratt och 

Hunter (2005) beskriver att använda familjecentrerad vård som tillvägagångssätt vid 

planering, genomförande och utvärdering av vård styrs av en fördelaktig relation mellan 

vårdgivare, patient och familjer. Familjecentrerad vård kan praktiseras på alla vårdinrättningar 

då den passar patienter i alla åldrar. Vidare inkapslas familjecentrerad vård med vårdgivare, 

familjer och barn som ett sätt att vårda barn och deras familjer inom hälso- och sjukvården 

genom att planera och se hela familjen som en enhetlig vårdtagare och inte endast se den 

enskilda patienten då barnet. Healy och Fallon (2014) menar att syftet med familjecentrerad 

vård är att ta barnet och familjens behov i beaktning och visa hänsyn, vilket är särskilt viktigt 

när barnet är sjuk och föräldrarna behöver stöd. Den familjecentrerade modellen beskrivs 

vidare av Matziou et al. (2018) som ett samarbete och relation mellan sjuksköterskan och 

föräldern som genererar en vård av hög kvalitet till barnet. Den unika relationen mellan 

sjuksköterskan och familjen hjälper barn att anpassa sig till sjukhuset, reducerar stress, ångest 

och rädsla, känslor och upplevelser som är förknippade med sjukhusmiljön. Familjens 
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involvering förknippas med förbättring av barns välbefinnande, tillväxt, kognitiv utveckling, 

reducerat antal sjukhusbesök, reducerad smärta, förbättrad prestation i skolan och förväntas få 

ett bättre liv. 

 

Sjuksköterskor har ett ansvar att se till barnets bästa och var sjuksköterskan än arbetar, 

kommer hen att möta barn som blivit utsatta för olika typer av misshandel. Sjuksköterskan ska 

möta den unika individen och se till deras behov, speciellt till barn som ofta är i en utsatt 

situation. Sjuksköterskor har ett aktivt ansvara att uppmärksamma sårbara och utsatta grupper 

vilka är i behov av olika typer av stöd. Sjuksköterskor är anmälningspliktig enligt lag att 

anmäla misstänkt barnmisshandel men är det så enkelt?  

 

Syftet var att sammanställa erfarenheter om sjuksköterskans möte med familjer vid misstänkt 

barnmisshandel. 

 

Frågeställningar:  

Hur beskriver sjuksköterskan mötet med familjen och barnet? 

Vilka faktorer hindrar sjuksköterskan att anmäla? 

Vilka faktorer underlättar för sjuksköterskan att anmäla? 

Vad behöver sjuksköterskan för att känna sig trygg att anmäla? 

 

Metod 

Rosén (2012, s. 429-431) beskriver att systematisk litteraturöversikt används för att få en bild 

av nuvarande forskningsläge samt uppfylla ett högre krav på tillförlitlighet. För en tillförlitlig 

systematisk litteraturöversikt krävs det en preciserad frågeställning, systematisk sökning, 

kvalitetsgranskning med mera (jfr. Friberg 2012, s. 133; Whittemore & Knafl, 2005). 

Metoden som användes vid den systematiska litteraturöversikten valdes utifrån syftet och var 

en kunskapsöversikt över den kvalitativa forskningen inom ett väl avgränsat område. 

Utgångspunkten var från Whittemore och Knafl (2005) metodartikel för att söka och 

sammanställa kunskaper om sjuksköterskors möten av barn som misstänkts blivit 

misshandlade. 
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Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Litteraturstudien inleddes genom att utföra pilotsökningar i databaserna Cinahl, Pubmed och 

PsycInfo. För att granska och avgöra om det fanns tillräckligt vetenskapligt material inom 

området samt för att hitta relevanta sökord för att erhålla den data som krävdes för att besvara 

syftet (jfr. Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006, s.61). CINAHL och PubMed är databaser 

som skildrar ämnet omvårdnad och PsycInfo behandlar material inom beteendevetenskap och 

psykologi, för att besvara syftet med studien användes dessa databaser (jfr. Karlsson, 2012, s. 

96-98; jfr. Rosén, 2013, s.436). De sökord som framkom och som användes i sökningarna är; 

”Nursing”, ”Nurses”, ”Child Maltreatment”, ”Child Abuse”, ”Child Abuse, sexual”, 

”Maltreatment”, ”Nurses Experience” & ”Experience”. Sökordet ”Qualitative” användes i 

respektive databas för att begränsa studierna till endast kvalitativt material som svarar på 

frågeställningarna (jfr. Rosén, 2013, s. 436). Sökningarna från samtliga databaser finns 

presenterade enligt tabell 1. I de olika databaserna varierade användningen av MeSH-termer, 

CINAHL-headings, PsycInfo:s motsvarande till dessa med fritextsökningar beroende på att 

det i vissa fall smalnar av för mycket, ger för mycket irrelevanta träffar och i vissa fall erhålla 

mer träffar som svarar mot syftet (jfr. Karlsson, 2013, s. 96-104; jfr. Willman, Bahtsevani, 

Nilsson, & Sandström, 2016, s. 69-72). För att kombinera de olika sökorden med varandra 

samt att skapa block användes Booleska sökoperatorer, ”OR” för att vidga sökningen och öka 

sensitiviteten samt att få fler träffar, ”AND” för att begränsa på det fokuserade området samt 

att kombinera olika sökblock tillsammans (jfr. Willman, et al., 2016, s. 72-73). Begränsning 

som användes var ”Peer Reviewed”, dock inte i PubMed. Varken inklusions- eller 

exklusionskriterier har använts, då syftet var preciserat och sökorden som användes 

inkluderade och begränsade de vetenskapliga artiklarna (jfr. Willman, et al., 2016, s. 61-62).  

 

Artiklarna som framkom i litteratursökningen värderades och valdes ut i två steg. Först 

sållades de artiklar som inte svarade mot syfte utifrån titel och abstrakt ut samt de artiklar som 

var dubbletter i respektive någon av databaserna exkluderades. Urvalsförfarande bedömdes 

och granskades baserat på artiklarna utifrån fulltext. Den systematiska litteratursökningen 

resulterade slutligen i 15 vetenskapliga artiklar från samtliga använda databaser. Därefter 

kvalitetsgranskades artiklarna med hjälp av SBU:s granskningsprotokoll som modifierades 

utifrån typ av studie (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, 2017, 

Bilaga 5; jfr. Rosén, 2013, s.436-438). Därefter graderades artiklarnas kvalitet med hög, 

medel eller låg kvalité (jfr. Willman, et al., 2006, s.95-96). Översikt på artiklarna som valts ut 

efter kvalitetsgranskning finns i Tabell 2.  
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Tabell 1 Litteratursökning  

 
  

Syftet med sökning: sammanställa kunskap om sjuksköterskans möte med familjer vid 

misstänkt barnmisshandel. 

 
  

CINAHL 2018 09 25 Begränsningar: Peer Reviewed 

Söknr  *)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda   

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

CH 

 

CH 

 

FT 

 

FT 

 

FT 

 

FT 

 

FT 

Child Abuse 

 

Child Abuse, Sexual 

 

Maltreatment 

 

Experience 

 

Nurse 

 

Nursing 

 

Qualivative 

 

S1 OR S2 OR S3 

 

S5 OR S6 

 

S4 AND S8 

 

S7 AND S9 

 

S11 AND S7 

9591 

 

4373 

 

2118 

 

196008 

 

387817 

 

554322 

 

93552 

 

13836 

 

695915 

 

58537 

 

243 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

      

*CH – CINAHL-headings i databasen CINAHL, FT – fritextsökning  
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Tabell 1. Forts. Litteratursökning  

 
  

Syftet med sökning: sammanställa kunskap om sjuksköterskans möte med familjer vid 

misstänkt barnmisshandel. 

 
  

PubMed 2018 09 25 Begränsningar: Peer Reviewed 

Söknr  *)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

MSH 

 

MSH 

 

MSH 

 

MSH 

 

FT 

 

FT 

 

 

 

 

 

 

Nursing 

 

Nurses 

 

Child Abuse 

 

Child Abuse, Sexual 

 

Child maltreatment 

 

Qualitative 

 

S1 OR S2 

 

S3 OR S4 OR S5 

 

S7 AND S8 AND S6 

 

 

243893 

 

83137 

 

28364 

 

9538 

 

46710 

 

205098 

 

303641 

 

46710 

 

89 
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*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT – fritextsökning.  

 

Tabell 1. Forts. Litteratursökning  

 
  

Syftet med sökning: sammanställa kunskap om sjuksköterskans möte med familjer vid 

misstänkt barnmisshandel. 

