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IMPACT STATEMENT 

Sjuksköterskor har anmälningsplikt, vilket innebär att de ska anmäla till socialtjänsten 

vid misstanke om att ett barn far illa. Trots att det är en skyldighet finns många faktorer 

som bidrar till att sjuksköterskorna inte alltid anmäler. Sjuksköterskorna vill kunna 

behålla en god relation till familjen utan att anklaga någon samtidigt som de vill göra 

det som är bäst för barnet. Således finns ett etiskt dilemma. I kombination med detta 

har sjuksköterskorna ett dåligt förtroende till socialtjänsten vilket också bidrar till att 

de inte alltid följer sin plikt att anmäla.  

 



 

 

Att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far 

illa – en svår uppgift för sjuksköterskor  

 

Abstrakt 

Bakgrund: Omvårdnad är en viktig del i sjuksköterskans arbete och enligt svensk lag 

har barn rätt till god omvårdnad och trygghet. Hälso- och sjukvårdspersonal har 

skyldighet att omedelbart anmäla till socialtjänsten när de i sin verksamhet får 

kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det finns många oklarheter när det 

gäller sjuksköterskors kunskap, vilja att anmäla och hantering av anmälningar.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av barn som far 

illa och att anmäla detta till socialtjänsten.  

Design: Studien genomfördes med en kvalitativ metod.  

Metod: Studien genomfördes på två pediatriska avdelningar i norra Sverige. Materialet 

samlades in vid 10 intervjuer, och analyserades med induktiv innehållsanalys. Studien 

utfördes under våren 2015.  

Resultat: Tre teman och åtta subteman identifierades: (1) Att ta sig an en svår uppgift: 

Mod att anmäla, Svårt att identifiera barn som far illa, Rädsla för att ha anmält i 

onödan, Osäkerhet på grund av kunskapsbrist, (2) Att arbeta med kollegor och 

familjer: Vikten av stöd från kollegor, Vikten av att bevara en god relation till 

familjen, (3) Att ha bristande förtroende för socialtjänsten: Känslan av att anmälan 

inte tas på allvar, Samarbete med socialtjänsten.  

Slutsats: Att anmäla till socialtjänsten om att ett barn far illa är en svår uppgift som 

präglas av osäkerhet, vilket kan leda till att anmälan uteblir. Det är många faktorer som 

påverkar sjuksköterskan, kunskapsbrist, dåligt förtroende för socialtjänsten, en 

önskan om att bevara en god relation med familjen och samarbetet med kollegor. 

  

Nyckelord: Barn som far illa, Sjuksköterskor, Omvårdnad, Anmälningsskyldighet, 

Känslor, Kunskap, Socialtjänst.  

  

 

 



 

 

Reporting to social services on suspicion that a child is being 

abused – a serious task for nurses 

 

Abstract:  

Background: Nursing is an important part of the nurses’ work and according to 

Swedish law children have rights to good care and security. Health professionals have

 an obligation to immediately report to social services when they become aware of or 

suspect that a child is being abused. There are many uncertainties with regard to 

nurses’ knowledge, willingness to report and management of reports. 

Aim: The aim of this study was to describe nurses’ experiences of child abuse 

and reporting to the social services.  

Design: The study was conducted using a qualitative approach.  

Method: The study was conducted at two pediatric wards in the north of Sweden. The 

material was collected in 10 interviews, and then analyzed by inductive content anal-

ysis. The study was conducted in spring 2015.  

Results: Three themes and eight subthemes where found: (1) Working with severe 

tasks: Courage to report, Difficulty to identify child abuse, Fear of doing unnecessarily 

reporting, Uncertainty because lack of knowledge, (2) Working with colleagues and 

families: The importance of support from colleagues, The importance of maintaining a 

good relationship with the family, (3) Having lack of confidence in social services: The 

feeling that reports are not taken seriously, Cooperation with the social services. 

Conclusion: Reporting to social services about child abuse is a severe task for the 

nurses and characterized by uncertainty which can lead to not reporting. There are a 

lot of things affecting the nurse, lack of knowledge, bad confidence in social services, a 

desire to keep a good relation with the family and cooperation with colleagues.  

  

 

 

Keywords: Child abuse, Nursing, Nursing care, Mandatory reporting, 

Emotions, Knowledge, Social Service.  
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SUMMARY STATEMENT 

Varför är denna forskning nödvändig? 

 Få studier som beskriver sjuksköterskors upplevelser av att göra anmälan har 

gått att finna, framförallt i Sverige där det råder anmälningsskyldighet. 

 Det är av stor vikt att sjuksköterskor anmäler vid misstanke om att ett barn far 

illa, speciellt då de har skyldighet att anmäla.  

 

Vilka är de viktigaste resultaten? 

 Att anmäla barn som far illa var för sjuksköterskor en svår uppgift. Det krävdes 

mod för att anmäla och sjuksköterskorna hade brister i sin kunskap. 

 Stöd från kollegor var viktigt för att sjuksköterskorna skulle våga anmäla. De 

ville även bevara en god relation med familjerna vilket underlättades via dis-

kussioner med och stöd från kollegor.  

 Sjuksköterskorna hade ett bristande förtroende till socialtjänsten och en känsla 

av att anmälan inte togs på allvar.  

 

Hur bör resultaten användas?  

 Utbildningen inom ämnet behövs och samarbetet mellan sjuksköterskor och 

socialtjänst bör förbättras då det kan leda till att fler anmälningar görs och att 

fler barn får hjälp.  

 Sjuksköterskor bör tränas på att hantera etiska och moraliska dilemman, detta 

för att det är en viktig del i sjuksköterskans arbete. 

  



 

2 
 

BAKGRUND 

Sjuksköterskors omvårdnadsansvar  

Sjuksköterskor har via sitt yrke fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, 

förebygga sjukdomar, återställa hälsa och lindra lidande. De ska visa respekt för 

mänskliga och kulturella rättigheter, samt rätten till liv (Svensk sjuksköterskefö-

rening 2014a). Omvårdnaden av sjuka barn har utvecklas under senare tid. Det som 

skiljer omvårdnaden av barn från annan omvårdnad är familjen. Den har ofta en oer-

sättlig och viktig roll i vården, och av det har utvecklingen lett till en familjefokuserad 

omvårdnad. Detta innebär att familjen ses som ett sammanhang, en helhet, men fokus 

ligger på en eller flera av dessa individer (Hallström 2009). Den familjefokuserade 

omvårdnaden handlar om vård av barn och föräldrar, syskon och andra viktiga 

medlemmar i barnets familj. Vården inkluderar det medicinska, fysiska och sociala, 

men även psykologiska och spirituella behov (Conye et al. 2011). Barn är beroende av 

vuxnas närvaro och agerande. En viktig uppgift för barnsjuksköterskan är att möta 

barn i glädje och sorg oavsett barnets ålder, utvecklingsnivå, bakgrund, familjesitua-

tion, sjukdom eller handikapp. Många barn har en begränsad förmåga att uttrycka sina 

behov och önskemål. För att optimera mötet med familjerna krävs specifik kunskap, 

färdighet och kompetens (Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening 2008).  

