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Abstrakt  
Sjuksköterskeyrket är en av de professioner som enligt lag har skyldighet att 

anmäla vid misstanke om att barn far illa, trots detta görs inte alltid orosanmälan. 

Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera faktorer som påverkar 

sjuksköterskor i deras beslut att anmäla eller inte anmäla vid misstanke om att ett 

barn far illa. Litteraturöversikten baseras på tjugoåtta artiklar, nio kvalitativa och 

arton kvantitativa samt en med mixad metod. Dessa analyserades med hjälp av 

integrerad analysmetod. Analysen resulterade i elva kategorier som visade att 

anledningar till att sjuksköterskor gör orosanmälan är att sjuksköterskan har 

identifierat tecken på misshandel, att andra i familjen är utsatta, sjuksköterskan 

följer sin intuition eller avvikande beteende hos föräldrar och barn. Främjande för 

beslutet att göra orosanmälan är sjuksköterskans attityd och erfarenheter, 

utbildning och kunskap, stöd i arbetsgruppen och utarbetade arbetssätt. Hindrande 

faktorer är rädsla för att negativt påverka relationen med barn och föräldrar, 

bristande samarbete med barnskyddsmyndigheter, osäkerhet kring 

anmälningsprocessen, tvivel till sin egen förmåga att göra rätt bedömning och 

organisatoriska faktorer. Den slutsats som kan dras utifrån litteraturstudiens 

resultat är att utbildning om barnmisshandel och stöd i organisationen inom hälso- 

och sjukvård är viktiga faktorer för att orosanmälan ska ske vid misstanke om att 

barn far illa  

 

Nyckelord: Barnmisshandel, orosanmälan, omvårdnad, sjuksköterska, 

litteraturstudie 

 

  



 

 
 

2 

Förenta nationernas konvention om barns rättigheter beskriver att alla barn har rätt till liv, 

överlevnad och utveckling samt ska skyddas mot all typ av misshandel. Ett barn definieras 

som en människa under 18 år (Sveriges överenskommelser med andra stater [SÖ],1990:20). 

Folkhälsomyndigheten (2016) lyfter fram att levnadsförhållanden under barn- och 

ungdomsåren är av stor betydelse för den psykiska och fysiska hälsan i det vuxna livet. 

Nationellt ses en oroväckande utveckling med ökande antal unga som behandlas av hälso- och 

sjukvården för psykosomatiska symtom. Regeringen har av denna anledning stor oro för barn 

och ungdomars hälsa och prioriterar den högt i det fortsatta folkhälsoarbetet.   

 

Att växa upp i en miljö som inte är trygg orsakar osäkerhet, stress och störningar i barnets 

utveckling. Barnmisshandel leder i många fall till komplikationer i barnets liv, som att själva 

hamna i en situation med psykisk ohälsa, missbruk och våld (James, 2018). En kartläggning 

av våld mot barn i Sverige under 2016 visar att totalt 44 procent av barnen utsatts för någon 

typ av barnmisshandel (Jernbro & Janson, 2017, s. 19). Barn som utsatts för misshandel hade 

tre gånger större risk att skatta sitt mående som dåligt eller mindre bra. Det var dessutom fem 

gånger vanligare med självskadebeteende hos dessa barn. Ungefär 13 procent av de som blivit 

utsatta för barnmisshandel hade försökt ta sitt liv, jämfört med 2 procent hos barn som ej 

upplevt barnmisshandel (Landberg, Jernbro, & Janson, 2018, s. 28).  

 

År 1979 var Sverige först ut i världen med att förbjuda barnaga (End Corporal Punishment 

[ECP], 2018). Barnaga definieras enligt Barnens rätt i samhället (BRIS, 2018) som en sorts 

kroppslig bestraffning i syfte att uppfostra och markera vad som är fel. I FN:s konvention om 

barns rättigheter från 1989 togs beslut om att de 196 länder som ingår i konventionsstaterna 

ska vidta alla åtgärder för att skydda barn mot alla former av misshandel Barn bör växa upp 

omgiven av lycka, kärlek och förståelse oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion eller politisk 

uppfattning (SÖ, 1990:20). Trots detta är endast 10 procent av världens barn idag skyddade 

under lag mot all form av misshandel (ECP, 2018).  

 

Med hjälp av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, kap. 14, 1 §) stöds Sveriges möjlighet uppnå 

barnkonventionens mål. Enligt den har sjuksköterskor tillsammans med annan personal inom 

hälso- och sjukvård, polis och skola skyldighet att anmäla till socialtjänsten när de i sin 

verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Socialtjänsten har därefter 

ansvar att utreda situationen och göra en bedömning. Av denna anledning kan och bör en 

anmälan göras även vid endast oro och misstanke, därav kallas det ofta orosanmälan. Det är 
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viktigt med hänsyn till barnet att anmäla vid minsta misstanke för att socialtjänsten ska få 

möjlighet att ge barnet det stöd den behöver. Efter anmälan gjorts finns det möjlighet för 

socialtjänsten att ha ett möte med den som gjort anmälan för att tala om situationen 

(Socialstyrelsen, 2014a).  

 

Det är brist på statistik när det gäller barn som lever i missförhållanden. Det finns heller inga 

studier om orsakerna till varför en anmälan görs, vilket ses som ett problem i arbetet att stärka 

sjuksköterskor till att anmäla fler fall (Jernbro & Steven, 2014). Enligt Köhler och Steven 

(2014) finns det med sannolikhet ett stort mörkertal av barn som far illa och inte anmäls till 

socialtjänsten. Enligt Brottsförebyggande rådets (2018) statistik anmäldes över 23 600 

misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år under 2017. Sedan 2008 har antalet anmälningar 

ökat med 37 procent fram till 2017. I Socialstyrelsens (2012) undersökning var hälso- och 

sjukvården på tredje plats med 10% av anmälningarna som kommer in till socialtjänsten. 

Under 2016 behandlades uppskattningsvis 140 000 barn inom sjukvården och cirka 15 500 

barn blev inlagda på sjukhus på grund av skadehändelser (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Selby (2008) beskriver varningstecken som kan vara till hjälp för att identifiera barn som 

utsatts för misshandel. Sjuksköterskor bör vara uppmärksam på tecken på att barnet inte mår 

bra, som fysiska och psykiska tecken på misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt. 

Exempel på dessa kan vara bristande hygien eller beteendestörningar, vilket innebär ett 

uppförande som tydligt bryter mot sociala förväntningar utifrån barnets ålder. Vidare nämns 

även fysiska märken som blåmärken eller brännmärken. Barnmisshandel kan också vara 

emotionell misshandel, som exempelvis avsaknad av vård och kärlek, vilket ofta är avsiktligt 

och inte bara ett dåligt föräldraskap. Sjuksköterskor bör även vara uppmärksam på tecken som 

kan ses hos föräldrarna, exempelvis att föräldern söker sjukvård för barnet sent, aggressivitet, 

missbruk eller psykisk sjukdom. 

 

Enligt International council of nurses (ICN, 2012) etiska kod ansvarar sjuksköterskor för att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskor har 

tillsammans med samhället ansvar för att främja sårbara personers hälsa (ibid.). Denna studie 

är viktig för att med hjälp av resultatet identifiera åtgärder som leder till att fler barn blir 

hjälpta ur misshandel. 
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Syftet med denna studie var att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskor i sitt beslut 

att anmäla eller inte anmäla vid misstanke om att barn far illa. 

Frågeställningar: 

Vilka är anledningarna till att sjuksköterskor gör orosanmälan? 

Vilka faktorer främjar sjuksköterskors beslut att göra orosanmälan? 

Vilka faktorer hindrar sjuksköterskors beslut att göra orosanmälan? 

 

Metod 

En integrerad systematisk litteraturöversikt gjordes i syfte att sammanställa kunskap om de 

faktorer som påverkar sjuksköterskor i beslutet att anmäla eller inte anmäla vid misstanke om 

att ett barn far illa. En integrerad systematisk litteraturöversikt gör det möjligt att integrera 

resultat från vetenskapliga artiklar med olika metodologiska ansatser (Whittemore & Knafl, 

2005). 

 

Litteratursökning 

Inklusions- och exklusionskriterier formulerades då det enligt Willman et al. (2011, s. 78) gör 

att specifika data som svarar på syftet inkluderas. Eftersom metoden integrerad 

litteraturöversikt användes inkluderades studier av både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Övriga inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska och publicerade senaste 10 åren, 

2009–2019 för att få en bild av det aktuella kunskapsläget. Exklusionskriterierna var studier 

där det ej gick att urskilja sjuksköterskans erfarenhet från de andra professionerna. 

Översiktsartiklar som använt sig av artiklar som redan inkluderats i denna studie exkluderades 

för att undvika upprepning av redan befintligt resultat.  