 
  

PsycInfo 2018 09 25 Begränsningar: Peer Reviewed  

Söknr  *)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

DE 

 

DE 

 

FT 

 

DE 

 

FT 

 

 

Nursing 

 

Nurses 

 

Maltreatment 

 

Child Abuse 

 

Qualitative 

 

 

20730 

 

25605 

 

11838 

 

31137 

 

155179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

6 

 

7 

 

8 

 

S1 OR S2 

 

S3 OR S4 

 

S5 AND S6 AND S7 

39596 

 

35267 

 

19 

 

 

 

 

1 

*DE – Descriptors i databasen PsycInfo, FT – fritextsökning  

 

 

 

Tabell 2 Översikt artiklar ingående i analysen (n=14 )  

 
Författare/År     Typ av      Deltagare            Metod                    Huvudfynd                Kvalitet  

/Land? studie                                    Datainsamling                                         (Hög, Medel,  

                                                            /Analys                                                         Låg)      

                                                                                                  

 

Söderman & 

Jackson 

/2011/Sverige 

 

Kvalitativ 

Design 

Deskriptiv 

 

6 stycken 

 

Intervjuer med 

öppna frågor 

/Induktiv 

innehållsanalys  

 

Sjuksköterskors 

upplevelse av; insikt 

att ett barn far illa, en 

svår arbetsuppgift 

samt att erhålla och ge 

stöd. 

  

 

Hög/medel 

Tingberg, Berdlöv 

& Ygge 

/2008/Sverige 

Kvalitativ 

deskriptiv 

studie 

11 stycken Semi-strukturerade 

intervjuer  

/ Critical incident 

Technique 

Sjuksköterskors 

upplevelser vid mötet 

med barn som blir 

misshandlade, känslor 

av ambivalens, 

professionellt 

förhållningssätt och 

strategier i processen. 

  

Hög 

Paavilainen, 

Åstedt-Kurki & 

Paunonen 

/2000/Finland 

Kvalitativ 

studie 

20 stycken Semi-strukturerade 

intervjuer  

/Kvalitativ 

innehållsanalys 

Hur sjuksköterskor 

hanterade fall då dom 

arbetade med familjer 

där barnmisshandel 

förekom.   

 

Hög 

Finn  

/2011/USA 

Kvalitativ 

studie 

30 stycken Intervjuer med 

öppna frågor 

/ Narrativ analys 

Sammanhang där 

offer för 

barnmisshandel har 

avslöjat sig. Trygga 

miljöer för barn, 

skapa en relation, tro 

på barnet villkorslöst, 

engagerat lyssnande, 

medvetenhet om att 

informationen kan 

vara felaktig. 

 

Hög 
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Dahlbo, Jakobsson 

& Lundqvist 

/2017/Sverige 

Kvalitativ 

design 

8 stycken Intervjuer med 

öppna frågor  

/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Ha barnet som utsatts 

eller misstänkts 

misshandel i fokus. 

Sjuksköterskors 

upplevelser av; att bli 

känslomässigt 

påverkad, möta 

familjen med 

öppenhet och behovet 

av bekräftelse. 

 

Hög 

Barrett, Denieffe, 

Bergin & Goony 

/2016/Irland 

Kvalitativ 

design 

10 stycken Semi-strukturerad 

intervju 

/ Framework 

approach 

Sjuksköterskors 

upplevelser av att bli 

känslomässigt 

påverkad, relationen 

familj och profession 

och utmaningar att 

möta barn som utsatts 

för misshandel.  

 

Hög  

Land & Lesley 

Barclay 

/2008/Northern 

Territory, 

Australien 

Kvalitativ 

studie 

10 stycken Semi-strukturerade 

intevjuer med öppna 

frågor 

/ Tematisk analys 

Sjuksköterskors 

vetskap om sin 

skyldighet att anmäla 

misstänkt 

barnmisshandel, ett 

omtänksamt yrke och 

upplevelse av rädsla 

om hämnd. 

 

Medel 

de Souza Aragão, 

das Graças 

Carvalho Ferriani, 

Sanchez 

Vendruscollo, de 

Lima Souza & 

Gomes 

/2013/Brasilien 

Kvalitativ 

design 

8 stycken Semi-strukturerade 

intervjuer 

/Hermeneutisk 

analys 

Sjuksköterskors 

svårigheter att 

identifiera 

barnmisshandel, 

anmäla 

barnmisshandel samt 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

otillräcklig kunskap 

och känslor av att 

vara oförberedd. 

 

Medel  

Eisbach & 

Driessnack 

/2010/USA 

Kvalitativ 

design 

 

23 stycken Intervjuer 

/ Grounded theory 

Sjuksköterskors 

ambivalens om deras 

anmälningsplikt vid 

misstänkt 

barnmisshandel vilket 

leder till ett komplext 

beslutsfattande som 

resulterar i att 

anmälningsprocessen 

blir fördröjd. 

 

Medel 



11 
 

Totti Leite, 

Aparecida Beserra, 

Scatena, da Silva & 

das Graças 

Carvalho Ferriani 

/2016/Brasilien 

Kvalitativ 

design 

5 stycken Semi-strukturerade 

intervjuer 

/Tematisk 

innehållsanalys 

Sjuksköterskors 

upplevelse av 

hjälplöshet, 

svårigheter att anmäla 

barnmisshandel, 

kunskapsbrist, rädsla 

att anmäla och 

känslomässig 

påverkan. 

 

Medel 

Saltmarsh & 

Wilson  

/2016/New Zeeland 

Kvalitativ 

design 

10 stycken Fördjupade semi-

strukturerade 

intervjuer 

/Grounded theory 

Hur sjuksköterskor 

reagerar och hanterar 

barns behov av skydd. 

Sjuksköterskors 

upplevelser av 

avvikande beteenden, 

hjälplöshet och vidta 

åtgärder för att säkra 

ett barns säkerhet.  

 

Hög 

Schols, de Ruiter & 

Öry 

/2013 

/Nederländerna  

Kvalitativ 

design 

33 stycken Fokusgrupp 

intervjuer 

/Integrated Change 

model 

Brist på specifik 

kunskap för att 

identifiera 

barnmisshandel. 

Kunskap och tecken 

att ett barn blir 

misshandlat. 

Sjuksköterskors 

känslor att någonting 

är fel. 

 

Medel 

Kraft, Rahm & 

Eriksson 

/2017/Sverige  

Kvalitativ  

design 

23 stycken Fokusgrupp 

intervjuer 

/Tematisk analys 

Sjuksköterskors 

upplevelser av 

ambivalens, 

undvikande, 

känslomässig 

påverkan, undvikande 

och 

upplysningsprocessen. 

 

Hög 

Rowse 

/2009/United 

Kingdom 

Kvalitativ 

design 

15 stycken Semi-strukturerade 

intervjuer  

Femenologisk 

metod 

Sjuksköterskors 

upplevelser om att 

vara inblandad i barns 

säkerhet som beskrivs 

med starka känslor 

som; svårt, hemskt, 

läskigt, ledsamt, 

chockartat, tragiskt 

och traumatiskt. 

Vidare om självkänsla 

i att anmäla och den 

positiva känslan då ett 

barn får hjälp. 

Hög 
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Wallström, 

Ståleborg Persson 

& Salzmann-

Erikson 

/2016/Sverige 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design 

 7 stycken Semi-strukturerade 

intervjuer 

/Induktiv 

innehållsanalys 

Sjuksköterskors 

upplevelser och 

reflektioner om att 

arbeta med barn i 

familjer där 

föräldrarna 

missbrukar. 

 

Hög 

 

 

Analys 

Analysprocessen bestod av fyra systematiska steg; datareduktion, dataöversikt, datajämförelse 

och till sist slutsatser och verifiering av data utifrån Whittmore & Knafl (2005) metodartikel. 

Analysen är en levande process där det är konstant pendling mellan de olika stegen i 

analysprocessen. Analysen inleddes med datareduktion genom att läsa igenom artiklarna för 

att skapa en helhetskänsla och en process att identifiera textenheter som svarade mot syftet. 

Dessa textenheter kodades för att under analysprocessen kunna jämföra mot originaltexten. 

Efter extraheringen av textenheter, kontrollerades det att textenheterna svarade mot 

frågeställningarna. De textavsnitt som inte ansågs svara mot dessa, exkluderades. 

Textenheterna översattes, kondenserades och kodades i ett dokument. Nästa steg i 

analysprocessen var dataöversikt, där ett övergripande klassificeringssystem gjordes utifrån 

de specifika frågeställningarna. Därefter kategoriserades textenheterna in i ett flertal 

subkategorier, för att kunna slås ihop till större kategorier som svarar mot frågeställningarna. 