 

Etik och moral 

Ett etiskt dilemma uppstår när ett problem identifierats och när det inte finns någon 

självklar lösning på problemet. Moraliska problem handlar om situationer när man 

egentligen vet vad som är rätt att göra, men ändå inte handlar efter det (Epstein & 

Delgado 2010, Henriksen & Vetlesen 2013). Det finns ett flertal faktorer som bidrar till 

moraliska problem, så som osäkerhet eller rädsla för att skapa konflikter. Andra 

faktorer som kan orsaka moraliska problem är om arbetsplatsens krav inte är kom-

patibla med sjuksköterskans värderingar och upplevda skyldigheter (Epstein & Del-

gado 2010). Vårdetik, som bedrivs inom sjukvården, är en kombination av ett flertal 

olika etiska teorier (Lundqvist 2009).  En av dessa teorier är pliktetiken som handlar 

om vad som bör göras utifrån de plikter sjuksköterskorna har, och utgångspunkten för 
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detta är egna värderingar, erfarenheter och situationen när man reflekterar över 

konsekvenserna av en handling (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2008, Henriksen 

& Vetlesen 2013). Vidare beskriver Lundqvist (2009) att professionsetik är en sorts 

pliktetik där personal inom hälso- och sjukvård har skyldighet både att utföra och att 

avstå från att utföra vissa handlingar. 

 

Barnmisshandel  

Personer under 18 år definieras som barn och omfattas av FN:s konvention om barns 

rättigheter, barnkonventionen. Enligt den har barn rätt att skyddas mot både psykiskt 

och fysiskt våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande av föräldrar eller andra männi-

skor (UNICEF). Varför föräldrar misshandlar sina barn kan vara svårt att förstå. Det 

kan vara en fysisk bestraffning som del i barnuppfostran, stressutlöst våld eller till följd 

av att föräldrarna har psykiska problem, personlighetsstörningar, vanföreställningar 

eller att de skadats via krigshandlingar eller tortyr. Den största faktorn bakom 

barnmisshandel i Sverige är våld inom familjen. I 60 % av fallen där ena föräldern 

misshandlar den andra blir även barnet misshandlat (Janson 2012). Vissa barn löper 

större risk att drabbas av misshandel. Man bör vara extra uppmärksam på barn som 

lever i familjer med långvarigt ekonomiskt stöd, hemlösa barn, papperslösa och gömda 

barn, samt de som har föräldrar som är utvecklingsstörda, missbrukare, sitter i 

fängelse eller riskerar utvisning (Tingberg 2009). Inom barnhälsovården [BHV] är det 

inte bara viktigt att upptäcka misshandel, utan även att kunna identifiera riskfaktorer. 

BHV-sköterskans intuition fungerar ofta som ett startskott vid upptäckt av 

barnmisshandel vilket drar igång en mer systematisk utredning. Barnets lojalitet och 

tillit till föräldrarna försvårar upptäckandet av barnmisshandel (Schols et 

al. 2013). Tillit är någonting som är förankrat i människans omedvetna, och är invol-

verat i alla mänskliga möten. För att en patient ska kunna anförtro sig till en vårdgivare 

är tillit en förutsättning. Chanserna till tillit ökar genom vårdarens öppenhet, 

engagemang, förtroende och pålitlighet (Svensk sjuksköterskeförening 2014b). 

 

Anmälningsskyldighet  

År 1979 genomfördes det i Sverige en ändring av föräldrabalken vilket innebar 

att vi, som första land i världen, förbjöd barnaga (Janson 2012). Den svenska lagen 
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innebär att barn ska få god omvårdnad och trygghet samt att de inte får utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (Svensk författningssamling 

[SFS] 1949:381). Denna lag innebär inte per automatik straffbarhet. Tanken är att 

familjer som har problem istället ska få stöd och hjälp av socialtjänsten för att lösa 

dessa, men vid svåra fall träder även de under de allmänt gällande lagarna om miss-

handel (Janson 2012). Hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att omedelbart 

anmäla till socialtjänsten när de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker 

att ett barn far illa (SFS 2001:453). Anmälningsskyldigheten innebär att en anmälan 

ska göras direkt vid minsta tecken som tyder på att barnet kan behöva stöd eller hjälp 

av socialtjänsten, om man känner oro för eller anar att ett barn far illa (Tingberg 2009, 

Janson 2012). Barnsjuksköterskor ska i samarbete med familjerna, andra 

vårdnadsgivare och myndigheter se till att barnet får vård eller annat omhänderta-

gande när det finns behov av detta (Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening 2008). 

  

Tonmyr et al. (2010) visar att de flesta rapporter av barnmisshandel är utförda av 

personer som inte jobbar inom vården, endast 10 % av fallen rapporteras av vårdper-

sonal. Vårdpersonal är mer benägna att rapportera till socialtjänsten om barn som 

upplevt misshandel och är eller har varit placerade i fosterhem, har upplevt emotionell 

misshandel eller försummelse. De är mindre benägna att rapportera våld i hem-

met. Rapporteringsprocessen har enligt Eisbach och Dreissnack (2010) tre viktiga steg, 

där det första innebär att personalen ska uppmärksamma eventuell vanvård, sedan 

ingripa för barnets eller familjens skull och till sist rapportera till socialtjänsten. 

 

Vårdpersonalens kunskaper om barn som far illa 

Hur sjuksköterskor och läkare definierar barnmisshandel har sin utgångspunkt i deras 

kunskaper och Schols et al. (2013) menar att de har brister i sin kunskap. Mestadels 

om den normala utvecklingen och barns grundläggande behov för att kunna bedöma 

om dessa tillfredsställs eller inte (Schols et al. (2013). Barnsjuksköterskor behöver 

kunna identifiera och uppmärksamma barn som far illa eller riskerar att fara 

illa (Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening 2008). 

Enligt Paavilainen och Tarkka (2003) identifierar sjuksköterskor barnmisshandel 

genom att observera barnets beteende och utseende samt familjens beteende. Viktiga 
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varningssignaler som vårdpersonal ska vara uppmärksamma på då barnet kommer till 

akutmottagningen med vad som sägs vara ett olycksfall är om det inte finns någon 

förklaring till olyckan, eller att den förklaring som ges inte stämmer med skadan. Det 

kan även vara så att förklaringen ändras i efterhand eller att den skiljer sig mellan olika 

personer (Jones et al. 2008, Tingberg 2009, Ravichandiran et al. 2010, Janson 2012). 

Andra signaler som bör uppmärksammas är om medicinsk hjälp söks sent utifrån 

skadans omfattning och om barnet har råkat ut för liknande ”olycksfall” flera gånger 

tidigare. Föräldrarna kan också ha en avvikande känslomässig relation till barnet eller 

avvikande samspel med barnet, alternativt att de skyller på äldre syskon eller någon 

okänd (Janson 2012). För sjuksköterskor kan det vara svårt att ifrågasätta föräldrarnas 

förklaring till hur barnets skada uppkommit utan att förolämpa dem (Tingberg et 

al. 2008).  