 

En systematisk litteratursökning utfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Dessa 

databaser innehåller enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 80–81) vetenskaplig 

litteratur inom ämnet omvårdnad. Den systematiska sökningen utfördes med hjälp av 

ämnesord och sökord i fritext. För att identifiera rätt ämnesord söktes de i databasernas 

ämnesordlista då Willman et al. (2011, s. 69) beskriver att användningen av rätt ämnesord 

resulterar i att relevant litteratur hittas. I databasen CINAHL användes ”Cinahl Headings” och 

i databasen PubMed användes motsvarigheten MeSH-termer. Fritextsökning användes utöver 

ämnesorden då detta enligt Willman et al. (2011, s. 75–76) ökar sensitiviteten i sökningen. 

Där det var möjligt användes “explode (+)”, vilket innebär att även underkategorierna för 
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ämnesorden inkluderas vilket breddar sökningen (Willman et al., 2011, s. 70). Trunkering (*) 

användes för vissa sökord vilket innebär att sökordets olika böjningsformer inkluderades i 

sökningen (Östlundh, 2017, s. 71). De sökord som användes var: nursing staff, hospital; 

medical staff, hospital; nurs*, child*, adolescents, youth, teenagers, abuse, neglect, 

maltreatment, mistreatment, corporal punishment, mandatory reporting samt reporting*. 

 

Sökningen gjordes i sökblock, vilket innebär att söktermer för olika delas av syftet först 

kombineras var för sig med de Booleska termerna OR och AND. Dessa delar var: hälso- och 

sjukvårdspersonal, barn, misshandel samt anmälan. Sökoperatorn OR ökar sensitiviteten i 

sökningen så att så många relevanta studier som möjligt hittas (Willman et al., 2011, s. 72). 

Därefter kombinerades sökblocken med AND för att avgränsa sökningen och göra den 

specifik (ibid.). Begränsningar användes vid sökningen, vilket enligt Östlund (2017, s 77) 

sorterar bort icke relevanta artiklar. Litteratursökningen presenteras i tabell 1. Även en 

manuell sökning utfördes, vilket innebar att referenslistor i de valda artiklarna söktes igenom 

för att inte missa artiklar som svarade på studiens syfte (jmf. Karlsson, 2014, s. 102). Vid den 

manuella sökningen hittades ytterligare tre artiklar.  

 

Urvalet av artiklar gjordes genom att alla titlar lästes igenom för att bedöma om artikeln 

svarade på studiens syfte och utifrån detta valdes artiklar ut där även abstraktet lästes igenom. 

Om abstrakt verkade svara mot syftet lästes artikeln i fulltext. Ansågs artikeln fortfarande 

besvara syftet efter genomläsning gjordes en kvalitetsgranskning (jmf. Rosén, 2012).  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: sammanställa faktorer som påverkar sjuksköterskors beslut att anmäla 

eller inte anmäla vid misstanke om att barn far illa.  

CINAHL 2019-01-30  

Begränsningar: engelska, publicerade 2009-01-01 - 2019-01-30 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 CH Nursing staff, Hospital 6854  

2 CH Medical staff, Hospital+ 3052  

3 FT Nurs* 304 646  

4  1 OR 2 OR 3 307 102  

5 FT Child* 408 084  

6 FT Adolescents 76 232  

7 FT  Youth 28 723  

8 FT Teenagers 2721  

9  5 OR 6 OR 7 OR 8 453 720  

10 FT Abuse 56 331  

11 FT Neglect 4108  

12 FT Maltreatment 2691  

13 FT Mistreatment 496  

14 FT Corporal Punishment 185  

15  10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 59 059  

16  9 AND 15 21 569  

17 CH Mandatory reporting 2492  

18  FT Reporting* 45 642  

19  17 OR 18 45 642  

20  4 AND 16 AND 19  157 17 

PubMed 2019-01-30  

Begränsningar: engelska, publicerade 2009-01-01 - 2019-01-30 

1 MSH Nursing staff, Hospital 17 769  

2 MSH Medical staff, Hospital 20 988  

3 FT Nurs* 283 169  

4  1 OR 2 OR 3 295 797  

5 FT Child* 868 165  

6 FT Adolescents 638 075  

7 FT  Youth 634 999  

8 FT Teenagers 619 602  

9  5 OR 6 OR 7 OR 8 1 194 732  

10 FT Abuse 119 852  

11 FT Neglect 8572  

12 FT Maltreatment 4462  

13 FT Mistreatment 752  

14 MSH Corporal Punishment 266  

15  10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 59 059  

16  9 AND 15 45 407  

17 MSH Mandatory reporting 2346  

18  FT Reporting* 104 522  

19  17 OR 18 104 522  

20  4 AND 16 AND 19  249 11 

*MSH – Medical Subject Headings, *CH – CINAHL headings, *FT – fritextsökning 

 

 

 

 



 

 
 

7 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av valda artiklar gjordes enligt Statens beredning för medicinsk och 

social utvärderings ([SBU], 2017) granskningsmallar för respektive kvantitativ och kvalitativ 

metod. Mallarna modifierades vid behov för att passa varje artikels metod genom att de frågor 

som inte var relevanta för studiens metod uteslöts och räknades inte med i totala antalet 

frågor. Artiklarna granskades initialt av författarna var för sig och bedömningarna jämfördes 

sedan. I de fall där en artikel bedömts olika diskuterades detta och ett gemensamt beslut togs. 

Därefter graderades respektive artikel kvalitet som låg, medel eller hög. Kvalitetsgraderingen 

baserades på Willman, Stoltz och Bahtsevani’s (2006, s. 96) beskrivning av procentindelning 

där 60–69 procent motsvarar låg kvalitet, 70–79 procent motsvarar medel kvalitet och till sist 

80–100 procent som motsvarar hög kvalitet. Respektive artikels procent räknades ut genom 

att varje positivt svar fick ett poäng och negativa svar fick noll poäng. Därefter räknades 

antalet positiva svar ihop och dividerades med det totala antalet relevanta besvarade frågor. 

Ett kvalitetskrav för inkludering var att artikeln motsvarade medel- eller hög kvalitet. Vid 

kvalitetsgranskningen uteslöts tre artiklar som skattades vara av låg kvalitet. En översikt av de 

artiklar som ingår i analysen samt kvalitetsgradering presenteras i tabell 2. 

 

Analys 

Initialt lästes samtliga valda artiklar igenom flertal gånger. Detta medför enligt Friberg (2017, 

s. 148) en viktig helhetssyn för att förstå innehållet och dess sammanhang i studien. Analysen 

baserades därefter på Whittemore och Knafl’s (2005) metod för integrativ litteraturöversikt 

som består av de fyra delarna: datareduktion, dataöversikt, datajämförelse och slutsats- och 

verifieringsfasen. Whittemore och Knafl beskriver att artiklarna bör indelas i subgrupper för 

att underlätta analysen. Subgrupperna i denna studie baserades på frågeställningarna där en 

matris gjordes för vardera frågeställningen. Detta rekommenderas av Whittemore och Knafl 

då det underlättar identifieringen av likheter och olikheter. Därefter extraherades textenheter 

från respektive studie och placerades i matrisen för den frågeställning den besvarade. 

Textenheterna kodades med en bokstav för varje artikel samt siffra för respektive textenhet 

för att kunna kontrollera textenheten mot den primära källan i ett senare skede. De 

extraherade textenheterna översattes och kondenserades för att korta ned texten men behålla 

kärnan i innehållet. Enligt Whittemore och Knafl (2005) görs detta för att lättare kunna 

jämföra textenheterna. Data kategoriserades i flera steg och bildade till slut slutkategorier. 

Detta innebar att sammanföra data med liknande innehåll. När slutkategorierna bildats 

kontrollerades de mot de primära källorna för att bekräfta slutsatsen.  
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Tabell 2. Översikt på artiklar ingående i analysen (n=28) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod  

Datainsamling/ 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Ben Natan et 

al. 

(2012)  

Israel 

Kvantitativ Sjuksköterskor 

(n=143), 

läkare (n=42) 

  

Enkät/  

Statistisk analys  

Om sjuksköterskan ansåg att 

anmälan var inom sitt 

ansvarsområde, subjektiva 

åsikter samt antalet egna barn 

påverkade intentionen att 

anmäla.   

Hög 

Ben Yehuda et 

al. 

(2010) 

Israel 

Kvantitativ Läkare (n=8), 

sjuksköterskor 

(n=29), 

socialarbetare 

(n=14), 

psykologer 

(n=44) 

Enkät/  

Statistisk analys 

Deltagarna hade högt 

engagemang i arbetet mot 

barnmisshandel och uttryckte 

behov av utbildning.  

Medel 

Borimnejad & 

Fomani 

(2015) 

Iran 

Kvalitativ Sjuksköterskor 

(n=16) 

Semistrukture-

rade intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

Förbättrade kunskaper om 

barnmisshandel och lagar 

behövdes hos sjuksköterskor. 

