
 

 
 Institutionen för Kirurgiska vetenskaper 
 Examensarbete i radiografi 15 hp  
 Kurskod: 3DR041 
 Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 hp 
 VT2017 
 

 
 

 

Röntgensjuksköterskans förmåga att upptäcka 

misshandel av barn i åldrarna 0–3 år 
En kvalitativ strukturerad studie  

 

 

 

 

 

 

 

Författare:        Handledare:  

Johannes Brannelid      Ulla Nikkola 

          

         Examinator:  

      Camilla Fröjd 



 

 

SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Trots kriminalisering av barnaga är barnmisshandel förekommande, vilket påträffas i 

alla samhällsklasser och miljöer. Mörkertalet för misshandel av barn är stort vilket kräver rätta 

kunskaper och förmågor för att efterfölja den lagstadgade anmälningsplikten för vård, skola och 

omsorg. Syfte: Syftet med studien är att få en djupare förståelse om röntgensjuksköterskans 

kunskaper för att upptäcka fysisk misshandel av barn under tre år inom Bild- och 

funktionsmedicinska avdelningar. Metod: En kvalitativ studie baserad på semistrukturerade 

intervjuer med fyra legitimerade röntgensjuksköterskor, verksamma på två större 

universitetssjukhus i mellersta Sverige. Erhållet datamaterial analyserades med den induktiva 

kategoriseringsansatsen. Resultat: I resultatet framkom olikheter i röntgensjuksköterskans förmåga 

att upptäcka barnmisshandel. Att röntgensjuksköterskan är medveten om anmälningsplikten 

framkom tydligt, men det individuella ansvaret att upptäcka och agera på en röntgenavdelning 

varierade. Informanterna kunde notera kliniska kännetecken vilket grundar sig på tidigare 

erfarenheter utifrån utredningar av fysisk misshandel samt dess yrkesroll att kunna bedöma 

bildtagningens kvalité baserat på verksamhetens riktlinjer. I det personliga bemötandet mellan barn, 

föräldrar och vårdnadshavare uppkom brister vilket speglar sig i dess tidigare teoretiska kunskaper 

från grundutbildning till interna utbildningar. Ingen av deltagarna anmälde själva till socialstyrelsen 

vid subtila fall utan lämnade över ansvaret till överordnad. Slutsats: Röntgensjuksköterskorna är 

väl medvetna om plikten att anmäla barnmisshandel men upplever svårigheter att upptäcka barn 

som far illa, såsom att uppskatta sin individuella betydelse i vårdkedjan. Studien är användbar och 

kan replikeras för vidare forskningsmöjligheter. 
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ABSTRACT 
 
Background: Although, all forms of child abuse are regarded as a crime it still happening today, 

independently of social class and environmental area. Since the unrecorded number of child abuse 

is high, it requires qualified and specific abilities in order to uphold the statutory obligation to 

report. Aim: The aim of this research is within radiology departments to acquire a deeper 

understanding of the radiographer’s role and knowledge in discovering physical abuse of children 

under three years old. Method: A qualitative study based on semi structured interviews, done with 

four qualified radiographers, operating in two large university hospitals in central Sweden. The 

conventional content analysis approach is used to analyze the documented material. Results: The 

result is showing differences in the radiographer’s ability in identifying child abuse. The 

radiographers are aware of their role in reporting any abuse of a child. However, the individual 

responsibility to understand the signs and then act upon them vary. The participants were able to 

notice clinical signs, based on their earlier experience. Although, lack of knowledge was shown in 

terms of interaction between parents, children and care giver, which is reflecting the radiographers 

earlier theoretical and internal education. Conclusion: The radiographers are aware of their role 

of reporting child abuse, although seeing difficulties in identifying physical abuse. Challenges were 

even shown in understanding their role of expertise and importance in the whole health care chain. 

The study can be replicated and used for further research possibilities.  
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BAKGRUND 
Som första land i världen att förbjuda barnaga tog Sverige ett tydligt avstånd år 1979 mot 

barnmisshandel vilket reglerades i föräldrabalken, kap 6.1 §. Närmare 40 år har passerat sedan 

Sverige lagstiftade mot fysisk, psykisk och sexuell misshandel av barn, närmare 40 år med 

förebyggande åtgärder och en allt högre upplysning i etermedia. Dessa insatser från politiker, 

medier, myndigheter och fristående organisationer är en bidragande faktor till att nio av tio svenska 

föräldrar anser att förvålla skada på ett barn är fel, oavsett föräldrars kön, ålder, utbildningsnivå, 

ursprungsland och barnets ålder (Janson, S., Jernbro, C., Långberg, B, 2011). Med större 

förebyggande åtgärder i det svenska samhället påverkas även de föräldrar som vanvårdar sina barn. 