 

Sjukvårdspersonal behöver tränas i att identifiera barnmisshandel utifrån tidiga 

misshandelstecken och andra riskfaktorer som bör göra personalen extra uppmärksam 

(Tingberg 2009). Det finns signifikanta samband mellan vårdpersonalens an-

mälningsfrekvens samt kunskap om våld mot barn och ungdomar. Det finns tydliga 

kunskapsluckor och brister i utbildningen inom området (Tingberg et al. 2008). 

Sjuksköterskor som känner sig säkra i sin roll och bekväm i sin kunskap har lättare att 

identifiera tecken och symtom på barnmisshandel, och tack vare det kan de agera 

snabbare. Utbildning som ges till personal har ofta fokus på tydliga tecken av barn-

misshandel, och inte på subjektiva symtom som kan vara svårare att upptäcka (Eis-

bach & Dreissnack 2010). På vårdavdelningar ska det finnas tydliga rutiner för miss-

handelsfall (Tingberg 2009, Söderman & Jackson 2011, Janson 2012). Enligt Tingberg 

(2009) har sjukvårdspersonal i grunden en god kompetens för att bedöma om ett barn 

far illa, men Skanse och Jägervall (2011) menar att sjuksköterskor kan ha en bristande 

fantasi och inlevelseförmåga, vilket kan begränsa dem då de ogärna vill tro att ett barn 

far illa eller skadas med avsikt. På grund av detta krävs ökad kunskap för att lättare 

upptäcka dessa fall, och på så sätt får sjuksköterskorna en större möjlighet att kunna 

skydda barnet.  

   

I en studie utförd av Borres och Hägg (2007) hade två tredjedelar av de deltagande 

läkarna någon gång haft misstankar om att ett barn for illa, men ändå valt att inte 
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rapportera. Skälet till detta uppgavs bland annat vara brist på förtroende för social-

tjänsten. Det är svårt att få återkoppling från socialtjänsten då sekretesslagen gör att 

de inte kan berätta om insatser och resultat i familjer (Tingberg 2009). Det händer 

även att sjuksköterskor upplever att de inte blir tagna på allvar av socialtjänsten. Detta 

påverkar sjuksköterskans motivation att rapportera fall där barn misstänks fara illa 

(Söderman & Jackson 2011, Schols et al. 2013).   

   

Känslor som väcks hos vårdpersonal  

Att ett barn far illa kan väcka mycket känslor hos vårdpersonal. Det kan handla om 

rädsla för sin egen säkerhet och att bli utsatt av ilska och våld från arga föräldrar 

(Gunn et al. 2005, Janson 2012, Schols et al. 2013). Om föräldrarna är irriterade över 

anmälan är det nödvändigt att på ett lugnt sätt förklara för dem att det är vårdperso-

nalens skyldighet att anmäla misstanke om att ett barn far illa. Det är viktigt att klar-

göra att det handlar om ett yrkesmässigt ansvar (Janson 2012). Sjuksköterskor vill 

gärna kunna stärka sina misstankar om misshandel med ett bra underlag (Paavilai-

nen & Tarkka 2003). Bland vårdpersonal finns ofta rädsla för att misstanken om 

barnmisshandel är felaktig eller överdriven, vilket kan vara orsak till att anmälningar 

inte görs (Janson 2012).  

  

Det finns många oklarheter när det gäller sjuksköterskors kunskap, vilja att anmäla 

och hantering av anmälningar. Trots att sjuksköterskor har anmälningsskyldighet så 

är det få anmälningar som kommer in till socialtjänsten från just sjukvårdspersonal 

(Tonmyr et al. 2010). Bristande kunskap verkar vara en bakomliggande faktor för att 

det sker få anmälningar (Gunn et al. 2005, Schols et al. 2013). Att sjuksköterskor är 

ovilliga att anmäla kan även ha ett samband med en rädsla för föräldrarnas reaktio-

ner (Gunn et al. 2005, Janson 2012, Schols et al. 2013) eller bristen på förtroende för 

socialtjänsten (Söderman & Jackson 2011, Schols et al. 2013). Det är av stor vikt att 

sjuksköterskor anmäler vid misstanke om att ett barn far illa, speciellt då de faktiskt 

har en skyldighet att anmäla. Få studier som beskriver sjuksköterskors upplevelser av 

att göra anmälan har gått att finna, framförallt i Sverige där det råder anmälnings-

skyldighet.  
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METOD 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av barn som far illa och 

att anmäla detta till socialtjänsten.   

 

Design  

För att fånga individers upplevelser och erfarenheter valdes en kvalitativ metod 

(Backman 1998). För datainsamling har intervjuer gjorts som sedan bearbetats genom 

innehållsanalys. Innehållsanalysen innebar att fokus lades på tolkning av infor-

manternas upplevelser (Lundman & Graneheim 2012).  Redovisningen av studien 

följer författaranvisningarna från Journal of Advanced Nursing.  

 

Urval 

För denna studie användes bekvämlighetsurval, vilket innebär att man använder sig av 

de mest tillgängliga deltagarna som själva får ge sig till känna (Polit & Beck 2013). I 

detta fall valdes sjuksköterskor som arbetade på två pediatriska avdelningar i norra 

Sverige. Inklusionskriteriet var att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor 

och arbeta på någon av dessa två avdelningar. Enhetscheferna på de aktuella avdel-

ningarna kontaktades för deras godkännande att genomföra studien på arbetsplat-

sen (Bilaga 1 - Förfrågan till enhetschefer). Efter att cheferna gett sitt godkännande 

kontaktades sjuksköterskorna som arbetade på avdelningen. Kontakten med sjuk-

sköterskorna togs via mail samt anslag där de kunde läsa om studien. På dessa fanns 

kontaktuppgifter till forskarna för att sjuksköterskorna lätt skulle kunna ställa even-

tuella frågor samt anmäla sitt intresse till att delta. Det gjordes även besök på avdel-

ningarna för att informera och fråga de anställda om de var intresserade av att 

delta. Sjuksköterskorna meddelade att de ville delta både via mail och muntligt vid 

besöken på avdelningarna.  

 

Tio sjuksköterskor deltog i studien. De hade arbetat mellan 1,5 och 26 år inom barn-

sjukvård. Fem av dem hade erfarenheter av att själv ha anmält barn som for illa till 
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socialtjänsten, medan de andra fem inte hade det. Endast kvinnliga deltagare hitta-

des. Alla deltagare var legitimerade sjuksköterskor, och åtta av dem hade vidareut-

bildning till barnsjuksköterska.  

 

Datainsamling 

Till studien användes kvalitativ intervjuteknik och semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebar att en frågeguide med fokus på några huvudområden användes. Frågorna 

blev på så sätt inte exakt likadana till alla informanter utan var beroende av intervju-

processen med varje informant och de svar som framkom (Holloway & Wheeler 1996). 