Hög  

Chen et al. 

(2015) 

Taiwan 

Kvantitativ Sjuksköterskor 

(n=650) 

Enkät/  

Statistisk analys 

Få sjuksköterskor hade 

erfarenhet av barnmisshandel, 

en liten del av dessa hade 

erfarenhet av anmälan.  

Medel  

Davidov & 

Jack 

(2013) 

USA 

Kvantitativ Sjuksköterskor 

(n=532) 

Enkät/  

Statistisk analys 

En av fyra sjuksköterskor ville 

anmäla när kvinnan blev 

misshandlad och var gravid. 

Två av tre ville anmäla om 

misshandeln skedde när hon 

höll i barnet.  

Medel 

Davidov et al. 

(2012) 

USA 

Kvantitativ Sjuksköterskor 

(n=532) 

Enkät/  

Statistisk analys 

67% av sjuksköterskorna ansåg 

att anmälan skulle hjälpa den 

misshandlade mamman. 92% 

ansåg att anmälan skulle 

skydda barnet. 56% ansåg att 

anmälan kan ha negativ 

inverkan på relationen mellan 

patient och sjuksköterska.  

Medel 

Eisbach & 

Driessnack 

(2010) 

USA 

Kvalitativ Skolsjuksköt-

erskor (n=10), 

barnsjuksköt-

erskor (n=13) 

Intervjuer/ 

Grounded 

theory 

Sjuksköterskor anmälde när 

det fanns objektiva bevis på 

barnmisshandel. De hade 

dåliga erfarenheter av 

barnskyddsmyndigheter.  

Medel 

Engh Kraft & 

Eriksson  

(2015) 

Sverige 

Kvalitativ Sjuksköterskor 

(n=23) 

Fokusgrupps-

intervjuer/ 

Grounded 

theory 

Sjuksköterskor hade dålig 

erfarenhet av 

barnskyddsmyndigheter. De 

fanns oro över att orosanmälan 

inte skulle till barnets fördel. 

Medel 
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Tabell 2. forts. Översikt på artiklar ingående i analysen (n=28) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod  

Datainsamling/ 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Feng et al. 

(2010) 

Taiwan 

Kvalitativ Läkare (n=5), 

sjuksköterskor 

(n=5), 

socialarbetare 

(n=6), lärare 

(n=5)  

Individuella 

intervjuer/ 

Grounded theory 

Sjuksköterskor ansåg att 

identifiering av 

barnmisshandel var läkarens 

ansvar. De ville inte vara den 

som “förstörde” familjen. 

Medel 

Flemington & 

Fraser 

(2017)  

Vietnam 

Kvantitativ Läkare, 

sjuksköterskor, 

vårdpersonal 

(n=116)  

Interventions-

studie med 

enkät/ 

Statistisk analys  

Ett utbildningsprogram lärde 

sjuksköterskor att identifiera 

barnmisshandel, vilket ökade 

chanserna att upptäcka alla 

typer av misshandel. 

Hög 

Fraser et al. 

(2010) 

Australien 

Kvantitativ Sjuksköterskor 

(n=930) 

Enkät/  

Statistisk analys  

Sjuksköterskor var självsäkra 

och medvetna om sin 

skyldighet att anmäla. De var 

mindre säkra på emotionell 

misshandel och försummelse. 

Utbildning är viktigt för att 

anmälan ska ske.  

Medel 

Herendeen et 

al. 

(2014) 

USA   

Kvantitativ Avancerade 

specialistsjuk-

sköterskor 

(n=604) 

Enkät/  

Statistisk analys  

Utbildad personal hade större 

självförtroende och var mer 

benägna att anmäla. De flesta 

upplevde positiva effekter för 
barnen efter anmälan.  

Medel 

Ho & Gross 

(2015a) 

USA 

Kvantitativ Barnsjuksköt-

erskor (n=48) 

Enkät/  

Statistisk analys 

Sjuksköterskorna hade delade 

åsikter om att använda fysisk 

bestraffning för uppfostran, 

vilket kan påverka hur fall av 

barnmisshandel upptäcks och 

anmäls.  

Hög 

Jordan et al. 

(2017) 

USA 

Mixad 

metod 

Skolsjuksköt-

erskor 

(n=174) 

Interventions-

studie med enkät 

och 

fokusgrupps-

intervjuer/ 

Statistisk analys 

och kvalitativ 

innehållsanalys 

Utbildning var effektivt. Det 

var viktigt för sjuksköterskor 

att samarbeta med sina 

kollegor, de behövde lära sig 

hur man identifierar barn som 

riskerar att misshandlas och 

vara medveten om sin egen 

kunskap.  

Medel 

Lavigne et al. 

(2017) 

USA 

 

 

 

Kvantitativ Barnsjuksköt-

erskor (n=80) 

Enkät/  

Statistisk analys  

41% har inte fått utbildning i 

hur man identifierar 

barnmisshandel. 40% var inte 

medvetna om lagarna kring 

anmälan. 

 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt på artiklar ingående i analysen (n=28) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod  

Datainsamling/ 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Lee et al.  

(2012) 

Thaiwan 

Kvantitativ Sjuksköterskor 

(n=496) 

Enkät/ 

Statistisk analys   

Resultatet tyder på att 

CANRSE-formuläret är 

pålitligt. Det kan användas för 

att utvärdera effekten av 

utbildning som syftar till att 

förbättra orosanmälan. 

Medel 

Maddocks et 

al. 

(2010) 

Storbritannien 

Kvalitativ Psykiatrisjuk-

sköterskor 

(n=6) 

Semistrukture-

rade intervjuer/ 

Tematisk 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor kunde inte enas 

om i vilken grad de ska vara 

involverade i deras patienters 

barn. Vissa ansåg att relationen 

med patienten kom först.  

Medel 

Pinto et al. 

(2018) 

Mocambique 

Kvantitativ Läkare och 

sjuksköterskor 

på en 

akutmottagnin

g (n=49) 

Enkät/  

Statistisk analys 

14,3% visste inte vad de skulle 

göra vid fall av 

barnmisshandel. Personal hade 

svårt att identifiera 

barnmisshandel och dess 

symtom.  

Medel 

Rolim et al. 

(2014) 

Brasilien 

Kvantitativ Sjuksköterskor 

(n=616) 

Enkät/  

Statistisk analys 

De flesta sjuksköterskorna 

hade mött fall av 

barnmisshandel men valde ofta 

att inte anmäla. Sjuksköterskor 

med kunskap om anmälning 

och som kände att det ledde till 

något bra var mer benägna att 

anmäla.  

Medel  

Rowse 

(2009a) 

England 

Kvalitativ Sjuksköterskor 

(n=13), 

barnmorskor 

(n=2) 

Semistrukture-

rade intervjuer/ 

Tematisk 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor använde sin 

intuition för att identifiera fall 

av misshandel men upplevde 

osäkerhet om kollegor inte höll 

med. Mer feedback från 

kollegor var önskat.  

Hög  

Rowse 

(2009b) 

England 

Kvalitativ Sjuksköterskor 

(n=13), 

barnmorskor 

(n=2)  

Semistrukture-

rade intervjuer/ 

Tematisk 

innehållsanalys  

Sjuksköterskor hade svårt att 

sätta teori till praktik och var 

frustrerade när deras åsikter 

inte togs på allvar.  

Hög  

Sathiadas et al. 

(2018) 

Sri Lanka 

 

Kvantitativ Läkare 

(n=156), 

sjuksköterskor 

(n=59), 

socialarbetare 

(n=31). 

Enkätstudie 62% hade misstänkt 

barnmisshandel i deras karriär 

och 64% av dem hade anmält 

det. 93% ville ha någon form 

av utbildning kring 

barnmisshandel. 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt på artiklar ingående i analysen (n=28) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod  

Datainsamling/ 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Svärd 

(2017) 

Sverige 

Kvantitativ Hälso- och 

sjukvårds-

personal på 

barnsjukhus 

(n= 295) 

Enkät/  

Statistisk analys  

Sjuksköterskor och 

undersköterskor har mindre 

kunskap om identifiering av 

barnmisshandel samt 

anmälningsprocessen än läkare 

och kuratorer. Alla behöver få 

mer kunskap att bedöma och 

anmäla samt stärka samarbetet 

interprofessionellt.  

Medel 

Tanoue et al. 

(2017) 

Japan 

Kvantitativ Läkare 

(n=227), 

sjuksköterskor 

(n=223), 

tekniker 

(n=38), 

socialarbetare 

(n=11), 

folkhälsovård-

are, andra 

yrken 

(n=174), 

blankt (n=60)  

Interventions-

studie med 

enkät/  

Statistisk analys 

Sjuksköterskor behöver klinisk 

kompetens för att avgöra om 

ett barns skador beror på 

misshandel. Kombinationen av 

ökad klinisk erfarenhet 

tillsammans med utbildning 

var den mest effektiva metoden 

för att öka medvetenheten och 

kompetensen. 