Detta för att erhålla en kortfattad organiserad sammanställning av resultaten i de olika 

studierna, vilket leder till en översiktsblick över mönster, relation och teman inom och mellan 

de primära datakällorna. Det tredjesteget datajämförelse granskades och studerades det 

mönster, teman och samband som identifierats gällande likheter och olikheter, detta steg 

upprepades ett flertal gånger. Det fjärde och sista steget slutsatser och verifiering av data, 

identifierades skillnader och likheter. De textenheter med liknade innehåll sammanslogs under 

samma frågeställning och kategoriserades ihop vilket resulterade i underkategorier som 

svarade på frågeställningarna. All data sammanställdes och syntetiserades under respektive 

frågeställning i form av en brödtext under respektive kategori som svarade på 

frågeställningarna. Slutsatserna bearbetades kontinuerligt vilket är viktigt för att erhålla ett 

värdefullt och innehållsrikt resultat. Vidare för att uppnå bekräftelsebarhet verifierades 

resultatet med originalkällorna, detta var möjligt då textenheterna kodades i början av 

analysprocessen. Avslutningsvis sammanfattades de mest essentiella aspekterna från 
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subkategorierna för att erhålla en betydande redogörelse av ämnet (jfr. Whittmore & Knafl, 

2005). 

 

Litteraturöversikten resulterade i att 15 stycken artiklar analyserades. Artiklarna 

överensstämde gentemot varandra, då de tog upp liknande saker och upplevelser samt 

samband med svar på de olika frågeställningarna som studien utgår ifrån.  

 

Resultat 

Tabell 3 Översikt av kategorier 

Frågeställning Underkategorier 

Hur beskriver sjuksköterskan mötet med familjen och barnet? Att se hela familjen 

Emotionella påfrestningar 

Barnets ombud 

Vilka faktorer hindrar sjuksköterskan att anmäla? Att vara tveksam 

Att vara oförberedd 

Svårigheter att tyda barnen 

Föräldrarnas reaktioner 

Vilka faktorer underlättar för sjuksköterskan att anmäla? Att vara engagerad 

Upplevda intuitioner  

Skapa relation till barnet 

Tydliga tecken 

Anmälningsplikt 

Vad behöver sjuksköterskan för att känna sig trygg att 

anmäla? 

Utbildning 

Erfarenheter  

Stöd 

 

 

Hur beskriver sjuksköterskan mötet med familjen och barnet? 

 

Att se hela familjen  

Att möta ett barn som misstänks ha blivit, eller som faktiskt blivit misshandlat är inte bara att 

möta patienten, flera personer involverades vilket påverkade hela familjen. Det beskrevs att 

sjuksköterskan bör se, stötta, ha ett öppet sinne, uppmärksamma, vårda hela familjen som en 

enhet, bygga tillförlitliga relationer, visa respekt, kommunicera, klargöra hur man ser på 
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situationen och ha ett holistiskt synsätt även om föräldrarna var förövarna. Fokus hos 

sjuksköterskorna låg på barnets bästa och genom att arbeta efter att se till hela familjen och 

stödja föräldrarna säkrade de barnets säkerhet och trygghet (Barrett, Denieffe, Bergin, & 

Gooney, 2016; Paavilainen, Astedt-Kurki, & Paunonen, 2000; Saltmarsh, & Wilson, 2016; 

Land, & Barclay, 2008; Dahlbo, Jakobsson, & Lundqvist, 2017; Söderman, & Jackson, 2011; 

Schols, Ruiter, & Öry, 2013). 

 

Att vara observant i mötet med familjer, innebär att se det fysiologiska hos barnet men även 

hur de upplever relationen mellan barnet och föräldern (Barrett et al. 2016). Vid misstanke om 

ett barn far illa kunde sjuksköterskan upprepande gånger be barnet eller hela familjen att söka 

vård av olika anledningar för att hålla koll, förstå familjesituationen och upptäcka problem. 

Sjuksköterskan liknade mötet med barn och familjer med att lägga ett pussel. Det var av 

största vikt att i ett tidigt skede av mötena bedöma och överväga barnets säkerhet eftersom 

tidiga insatser var viktiga för barnet (Paavilainen et al., 2000; Kraft, Rahm, & Eriksson, 2017; 

Tingberg, Bredlöv, & Ygge, 2008; Eisbach, & Driessnack, 2010; Schols et al., 2013; 

Söderman, & Jackson, 2011). 

 

Tingberg et al., (2008) beskrev att det krävs att sjuksköterskan är medveten om sina fördomar 

för att inte missbedöma en förälder efter vad de ser. Exempelvis om föräldrarna är lugna och 

trevliga behöver inte innebära att det inte kan röra sig om misshandel. Vidare att föräldrar 

som exempelvis kommer från lägre sociala förhållanden, behöver det inte automatiskt 

innebära att det existerar misshandel. Detta beskrevs som en försvårande faktor som 

sjuksköterskor bör vara medvetna om från början, för att inte döma föräldrarna efter vad en 

ser. Studien beskrev att sjuksköterskor gjorde föräldrarna medvetna om de allvarliga 

konsekvenserna barnmisshandel kunde ge. Tingberg et al. (2008), Dahlbo et al. (2017), 

Barrett et al. (2016) och Kraft et al. (2017) beskrev att sjuksköterskor upplevde problem i 

kontakten med föräldrar, de var defensiva och kom inte på utsatt vårdbesök.   

 

Emotionella påfrestningar 

Sjuksköterskorna i studierna upplevde starka känslor och påverkades djupt då de mötte barn 

som misstänktes ha blivit eller faktiskt blivit utsatt för misshandel. Sjuksköterskorna beskrev 

mötet med barnen som upprört, otäckt, fruktansvärt och traumatiskt. Sjuksköterskorna 

beskrev en specifik känsla, en upplevelse av intuition att någonting var fel vid mötet med 
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barn. Mötet med barn framkallade en rad olika känslor hos deltagarna; nedstämdhet, 

upprördhet och upplevdes otäckt. Sjuksköterskorna ansåg att det var fruktansvärt, traumatiskt, 

tragiskt och skrämmande att möta barn som misstänkt blivit utsatt för misshandel. Mötet med 

föräldrar som misstänks vara förövare upplevde sjuksköterskorna som hotfullt, upprört, otäckt 

skrämmande, rysligt, obehagligt och svårt. Sjuksköterskorna beskrev även en känsla av 

hjälplöshet då det inte var medvetna om tillvägagångssättet vid barnmisshandel. 

Sjuksköterskorna kände sig otillräckliga, rädda, maktlösa samt att de hade en känsla av avsky 

och hat (Söderman, & Jackson, 2011; Dahlbo et al. 2017; Barrett et al. 2016; Saltmarsh, & 

Wilson, 2016; Kraft et al. 2017; Rowse, 2009; Totti Leite, Aparecida Beserra, Scatena, da 

Silva, & Carvalho Ferriani, 2016).  

 

I mötet med föräldrarna kände sig sjuksköterskorna lurade då de litade på vad föräldrarna 

berättade, och trodde att varje förälder ville det bästa för sina barn och såg inte att föräldrar 

var oärliga och förnekade hur barnets skador uppkommit. Vidare poängterade 

sjuksköterskorna att föräldrar kunde vara så manipulativa och precis veta hur de skulle 

gömma tecken på misshandel, så sjuksköterskorna i studien ifrågasatte sig själva varför dom 

inte hade listat ut situationen tidigare (Tingberg et al., 2008; Finn, 2011; Barrett et al., 2016; 

Dahlbo et al., 2017). Tingberg et al. (2008) beskrev att möta en förövare kunde upplevas som 

en fysisk reaktion med mycket emotioner och sjuksköterskorna beskrev att när de tröstat 

föräldrarna till ett utsatt barn och när de sedan insåg att de stod och tröstade förövaren gjorde 

dem upprörda och gav det dem en upplevelse av att känna sig lurade.  