Föräldrarna är medvetna om deras inkorrekta beteenden och skäms över sina handlingar inför andra 

vuxna (Socialstyrelsen, 2010). Det råder inge tvivel om att dagens samhällssyn är emot vanskötsel 

av barn. Dessvärre växer alla barn inte upp i en trygg miljö och ett gott hälsotillstånd i enlighet med 

föräldrabalken.  

 

Enligt Brottsförebyggande rådet (2016) inkom 4070 anmälda fall av misshandel till socialstyrelsen 

år 2015 mot barn under sex år. I ett globalt perspektiv för ekonomisk utvecklade länder utsätts varje 

år 4–16% barn för fysisk misshandel, vilket är förekommande i alla samhällsklasser och miljöer. 

Det finns inga tydliga signifikanta skillnader över gärningsmännens kön och ålder. Föräldrar och 

vårdnadshavare är däremot överrepresenterade i statistiken för övergrepp där barn far illa (Gilbert, 

Widom, Browne, Fergusson, Webb & Janson, 2009). Även om signifikanta skillnader ej går att 

utläsas mot kön eller ålder tenderar barnfamiljer med sämre ekonomi, utbildningsnivå eller barn 

vars föräldrar med psykiatriska diagnoser ha en högre riskbenägenhet att utsätta sina barn för fysisk 

eller psykisk vanvård (Keane & Chapman, 2008; Pabiś, Wrońska, Slusarska & Cuber, 2011).  

 

Definitionen av barnmisshandel 

Att definiera ordet barnmisshandel har visat sig vara svårt, varken svenska eller internationella 

myndigheter och organisationer har framtagit en gemensam begreppsbestämmelse. I ett 

internationellt perspektiv pågår forskning för att fastslå en tydlig och begreppsmässig definition 

som bör konkretisera olika typer av våld som ett barn kan anses bli utsatt av. Definitionen ska även 

utformas på ett sådant sätt att domstolar kan konkretisera formen av åkomma och tillämpa 

begreppet efter uppdagad skada (Dubowitz, H., Newton, R. R., Litrownik, A. J., Lewis, T., Briggs, 

E. C., Thompson, R., Feerick, M. M., 2005). 
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Kommitté mot barnmisshandelsutredning antyder att föräldrabalken definition (kap 3. 5-6 §) ger en 

missvisande bild och föreslog år 2001: 

 

”Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, 

sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande 

behov” 

(SOU, 2001:72, s.24) 

 

Översiktligt används barnmisshandel och dess synonymer ”barn som far illa” eller ”utsatta barn” 

som ett samlingsbegrepp för fysisk, psykisk eller sexuella övergrepp. Oklarheter om hur 

definitionen tillämpas kan däremot leda till svårigheter i t.ex. samverkansarbete mellan 

yrkesprofessioner (Janson m fl., 2011). 

 

Olika former av barnmisshandel 

Fysisk misshandel  

Fysisk misshandel är ett medel, med eller utan tillhuggen för att tillfoga barnet smärta, sjukdom 

eller kroppsskada med hjälp av slag, sparkar, knuffar, skakningar, förgiftningar, skållning, riva, 

nypa eller bita barnet. Fysisk misshandel kan även, om det vill sig illa resultera till akuta dödsfall 

(Dixon & Crawford, 2012; SOU, 2001:72). 

Psykisk misshandel  

Psykisk misshandel är en bred kategori med ett flertal olika förekommande former. En vuxen 

människa får till exempel inte förminska, hota, skrämma, nedvärdera eller förlöjliga barnet. Att 

vägra lyssna på barnets behov, använda sig av skällsord, orimligt hårda bestraffningar, utfrysning 

eller avvisande förmedlar en känsla av värdelöshet och att vara oälskad och oönskad. Barn ska 

heller inte leva i en miljö eller närmiljö där hen bevittnar våld (SOU, 2001:72).  

Sexuella övergrepp 

Sexuella övergrepp är en form av både psykiskt och fysisk misshandel. Ett barn får inte utsättas för 

sexuella verbala anspelningar, smekningar eller fullbordade samlag. Ett barn ska heller ej utsättas 

för pornografi eller blottning (Dixon & Crawford, 2012; Gilbert m fl., 2009). 