Medel  

Totti Leite et 

al.  

(2016) 

Brasilien 

Kvalitativ Sjuksköterskor 

(n=5) 

Semistrukture-

rade intervjuer/ 

Tematisk 

innehållsanalys  

Sjuksköterskor var bekant med 

ämnet, men de kunde inte 

omsätta det i praktiken. De var 

oförberedda för att identifiera 

och hantera våldet. De deltog 

inte i kurser och de var rädda 

för att anmäla de upptäckta 

fallen av våld. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

12 

Resultat 

Analysen resulterade i totalt 11 kategorier. Resultatet presenteras som en översikt i tabell 3 

och utvecklas sedan i löpande text. 

  
Tabell 3. Översikt av frågeställningar och kategorier 

 Kategorier  

Vilka är anledningarna till att sjuksköterskor gör orosanmälan? 

Sjuksköterskan har identifierat tecken på misshandel 

Andra i familjen är utsatt för misshandel 

Sjuksköterskans intuition och avvikande beteende hos föräldrar och barn 

 
Vilka faktorer främjar sjuksköterskors beslut att göra orosanmälan?  

Sjuksköterskans attityd och erfarenheter  

Utbildning och kunskap 

Stöd i arbetsgruppen och utarbetade arbetssätt 

 

Vilka faktorer hindrar sjuksköterskors beslut att göra orosanmälan? 

Negativ påverkan på relationer med barn och föräldrar 

Bristande samarbete med barnskyddsmyndigheter 

Osäkerhet kring anmälningsprocessen 

Tvivel till sin förmåga att göra rätt bedömning 

Organisatoriska faktorer 

  

Vilka är anledningarna till att sjuksköterskor gör orosanmälan? 

Sjuksköterskan har identifierat tecken på misshandel 

I en studie (Lavigne, Portwood, Warren-Findlow, & Bunner Huber, 2017) beskrev 

sjuksköterskor att bevis på fysisk skada var en viktig faktor för att kunna bedöma om barnet 

var utsatt för våld. När fysiska tecken, tydliga eller diffusa, fanns valde sjuksköterskan att 

anmäla (Eisbach & Driessnack, 2010).  

 

Objektiva tecken på misshandel kunde vara frakturer, blåmärken eller brännmärken (Eisbach 

& Driessnack, 2010; Ho & Gross, 2015a). En annan viktig aspekt var om misshandeln hade 

kunnat leda till allvarlig fysisk skada, som att slaget träffat centrala delar av kroppen som 

huvud, bröst och ansikte (Lavigne et al., 2017). Om misshandeln kunnat resultera i psykisk 

skada gjordes en anmälan (Ho & Gross, 2015a). Ett tydligt varningstecken var om de vuxnas 

berättelse kring skadans uppkomst inte matchade typen eller graden av skada på barnet 

(Eisbach & Driessnack, 2010). Om misshandeln upprepades och om det skedde med hjälp av 

tillhygge ansågs det som mer allvarligt (Ho & Gross, 2015a). För sjuksköterskor var det 

oviktigt om förövaren hade som avsikt att skada barnet eller om händelsen enligt lagen var 

acceptabel (Lavigne et al., 2017). Sjuksköterskor ansåg att alla former av misshandel och 

övergrepp omfattas av anmälningsskyldigheten (Fraser, Mathews, Walsh, Chen, & Dunne, 
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2010). Även sexuella övergrepp klassades av sjuksköterskan som barnmisshandel (Lavigne et 

al., 2017). 

 

Andra i familjen är utsatt för misshandel 

En studie (Davidov, Nadroff, Jack, & Coben, 2012) visar att sjuksköterskor ansåg att de alltid 

bör anmäla om ett barn lever i en miljö där det förekommer våld, även om barnet inte var 

närvarande. De flesta sjuksköterskor ansåg att misshandel mot en gravid kvinna eller en 

kvinna som håller i sitt barn är en form av barnmisshandel som bör anmälas (Davidov & Jack, 

2013; Davidov et al., 2012). 

 

Sjuksköterskans intuition och avvikande beteende hos föräldrar och barn 

Många sjuksköterskor använde sin intuition som en omedveten del i att identifiera 

barnmisshandel. Sjuksköterskor uttryckte att deras magkänsla om situationen ofta senare 

kunde bekräftas (Engh Kraft & Eriksson, 2015; Rowse, 2009a; Schols, Ruiter, & Öry, 2013). 

Intuitionen anses vara ett resultat av sjuksköterskors erfarenhet och kunskap (Engh Kraft & 

Eriksson, 2015; Rowse, 2009a).  

 

Ibland visade inte barnen några yttre tecken på misshandel men tecken i omgivningen tydde 

på att något inte stod rätt till (Schols et al., 2013). Exempelvis kunde föräldrars beteende vara 

bevis på att barnet far illa (Engh Kraft & Eriksson, 2015). Tecken hos dessa föräldrar kunde 

vara alkohol-och drogmissbruk eller familjesituationen som exempelvis pågående skilsmässa 

eller dålig boendesituation (Schols et al., 2013). Att straffa barn betraktades som helt 

oacceptabelt. Det kunde innebära isolering, mindre mat eller bristande uppmärksamhet (Ho & 

Gross, 2015a). Barn som visade skam och var måna om att sjuksköterskan inte skulle se deras 

hemförhållanden ökade misstanken ytterligare (Engh Kraft & Eriksson, 2015; Schols et al., 

2013). Barnets ålder påverkade hur öppna de var om sin situation, yngre barn hade lättare att 

prata med sjuksköterskan om sin utsatthet (Engh Kraft & Eriksson, 2015). 

 

Fysiska eller psykiska tecken på misshandel var en anledning till att sjuksköterskan anmälde. 

Dessa tecken, som exempelvis avvikande beteende, kunde identifieras antingen hos barnet 

eller föräldrarna. Sjuksköterskor använde även sin intuition som ett verktyg i att identifiera 

barnmisshandel. 
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Vilka faktorer främjar sjuksköterskans beslut att göra orosanmälan?  

Sjuksköterskans attityd och erfarenheter  

Sjuksköterskans åsikt och attityd mot barnmisshandel var en faktor som påverkade om hen 

gjorde en orosanmälan eller inte (Ben Natan, Faour, Naamhah, Grinberg, & Klein-Kremer, 

2012; Lee & Kim, 2018). Sjuksköterskor som själva varit offer för barnmisshandel hade högre 

kompetens och empowerment och var därför mer säkra i sitt beslut att anmäla (Chen, Huang, 

Lu, & Feng, 2015). I en studie (Feng, Fetzer, Chen, Yeh, & Huang, 2010) beskrev 

sjuksköterskor att läkarens attityd och inställning var viktig för att en anmälan blir av och följs 

upp. Att tro att anmälan kommer vara till fördel för barnet ökade enligt Rolim et al. (2014) 

antalet anmälningar. Att själv vara förälder gjorde sjuksköterskor mer benägna att anmäla, 

främst vid sexuella övergrepp (Ben Natan et al., 2012; Fraser et al., 2010). 

 

Sjuksköterskans ålder påverkade bedömningen av barnmisshandel. Äldre sjuksköterskor var 

bättre på att bedöma de olika signalerna som allvarliga (Fraser et al., 2010). Längre 

arbetslivserfarenhet ledde till snabbare upptäckt och säkerhet i bedömningen vid 

barnmisshandel och ökade frekvensen anmälningar (Fraser et al., 2010; Svärd, 2017). 

Sjuksköterskor som arbetat längre än 5 år gjorde tre gånger så ofta anmälan (Rolim, Moreira, 

Gondim, Da Silva Paz, & De Souza Vieira, 2014). Positiva erfarenheter av anmälan gjorde att 

sjuksköterskor kände att de kunde skydda fler barn och gjorde det lättare att känna trygghet att 

anmäla vid misstanke av barnmisshandel (Chen et al., 2015; Rowse, 2009b; Fraser et al., 

2010).  

 

Ett tydligt samband sågs mellan det upplevda ansvaret och anmälan av misstänkt 

barnmisshandel (Ben Natan et al., 2012). Sjuksköterskor ansåg att det var deras ansvar att 

identifiera dessa barn och att göra en orosanmälan (Lavigne et al., 2017; Pinto et al., 

2018). De ansåg att beslutet att anmäla ska baseras på gällande lag (Davidov & Jack, 2013). 