Frågeguiden försäkrade att datainsamlingen blev inom samma område för alla 

informanter. Den innefattade basfakta om informanten samt fyra grundfrågor (Bilaga 

2 – Frågeguide). Utifrån dessa kunde följdfrågor ställas för att få mer utvecklade svar. 

Frågorna var öppna och intervjun utspelade sig som ett samtal mellan forskare och 

informant (Yin 2013). I syfte att underlätta för informanterna genomfördes intervju-

erna på arbetsplatsen under arbetstid. För att genomföra intervjuerna i en lugn 

miljö skedde dessa i ett avlägset rum med stängd dörr, eller på annan plats som valts 

av deltagaren. Intervjuerna spelades in digitalt och var 8 - 23 minuter långa.  

 

Etiska överväganden 

Vid studier där människor deltar måste alltid etiska överväganden göras för att dessa 

personers rättigheter ska bevaras (Polit & Beck 2013). Att delta i en studie ska enligt 

Helsingforsdeklarationen göras på en frivillig basis. Deltagarna bör få information om 

studiens syfte och genomförande, och därefter ge medgivande till att delta i studien. 

Utifrån autonomiprincipen ska informanterna ha möjlighet att när som helst avbryta 

deltagandet. Deltagarnas identitet ska skyddas så att den givna informationen vid 

intervjuerna inte kan härledas till dem (World Medical Association, 2015).     

 

Ett brev med information om studiens syfte, tillvägagångssätt, det frivilliga deltagan-

det och att deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan, samt att alla in-

tervjuer behandlas konfidentiellt skickades till avdelningscheferna. I slutet av brevet 

fanns plats för cheferna att ge sitt skriftliga godkännande för studien (Bilaga 1 - För-

frågan till enhetschefer). Deltagarna lämnade sitt godkännande att delta muntligt 
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innan intervjun började, då fick de även information om att de kunde avbryta sin 

medverkan när de ville och att deras identitet skulle skyddas. Informanternas identitet 

skyddades genom att intervjuerna avidentifierades i samband med transkriptionen, 

samt att det endast var forskarna som hade tillgång till det inspelade materialet och 

det transkriberade materialet.    

 

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant för att motverka att viktig in-

formation föll bort. Den transkriberade texten omfattade totalt 66 sidor. Intervjuerna 

lästes igenom för att få en uppfattning om vad som framkommit. För att granska och 

tolka inhämtad data användes innehållsanalys. Genom denna metod kan man finna 

likheter och olikheter i textinnehållet från de transkriberade intervjuerna, och på så 

sätt även finna variationer inom det studerade området (Lundman & Graneheim 

2012). En induktiv ansats användes då slutsatser drogs utifrån det fakta som fram-

kommit (Polit & Beck 2004). Analysen fokuserades på ett latent innehåll, vilket inne-

bar att texten analyserades utifrån det underliggande budskapet (Graneheim & 

Lundman 2004).  

 

Det finns sex olika huvudbegrepp för den kvalitativa innehållsanalysen: Analysenhet, 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod och kategori (Tabell 1). I detta fall be-

stod analysenheten av intervjuer. Meningsenheterna kondenserades - kortades ner 

utan att förlora sin innebörd, för att sedan abstraheras till en högre logisk nivå där det 

underliggande budskapet kom fram. Därefter kodades de och sorterades in i subteman 

och teman i syfte att öka förståelsen för innehållet (Graneheim & Lundman 2004).  

 

Tabell 1 - Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subtema Tema 

Som sagt så vill vi 
ha bevis, och det är 
som att vi länge, 
länge, länge håller 
lite extra koll, hellre 
än att göra en 
anmälan. 

Vi vill ha bevis och 
därför håller vi lite 
extra koll under 
lång tid innan vi 
gör en anmälan. 

Vill ha 
bevis 

Svårt att 
identifiera 
barn som 
far illa 

Att ta sig 
an en svår 
uppgift 
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Utan då har det ju 
varit att folk har 
tyckt, eller att man 
har resonerat 
mellan varandra. 
Och man har kanske 
bett om att få råd 
från en annan 
person innan man 
har gjort det. 

Man resonerar 
tillsammans och 
ber kollegor om 
råd innan man 
anmäler. 

Diskuterar 
med 
kollegor 

Vikten av 
stöd från 
kollegor 

Att 
samarbeta 
med 
kollegor 
och 
familjer 

 
 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Resultatet i en studie bör vara så trovärdigt som möjligt, och alla studier utvärderas i 

relation till de procedurer som lett fram till resultatet. Trovärdighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet är begrepp som används för att beskriva olika aspekter av tillförlitlighet 

(Graneheim & Lundman 2004). 

 

En studies trovärdighet handlar om hur väl den insamlade datan och analysmetoden 

stämmer överens med studiens syfte (Graneheim & Lundman 2004). För att finna 

deltagare till studien gjordes ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Polit och Beck (2004) 

kan minska studiens trovärdighet eftersom att deltagarna kanske inte är representativa 

för befolkningen eller är atypiska utifrån populationen. Sjuksköterskor med olika 

bakgrund och erfarenheter deltog. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks 

trovärdigheten av detta då deltagare med olika erfarenheter kan belysa ämnet ur olika 

synvinklar, vilket ger rikare variation av det fenomen som studeras. Tio sjuksköterskor 

deltog i studien, och fem av dessa hade inte erfarenhet av att själv anmäla barn som for 

illa till socialtjänsten. De som inte hade egna erfarenheter inkluderades då de hade 

erfarenheter av diskussioner i arbetsgruppen och upplevelser av hur samarbetet med 

socialtjänsten fungerade. Det ansågs tillföra djup och variation i intervjuerna, vilket 

torde stärka resultatets trovärdighet. Data samlades in via personliga intervjuer, vilket 

enligt Polit och Beck (2008) är den säkraste datainsamlingsmetoden då det blir en hög 

kvalité på informationen som kommer fram. Genom öppna frågor 

kunde informanten uttrycka sig fritt, vilket gjorde det möjligt att få rika och djupa 

intervjuer. Detta innebar för studien att trovärdigheten ökade. Det insamlade materi-

alet bestod av 10 intervjuer som var mellan 8 och 23 minuter långa, och den transkri-

berade texten omfattade totalt 66 sidor. Mängden data ansågs vara tillräcklig för syftet, 
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men om fler intervjuer genomförts hade det eventuellt kunnat bidra till ett bredare 

resultat. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks trovärdigheten om läsaren 

själv kan se hur analysen av materialet gått till, varför det finns en tydlig beskrivning 

av analysprocessen under rubriken ”Dataanalys” samt exempel på dataanalysen (Ta-

bell 1). All data som framkom i studien bearbetades och det som ansågs vara relevant 

mot studiens syfte inkluderades i resultatet (Graneheim & Lundman 2004). 