Försummelse 

Vanvård av barn, även kallat försummelse är ett stort folkhälsoproblem och den vanligaste typen av 

misshandel (Clément, Bérubé, & Chamberland, 2016). Fysisk försummelse är kopplat till barnets 

fysiska och psykiska hälsa vilket styr barnets utveckling. Tillgången av kost, hygien, 
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årstidsanpassade kläder, omvårdnad, vila och sömn samt förebyggande hälsovård, medicinsk vård, 

tandvård och skydd mot olyckor är kopplade till den fysiska hälsan. Psykiska försummelse skulle 

kunna vara att på ett nedlåtande sätt lära barnet vad som är rätt eller fel, eller att som 

vårdnadshavare vara otillgänglig eller likgiltighet till barnet (Dixon & Crawford, 2012; Gilbert m 

fl., 2009). 

 

Barnmisshandel i ett svenskt samhällsperspektiv 

Sverige är statistiskt sett ett föregångsland vid uppföljning av barn och föräldrars erfarenheter och 

attityder till fysisk misshandel och annan kränkande bestraffning. Enligt författarna Janson m fl. 

(2011) finns det inget annat land som har så pass täta och regelbundna kartläggningar om vuxnas 

uppfattningar om att misshandla ett barn. Redan 1960 till 1980-talet utfördes mindre kartläggningar 

om barnmisshandel av Allmänna Barnhuset. Tidigare kartläggningar var visserligen inte 

representativa över Sveriges befolkning men har idag en betydande funktion vid jämförelse av barn 

och föräldrars uppfattningar och beteendemönster. De första nationella representativa studierna 

genomfördes år 2000 och 2006 av Allmänna barnhuset vilket fick en uppföljning 2011 med svenska 

regeringen som uppdragsgivare (Janson m fl., 2011). 

 

Den nationella kartläggningen från 2011 visar på att vuxna människors uppfattningar är fortsatt 

emot kroppslig bestraffning av barn. Anmälningsbenägenheten till socialnämnden om barn som far 

illa fortsätter tillika att öka för varje år, vilket går att utläsa från Brottsförebyggande rådet (2015). 

Antal barn som har blivit utsatta för fysisk misshandel har däremot varken ökat eller minskat sedan 

år 2000:s nationella kartläggning. Att anmälningarna ökar beror med stor sannolikhet på en högre 

anmälningsbenägenhet från allmänheten (Janson m fl., 2011). 

 

Lagar och regler 
Sedan 1979 är det straffbart i Sverige att misshandla psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Föräldrar har i 

första hand ansvaret att tillgodose barnets trygghet, omvårdnad och god uppfostran. Varje 

ingripande mot barn som medför kroppsskada eller smärta är straffbart och reglerat i 

föräldrabalken, kap 6.1 §. 

 

“Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med 

aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller 

annan kränkande behandling” 

Lag (1983:47) 
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Anmälningsplikt 

All personal som arbetar inom hälso- och sjukvården har anmälningsplikt vid misstanke om barn 

som far illa enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453 14 kap 1§). Anmälningsplikten är en 

grundläggande förutsättning i socialnämndens arbete som ska säkerställa barns trygghet, omvårdnad 

och god uppfostran. Enligt föräldrabalken (5 kap 1§) ska socialnämden även ansvara över barnens 

välbefinnande där vårdnadshavare eller föräldrar sviktar i sina arbetsuppgifter. 

Förenta nationernas barnkonvention  

Sverige är ett av 195 länder som har anslutit sig till Förenta nationerna (FN) barnkonvention. År 

1989 antog FN:s generalförsamling barnkonventionen om barnets rättigheter. Femtiofyra olika 

bestämmelser anslogs och trädde i kraft september 1990. Sverige inte har lagstadgat alla 54 

bestämmelser, dock följer föräldrabalken flera punkter ur FN:s barnkonvention. Punkt 19 berör 

framförallt röntgensjuksköterskans arbete som hänvisar till lämpliga lagstiftnings- och 

administrativa åtgärder med avsikt att skydda barn mot psykisk, fysisk och sexuella övergrepp. 

Upprättande reformer med metoder för rättsligt ingripande ska finnas för identifiering, rapportering, 

remittering, undersökning, behandling och uppföljning (Unicef, u.o).  