Sjuksköterskor anmälde för att skydda barnet och det kunde även leda till att kvinnan i 

familjen fick skydd mot misshandel. Kvinnans inställning till anmälan spelade inte någon roll 

(ibid.). Sjuksköterskor ansåg att barnets säkerhet måste prioriteras (Maddocks, Johnson, 

Wright, & Stickley, 2010). Sjuksköterskor var överens om att barn gynnas av att 

sjuksköterskor anmäler och barnskyddsmyndigheten får en chans att utreda situationen 

(Herendeen et al., 2014). 
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Utbildning och kunskap  

Ökad kunskap hos sjuksköterskor ledde till att fler anmälningar gjordes. Därför ansåg 

sjuksköterskor att utbildning i området är nödvändigt för all personal (Lee & Kim, 2018; 

Sathiadas, Viswalingam, & Vijayaratnam, 2018). Sjuksköterskor som tidigare genomgått 

utbildning om skyddsåtgärder för barn hade en bättre grund, var mer förberedda på att anmäla 

och hade mer kunskap om barnskyddsmyndigheternas arbete (Chen et al., 2015; Fraser et al., 

2010). Sjuksköterskors förtroende för deras egna förmåga att identifiera barn i riskzonen för 

barnmisshandel ökade sannolikheten att anmäla (Herendeen, Blevins, Anson, & Smith, 2014; 

Jordan, MacKay, & Woods, 2017; Lavigne et al., 2017; Lee, Dunne, Chou, & Fraser, 2012; 

Lee & Chou, 2016; Lee & Kim, 2018). För att behålla och uppdatera kunskapen behövs 

vidareutbildningar som exempelvis workshops, informationsblad och självstudier online 

(Sathiadas et al., 2018). Hos sjuksköterskor som var välutbildade inom barnskydd fanns ingen 

rädsla för den juridiska processen, vilket ökade sannolikheten att anmäla (Rolim et al., 2014). 

 

Stöd i arbetsgruppen och utarbetade arbetssätt 

Efter en anmälan fanns ofta ett behov av stöd från kollegor (Rowse, 2009a), vilket visat sig 

vara en viktig faktor för att våga anmäla (Eisbach & Driessnack, 2010; Lee et al., 2012). 

Vissa arbetsplatser hade en utbildad sjuksköterska inom barnskydd att kontakta för stöd och 

hjälp (Rowse, 2009b). Arbetsplatsen kunde fungera som ett skydd för sjuksköterskor vilket 

medförde att de kände sig trygga när de anmälde (Feng et al., 2010). En annan viktig faktor 

var att arbetsplatsen var förberedd för anmälan, att ha en färdig anmälningsblankett ökade 

benägenheten att anmäla (Rolim et al., 2014). Kommunikationsinstrument kunde vara till 

hjälp för att sjuksköterskors oro skulle tas på allvar när de kommunicerade med 

barnskyddsmyndigheten (Schols et al., 2013). 

 

Att som sjuksköterska vara välutbildad inom barnskydd och se anmälan som sin skyldighet 

ökade sannolikheten att anmäla. En positiv inställning till anmälan, erfarenhet och ett stöd 

från arbetsgruppen var viktiga faktorer som främjade sjuksköterskans benägenhet att anmäla. 

 

 

Vilka faktorer hindrar sjuksköterskans beslut att göra orosanmälan? 

Negativ påverkan på relationer med barn och föräldrar 

Sjuksköterskor uttryckte att situationen efter anmälan blev påfrestande, vilket kunde påverka 

deras relation med barnet och föräldrarna negativt (Eisbach & Driessnack, 2010; Engh Kraft 
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& Eriksson, 2015; Maddocks et al., 2010; Schols et al., 2013), speciellt när anmälan inte var 

anonym (Eisbach & Driessnack, 2010). Det var svårt att balansera förälderns emotionella 

behov av sitt barn och barnets säkerhet (Maddocks et al., 2010). Det var även svårt för 

sjuksköterskor att diskutera sin oro med föräldrarna (Schols et al., 2013). Rädslan att förstöra 

relationen kunde leda till att sjuksköterskan valde att inte anmäla (Borimnejad & Fomani, 

2015; Eisbach & Driessnack, 2010; Sathiadas et al., 2018; Schols et al., 2013; Totti Leite, 

Aparecida Bererra, Scatena, Da Silva, & Carvalho Ferriani, 2016). Sjuksköterskor var även 

rädda att anmälan skulle förstöra en redan trasig familj (Eisbach & Driessnack, 2010). Barnet 

kunde efter anmälan hamna i ingenmansland, utan stöd från föräldrar, sjuksköterska eller 

myndigheter (Borimnejad & Fomani, 2015; Engh Kraft & Eriksson, 2015).  

 

Sjuksköterskor uttryckte oro över utåtagerande föräldrar efter anmälan (Borimnejad & 

Fomani, 2015; Eisbach & Driessnack, 2010; Engh Kraft & Eriksson, 2015; Feng et al., 2010; 

Sathiadas et al., 2018; Schols et al., 2013; Totti Leite et al., 2016). Vissa föräldrar beskrevs 

som aggressiva efter att anmälan gjorts (Borimnejad & Fomani, 2015; Sathiadas et al., 2018; 

Schols et al., 2013) och sjuksköterskan upplevde rädsla för sin egen och barnets säkerhet 

(Eisbach & Driessnack, 2010; Feng et al., 2010; Totti Leite et al., 2016). Denna rädsla 

beskrevs även när sjuksköterskan varit anonym (Eisbach & Driessnack, 2010). Föräldrarnas 

ilska bekräftade dock ofta sjuksköterskans misstankar (Engh Kraft & Eriksson, 2015). 

Anmälan kunde leda till att föräldern förbjöd barnet att prata med sjuksköterskan (Engh Kraft 

& Eriksson, 2015; Schols et al., 2013). En rädsla fanns för att barnet skulle skadas av den arga 

föräldern efter anmälan. Denna oro för sjuksköterskans och barnets säkerhet kunde även vara 

en motiverande faktor till att anmäla (Eisbach & Driessnack, 2010). 

 

Bristande samarbete med barnskyddsmyndigheter 

Sjuksköterskor ansåg det svårt att få kontakt med barnskyddsmyndigheter (Engh Kraft & 

Eriksson, 2015; Feng et al., 2010; Herendeen et al., 2014; Maddocks et al., 2010; Rowse, 

2009a; Rowse, 2009b). Bristande uppföljning när barnet lämnat sjukhuset orsakade oro hos 

sjuksköterskor (Rowse, 2009b). När sjuksköterskor ansåg att myndigheten tagit oväntade 

beslut i utredningen önskade de att få diskutera fallet för att få en förklaring kring beslutet 

(Rowse, 2009a). Trots försök till nätverksmöten samt ny lagstiftning upplevde sjuksköterskor 

att samarbetet inte fungerade (Engh Kraft & Eriksson, 2015). Det bristande samarbetet sågs 

som ett hinder och det kändes som att anmälan var förgäves (Chen et al., 2015; Eisbach & 

Driessnack, 2010; Engh Kraft & Eriksson, 2015; Feng et al., 2010; Sathiadas et al., 2018).  
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Tidigare dåliga erfarenheter resulterade i bristande tillit till barnskyddsmyndigheter 

(Borimnejad & Fomani, 2015; Eisbach & Driessnack, 2010; Engh Kraft & Eriksson, 2015; 

Feng et al., 2010; Rowse, 2009b), vilket påverkade benägenheten att anmäla negativt (Engh 

Kraft & Eriksson, 2015). Sjuksköterskor ansåg att myndigheterna inte gjorde några åtgärder 

efter anmälan (Borimnejad & Fomani, 2015; Feng et al., 2010; Rowse, 2009b). 

Sjuksköterskan ville kunna lova barnet en förbättrad situation, men på grund av tidigare 

erfarenheter vågade de inte lova det. När anmälan inte hjälpt situationen, eller till och med 

förvärrat den, fick de skuldkänslor att hen förrått barnet och gett falska förhoppningar av vad 

anmälan skulle leda till. Detta kunde leda till att barnet inte ville att en anmälan görs nästa 

gång (Engh Kraft & Eriksson, 2015).  

 

Osäkerhet kring anmälningsprocessen 

En majoritet av sjuksköterskor ansåg att otillräcklig kunskap om anmälningsprocessen (Ben 

Natan et al., 2012; Rowse, 2009b; Sathiadas et al., 2018; Totti Leite et al., 2016) och vad som 

förväntades av dem (Rowse, 2009b). De var osäkra kring lagar för att skydda barn, vilket 

ledde till att bevittnade fall av barnmisshandel inte anmäldes (Totti Leite et al., 2016). 

Sjuksköterskor uttryckte oro över eventuella konsekvenser för sin karriär samt rädsla för en 

eventuell rättslig process (Sathiadas et al., 2018). Sjuksköterskor såg bristande utbildning 

inom området och uttryckte önskan om mer utbildning om anmälningsprocessen (Ben 

Yehuda, Attar-Schwartz, Zin, Jedwab, & Benbenishty, 2010; Borimnejad & Fomani, 2015; 

Chen et al., 2015; Lee & Kim, 2018; Pinto et al., 2018; Rowse, 2009b; Tanoue et al., 2017; 

Totti Leite et al., 2016). Sjuksköterskor önskade tydliga rutiner, att behöva göra egna 

tolkningar var för sjuksköterskor ett orosmoment (Rowse, 2009b). Benägenheten att anmäla 

barnmisshandel påverkades av kulturella och religiösa skillnader (Borminejad & Khosnavay 

Fomani, 2015). I vissa kulturer sågs barnen som förälderns ägodel som de fick göra vad de 

vill med, vilket ledde till bristande lagar och rutiner kring anmälan av barnmisshandel (ibid.).  