 

Sjuksköterskorna i studierna upplevde ilska och frustration av att de inte blev tagna på allvar 

av socialen då de anmälde misstänkt barnmisshandel. Det medförde att de upplevde sig 

svikna, vilket resulterade i att sjuksköterskorna kände en maktlöshet och att det inte var någon 

idé att anmäla misstänkt barnmisshandel (Paavilainen et al., 2000; Kraft et al., 2017; Rowse, 

2009). Kraft et al. (2017) menar att sjuksköterskor upplevde en ambivalens att bli involverad i 

familjens personliga angelägenheter och där barn misstänks bli misshandlade. Vidare belyses 

i de fall en misshandel hade begåtts av någon annan än en förälder till barnet var det lättare att 

acceptera och prata om för sjuksköterskan. Tingberg et al. (2008) och Barrett et al. (2016) 

beskrev att sjuksköterskorna upplevde att det var näst intill omöjligt att förstå en skada som 

inte skett av en olyckshändelse. Vidare beskrev de hur de försökte förstå hur en förälder 

kunde göra så mot sitt barn, att det var hemskt och skrämmande att någon som ska se till 

barnets välbefinnande, utnyttjar sin position och istället skadar barnet.  
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Sjuksköterskor försökte förbise deras egna negativa känslor om föräldrarna och ha förståelse 

trots att de var förövarna (Barrett et al., 2016). Tingberg et al. (2008) och Barrett et al. (2016) 

beskrev att sjuksköterskorna inte hade dåligt samvete trots att de inte kände eller ville känna 

empati med föräldrarna. Att tycka synd om, vara trevlig och hjälpa förövaren kändes hemskt, 

motvilligt och svårt. Det upplevdes vara en extremt svår situation, att det var näst intill 

omöjligt att möta både offret och förövaren. Barrett et al. (2016) menar att föräldrar som var 

ärliga, öppna, kände och visade skam och skuld inför situationen kunde sjuksköterskorna 

lättare acceptera, förstå och vara empatiska med. Totti Leite et al. (2016), Söderman och 

Jackson (2011) och Tingberg et al. (2008) beskrev att deltagarna i studierna upplevde oro att 

inte förmå att hålla känslorna i styr då de till exempel blev rädda, anklagade, upplevde starka 

och djupa känslor.  

 

Barnets ombud 

Det var sjuksköterskorna som hade en viktig roll och har ett ansvar att se till barnets bästa och 

säkerhet samt dennes välbefinnande i mötet med familjer. Vara barnets ombud ansågs vara en 

svår uppgift (Barrett et al., 2016). Barrett et al. (2016) beskrev även att sjuksköterskor 

förespråkade och kände mer för utsatta barn jämfört med vanliga fall med barn (Wallström, 

Persson, & Salzmann-Erikson, 2016; Barrett et al. 2016; Tingberg et al., 2008; Söderman, & 

Jackson, 2011; Dahlbo et al. 2017; Land, & Barclay, 2008; Paavilainen et al., 2000). 

Sjuksköterskan har ett ansvar att uppmärksamma ledtrådar till barnmisshandel, för att kunna 

ingripa i barnets vägnar (Wallström et al., 2016; Saltmarsh, & Wilson, 2016). 

 

Studierna beskrev att sjuksköterskor ville vara professionella i sitt förhållningssätt trots 

komplexiteten i de känslor de kände gentemot föräldrarna som många gånger var förövarna. 

Sjuksköterskan var inte där för att döma eller kritisera föräldrar som var förövarna, utan 

sjuksköterskans roll var att ta hand om familjen och vara barnets ombud. Det krävdes att 

sjuksköterskorna var professionella, empatiska, förstående och gav stöd till föräldrarna dock 

upplevdes detta många gånger krävande, utmanande, svårt och obehagligt (Barrett et al. 2016; 

Tingberg et al., 2008).  

 

Sjuksköterskorna beskrev i studierna att fallen av misstänkt barnmisshandel fastnade i 

tankarna efter dem slutat arbeta, tankarna hade en långvarig påverkan och att sjuksköterskorna 
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troligen aldrig glömmer dem. De särskilt svåra fallen var sällan svåra att identifiera men det 

var också de som följde med sjuksköterskan i tankarna efteråt (Eisbach, & Driessnack, 2010; 

Finn, 2011; Dahlbo et al., 2017; Barrett et al., 2016; Land, & Barclay, 2008). 

 

Vilka faktorer hindrar sjuksköterskan att anmäla? 

 

Att vara tveksam 

I studierna beskrevs att sjuksköterskor var medvetna om att fall med misstänkt 

barnmisshandel var förknippat med att vara involverad i en rättslig process med etiska 

problem och bekymmer. Detta innebar att sjuksköterskor ibland tvekade att anmäla. 

Sjuksköterskorna kände tveksamhet att anmäla på grund av egen ångest, stress, rädsla, 

obekväma, sårbara, isolerade, utsatta och som offer då det kunde innebära att de var tvungna 

att ge vittnesmål och prata om fallet utanför arbetet exempelvis uttalanden till polisen (Rowse, 

2009; Barrett et al., 2016; Wallström et al., 2016; Land, & Barclay, 2008). 

 

Det beskrevs i studier att sjuksköterskor tvekade att anmäla då de var osäkra om de hade nog 

med information och bevis. Om föräldrarna försummade barnen oavsiktligt eller om det 

berodde på dåligt ställda sociala förhållanden (Eisbach, & Driessnack, 2010; Dahlbo et al., 

2017; Kraft et al., 2017; Saltmarsh, & Wilson, 2016; Totti Leite et al., 2016). Att få barn att 

avslöja om misshandeln ansågs vara en komplicerad process för både barnet och 

sjuksköterskan. Barn kunde ge metaforiska beskrivningar om misshandeln, svårigheter att 

sätta ord på det som faktiskt hade hänt, istället använde de sig av verbala och icke-verbala 

berättelser och sjuksköterskan i sin tur var orolig att influera på barnets berättelser då barnen 

hade livlig fantasi och var väldigt intryckbara (Kraft et al., 2017; Eisbach, & Driessnack, 

2010). Barn kunde berätta fantastiska historier där sjuksköterskan inte kunde avgöra om det 

var sanning bakom det barnet berättade eller inte, detta resulterade i att sjuksköterskor blev 

tveksamma. Sjuksköterskor ville därför undersöka vidare för att bedöma trovärdigheten och 

situationen innan anmälan till socialtjänsten (Eisbach, & Driessnack, 2010; Dahlbo et al., 

2017; Kraft et al., 2017; Saltmarsh, & Wilson, 2016; Totti Leite et al., 2016).  

 

Sjuksköterskorna beskrev en tvekan ifall en anmälan skulle göra mer skada än nytta för barnet 

och familjen. Innan sjuksköterskorna anmälde till socialen ville de ingripa själva så gott de 

kunde för barnet och familjens vägnar. Då en anmälan faktiskt kunde innebära en ytterligare 
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risk för barnets säkerhet genom att föräldrar avbröt kontakten med sjukvården eller genom 

uttalade hot mot barnet (Dahlbo et al., 2017; Eisbach, & Driessnack, 2010). Sjuksköterskor i 

studierna bekräftade en magkänsla de fått om att någonting inte står rätt till med familjen, 

med denna känsla var svår att bedöma och tog lång tid att bekräfta. Sedan kunde det ju 

faktiskt vara något fysiskt fel på barnet (Dahlbo et al., 2017; Saltmarsh, & Wilson, 2016; 

Schols et al., 2013; Kraft et al., 2017). 

 

Studierna beskriver att trots medvetenhet om sin anmälningsplikt vid misstänkt 

barnmisshandel, upplevde sjuksköterskorna tveksamheter, ett svårt beslut att ta och de 

ifrågasatte sig själva, sin magkänsla, sina värderingar och om barnet for illa eller om det var 

ett fysiskt fel på barnet (Söderman, & Jackson, 2011; Dahlbo et al., 2017; Tingberg et al., 

2008; Eisbach, & Driessnack, 2010; Kraft et al., 2017). 

 

Att vara oförberedd 

Deltagarna beskrev att de kände sig oförberedda och inte visste vad som förväntades av dem 

och att det var omöjligt att komma ihåg alla steg i tillvägagångssättet vid en anmälan. Vidare 

beskrevs att de kände sig oförberedda, sårbara och att de saknade stöd och mentorskap i sitt 

möte och hantering av misstänkt misshandlade barn (Rowse, 2009; de Souza Aragão et al., 

2013; Kraft et al., 2017). I Barrett et al. (2016) och Kraft et al. (2017) beskrev sjuksköterskor 

att första gången de mötte och vårdade ett utsatt barn upplevde sjuksköterskorna en svårighet i 

att identifiera och upptäcka barnmisshandel. Sjuksköterskorna kände sig osäkra, oerfarna och 

en hade brist på kunskap om mötet med utsatta barn och konsulterade därför mer erfarna 

sjuksköterskor för hjälp (Barrett et al., 2016; Kraft et al., 2017). Sjuksköterskor beskrev att de 

egentligen aldrig kan vara förberedda på att möta och vårda ett utsatt barn trots teoretisk 

kunskap om ämnet, innan du faktiskt gör det (Barrett et al., 2016; Tingberg et al., 2008; 

Rowse, 2009). 