 

Bild- och funktionsmedicinska utredningsmetoder 

Organisationen Bild- och funktionsmedicin har en betydande roll vid utredning och diagnostisering 

av ej accidentella trauman (eng. Non-accidental trauma -NAT) för barn. Röntgen är en av flera 

avdelningar inom organisationen vilket ansvarar bl.a. för modaliteterna konventionell röntgen, 

ultraljud, datortomografi (DT) och magnetresonanstomografi (MRT). Konventionell röntgen är idag 

den primära utredningsmetoden vid upptäck och diagnostik av barnmisshandel (Meyer, J. S., 

Gunderman, R., Coley, B. D., Bulas, D., Garber, M., Karmazyn, B., 2011).  

 

Att påbörja en utredning om misstänkt NAT är en stor utmaning för hälso- och sjukvården vilket 

kan åsamka en stressad situation för anhöriga, barnet och vårdpersonal. Enligt Caneria & Myrick 

(2015) är en snabb identifiering och omhändertagande viktigt i den akuta fasen för att minimera 

risker för fysiska eller psykiska besvär. Evidensbaserade studier visar på att fysiskt våld sällan 

drabbar en individ hos flerbarnsfamiljer. Om barnmisshandel uppdagas och diagnostiseras hos en 

småbarnsfamilj med t.ex. tvillingar eller jämlika syskon under tre år finns det en hög risk att flera 

barn har blivit utsatta för fysiskt våld. Vetskapen om förekommande misshandel hos en 

småbarnsfamilj ger en tillräcklig indikation för att starta en enskild utredning per individ (Flaherty 

m fl., 2014). 
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Varje remitterande läkare bör överväga utredningsmetoderna. Vissa modaliteter lämpar sig bättre än 

andra beroende på undersökningens effektiva stråldos, barnets ålder samt presentationen av 

neurologiska tecken och symtom (Meyer m fl., 2011). Röntgensjuksköterskan ansvara för att 

minimera stråldoser under röntgenundersökningar. Tillförlitlighet till aktuell undersökning ska 

således bedömas beroende av remissens frågeställning relaterat till vald undersökningsmetod 

(Örnberg, G., & Eklund, A. -K., 2008). 

 

Konventionell röntgen  

Konventionell röntgen är den primära utredningsmetoden för att upptäcka dolda frakturer och bör 

tillämpas hos barn under två år. En konventionell röntgenundersökning med 

barnmisshandelsprotokoll bör involvera separata bilder (frontal och sidobilder) över varje 

extremitet samt högdetaljerade bilder över områden av intresse utifrån kliniska symtom och tecken. 

Revbensfrakturer som utgör den allra vanligaste skelettskadan vid fysisk misshandel mot spädbarn 

bör alltid tas separat och ska finnas med på varje utredningsfall med frågeställning barnmisshandel 

(Meyer m fl., 2011). 

 

DT och MRT 

En DT undersökning är känsligare för att bedöma skelettfrakturer, vaskulära skador och 

organskador. Vid särskilda behov kan det vara lämpligt att utföra en DT undersökning med samma 

kliniska parameter som används inom allmänt trauma (Meyer m fl., 2011). 

 

Vid misstanke om skakvåld som går under den internationella beteckningen ”Abusive head trauma” 

(AHT) eller tidigare benämning ”Shaken baby syndrom ” (SBS) är en DT undersökning alltid 

aktuellt för att utesluta eventuella skallfrakturer och akuta intrakraniella blödningar (Caneira & 

Myrick, 2015). En MRT-undersökning bör även komplettera DT-bilder efter 24-72 timmar för att 

särskilja subduralblödningar från subarachnoidala blödningar, oavsett om DT-bilderna visar 

positiva eller negativa svar. En MRT-undersökning ska utföras vid ytterligare bedömningar av 

positiva intrakraniella skador (Meyer m fl., 2011; Caballos, 2009). 

 

Vid neurologiska tecken och symtom med en historia av skallskada är en DT-undersökning av 

hjärnan utan kontrastmedel alltid inducerat. Vid avvikande bilder under konventionell 

röntgenundersökning kan även en DT vara indicerat för barn under sex månader över aktuellt 

område (Meyer m fl., 2011). 
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Varningstecken för ej accidentella skador 

Merparten av föräldrarna som behandlar sina barn illa är införstådda att de gör fel och är ångerfulla 

över sitt handlande. Medvetenheten och känslan av ångest som uppstår hos den skyldige resulterar 

till en indirekt försvarsställning där förövaren, i olika medel försöker dölja vanvård av barnet. Detta 

beteende gör det svårt för utomstående att bedöma trovärdigheten vilket gör det extra viktigt för 

sjukvårdspersonal besitter förmågan att känna igen typiska varningssignaler för barnmisshandel 

(Pabis m fl., 2011; Socialstyrelsen, 2010). 