 

När en datainsamling pågår över tid finns det risk att det sker förändringar. Det är 

därför viktigt att forskarna håller en öppen dialog med varandra under studiens gång 

samt är aktsamma för de förändringar som kan uppkomma. Det är av stor vikt att alla 

deltagare får frågor inom samma område för att stärka tillförlitligheten (Graneheim & 

Lundman 2004). För att försäkra sig om detta användes en frågeguide (Bilaga 2 - 

Frågeguide). För att hålla igång samtalet användes sonderingar och följdfrågor. Dessa 

kunde exempelvis vara korta yttranden som "hm", "berätta mer", "varför?", eller en 

markant och avsiktlig paus (Yin 2013). Att ställa frågor så att svaren blev långa och 

utläggande kunde vara svårt. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är intervjuer en 

utvecklande process där man via informanternas svar kan få nya delar att belysa, vilket 

bland annat kan leda till att följdfrågorna varierar i de olika intervjuerna. Under 

datainsamlingen användes teknisk utrustning i form av mobiltelefoner där intervju-

erna spelades in. De inspelade intervjuerna sparades på datorer och raderades från de 

mobila enheterna, för att sedan transkriberas ordagrant. Intervjuerna utfördes 

individuellt av forskarna, men den transkriberade texten har lästs av båda och inne-

hållsanalysen är genomförd tillsammans vilket ökar tillförlitligheten.  

 

Överförbarhet handlar om hur väl resultatet kan överföras till andra grupper eller 

sammanhang. Om ett resultat är överförbart eller inte avgör läsaren. För att underlätta 

för läsaren har en tydlig beskrivning av design, urval, datainsamling och analysarbetet 

getts. Resultatet presenteras med tydlighet och förstärks av passande citat vilket ökar 

möjligheten till överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004). Studien utfördes på två 

mindre sjukhus i norra Sverige, och resultatet kan anses vara överförbart i liknande 

kontext.  
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RESULTAT 

 

Analysen resulterade i tre teman och åtta subteman (Tabell 2). 

 

Tabell 2 - Teman och subtema.  

Tema  Subtema  

Att ta sig an en svår uppgift  Mod att anmäla  

Svårt att identifiera barn som far illa  

Rädsla för att ha anmält i onödan  

Osäkerhet på grund av kunskapsbrist  

Att arbeta med kollegor och 

familjer  

Vikten av stöd från kollegor  

Vikten av att bevara en god relation till 

familjen  

Att ha bristande förtroende för 

socialtjänsten  

Känslan av att anmälan inte tas på 

allvar  

Samarbete med socialtjänsten 

 

Att ta sig an en svår uppgift 

Mod att anmäla 

Sjuksköterskorna beskrev olika erfarenheter av att göra anmälan. De hade varit del-

aktiga på olika plan, ofta i diskussioner kring fall där man misstänkt att ett barn fa-

rit illa. Det är en svår uppgift som kräver mod. En del av sjuksköterskorna upplevdes 

ha större mod att anmäla, medan andra var tveksamma eller osäkra och därför gjorde 

de ingen anmälan. På en avdelning var rutinen att chefen alltid stod bakom anmälning-

arna, detta för att personalen skulle våga anmäla. Barn som for illa hade blivit ett mer 

aktuellt ämne och ett ämne som var viktigt att prata om enligt sjuksköterskorna. Trots 

detta krävdes mod för att sjuksköterskorna skulle våga göra en anmälan då det kunde 

påverka familjen på många olika sätt.  

 

"Det har gått via vår chef, så att det blir lättare för folk att liksom våga anmäla."  

 

"Men nog kan det finnas de som inte vill beblanda sig med sånt tänker jag."  
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Svårt att identifiera barn som far illa 

Sjuksköterskorna beskrev att det var svårt och tog tid att identifiera barn som for illa. 

Ofta fanns en känsla av att något inte var som det skulle och sjuksköterskorna ville då 

avvakta och hålla ett extra öga på familjen för att se om det framkom något avvikande. 

Det kunde exempelvis vara när det gällde barn som hade en dålig tillväxt, flertal 

frakturer under kort tid eller att det fanns en omvårdnadssvikt hos föräldrarna. Att 

hinna se hur det egentligen var i familjen var svårt på barnavdelningen där barnen ofta 

var under en kort period. Barn med kroniska sjukdomar som ofta återkom eller 

vårdades under längre tid var lättare att identifiera. Samtidigt beskrev sjukskö-

terskorna att det fanns självklara fall där det varit uppenbart att ett barn blivit fysiskt 

misshandlat.    

 

"Jag vet ju att det här med barn som far illa, det kallas ju för omsorgssvikt i andra 

länder och det är lätt att det missas. Man hinner inte uppfatta det på en kort vårdtid."  

 

Rädsla för att ha anmält i onödan 

Det viktigaste i sjuksköterskans arbete beskrevs som att se till barnets bästa, och därför 

var en anmälan en svår uppgift som kunde röra upp väldigt mycket känslor. En 

anmälan gjordes inte av ondo, men familjen kunde känna sig anklagad. En rädsla fanns 

för att sjuksköterskorna skulle gör något som inte blev riktigt rätt, att de anmälde utan 

att ha nog bevis och att det då kunde vara i onödan. De ville inte tro att föräldrarna 

gjorde sina barn något ont och avvaktade därför med anmälan för att verkligen vara på 

den säkra sidan.  

"För egentligen så är ju inte en anmälan för att jävlas. Men man gör det för sällan, 

man känner sig elak för att man gör det. Fast man är inte det egentligen, det är ju för 

barnets bästa."  

 

"Som sagt, vi vill ha bevis, och det är som att vi länge, länge, länge håller lite extra 

koll, hellre än att göra en anmälan."  
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Osäkerhet på grund av kunskapsbrist 

Sociala problem upplevde sjuksköterskorna ha blivit vanligare. Det fanns brister i 

kunskapen vilket kunde bidra till osäkerhet när det gällde att anmäla barn som for illa. 

Kunskap behövdes inom ett flertal områden, bland annat om hur socialtjänsten 

arbetade, hur anmälan gjordes och när en anmälan skulle göras. Sjuksköterskorna 

behövde en påminnelse om att det var deras skyldighet att anmäla. Den information 

sjuksköterskorna fick på planeringsdagar från socialtjänsten om ämnet och tillväga-

gångssätt vid anmälan var inte tillräcklig. Det saknades vissa kunskaper om hur soci-

altjänsten arbetade. Denna kunskapsbrist gjorde sjuksköterskorna osäkra på vad fa-

miljen kunde få för hjälp vid en anmälan.  

 

"Sen tror jag man behöver bli påmind om att det faktiskt är en skyldighet.” 

 

"Det har ju blivit mer och mer sociala misärer och förhållanden, så att det kanske är 

någonting som bör ingå i utbildningen."     