 

Svårigheter att tyda barnen  

Studier (Schols et al., 2013; Kraft et al., 2017; Eisbach, & Driessnack, 2010; Wallström et al., 

2016; Söderman, & Jackson, 2011; Paavilainen et al., 2000) visade att det inte var lätt för 

sjuksköterskor att tyda tecken på barnmisshandel då de inte alltid uppvisade tydliga objektiva 

tecken på misshandel. Det enda tecknet sjuksköterskan kunde få var att barnet faktiskt 

berättade till dem om misshandeln. Sjuksköterskorna beskrev att det näst intill aldrig har 
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kommit in ett barn och direkt eller spontant redogjort vad hen blivit utsatt för. Barn ville ofta 

ha direkta frågor men sjuksköterskan upplevde det extremt svårt att fråga frågor om misstänkt 

barnmisshandel. Barn visade subjektiva tecken som var svårbedömda men som ändå gav 

misstankar; ett barn som kryper upp i allas knän, ospecifika symtom på försummelse, 

psykosomatiska symtom såsom huvudvärk, magont och ångest, koncentrationssvårigheter, 

utåtagerande, introverta, självdestruktiva, frånvarande, sorgsna, hämmade, bekymrade, 

självmordstendenser, ätstörningar men även kunde barnmisshandel manifesteras i skolan med 

försämrad prestation. Sjuksköterskorna fick också ha i åtanke att barns beteende inte alltid 

kom ifrån deras levnadssituation och familjeförhållandet utan kunde även bero på andra 

orsaker (Schols et al., 2013; Kraft et al., 2017; Eisbach, & Driessnack, 2010; Wallström et al., 

2016; Söderman, & Jackson, 2011; Paavilainen et al., 2000). 

 

I studierna framkom det att barn förstod att det pågick någonting privat och förbjudet i 

familjen men att barnen ändå var lojala och skyddade sin familj i varje situation (Kraft et al., 

2017; Paavilainen et al., 2000; Wallström et al., 2016). 

 

Föräldrarnas reaktioner 

Studier (Saltmarsh, & Wilson, 2016; Paavilainen et al., 2000; Schols et al., 2013; Söderman, 

& Jackson, 2011; Eisbach, & Driessnack, 2010; Dahlbo et al., 2017) beskrev att då 

sjuksköterskan var öppen och ärlig om sin oro fanns det föräldrar som inte ville samarbeta, 

gjorde motstånd, blev aggressiva, våldsamma, ilskna, inte ville kommunicera eller ha hjälp. 

Detta resulterade i svårigheter att hantera misstänkt barnmisshandel och om föräldrarna fick 

reda på att sjuksköterskan hade anmält dem till socialen kom de oftast inte tillbaka till 

sjuksköterskan (Saltmarsh, & Wilson, 2016; Paavilainen et al., 2000; Schols et al., 2013; 

Söderman, & Jackson, 2011; Eisbach, & Driessnack, 2010; Dahlbo et al., 2017). Söderman 

och Jackson (2011) beskrev hur en del föräldrar kände sig lättade när de fick hjälp. Då 

sjuksköterskor uppmärksammade barnmisshandel.  

 

Studier visade att sjuksköterskor var rädda att anmäla och konfrontera misstänkt 

barnmisshandel då det fanns en osäkerhet hur föräldrarna skulle reagera och att 

sjuksköterskans namn faktiskt stod på anmälan. Föräldrarna kunde bli aggressiva och känna 

vrede gentemot sjuksköterskan som anmält. Vidare bekräftar studierna att sjuksköterskans roll 

är att förespråka och anmäla om ett barn misstänks fara illa. Däremot kan det innebära att 
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sjuksköterskorna får en aggressiv förälder efter sig, de blir personligt anklagade och utsatta 

samt risk för vedergällning, verbala attacker, hot och hämnd. Sjuksköterskorna var oroliga för 

deras egen och sina familjers säkerhet (Totti Leite et al., 2016; Saltmarsh, & Wilson, 2016; 

Kraft et al., 2017; Eisbach, & Driessnack, 2010; de Souza Aragão, das Graças Carvalho 

Ferriani, Vendruscollo, de Lima Souza, & Gomes, 2013; Land, & Barclay, 2008; Dahlbo et 

al., 2017). 

 

Vilka faktorer underlättar för sjuksköterskan att anmäla? 

 

Att vara engagerad 

Studier (Wallström et al., 2016; Eisbach, & Driessnack, 2010; Kraft et al., 2017; Land, & 

Barclay, 2008; Tingberg et al., 2008) beskrev att sjuksköterskor som är engagerade, ihärdiga 

och fortsatte fråga barnet. Att sjuksköterskor hade tålamod och faktiskt gick till botten med 

varför ett barn mår dåligt samt fortsätta rapportera om en misstänker barnmisshandel 

(Wallström et al., 2016; Eisbach, & Driessnack, 2010; Kraft et al., 2017; Land, & Barclay, 

2008; Tingberg et al., 2008). 

 

Upplevda intuitioner 

Sjuksköterskorna upplevde en omedveten, automatisk och viktig intuition om att någonting 

inte stod rätt till med barnet. Denna magkänsla var viktig att de litade på för att upptäcka 

barnmisshandel, eftersom sjuksköterskan började med en systematisk utredning genom att 

söka bekräftelse, information, bevis, prata med föräldrarna samt uppmärksamma i mötet med 

familjen för att ta det vidare (Saltmarsh, & Wilson, 2016; Schols et al., 2013; Kraft et al., 

2017; Söderman, & Jackson, 2011; Dahlbo et al., 2017). 

 

Skapa relation till barnet 

Flertalet studier beskrev vikten att sjuksköterskan skapar en tillitsfull och trygg relation med 

barnet för att hen ska öppna sig och avslöja om händelserna (Finn, 2011; Wallström et al., 

2016; Saltmarsh, & Wilson, 2016; de Souza Aragão et al., 2013; Kraft et al., 2017; Tingberg 

et al., 2008; Dahlbo et al., 2017; Paavilainen et al., 2000; Barrett et al., 2016). För att skapa en 

trygg och tillitsfull relation till barnet beskrev studier att det krävdes att barnet upplevde att 

hen hade kontroll på situationen och själv väljer vad och när de vill delge. Även att 

sjuksköterskan är medveten om hur den närmar sig problemet och tar det gradvis genom att 
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vara på barnets nivå, använda deras ord, inte vara rädd för tystnaden och vikten att träffa 

barnet själv. Sjuksköterskan bör också vara känslig, respektfull, varsam, lyssna aktivt, visa att 

tiden finns, vara ärlig, ge råd, vara närvarande, våga fråga angående hemsituationen, deras 

välbefinnande samt om någon skadat dem (Finn, 2011; Wallström et al., 2016; Saltmarsh, & 

Wilson, 2016; de Souza Aragão et al., 2013; Kraft et al., 2017; Tingberg et al., 2008; Dahlbo 

et al., 2017; Paavilainen et al., 2000; Barrett et al., 2016). Sjuksköterskan ska även låta barnen 

använda sina egna ord genom att använda öppna frågor för att undvika falska upplysningar, 

läsa mellan raderna, vara öppensinnad och tro villkorslöst på barnet även om det låter 

otänkbart för att barn överlag inte ljuger (Finn, 2011; Wallström et al., 2016; Saltmarsh, & 

Wilson, 2016; de Souza Aragão et al., 2013; Kraft et al., 2017; Tingberg et al., 2008; Dahlbo 

et al., 2017; Paavilainen et al., 2000; Barrett et al., 2016). Äldre barn hade överlag svårare att 

samtala än de yngre barnen, endast genom att ställa frågor till de små barnen kunde de öppna 

upp sig. Vidare tar sjuksköterskorna upp strategier som de använde sig av för att få barnen att 

öppna sig. Det kunde till exempel vara hälsoformulär, sexualundervisning, öppen 

konsultation, besök inom vården och kontrollera tillväxtkurvor, utveckling, låta barnen skriva 

eller rita deras berättelser. Sjuksköterskorna bekräftade att se till att varje situation och barn är 

unik (Eisbach, & Driessnack, 2010; Kraft et al., 2017; Schols et al., 2013; Rowse, 2009; Finn, 

2011; Paavilainen et al., 2000).  