 

Tvivel på sin förmåga att göra rätt bedömning 

Sjuksköterskor upplevde svårigheter att identifiera och diagnostisera barnmisshandel 

(Borimnejad & Fomani, 2015; Maddocks et al., 2010; Pinto et al., 2018; Sathiadas et al., 

2018; Schols et al., 2013). De saknade konkreta kunskaper om vad som räknas som barnets 

grundläggande behov (Schols et al., 2013) och upplevde även osäkerhet att kunna bedöma en 

förälders kapacitet och lämplighet som förälder (Maddocks et al., 2010). Sjuksköterskor 
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upplevde ofta tvivel till sin förmåga att göra rätt bedömning (Eisbach & Driessnack, 2010; 

Rowse, 2009a; Rowse, 2009b). De var oroliga att bli klandrade av kollegor och det rådde stort 

självtvivel om kollegor inte höll med om bedömningen (Rowse, 2009a). Nyutbildade 

sjuksköterskor visste inte vem de skulle vända sig till för stöd eller vad som var tillåtet att 

diskutera på grund av sekretessen (Rowse, 2009b). De ville utreda fallet närmare innan de 

beslutade sig för att anmäla (Eisbach & Driessnack, 2010), speciellt när det fanns få (Rowse, 

2009a; Sathiadas et al., 2018) eller endast subjektiva bevis (Eisbach & Driessnack, 2010). 

Självtvivel kunde leda till att misstanken inte anmäldes (Sathiadas et al., 2018). 

 

Organisatoriska faktorer 

Sjuksköterskor var medvetna om att en anmälan var nödvändig men undvek att vara den som 

utförde anmälan (Feng et al., 2010) eftersom anmälan medförde stress (Rowse, 2009b) och 

ökat administrativt arbete (Feng et al., 2010; Flemington & Fraser, 2017; Totti Leite et al., 

2016). Personalbrist (Totti Leite et al., 2016) och tidsbrist ledde till färre anmälningar (Jordan 

et al., 2017). Det rådde oenigheter kring vems ansvar det var att utföra anmälan (Feng et al., 

2010; Sathiadas et al., 2018; Svärd, 2017). Sjuksköterskor ansåg att det var läkarens ansvar 

(Feng et al., 2010; Sathiadas et al., 2018; Svärd, 2017) trots att läkaren inte höll med (Feng et 

al., 2010; Svärd, 2017). Flertalet ansåg att anmälan bör utföras av kurator (ibid.). En minoritet 

ansåg att sjukvårdspersonalen inte har någon viktig roll i arbetet mot barnmisshandel (Pinto et 

al., 2018) 

 

Sjuksköterskor kunde välja att inte anmäla för att de inte ville riskera att förstöra relationen 

med patienten. Bristande samarbete och tillit till barnskyddsmyndigheter påverkade 

benägenheten att anmäla negativt. Många sjuksköterskor upplevde bristande kunskap och 

kände tvivel och osäkerhet inför anmälningsprocessen. Det rådde även oenigheter kring vems 

ansvar det är att anmäla. Tidsbrist och personalbrist kunde påverka att sjuksköterskor valde att 

inte anmäla. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att sammanställa de faktorer som påverkar sjuksköterskan i beslutet att 

göra orosanmälan. Anledningar till att sjuksköterskan gör orosanmälan var att sjuksköterskan 

har identifierat tecken på misshandel, andra i familjen är utsatt för misshandel samt 

sjuksköterskans intuition och avvikande beteende hos föräldrar och barn. Faktorer som 
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främjade att orosanmälan görs var sjuksköterskans attityd och erfarenheter, utbildning och 

kunskap samt stöd i arbetsgruppen och utarbetade arbetssätt. Faktorer som var hindrande för 

att göra orosanmälan var negativ påverkan på relationer med barn och föräldrar, bristande 

samarbete med barnskyddsmyndigheter, osäkerhet kring anmälningsprocessen, tvivel till sin 

förmåga att göra rätt bedömning och organisatoriska faktorer.  

 

Enligt litteraturöversiktetens resultat ansåg sjuksköterskor att objektiva bevis på fysiska 

skador var en viktig faktor och att det i dessa fall inte behövdes vidare utredning innan de 

valde att anmäla. En litteraturöversikt (Melin-Johansson, Palmqvist, & Rönnberg, 2017) visar 

att trots subjektiv intuition önskar sjuksköterskor kunna bekräfta sin magkänsla med hjälp av 

objektiva data när de ska ta beslut i omvårdnad av patienter. I litteraturöversiktens resultat 

framkom det att sjuksköterskor alltid bör anmäla när våld förekommer i barnets hemmiljö då 

detta kan anses som en form av barnmisshandel. En studie (Janson, 2010) visar att barn till 

våldsutsatta kvinnor i 60 procent av fallen själva blir utsatta för våld samt att barnen bevittnar 

våld mot modern i cirka 50 procent av fallen. Att som barn uppleva våld i nära relationer 

anses som en psykisk form av misshandel som har mycket negativa effekter för barnet och 

kan störa den normala utvecklingen (ibid.). Utifrån denna koppling är det viktigt att som 

sjuksköterska diskutera med den våldsutsatta kvinnan om hon har barn och om en anmälan 

kan vara aktuell.  

 

I litteraturöversiktens resultat framkom det att sjuksköterskans intuition var viktig vid 

identifieringen och beslutsfattandet kring barn som far illa. Enligt Miller och Hill (2018) är 

det vanligt att sjuksköterskor använder intuition i sin beslutsprocess, tillsammans med 

rådande evidens samt förutbestämda rutiner. Miller och Hill trycker på att intuitionen är en 

betydande del i sjuksköterskans beslutsfattande. Samma slutsats drar även Pretz och Folse 

(2011) som beskriver att med en ökad förståelse för intuitionens betydelse i beslutsfattandet 

kan sjuksköterskearbetet utvecklas positivt. Både Miller och Hill (2018) och Pretz och Folse 

(2011) är överens om att intuitionen har en korrelation till antal år yrkeserfarenhet, där längre 

erfarenhet medför ökad intuitionsförmåga. Pretz och Folse påpekar däremot att det är viktigt 

att utreda vidare om erfarenheten endast lett till bättre självförtroende eller om den lett till att 

sjuksköterskan med hjälp av tidigare erfarenhet kan göra en korrekt omedveten bedömning 

som visas via dennes intuition. Det senare anses vara ett värdefullt användande av intuitionen 

och bör uppmuntras. Melin-Johansson et al. (2017) visar i en litteraturöversikt att intuition är 

mer än endast en magkänsla då den är baserad på kunskap och erfarenhet. De anser att 
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intuitionen är ett viktigt redskap i beslutsprocessen och att sjuksköterskans användning av sin 

intuition leder till ökad säkerhet och kvalitet i vården. Av detta kan slutsatsen dras att 

sjuksköterskans användande av intuition bör uppmuntras grundutbildningen för att 

beslutsfattandet i yrkesutövandet ska bli så bra som möjligt. 

 

I litteraturöversiktens resultat beskrivs att sjuksköterskor var observanta på karaktäristika hos 

föräldrar som kan vara tecken på att barnmisshandel förekommer, exempelvis droger eller 

psykisk sjukdom. En studie (Derakhshanpour, Shahini, Hajebi, Vakili, & Heydari Yazdi, 

2017) har jämfört riskfaktorer hos barn och föräldrar för att barnet ska bli utsatt för 

barnmisshandel. Resultatet visar att fysisk misshandel är vanligare vid ensamstående föräldrar 

samt föräldrar med psykisk sjukdom vilket inkluderar exempelvis drogmissbruk eller 

depression. Den visar även att barn till högutbildade föräldrar blir misshandlade i större 

utsträckning. Fysisk misshandel var vanligare i de fall där mamman arbetade. När det gäller 

pappor var det vanligare att de utsatte sina barn för misshandel om de var 

arbetslösa. Misshandel skedde framförallt av någon i familjen och pappan var oftast den 

huvudsakliga misshandlaren (ibid.). En slutsats som kan dras utifrån detta är att ökad kunskap 

hos sjuksköterskor, kring typisk karaktäristika hos föräldrar som kan vara tecken på att 

barnmisshandel förekommer, skulle främja sjuksköterskors benägenhet att anmäla.  