 

Att arbeta med kollegor och familjer 

Vikten av stöd från kollegor 

Att anmäla om det inte fanns tydliga bevis var svårt. Innan en anmälan skickades in så 

diskuterades patienten och familjen i arbetsgruppen. Detta för att hela personal-

gruppen jobbade med samma familj, och de hade då oftast samma uppfattning om hur 

situationen var i familjen. Det gjorde att den som skulle skriva anmälan kände sig mer 

säker eftersom det fanns stöd från kollegorna. Sjuksköterskor hade i vissa fall olika 

åsikter om vad som skulle anmälas eller inte, och i bedömningen spelade erfarenhet 

och bakgrund stor roll. Att sjuksköterskorna hade olika uppfattning innebar att de inte 

alltid var överens. Sjuksköterskorna beskrev att kollegornas åsikter hade betydelse och 

att det påverkade den sjuksköterska som kände osäkerhet. Om en kollega tyckte att en 

anmälan var onödig fanns det risk att anmälan uteblev. En anmälan gjordes oftast inte 

innan de flesta kollegor var överens om att den skulle göras. Därför menade 

sjuksköterskorna att diskussionen med kollegorna för att få stöd var av väldigt stor 

vikt.  
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"Man har ju inte bara anmält då, utan man har ju diskuterat litegrann i gruppen och 

med läkarna så att man har stödet när man gör det."  

 

"Sen är man ju så olika vad man tycker är berättigat att anmäla och inte anmäla.  Du 

kanske tycker att det här ska anmälas, men jag kanske tycker att vadå, det där 

behöver man väl inte anmäla."    

 

Vikten av att bevara en god relation till familjen 

En anmälan till socialtjänsten blev en väldigt tydlig signal till familjen, vilket kunde 

göra att de själva fick insikt i att allt inte var som det skulle. Sjuksköterskorna förkla-

rade vikten av att behålla en god relation med familjen. Detta kunde vara svårt efter en 

anmälan, speciellt hos barnen med kroniska sjukdomar som de träffade kontinuerligt 

eftersom de ville ha föräldrarnas förtroende och en god relation till hela famil-

jen. Anmälan skapade alltid en reaktion hos föräldrarna. Det kunde vara jobbigt för 

sjuksköterskorna och försämra relationen till familjen. I vissa fall var reaktionen ilska 

och oförståelse medan andra reagerade positivt då de själva känt ett behov av hjälp och 

stöd. För relationens skull beskrev även sjuksköterskorna vikten av att informera 

familjen om att en anmälan var gjord och varför, samt att denna information kom från 

avdelningen och ingen annan. Familjen kunde få informationen från sjuksköterskor 

eller läkare, själva få läsa hela anmälan samt delta i träffar med socialtjänsten.  

 

”Kanske de till och med har en sådan sjukdom som kräver att de kommer vara åter-

kommande från år till år, och då ska vi ha en relation som fungerar med dom för-

äldrarna.”  

 

”Så är väl det kanske schysst att vi berättar det för dom, så att de inte blir uppringda 

av en annan person som säger att nu har barnavdelningen, den och den, anmält er 

på grund av det och det.”   
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Att ha bristande förtroende för socialtjänsten 

Känslan av att inte anmälan tas på allvar 

Sjuksköterskorna upplevde att personalen på socialtjänsten inte tog anmälningarna på 

allvar och satte in de insatser som sjuksköterskorna hade önskat. En anmälan gjordes 

enligt dem för barnens skull och barnens bästa var det viktigaste medan de upplevde 

att socialtjänsten inte hade samma uppfattning. Socialtjänsten såg mycket till 

föräldrarnas rättigheter medan sjuksköterskorna endast fokuserade på barnet. Det 

krävdes mycket för att en utredning skulle starta, i vissa fall flera anmälningar från 

olika ställen. Sjuksköterskorna menade att en anmälan från en profession med 

anmälningsskyldighet borde tas på allvar och alltid utredas. Ibland verkade det som 

att socialtjänsten inte riktigt ville ta sitt ansvar och ta tag i problemen. Att anmäl-

ningarna tog mycket tid på grund av byråkratiska faktorer samt en dålig återkoppling 

minskade förtroendet ytterligare.  

 

”Ibland känns det inte som att det är barnen som de ser främst till, till barnens miljö, 

utan hellre till föräldrarna.”  

 

”Utredningar läggs ner eller inte öppnas, det blir inget. Socialtjänsten har liksom 

inga tänder i munnen om man säger så.”  

 

Samarbete med socialtjänsten 

Personalen på socialtjänsten upplevdes som okunniga av sjuksköterskorna. De kunde 

bete sig illa mot både sjukvårdspersonal och familjer och upplevdes sakna kunskap om 

sjuka barn, vilket försämrade deras arbete. Socialtjänsten fungerade olika bra i olika 

kommuner och sjuksköterskorna avvägde därför om det var av värde att göra en 

anmälan i just den kommunen. Samtidigt fanns det tillfällen då personalen på social-

tjänsten gjort ett bra arbete, till exempel då det har varit en och samma kontaktperson 

under hela arbetet och allt har flutit på. Sjuksköterskorna upplevde dock att den 

information de fick från socialtjänsten vid informationsträffarna inte stämde överens 

med verkligheten.  

 

”Ibland så har man lyckats träffa på jättebra personer, och ibland så har man lyckats 

träffa på mindre bra personer. Det är väldigt olika.” 
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”Och det låter ju så bra när man hör dom prata, dom låter ju som så kloka och så. 

Men det är ju inte så som det är på riktigt känns det som.” 

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av barn som far illa och 

att anmäla detta till socialtjänsten. Analysen resulterade i tre teman och 

åtta subteman. Dessa var (1) Att ta sig an en svår uppgift: Mod att anmäla, Svårt att 

identifiera barn som far illa, Rädsla för att ha anmält i onödan, Osäkerhet på grund av 

kunskapsbrist. (2) Att arbeta med kollegor och familjer: Vikten av stöd från kollegor, 

Vikten av att bevara en god relation till familjen. (3) Att ha bristande förtroende för 

socialtjänsten: Känslan av att inte tas på allvar, Samarbete med socialtjänsten.   

 

Sjuksköterskornas upplevelse av barn som far illa och att göra anmälan berör etiska 

och moraliska dilemman. Enligt SFS (2001:453) har sjuksköterskor anmälnings-

skyldighet vilket innebär att det i sådana situationer är sjuksköterskans plikt att an-

mäla, samtidigt som de ska värna om barnets bästa, och utifrån detta uppkommer ett 

etiskt dilemma. Sjuksköterskorna i denna studie beskrev flera svårigheter i deras 

uppgift att lämna in en anmälan vid misstanke om att ett barn far illa. De var rädda att 

de skulle göra en anmälan i onödan i de fall där det inte fanns tydliga bevis, och ibland 

upplevde sjuksköterskorna att de inte blev tagna på allvar av socialtjänsten. 

Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att bevara en god relation till familjen, och 

upplevelsen av att relationen försämrades var jobbig. De ville göra det som var bäst för 

barnet, men ibland var det svårt att veta vad detta var. De svårigheter som beskrevs 

stärker resultatets trovärdighet genom teorin om pliktetik (Sarvimäki & Stenbock-Hult 

2008, Henriksen & Vetlesen 2013) - att sjuksköterskornas värderingar och 

erfarenheter har betydelse för hur de väljer att agera i olika situationer. 