 

Tydliga tecken 

Andra saker som gjorde att sjuksköterskorna misstänkte barnmisshandel var att barn mer 

frekvent började uppsöka sjuksköterskan, inte trivdes hemma, försummelse av olika slag; 

orena kläder, ingen mat, eller röd stjärt av smutsiga blöjor och irrelevanta ursäkter av 

föräldrarna vid uteblivna sjukvårdsbesök (Söderman, & Jackson, 2011; Paavilainen et al., 

2000). Vid uppenbara, typiska och karaktäristiska objektiva tecken, otydliga beskrivningar då 

berättelsen inte matchade skadorna eller allvaret av skadan, då tenderade sjuksköterskorna att 

anmäla direkt utan vidare undersökning (Eisbach, & Driessnack, 2010; Söderman, & Jackson, 

2011; Land, & Barclay, 2008; Dahlbo et al., 2017). I studierna tar de upp vikten av att inte 

endast tro på vad föräldrarna säger, utan att faktiskt kroppsundersöka för att upptäcka tecken 

på barnmisshandel (Finn, 2011; Söderman, & Jackson, 2011; Paavilainen et al., 2000). 
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Anmälningsplikt 

Sjuksköterskorna i studierna (Dahlbo et al., 2017; Land, & Barclay, 2008; Barrett et al., 2016; 

Söderman, & Jackson, 2011; Wallström et al., 2016; Tingberg et al., 2008) var medvetna om 

deras anmälningsplikt i yrkesrollen vid misstänkt barnmisshandel. Det krävs inte bevis för 

misstanken utan att endast vid en misstanke ska ingen tveka att anmäla. Vidare beskriver de 

att en anmälan till socialtjänsten var en hjälp och ett stöd för barnet och sjuksköterskorna 

upplevde att de kändes bra då de hade gjort en anmälan (Dahlbo et al., 2017; Land, & 

Barclay, 2008; Barrett et al., 2016; Söderman, & Jackson, 2011; Wallström et al., 2016; 

Tingberg et al., 2008).  

 

Vad behöver sjuksköterskan för att känna sig trygg att anmäla? 

 

Utbildning 

Många av deltagarna i studierna upplevde att de generellt hade otillräcklig kunskap för att 

känna igen barnmisshandel, problem relaterat till barnmisshandel, barns grundläggande behov 

och att korrekt bedöma barnets skador gentemot föräldrarnas förklaringar. Deltagarna menade 

att det saknades handledning, rutiner och protokoll för tillvägagångssätt vid misstänkt 

barnmisshandel och därför anmäldes inte misstankarna. Deltagarna kände att det krävdes 

bättre rutiner vid kontakt med barnmisshandel för att sjuksköterskorna skulle känna sig trygga 

i sin roll (Land, & Barclay, 2008; Tingberg et al., 2008; Söderman, & Jackson, 2011; 

Paavilainen et al., 2000; Schols et al., 2013). I studierna framkom att sjuksköterskor önskade 

mer kunskap och utbildning inom barnmisshandel för att känna sig trygg i mötet, identifiera 

subjektiva tecken, kommunikationsfärdigheter, djupgående frågor och tillvägagångssättet vid 

misstanke av barnmisshandel (Tingberg et al., 2008; Eisbach, & Driessnack, 2010; Barrett et 

al., 2016; Kraft et al., 2017; Schols et al., 2013). Sjuksköterskorna behöver förutom tidigare 

och nyvunnen kunskap faktiskt bli medvetna om olika typer av barnmisshandel för att kunna 

ingripa och anmäla på barnets vägnar (Eisbach, & Driessnack, 2010; Kraft et al., 2017). 

 

Erfarenheter 

Sjuksköterskorna i studierna (Dahlbo et al., 2017; Barrett et al., 2016; Kraft et al., 2017) 

beskriver och bekräftar att erfarenheter av tidigare genomförd anmälan hade en positiv 

inverkan och var av stor vikt då de arbetade med utsatta barn. Det gjorde att sjuksköterskor 

fick en stor fördel i mötet med utsatta barn i mötet, var mer kvalificerad, ökade deras förmåga 
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att agera, lita på sin magkänsla och förtroende till sin egenförmåga samt förmåga till öppet 

sinne (Dahlbo et al., 2017; Barrett et al., 2016; Kraft et al., 2017). Sjuksköterskorna i 

studierna beskrev att deras tillit till den egna förmågan, självförtroende och kunskap samt att 

de inte tvekade eller ifrågasatte sig själva i deras aktiva roll att beskydda barn som misstänks 

ha blivit utsatta för misshandel (Söderman, & Jackson, 2011; Eisbach, & Driessnack, 2010; 

Rowse, 2009).  

 

Stöd  

I studierna belyste sjuksköterskorna vikten av stöd efter ett fall av misstänkt barnmisshandel, 

för att få möjligheten att sortera, bli bekräftad, samt gå igenom händelserna. Samtala om 

känslor kring omständigheterna var givande för sjuksköterskorna då det kunde stärka dem i 

deras roll genom att i kommande möten med misstänkt barnmisshandel faktiskt kunna 

identifiera problem (Tingberg et al., 2008; Barrett et al., 2016; Dahlbo et al., 2017). 

Sjuksköterskorna i studierna beskrev att det var viktigt att få stöd, vägledning, bli bekräftad, 

uttrycka sina känslor, och kunna diskutera tillvägagångssättet med sina kollegor. För att 

kunna gå vidare i hanteringen av barnmisshandel och kunna upprätthålla en professionell 

ställning (Dahlbo et al., 2017; Tingberg et al., 2008; Barrett et al., 2016; Söderman, & 

Jackson, 2011; Rowse, 2009; Saltmarsh, & Wilson, 2016). Tingberg et al., (2008) tar även 

upp i sin studie att sjuksköterskorna var även i behov av mer formell rådgivning för att känna 

sig trygg i sin roll. 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var sammanställa kunskap om sjuksköterskans möte med familjer 

vid misstänkt barnmisshandel. Studien utgick från fyra frågeställningar som besvarades och 

presenterades i form av ett resultat med underkategorier.  

 

Första frågeställningen behandlar sjuksköterskans möte med familjen och barnet vilket 

resulterade i tre underkategorier; ”att se hela familjen”, ”emotionella påfrestningar” och 

”barnets ombud”. Resultatet visade att sjuksköterskan beskrev mötet med familjen och barnet 

som att det inte endast var barnet sjuksköterskan skulle bemöta utan även föräldrarna. Det 

krävdes att sjuksköterskan erhöll ett holistiskt synsätt i mötet med familjen och såg familjen 

som en enhet för att bygga tillförlitliga relationer, trots att föräldern kunde vara förövaren. 
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Coats et al. (2018) beskriver att sjuksköterskorna spelar en viktig roll för att genomförandet 

av familjecentrerad vård skall bli framgångsrikt. De är ofta den första kontaktpunkten med 

patienten och deras familjer, där sjuksköterskorna är i ständig närvaro vid mötet. I resultatet 

framkom det att om sjuksköterskan misstänkte att ett barn for illa, kallade de barnet eller hela 

familjen på fler kontroller och besök av olika anledningar. Detta för att förstå 

familjesituationen, bedöma och överväga barnets säkerhet och trygghet. Coats et al. (2018) 

studie överensstämmer med resultatet och beskriver att mötet med familjer tillåter 

sjuksköterskorna att lära känna familjerna bättre som en enhet. Sjuksköterskorna blir insatta i 

familjernas bakgrund, känslomässiga tillstånd, behov av information och inkludering i 

barnomsorg. Sjuksköterskorna bygger upp relationer och tillit till familjerna och detta skapar 

fler möjligheter att tillgodose familjens behov samt att säkerhetsställa barnets behov och 

säkerhet. Detta överensstämmer med studiens resultat där det framkom genom att arbeta med 

hela familjen kunde sjuksköterskorna tillgodose barnets trygghet och säkerhet. 

 

Vidare visade kategorin ”att se hela familjen” att sjuksköterskor uppmärksammade 

föräldrarna om de allvarliga konsekvenserna barnmisshandel kunde medföra. Nilsson, 

Nordås, Pribe och Svedin (2017) beskriver i sin studie att barn och ungdomar som upplevt 

barnmisshandel har betydligt svagare kopplingar och tillgivenhet till sina föräldrar. Detta kan 

i framtiden resultera i att barnen har svårt att skapa och forma relationer med partners och sina 

egna barn. Barnmisshandel har upprepande gånger associerats med fysiska och mentala 

sjukdomar senare i livet. En trygg tillgivenhet kan i sin tur vara en skyddande roll mot 

känslomässiga och beteendemässiga konsekvenser senare i livet. Även om det förekommer 

barnmisshandel kan det existera en säker tillgivenhet i relationen mellan föräldrar och barn 

och detta kan vara skyddande mot kommande konsekvenser. I studiens resultat framkom det 

fysiska tecken på barn som depression, ångest och oro detta överensstämmer med Nilsson et 

al. (2017) om beskriver i sin studie att det finns ett signifikant samband mellan 

barnmisshandel och depression, ångest, låg självkänsla och sämre känsla av sammanhang.  