 

Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskans attityd och åsikt om barnmisshandel var 

en avgörande faktor för dennes intention att anmäla. Vad som anses vara barnmisshandel är 

subjektivt och skiljer sig mellan olika kulturer, vilket kan påverka bedömningen (Ho & Gross, 

2015b). I litteraturöversiktens resultat hade sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet 

större tendens att anmäla. Detta kan jämföras med en studie (Chen, Hsu, Chang, & Lin, 2016) 

som såg en korrelation mellan antalet år som yrkesverksam sjuksköterska och ökad förmåga 

att ta beslut. Längre yrkeserfarenhet hade positiv påverkan på sjuksköterskans analytiska 

förmåga och beslutsfattandet kring patienten (ibid.). Enligt litteraturöversiktens resultat ansåg 

sjuksköterskor att anmälan ingick under dennes professionella ansvar samt att de bör följa 

rådande lag eftersom barnets säkerhet är en prioritet. Hedberg och Sätterlund Larsson (2003) 

beskriver att sjuksköterskor ofta väljer att utföra åtgärder för att vara på den säkra sidan, de 

beskriver även att rådande rutiner var ledande i beslutsfattandet, “om X sker ska Y göras”. En 

slutsats som kan dras utifrån detta är att sjuksköterskor behöver tydlig information kring vad 

som ingår i deras professionella ansvar där deras personliga åsikter ej bör ha någon påverkan.  
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Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskor med mer kunskap och utbildning kände 

sig mer förberedda för att anmäla och anmälde i större utsträckning. Att arbeta med attityder, 

rutiner och utbildning är en viktig del för att nå en förändring av det bristande antalet 

anmälningar som finns trots att det är ett lagbrott (Erlandson, 2010). Vid Astrid Lindgrens 

barnsjukhus finns interna utbildningar som utbildar sjuksköterskor inom anmälningsplikten, 

exempelvis om hur en anmälan görs samt hur sjuksköterskan bäst kan kommunicera med 

föräldrarna. Reaktionerna på utbildningen har varit varierade där vissa sjuksköterskor varit 

skeptiska. Vidare forskning inom området är planerad för att bland annat göra en uppföljning 

på antalet anmälningar som sker (ibid.). Samtliga studier i denna litteraturöversikt som 

utvärderat effekten av utbildningar har visat positiva effekter på anmälningsfrekvensen och 

sjuksköterskans upplevda kunskap om barnmisshandel. Detta bekräftar att utbildning är en 

nödvändig och effektiv intervention för att misstänkta fall ska kunna utredas så att utsatta barn 

får hjälp.  

 

Sjuksköterskor i litteraturöversiktens resultat som tidigare upplevt positiva erfarenheter efter 

en anmälan hade högre benägenhet att anmäla igen. Det visade även att sjuksköterskors tro att 

anmälan skulle hjälpa barnet ökade antalet anmälningar markant. Erlandson (2010) beskriver 

att det är viktigt för personal inom hälso- och sjukvården att ha kunskap om socialtjänstens 

arbete för att inte få upplevelsen av att socialtjänsten inte vidtar några åtgärder efter att en 

orosanmälan gjorts. Hedberg och Sätterlund Larsson (2003) beskriver att sjuksköterskors 

tidigare erfarenheter av liknande fall bidrar till sjuksköterskans beslutsfattande, där en tidigare 

positiv erfarenhet av anmälan skulle verka positivt vid nästa anmälningstillfälle. En slutsats 

som kan dras ifrån detta är att det är viktigt att sjuksköterskor får feedback på de anmälningar 

som görs för att veta att deras anmälan gett positiva utfall för barnet.  

 

Enligt litteraturöversikten var stöd från kollegor en viktig faktor som främjar sjuksköterskors 

intention att anmäla. Hedberg och Sätterlund Larsson (2003) beskriver att det är naturligt för 

sjuksköterskor att söka stöd från kollegor i sin beslutsfattandeprocess. De söker stöd genom 

att få bekräftelse på sina observationer samt för att få specifika råd. En annan aspekt som 

främjade sjuksköterskans beslut att göra orosanmälan enligt litteraturöversiktens resultat var 

att arbetsplatsen har utarbetade arbetssätt som underlättar anmälan. En studie (Ghosh & Sobek 

II, 2015) beskriver att omvårdnadsprocessen förbättras och blir mer effektiv med hjälp av väl 

utarbetade rutiner på avdelningen. Därför menar författarna till denna litteraturstudie att alla 

arbetsplatser där sjuksköterskor möter föräldrar eller barn bör ha väl utarbetade och lätt 



 

 
 

22 

tillgängliga rutiner som stöd i sjuksköterskans beslutsprocess. Det är även viktigt att 

sjuksköterskor stöttar sina kollegor i anmälningsprocessen.  

 

Litteraturöversiktens resultat visade att sjuksköterskor var rädda för att en orosanmälan skulle 

påverka relationen till föräldrarna och/eller barnet negativt. De upplevde även oro och rädsla 

för att föräldrar efter anmälan blir hotfulla. Rädsla för hot och våld kan enligt Avander, 

Heikki, Bjerså och Engström (2016) leda till att sjuksköterskor i sitt yrke undviker potentiellt 

farliga situationer. Detta innebär att rädslan för sin egen säkerhet som sjuksköterska skulle 

kunna leda till att arbetsuppgifter inte utförs på grund av risken för en hotfull situation. Denna 

negativa stress som sjuksköterskan blir utsatt för kan även leda till att kvaliteten av vården 

försämras eftersom relationen till patienten är hotad (Avander et al., 2016). Den slutsats som 

kan dras är att sjuksköterskor behöver uppleva trygghet på arbetsplatsen för att våga anmäla 

utan att behöva känna rädsla för utåtagerande föräldrar.  

 

Litteraturöversiktens resultat visade att sjuksköterskor hade bristande tillit till 

barnskyddsmyndigheter vilket kunde verka negativt för sjuksköterskors benägenhet att 

anmäla. Juhasz och Skivenes (2017) som jämfört populationens tillit till 

barnskyddsmyndigheter mellan länderna England, Finland, Norge och USA såg att cirka 

hälften eller mindre av landets populationer hade tilltro till myndigheterna, där de nordiska 

länderna hade högre tilltro. De identifierade ett samband där personer med lägre ålder, 

vänsterpolitisk åsikt och högre utbildning hade högre tilltro. Den bristande tilliten till 

barnskyddsmyndigheter kunde även ses bland läkare i Sverige. En studie (Talsma, Bengtsson 

Boström & Östberg, 2015) beskriver att endast 30 procent av läkare hade tillit till 

socialtjänstens kompetens att utreda och åtgärda fall av misstänkt barnmisshandel. Talsma et 

al. drog slutsatsen att det behövs förbättrad kommunikation och samarbete mellan 

socialtjänsten och hälso- och sjukvårdspersonal. I litteraturöversiktens resultat framkommer 

det att sjuksköterskor ansåg att samarbetet med barnskyddsmyndigheter är otillräckligt. Det 

finns tydliga samband mellan dåligt samarbete mellan olika professioner och dåliga utfall för 

patienter (Foronda, MacWilliams & McArthur, 2016). Därför är det av stor vikt för 

patientsäkerheten att standardiserade kommunikationshjälpmedel utvecklas samt att 

personalen får mer utbildning inom kommunikation mellan olika instanser (ibid.). En slutsats 

är att väldigt få sjuksköterskor känner tilltro till barnskyddsmyndigheter vilket är ett hinder 

när det kommer till att göra orosanmälan.   
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Sjuksköterskor i litteraturöversiktens resultat upplevde behov av konkreta rutiner kring 

identifikationen av barnmisshandel och hur man gör orosanmälan. Även läkare ser brister och 

upplever ett behov av kontinuerlig utbildning samt uppdaterade rutiner kring hur 

barnmisshandel ska hanteras (Talsma et al., 2015). Tydliga rutiner är enligt Lucas och Jernbro 

(2014) en förutsättning för att personal inom hälso- och sjukvården ska anmäla när det är 

nödvändigt. Sjuksköterskor upplever enligt en studie av Rytterström, Unosson och Arman 

(2011) rutiner som användbara och meningsfulla men även som hindrande i vissa aspekter. 

De anser att det är viktigt att rutinerna är baserade på realistiska arbetssätt på avdelningen 

tillsammans med rådande evidens för att sjuksköterskor ska uppleva meningsfullhet och vilja 

implementera dem. Det är viktigt att alla, även övrig vårdpersonal och chefer är medvetna om 

och stödjer de rådande rutinerna då detta enligt Alanen, Välimäki och Kaila (2009) är en 

förutsättning för att det ska fungera. Slutsatsen är att sjuksköterskor är i behov av tydliga 

rutiner för att enklare kunna förstå tillvägagångssättet vid orosanmälan.  