  

Sjuksköterskorna beskrev att mod var nödvändigt för att våga göra en anmälan. Osä-

kerhet och bristande bevis i kombination med att inte riktigt våga gjorde att anmäl-

ningar uteblev. Enligt Thorup et al. (2012) och Hawkins och Morse (2014) är mod en 

viktig del av sjuksköterskans arbete, det beskrivs som en viktig grund för att kunna 

utföra god omvårdnad. Mod är en bas för sjuksköterskans självsäkerhet och känslor i 
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olika situationer. Även Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) beskriver mod som en 

viktig del i omvårdnaden då detta krävs för att sjuksköterskan ska kunna hantera olika 

omvårdnadssituationer. Modet är då en central del för den sårbara sjuksköterskans 

etiska styrka.   

  

Under intervjuerna berättade sjuksköterskorna att det var svårt att bedöma om ett 

barn for illa. Detta kunde i samband med osäkerhet leda till att anmälan uteblev, vil-

ket även beskrivs av Talsma et al. (2015). Att det fanns tydliga bevis var viktigt för att 

känna sig säker, då fanns det något att luta sig tillbaka mot om det skulle uppkomma 

frågetecken från familjen eller socialtjänsten. I de fall där inga tydliga bevis fanns var 

det betydligt svårare. Detta har även visats i tidigare studier (Eisbach & Dreissnack 

2010, Francis et al. 2012) där sjuksköterskor beskrev att det var lättare att anmäla vid 

tydliga fall som fysisk misshandel, medan andra fall var svårare för att de kände osä-

kerhet. Samtidigt visade resultatet i denna studie att det viktigaste i sjuksköterskornas 

arbete var att se till barnets bästa och detta måste alltid övervägas.  

  

Sjuksköterskorna ville ha bättre kunskap och fortlöpande utbildningstillfällen kring 

ämnet barn som far illa. Bristande kunskaper bidrog till en osäkerhet, och kunskap var 

en viktig del för att kunna göra anmälningar på rätt sätt och av rätta orsaker. Detta har 

även uppkommit i tidigare studier där behov av kunskap om barn som far illa samt hur 

rapporteringen ska ske till socialtjänsten beskrivits (Piltz & Wachtel 2009). Hur 

sjuksköterskorna bedömde olika situationer varierade. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor, som i sitt yrke behöver ta svåra beslut, utbildas. Utbildning kan leda 

till ökad medvetenhet och på så sätt kan även omvårdandens kvalitet förbättras 

(Thompson et al. 2008). Utbildning har även efterfrågats i tidigare forskning 

(Tingberg et al. 2008, Moreira et al. 2013, Talsma et al. 2015).   

  

Tidigare studier har visat att sjuksköterskorna ofta konsulterar sina kollegor vid osäkra 

fall då de kan ha mer erfarenheter eller känna familjen bättre (Jones et al. 

2008, Francis et al. 2012). Samma resultat framkom i denna studie då det innebar en 

trygghet att kunna konsultera, rådfråga och diskutera olika fall och patienter med 

kollegorna. Detta minskade den osäkerheten som fanns och det underlättade för 

sjuksköterskorna att anmäla. Erfarenheter hos sjuksköterskorna påverkade deras 

osäkerhet och diskussioner med kollegor som hade mer erfarenhet kunde vara av 
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värde. Stora delar av det etiska handlandet har sitt ursprung i tidigare erfarenhe-

ter (Henriksen & Vetlesen 2013). Det var viktigt att sjuksköterskorna fick stöd av sina 

kollegor för att känna sig säkrare, detta har även visats i tidigare studier (Talsma et 

al. 2015). Genom att diskutera dessa typer av frågor med kollegor kan etisk stress 

motverkas (Ejd 2005). Sjuksköterskorna behöver inte enbart stöd av sina kollegor i 

besluten att anmäla, utan även då en anmälan har gjorts för att de ska känna sig trygga 

och våga anmäla igen (Piltz & Wachtel 2009). Att vårdpersonal diskuterar etiska 

dilemman i kliniska situationer är produktivt och positivt, det tyder på att personalen 

är engagerade och vill förbättra kvaliteten på vården för patienternas skull (Epstein & 

Delgado 2010). Hur sjuksköterskor ser på etik speglas av personliga egenskaper och 

professionella kvalifikationer, och detta är någonting som ständigt utvecklas. Detta 

formar bland annat sjuksköterskornas mod till att vara och agera i svåra situationer 

(Thorup et al. 2012).  

  

För sjuksköterskorna i denna studie var det viktigt att bevara en god relation till fa-

miljerna. I en studie av Tingberg et al. (2008) beskrevs det problematiska förhållandet 

mellan sjuksköterskor och den person som utsatt barnet för obehag, relationen till 

familjerna lätt blev ansträngd. Vanligtvis brukade de stötta föräldrar i svåra situa-

tioner, men detta var svårt vid fall där föräldrarna orsakat barnet lidande. Sjukskö-

terskorna i denna studie beskrev svårigheter i relationen till familjen efter att en an-

mälan var gjord. Alla familjer reagerade på något sätt, och det var sällan en positiv 

reaktion. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2015) bör sjuksköterskor alltid arbeta 

utifrån ett familjefokuserat förhållningssätt. Detta kan enligt Harvey och Ahmann 

(2014) vara svårt när en familjemedlem har beteenden, attityder eller känslor som 

uppfattas som svåra eller utmanande. Genomförandet av familjecentrerad vård kan 

vara svårt i praktiken, och för att ge omvårdnad av god kvalité behövs tillräckliga re-

surser och lämplig utbildning (Conye et al. 2011). Sjuksköterskorna i denna studie 

beskrev vikten av att informera föräldrarna, vilket även tidigare har beskrivits vara av 

stor vikt i den familjefokuserade vården. Det är viktigt att föräldrar får ärlig och för-

ståelig information samt att de själva får ge information till personalen (Conye et al. 

2011, Hallström 2009). Sjuksköterskorna i denna studie värderade relationen till fa-

miljerna högt, vilket kan antas bero på att studien utfördes på två mindre orter. Risken 

var större att sjuksköterskorna kände patienten eller någon närstående, samt att 

sjuksköterskorna kunde träffa på familjerna utanför sjukhusets väggar.   
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Samarbetet och kontakten med socialtjänsten upplevdes som dålig och detta påver-

kade sjuksköterskorna när de skulle anmäla. De hade en känsla av att en anmälan inte 

skulle leda någonstans eller bara förstöra relationen till familjen. Detta kunde göra att 

de undvek att anmäla för att istället bevara en god relation till familjen (Jones et 

al. 2008, Francis et al. 2012). Kombinationen av osäkerhet hos sjuksköterskorna, 

bristen på bevis och det dåliga förtroendet för socialtjänsten påverkade. Sjuk-

sköterskorna i studien menade att deras anmälan inte togs på allvar av socialtjänsten, 

vilket visade en tydlig misstro och ett dåligt förtroende till socialtjäns-

ten. Enligt Mischen (2008) gör socialtjänsten alltid en granskning där de beslutar om 

en utredning ska öppnas eller inte i varje fall, och i detta beslut finns många faktorer 

som spelar in. Sjuksköterskornas misstro kan bekräftas genom en tidigare studie som 

visat att socialtjänsten sällan är konsekventa i sina beslut då tydliga riktlinjer saknas 

(Maguir-Jack & Byers 2013). I denna studie uttryckte sjuksköterskorna att bristen på 

återkoppling från socialtjänsten var frustrerande. Att återkopplingen från social-

tjänsten fungerar dåligt styrks i tidigare studier (Tingberg et al. 2008, Francis et 

al. 2012) som menar att det för sjuksköterskor är viktigt att få veta vad som händer i 

ett ärende, och de behövde mer kunskap om hur ärendena hanteras av socialtjänsten.  