 

Dennis, Baxter, Ploeg och Blatz (2016) definition och förståelse av familjecentrerad vård är 

grundad i begreppet partnerskap mellan patienter, familjer och vårdpersonal. Partnerskapet är 

både underförstått och uttryckligen sammanslaget med det familjecentrerade 

förhållningssättet. Partnerskapet som innefattas i familjecentrerad vård är beroende av ett 

ömsesidigt och stöttande samspel och samarbete mellan alla parterna. Detta har enligt Dennis, 

Baxter, Ploeg och Blatz (2016) lett till en viss förvirring bland sjuksköterskor eftersom de inte 
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har varit stöttande och engagerade i partnerskapet med föräldrarna. Detta överensstämmer 

med studiens första frågeställning om ”Hur sjuksköterskor beskriver mötet med familjer och 

barn”. Där framkom det att sjuksköterskor upplevde svårigheter i tillvägagångssättet i mötet 

med misstänkt misshandlade barn samt känna empati och stötta föräldrarna även om dem 

visste att detta krävdes av deras yrkesprofession. Dennis et al. (2016) menar att tillämpning av 

familjecentrerad vård inte alltid är självklar då det finns en osäkerhet kring hur man överför 

de grundläggande principerna i familjecentrerad vård till handling. Sjuksköterskor hade 

varierade uppfattningar och förväntningar hur och vad som bör genomföras vid misstänkt 

barnmisshandel (Dennis et al., 2016).  

 

Sjuksköterskorna i studien beskrev en svårighet att känna empati med föräldrarna under 

kategorin ”emotionella påfrestningar”, samtidigt som de inte hade dåligt samvete för det. 

Däremot var det lättare att acceptera och känna empati med de föräldrar som visade skam och 

skuld inför situationen. Detta kan jämföras med Halldorsdottir (2008) som menar på att 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten innebär att bevara respekt och medkänsla, 

vilket bör vara ömsesidigt från bägge parterna. Vidare framkom i studiens resultat att 

sjuksköterskor var medvetna om sin professionella hållning och att de inte skulle döma eller 

kritisera. Arbetet med att möta barn som misshandlats underlättades då personliga värderingar 

och åsikter kunde åsidosättas. Kategorin ”Föräldrars reaktioner” i resultatet visade att 

föräldrar behövde tröst och stöd, det framkom även att vissa föräldrar blev lättade då en 

anmälan gjorts. Halldorsdottir (2008) bekräftar just detta i sin studie att en sårbar person som 

exempelvis den sårade föräldern har ett behov av professionell omvårdnad. Professionell 

omvårdnad baseras på en professionell sjuksköterskas visdom, kompetens och omsorg. 

Sjuksköterskan är professionell och hanterar fallet utefter sin kunskap och kompetens och ger 

den sårbara personen stöd och omvårdnad. Det är tydligt att relationen mellan sjuksköterskan 

och patienten är en väsentlig del av den professionella omvårdnaden och kan göra en verklig 

skillnad i patienternas liv. Detta kan jämföras med resultatet då föräldrar behöver en 

kompetent sjuksköterska som uppmärksammar situationer. Att sjuksköterskor har en 

professionell hållning och ser till föräldrarnas behov trots att de är förövarna. 

 

Frågeställningen om faktorer som hindrar sjuksköterskan att anmäla resulterade i; ”att vara 

tveksam”, ”att vara oförberedd”, ”svårigheter att tyda barnen” och ”föräldrarna”. Enligt hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:810) ska ett barns bästa alltid eftersträvas vid hälso- och 

sjukvård. I resultatet påvisades det att sjuksköterskorna var medvetna om sitt lagstadgade 
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ansvar men att det ändå fanns hinder som medförde en tveka att anmäla. 

 

I resultatet redogjordes att det inte var lätt för sjuksköterskorna att tyda barnen i mötet, 

speciellt då de inte uppvisade objektiva tecken. Sjuksköterskor menade att avslöjandet 

framkom då barn faktiskt berättade om händelserna. Barn är lojala mot sina föräldrar och 

skyddar sin familj i varje situation. Enligt Söderback, Coyne och Harder (2011) bör ett 

barncentrerat förhållningssätt ske inom hälso- och sjukvården, eftersom sjukvårdssituationer 

är komplexa och bör se till barnets perspektiv. Vad barnet anser är bäst i sin situation, i den 

utsträckning barnet förmår. Detta kan koppla till resultatet genom att sjuksköterskorna 

anpassade sig till barnet och såg till vad barnet ville och tog det i dennes takt.  

 

Faktorer som underlättade för sjuksköterskan att anmäla resulterade i fem underkategorier; 

”att vara engagerad”, ”uppleva intuitioner”, ”skapa relation till barnet”, ”tydliga tecken” och 

”anmälningsplikt”. I studiens resultat framkom det att som sjuksköterska krävs engagemang, 

att bekräfta varför ett barn mår dåligt, fortsätta rapportera och lita på intuitioner. Detta 

underlättade för sjuksköterskor att ta sitt ansvar och faktiskt anmäla. Sjuksköterskor 

engagerade sig genom att bygga upp och skapa en tillitsfull relation med barnet. Detta 

underlättade för sjuksköterskorna att ta sitt ansvar, då barnet lättare öppnade upp sig då de 

upplevde en trygg och förtroende relation med sjuksköterskan. Detta kan förstås utifrån 

Halldorsdottir (2008) som beskriver att sjuksköterske-patientrelation innebär både närhet och 

avstånd och är en utveckling av anknytning av att upprätthålla ett bekvämt avstånd med 

respekt och medkänsla, detta symboliseras med metaforen ”en bro”. Denna bro utvecklas 

genom ömsesidigt förtroende och en utveckling av sjuksköterske-patientrelation uppträder i 

sex huvudfaser; ‘reaching out’; ‘removing the masks of anonymity’; ‘acknowledgement of 

connection’; ‘reaching a level of truthfulness’, ‘reaching a level of solidarity’ and ‘true 

negotiation of care’. Dessa teoretiska steg sammanflätas i ett möte mellan sjuksköterska och 

patient vilket på den högsta nivån av förbindelse är en känsla av solidaritet med 

sjuksköterskan som är nödvändigt för sann förhandling av vård. Studiens resultat 

överensstämmer med detta då sjuksköterskan lät barnet ha kontrollen över relationen och lät 

barnet bestämma när och vad barnet ville delge. Vidare kunde det vara sjuksköterskan eller 

barnet som initierade kontakt, sjuksköterskan genom att ställa frågor utifrån den individuella 

individen som skulle besvaras av barnet. Vilket även Halldorsdottir (2008) beskriver sin teori 

som att då barnet svarar frågorna besvarar den även kontakten eller att barnet söker kontakt 

med sjuksköterskan och hen besvarar kontakten genom att lyssna. Detta kunde ses i resultatet 
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som att skapa en tillitsfull och trygg relation genom att sjuksköterskan lyssnar aktivt. 

Sjuksköterskan kunde anpassa sig efter individen som de hade framför sig, gå ner på deras 

nivå, använda deras språk, anpassa sig efter barnet, ta det gradvis och visa att tiden fanns för 

barnet. Detta överensstämmer med nästa steg i Halldorsdottirs (2008) teori genom att i mötet 

erkänna varandra som personer genom att avlägsna stereotyper från sjuksköterskan respektive 

patienten. Detta resulterade i en tillförlitlig relation där patienten känner sig trygg och kan 

därmed öppna sig och prata sanningsenligt med sjuksköterskan vilket kan vara avgörande för 

att sätta mål i vården. I litteraturöversiktens resultat tydliggörs en liknelse av detta då 

sjuksköterskor anpassade sig efter den enskilda individen för att skapa kontakt vilket var 

tillitsbyggande för att skapa en samhörig relation till patienten, i detta fall barnet.  

 

Den sista frågeställningen beskriver vad sjuksköterskor behöver för att känna sig trygga i sin 

roll som sjuksköterska. Detta utmynnade i tre underkategorier; ”utbildning”, ”erfarenheter” 

och ”stöd”. För att sjuksköterskorna skulle känna sig trygga i sin roll krävdes utbildning, 

rutiner och protokoll, tidigare erfarenheter samt stöd av framförallt kollegor. I resultatet 

framkom att sjuksköterskor ansåg att det krävdes mer utbildning, rutiner och protokoll i 

tillvägagångssätt för att identifiera och korrekt bedöma barnets skador.  