 

Sjuksköterskor i litteraturöversiktens resultat upplevde osäkerhet när det var brist på bevis och 

ville utreda fallet mer innan beslut om anmälan togs. Detta kan jämföras med Hedberg och 

Sätterlund Larsson’s (2003) teori om sjuksköterskans beslutsprocess. De beskriver processen 

bestående av tre faser: observation av tecken, bekräftande av information och efter det beslut 

om intervention. Detta innebär att det är ett normalt steg i beslutsprocessen att vilja bekräfta 

de initialt observerade tecknen innan ett beslut tas. Observerade tecken som kan vara symtom 

på något livshotande prioriteras och utesluts innan sjuksköterskan går vidare till att utreda 

andra eventuella orsaker till symtomen (ibid.). Sjuksköterskor i litteraturöversiktens resultat 

upplevde dessutom ett starkt behov av bekräftelse från kollegor för att gå vidare med 

anmälan. Hedberg och Sätterlund Larsson (2003) beskriver att sjuksköterskor i sin 

beslutsprocess gärna bekräftar sina misstänkta observationer med kollegors observationer. 

Detta kan vara besvärligt för sjuksköterskor när de observationer de iakttagit är subjektiva 

eller baseras på intuition (ibid.). Sjuksköterskor i litteraturöversiktens resultat saknade 

kunskaper om vad som räknas som barnets grundläggande behov. Vad som anses vara barnets 

grundläggande behov kan skilja sig mycket mellan olika kulturer (Bornstein, 2012). Detta kan 

i sin tur påverka föräldrarnas uppfostrande och omhändertagande av barnen. Bornstein 

beskriver dock att det är viktigt att trots detta förstå att nästan alla föräldrar oavsett kultur 

oftast vill vara bra föräldrar och uppfostra lyckliga, friska och framgångsrika barn. Slutsatsen 
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utifrån detta är att sjuksköterskor vill kunna bekräfta beslutet med de tecken som identifierats 

tillsammans med kollegor. De ville också vara överens med andra kring vad som ingår i barns 

grundläggande behov.  

 

I litteraturöversiktens resultat framkommer det att sjuksköterskor undvek att vara den som 

anmälde på grund av bland annat tids- och personalbrist eftersom en anmälan innebär ökad 

administrativt arbete. Detta problem uppmärksammades även av en sjuksköterska i Sverige 

som tog initiativ till att utveckla en hemsida som gjorde det enklare att skriva en orosanmälan 

(Andersson, 2018). På grund av brister i anmälningsprocessen som kan upplevas som både 

krånglig och tidskrävande fanns ett behov av en förenklad anmälningsprocess. Hemsidan 

orosanmälan.se öppnades 2016 och innehåller information om när en anmälan bör göras och 

vad som sker efter anmälan. Hemsidan förenklade anmälningsprocessen genom att anmälan 

gick att göra direkt på hemsidan i en färdig blankett (ibid.). Det var väldigt enkelt för personal 

att anmäla via webben, dock har denna funktion tillfälligt stängts ner då datainspektionen 

riktat kritik kring hur personuppgifter hanteras (Orosanmälan, u.å.). För tillfället pågår ett 

ideellt arbete för att utveckla en säker plattform, problemet är att projektet inte är finansierat 

av regeringen och att de är i behov av ytterligare finansiering för att kunna påbörja 

produktionen (ibid.). Utifrån ovanstående blir slutsatsen att tids-och personalbrist är 

hindrande faktorer för att göra orosanmälan, med hjälp av hemsidor har anmälan blivit 

enklare att genomföra i och med det gjort orosanmälan mer tidseffektiv.  

 

Metoddiskussion 

Metoden som användes var integrerad systematisk litteraturöversikt som ger möjlighet att 

integrera olika metodologiska ansatser för att inkludera alla artiklar som kan besvara syftet. 

Detta ger en bred och omfattande sammanställning av allt material inom området 

(Whittemore & Knafl, 2005). Databaserna som användes var de mest relevanta för området. 

Att två databaser användes stärker enligt Willman et al., (2011 s. 78–80) tillförlitligheten. I 

litteratursökningen användes många sökord vilket minskar risken att missa relevant material 

inom området (Willman et al., 2011, s. 71). Booleska sökoperatorer användes i sökningen på 

ett korrekt sätt vilket utökade och specificerade sökningen effektivt (Willman et al., 2011, s. 

72).  

 

För att bedöma kvaliteten på ingående studier användes vedertagna granskningsmallar som 

anpassades för att kunna bedöma studierna korrekt. Kvaliteten räknades ut i procent, detta 
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medför enligt Willman et al. (2011, s. 108) ökad tydlighet i bedömningen och gör det enklare 

att se kvalitetsbrister. Att kvalitetsgranska artiklarna individuellt och därefter gemensamt fatta 

beslut stärker enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 490) tillförlitligheten i 

kvalitetsbedömningen. Många artiklar är av medel kvalitet, vilket berodde på höga krav hos 

författarna. Författarna krävde tydliga beskrivningar i artikeln på de kriterier som fanns i 

bedömningsformuläret. Egen tolkning eller antagande räknades inte med 

 

Genom analysens gång har varje textenhet hanterats med försiktighet för att inte förvränga 

innehållet och med det resultatet. Textenheterna har kodats noggrant för att kunna gå tillbaka 

till och bekräfta originalkällan. En pålitlig kodningsteknik behövs för att säkerställa 

tillförlitlighet och kunna kontrollera textenheten mot den primära källan i ett senare skede 

(Whittemore och Knafl, 2005). Att jämföra varje kondenserad textenhet med originalet menar 

Holloway och Wheeler (2010, s. 303) är stärkande för forskningen och bidrar till 

bekräftelsebarhet av resultatet. Att textenheterna översattes från engelska kan vara en svaghet 

eftersom det ger utrymme för tolkning och risk att förlora en del nyanser.  

 

Studiens metod är väl beskriven med kompletterande tabeller så att läsaren kan följa 

tillvägagångssättet. En tydlig metodbeskrivning gör det möjligt för andra forskare att upprepa 

studien i liknande sammanhang (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Genom arbetets gång 

har en noggrann och korrekt referensteknik använts så att läsaren ska kunna ta del av 

originalkällan (ibid.). Arbetet har granskats av utomstående personer vilket enligt Wallengren 

och Henricson (2012, s. 487–488) stärker trovärdigheten ytterligare. Detta gjordes vid 

upprepade tillfällen av handledare och studiekamrater i seminarium med opponentskap. Vid 

dessa tillfällen har det framkommit synpunkter att jobba vidare med för att göra 

litteraturöversikten så tillförlitlig som möjligt.  

 

Vissa kategorier bygger på få referenser vilket kan ses som en svaghet. Dessa ansågs så pass 

viktiga att de ändå bör lyftas fram. Något som också kan ses som en svaghet är att några av 

artiklarna har få deltagare. Antalet artiklar som inkluderats i litteraturöversikten är många 

vilket ökar pålitligheten (jmf Henricson, 2012, s. 472–474). Studiens resultat ska av läsaren 

kunna generaliseras och användas i andra kontexter, vilket är möjligt när resultatet har en 

giltighet (Malterud, 2009). Denna studie innehåller sammanställda faktorer som identifierats 

hos deltagare i olika länder vilket stärker överförbarhet, det vill säga att resultatet kan gälla i 

olika kontext. 
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Slutsats 

Att göra en orosanmälan vid misstanke om barnmisshandel är en sjuksköterskas skyldighet. 

Trots det finns det flera faktorer som påverkar sjuksköterskans beslut att göra orosanmälan. 

En anmälan är viktig för att utsatta barn ska kunna få den hjälp de behöver. Litteraturstudien 

visar att faktorer som hindrar sjuksköterskan i beslutet att göra en anmälan är fler än de 

främjande. Dessa hindrande faktorer är bland annat rädsla för negativ påverkan på relationen 

till föräldern och/eller barnet, bristande samarbete med barnskyddsmyndigheter samt 

osäkerhet i anmälningsprocessen. 

 

Med hjälp av litteraturstudier som denna kan problemet uppmärksammas och viktiga faktorer 

identifieras för att kunna arbeta vidare för att fler fall av misstänkt barnmisshandel ska 

anmälas. Att utbilda hälso-och sjukvårdspersonal i området barnmisshandel skulle sannolikt 

öka antalet anmälningar från hälso- och sjukvården och därmed hjälpa fler barn. Utbildningen 

bör innefatta identifiering av barnmisshandel, anmälningsprocessen och hur man på bästa sätt 

kan stödja kollegor både före och efter anmälan. Arbetsplatser bör utarbeta rutiner för att 

underlätta för personalen vid anmälan, genom förberedelse av blanketter och genom att utse 

personer att kontakta för stöd och hjälp. Vidare har ett behov av fortsatt forskning och statistik 

kring orosanmälan inom hälso-och sjukvården uppmärksammats för att kunna öka antalet 

identifierade och anmälda fall av barnmisshandel och främja dessa utsatta barns hälsa.  
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