  

Sjuksköterskorna beskrev hur de upplevt möten med socialtjänsten där det bland 

annat framkom tvivel på socialtjänstens kunskap om sjuka barn. Att sjuksköterskorna 

inte trodde att socialtjänsten hade den kunskap som krävdes gjorde att samarbetet 

försämrades. Tidigare studier visar att socialtjänsten behöver mer kunskap för att 

optimera sitt arbete, samt att tidsbristen påverkar dem (Maguir-Jack & Byers 2013). 

Hur samarbetet med socialtjänsten fungerade var olika i olika kommuner, vilket en-

ligt Maguir-Jack och Byers (2013) kan förklaras av bristande rutiner. Samarbetet med 

socialtjänsten behöver förbättras för bättre och säkrare arbete kring an-

mälan (Talsma et al. 2015). Enligt sjuksköterskorna i denna studie ska barnet komma 

i första hand, och för barnets bästa måste samarbetet fungera bra mellan dessa två 

instanser. 
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Begränsningar 

Forskarnas bristande erfarenhet av att intervjua kan ha påverkat studien. Det fanns 

även bristande erfarenheter när det gäller att genomföra innehållsanalys, vilket också 

kan ha påverkat. Intervjuerna utfördes på sjuksköterskornas arbetsplats och under 

arbetstid för att underlätta för informanterna, men detta innebar samtidigt en risk för 

störningsmoment under intervjun. Om studien genomförts på ett större sjukhus eller 

i en större stad är det möjligt att resultatet hade blivit annorlunda.  

 

SLUTSATS 

Att anmäla oro om att ett barn far illa är en svår uppgift för sjuksköterskor, och en stor 

bakomliggande faktor till det är osäkerhet. Osäkerheten finns på många plan, både när 

det gäller i vilka situationer en anmälan ska göras och hur socialtjänsten arbetar med 

de anmälningar som kommit in. Sjuksköterskorna har även ett dåligt 

förtroende för socialtjänsten vilket ökar osäkerheten ytterligare. Osäkerheten bidrar 

till att sjuksköterskorna inte anmäler situationer som kanske egentligen kan ha varit 

aktuella. I många fall påverkar en anmälan relationen till familjen på ett negativt sätt, 

och därför vill sjuksköterskor inte anmäla i onödan. Om en anmälan är nödvändig eller 

inte diskuteras i arbetsgruppen, och på så sätt ökas chanserna att sjuksköterskorna 

kan bibehålla en god relation till familjen. Sjuksköterskorna behöver bättre kunskap 

om socialtjänsten och dess arbete, samt på vilka indikationer en anmälan bör 

göras. Även samarbetet med socialtjänsten behöver förbättras för att öka sjuk-

sköterskornas förtroende till instansen. Både utbildning och ett gott samarbete mellan 

instanserna kan leda till att fler anmälningar görs och att fler barn får den hjälp som är 

nödvändig. Att hantera etiska och moraliska dilemman är en viktig del i sjuk-

sköterskans arbete. För att öva på detta kan sjuksköterskor utföra värderings- och 

kommunikationsövningar. För att hantera moralisk stress krävs en identifiering av 

sociala- och organisatoriska problem, samt att frågor om ansvarsskyldighet och det 

faktiskt tagna ansvaret behöver lyftas (Epstein & Delgado 2010).  
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Förfrågan till enhetschefer 

 

Sjuksköterskors upplevelser av rapportering till socialtjänsten vid misstanke om barn 

som far illa. 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie   

   

Vid institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet pågår en studie som syftar till 

att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av rapportering till socialtjänsten vid 

misstanke om barn som far illa.    

Vi undrar om sjuksköterskor från Din arbetsplats kan tänka sig att ställa upp för en 

bandinspelad intervju där de får berätta om sina erfarenheter kring barn som far illa. 

Intervjun tar c:a 30-60 minuter och kan ske på arbetsplatsen.   

Deltagandet i studien är helt frivilligt och sjuksköterskan kan när som helst avbryta 

sitt deltagande utan att behöva ange något skäl för detta. Allt som sägs i intervjuerna 

kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. att sjuksköterskans identitet inte röjs vare 

sig under bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av resultaten. Inga 

obehöriga har tillgång till intervjuerna.   

Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad 

vid Umeå Universitet. Resultatet kan bidra till en större förståelse för hur sjukskö-

terskor tänker och agerar vid fall där barn misstänks fara illa, samt till utbildning av 

personal.  

   

Accepterar Du att sjuksköterskor från Din avdelning deltar i 

intervjustudien?  

Vi ber att Du kryssar för Ditt svar i rutorna nedan och signerar med Din namnteck-

ning. Vi ber Dig sedan att returnera det här brevet i bifogat, frankerat kuvert. Vid 

eventuella frågor angående studien, kontakta i första hand Aurora Aurö eller Lina 

Stenman.   

   

Accepterar Du att delta i intervjustudien?   

Svar:   □  Ja      □  Nej     

                                               

Datum ………………Namnteckning: ……………………………………………………   

  

Med vänlig hälsning   

   

Aurora Aurö  

Tel 073-0726162  

auroraauro@hotmail.se  

Lina Stenman  

Tel 070-6849524  

linastenman@hotmail.com  

Regina Santamäki Fischer   

Universitetslektor   

Projektansvarig   

Tel 090-7869248   

regina.santamaki.fischer@umu.se  

mailto:auroraauro@hotmail.se
mailto:linastenman@hotmail.com
mailto:regina.santamaki.fischer@umu.se
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Bilaga 2 – Frågeguide 

 
Frågeguide 

  

1.       Kön: Man / Kvinna  

   

2.       Arbetslivserfarenhet inom barnsjukvård?  

   

3.       Arbetsplats? Neonatologi / Pediatrik  

    

4.       Utbildning? Leg. Sjuksköterska / Barnsjuksköterska  

  

5.       Vad har du för erfarenheter kring att göra anmälan till socialtjänsten?  

   

6.       Har du någon erfarenhet kring att inte göra en anmälan trots att man har en 

känsla av att barnet far illa?  

   

7.       Behövs det mer kunskap inom något område för att vårdpersonal ska känna sig 

säkrare när det gäller anmälan? Och vad skulle man kunna förbättra?  

   

8.       Hur upplever du återkopplingen/kontakten med socialtjänsten?   

 
 
 