Erfarenheter gjorde att sjuksköterskan var mer kvalificerad att möta utsatta barn och erhöll 

tillit till sin egen förmåga och tvekade eller ifrågasatte inte sig själva. Detta kan förstås med 

Söderback et al. (2011) beskrivning om ett barncentrerat förhållningssätt hos 

sjuksköterskorna. För att erhålla ett barncentrerat förhållningssätt krävs det kompetens inom 

barns utveckling, livsförhållanden och kunskap om det specifika barnet i den specifika 

situationen men även kunskap om barns rättigheter. I resultatet framkom det att stöd från 

kollegor ansågs som en viktig del i att känna sig trygg i sin roll och att under 

tillvägagångssättet bli bekräftad, vägledas, stöttas, diskutera, uttrycka sina känslor var viktigt 

och detta stöd sökte sjuksköterskorna hos kollegor. Efter ett fall av misstänkt barnmisshandel 

få möjligheten att gå igenom händelserna och känslorna var givande för att i kommande fall 

känna sig trygga och ingripa och anmäla på barnets vägnar. Söderback et al. (2011) beskriver 

att den yrkesverksamma sjuksköterskan och föräldrarnas perspektiv på vad som ligger i 

barnets bästa, kan skilja sig åt från barnets perspektiv och vad den anser ligger i dennes bästa. 

En tolkning kan vara att sjuksköterskor antar att det är föräldern som är experterna på barnets 

perspektiv. Istället ska sjuksköterskor erkänna, respektera och främja barnens möjligheter till 

att bidra till sina egna situationer tillsammans med familjen och sjuksköterskorna. Det innebär 

ett barncentrerat tillvägagångssätt som är mycket viktigt för att uppnå barnets bästa.  
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Tidiga interventioner hos utsatta barn är av största vikt. Att i tidigt skede uppmärksamma 

barnmisshandel för att förebygga de framtida konsekvenserna det kan innebära. Interventioner 

med sjuksköterskor är att erhålla utbildning för att kunna upptäcka barnmisshandel genom att 

samtala med barnet, informera att de kan berätta vad som helst, visa att man är där för dem 

genom att lyssna, visa att man är ett stöd och har tid att samtala med barnet. Även 

uppmärksamma de objektiva och subjektiva tecken ett barn kan visa, detta genom utbildning. 

 

En behandlingsmetod som skulle vara aktuell att implementera i hälso- och sjukvården är 

KIBB – kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 

2015). Detta är en behandlingsmodell för familjer som bygger på gemensamma eller separata 

samtal med barn respektive förälder. Detta utförs av en familjebehandlare vid regelbundna 

tillfällen om en period av 16 veckor. Sjuksköterskor skulle kunna ta lärdom av denna metod 

och blir bättre på att bemöta och förstå tillvägagångssättet med misshandlade barn.  

 

Metoddiskussion 

Polit och Beck (2017, s. 559–560) beskriver om fyra kriterier för att uppnå trovärdighet i en 

studie och dessa är tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet. Wallgren och 

Henricson (2012, s.487–488) beskriver för att säkerhetsställa vetenskaplig kvalitet i en studie 

används termerna trovärdighet, vilket kan ses som ett paraplybegrepp, tillförlitlighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet.  

 

Tillförlitlighet är att deltagarna som medverkat i studien ska känna igen sig i resultatet, detta 

bekräftas genom att andra studier i diskussionen har erhållit samma resultat (jfr. Whittemore 

& Knafl, 2005). I studien har en integrerad kunskapsöversikt använts vilken är den bredaste 

typen av litteraturöversikt eftersom den integrerar både kvalitativa och kvantitativa studier 

och därmed skapar en översyn av det fenomen som studeras. Detta medförde att studien 

kunde inkludera flera olika typer av artiklar dock har studien endast använt sig av kvalitativa 

artiklar. Kvantitativa studier tillför ett bredare perspektiv och ett större antal deltagare. I och 

med att  endast kvalitativa artiklar ingår i översikten kan det medföra att tillförlitligheten inte 

uppnås, då det inte skapar bredd över fenomenet som eventuellt kunnat uppnås om även 

kvantitativa studier ingått. Trots detta anses det att studien har erhållit ett helhetsperspektiv, 

men framförallt en djupare förståelse av fenomenet som studerats, då de olika artiklarna 

stärker varandras resultat. Vilket resulterar i en stärkt tillförlitlighet av studien (jfr. 
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Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Enligt Wallgren och Henricson (2012, s.487–488) ska författarna beskriva sin förförståelse för 

ämnet för att pålitlighet ska kunna påvisas men även tidigare erfarenheter som kan påverka 

datainsamlingen och dataanalysen. Polit och Beck (2017, s. 559) beskriver pålitlighet som 

stabiliteten av datan, där tillvägagångssättet är väl beskrivet att den kan upprepas och erhålla 

samma resultat om kontexten och deltagarna är liknande studiens. I studien finns en tydlig 

beskrivning i tillvägagångssättet med litteratursökning, analysprocess och presentation av 

resultatet vilket redogör för kommande forskare att upprepa denna studie, vilket gör att den 

förstärkt med pålitlighet. Whittemore & Knafl (2005) menar att göra urval, extrahera och 

analysera data är ett riskmoment eftersom det kan innebära att en tappar eller förbise viktiga 

data då forskaren utgår från sina egna värderingar och tolkningar. I studiens hela process har 

det varit kontinuerlig kontakt med en handledare som bedömt och värderat arbetet samt har en 

utomstående part läst igenom och studerat kategorier, underkategorier igenom hela 

analysprocessen och detta ger ett mer pålitligt resultat (jmr. Wallgren och Henricson, 2012, 

s.487–488). I hela studien låg det vikt på att följa analysprocessen på ett objektivt sätt, dock 

fanns det risk för att relevant data extraherades. Genom ett preciserat syfte kompletterat med 

tydliga frågeställningar undviks det att viktiga data skulle extraheras (jfr. Whittemore & 

Knafl, 2005) 

 

Polit och Beck (2017, s. 559–560) beskriver att bekräftelsebarheten innebär att forskarna 

hanterar sin förförståelse, att studierna tydligt presenteras, vilken kontext som ägde rum och 

att resultatet presenteras tydligt där data kan härledas till originalkällan. Wallgren och 

Henricson (2012, s.487–488) menar att bekräftelsebarheten har gemensamma faktorer med 

trovärdighet och pålitlighet till exempel att studien har haft en oberoende part att medverka 

genom rapporten samt om de beskrivit sin förförståelse. Vidare om urvalet och 

analysprocessen är detaljerat beskrivet. Urvalet och analysprocessen är tydligt beskrivit, vilka 

sökord som använts, vilka databaser, hur urvalsförfarandet verkställts, granskningar av 

artiklarnas kvalité och vidare hur analysen verkställts genom vald metodartikel, därmed 

uppnår studien bekräftelsebarhet. 

 

Wallgren och Henricson (2012, s.487–488) beskriver överförbarhet som en förståelse av 

resultatet och om det går att överföra till andra kontext, situationer eller grupper. För att kunna 

bedöma överförbarheten i en studie krävs det att trovärdighet, pålitlighet och 
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bekräftelsebarhet är säkrade. I studien finns de en tydlig preciserad syftesformulering med 

frågeställningar, litteratursökning, analysprocess och även under diskussionen uppkommer det 

studier som överensstämmer med resultatet och därför bör denna studie vara överförbar. 

 

Slutsatser och kliniska implikationer 

Att möta hela familjen och inte bara barnet är svårt för sjuksköterskor, men genom ett 

familjecentrerat förhållningssätt ska sjuksköterskan kunna möta hela familjen som en enhet 

och vara professionell även om föräldern är förövaren. I diskussionen framkommer det att ett 

barncentrerat förhållningssätt kan vara av stor vikt för att möta barnet som en unik individ och 

se situationen ur barnets perspektiv, där föräldrarnas och sjuksköterskans perspektiv blir 

åsidosatt. Utbildning kan implementeras i hälso- och sjukvården, som resultatet visar 

upplevde sjuksköterskorna att de inte erhållit tillräckligt med utbildning. Om sjuksköterskor 

inte erhåller kunskap om hur en ska möta ett barn som misstänkts blivit utsatt innebär det ett 

problem för barnet och för sjukvården. Då sjuksköterskan inte kan tillgodose barnets 

mänskliga rättigheter som den unika individen de är. Det är sjuksköterskors ansvar att se till 

att barnets värdighet och integritet inte hotas genom att aktivt uppmärksamma de sårbara och 

utsatta barnen som är i behov av stöd. 
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