 

Varningstecken baserat på kommunikation 

Föräldrars avvikande beteenden är en bra indikation vid bedömning av trovärdighet i uppkomna 

åkommor och kroppsskador. All kroppsskada med odiagnostiserat svar, inkonsekventa historier 

eller historier, som ändras med tiden bör få sjukvårdspersonal att reagera. Lika så om vårdgivaren 

försöker att lägga över skulden på syskon, dra sig en längre tid från att söka sjukvård eller skicka en 

annan vuxen människa. Olämpliga och avvikande beteenden och interaktioner mellan föräldern och 

barnet är också en indikation förknippat med barnmisshandel (Schnitzer, Slusher, Kruse, & 

Tarleton, 2011; Pabis m fl., 2011).  

 

Varningstecken baserat på fysiskt våld 

Blåmärken är det vanligaste kännetecknet efter NAT av barn yngre än tre år, särskilt om 

blåmärkena befinner sig i olika läkningsstadier (Schnitzer m fl., 2011). Skelettskador vilket 

involverar röntgensjuksköterskans profession är det andra vanligaste tecknet på NAT och bör 

följaktligen alltid vara en varningsklocka för all sjukvårdspersonal. Att särskilja NAT från 

accidentella skelettskador kan vara svårt, därav är det viktigt att läkarna tar hänsyn till barnets ålder, 

läge av fraktur, olyckshändelsens historia och förhållande av skada till närliggande lesioner 

(Flaherty m fl., 2014).  

 

Skelettskador 

Den absolut vanligaste skelettskadan av barn under tre år är revbensfrakturer, vilka uppstår efter 

kompression av bröstkorgen. Till exempel om föräldern eller vårdnadshavaren håller om barnet i ett 

hårt grepp, kramar om eller skakar barnet (Flaherty et al., 2014). Revbensfrakturer är likaså vanligt 

förekommande efter AHT (Ceballos, 2009). I den retrospektiva studien utförd av författarna 

Barsness m fl. (2013) är revbensfrakturer starkt korrelerat med diagnosen NAT. Tvivelaktiga fall 
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där barn misstänks blivit utsatt av fysisk misshandel kan diagnos fastställas med hjälp av 

revbensfrakturer som indikator. 

 

Innan barnet har lärt sig att gå ska hen, oavsett lokalisation, varken ha benbrott eller blåmärken. Allt 

annat bör vara en varningsklocka för NAT. Det är således ovanligt med accidentella frakturer hos 

barn yngre än 18 månader. Frakturernas överrepresenterade lokalisation är lår- och 

överarmsbensfrakturer, vilket är ovanligt vid accidentella olyckor hos barn yngre än 18 månader. 

Inte förrän barnet har lärt sig gå med egen motorisk vilja minskar risken för långa rörbensfrakturer 

med koppling till NAT. Det sker däremot en ökning av legitima blåmärken och frakturer på grund 

av en högre olycksfallsrisk av till exempel fallolyckor (Flaherty m fl., 2014).  

 

Skelettskador som har en låg förknippning till NAT är frakturer över ryggraden, bäckenet, händer 

och fötter. Ifall frakturer påvisas p.g.a NAT har dem utsatta barnen oftast andra tydliga tecken på 

fysiska övergrepp såsom multipla frakturer, blåmärken och svullnader (Karmanzyn, Lewis, 

Jennings, Hibbard & Hicks, 2011).  

 

Tecken vid abuse head trauma  

Skelettfrakturer i kranium uppkommer på grund av yttre trauman mot huvud. Orsaken kan vara 

olycksrelaterad eller uppkommen efter NAT. Skallfrakturer utan känt trauma, komplexa eller 

multipla är ett starkt varningstecken för barnmisshandel där AHT ska vara en alternativ diagnos 

(Ceballos, 2009; Parks, S. E., Kegler, S. R., Annest, J. L., & Mercy, J. A., 2012). 

 

Intrakraniella blödningar är vanliga vid högenergivåld mot barnets huvud. Vanliga tecken är 

subduralhematom (blödningar mellan skallben och hjärnan) eller retinablödningar (blödningar på 

ögonens baksida). Svårighetsgraden av det kliniska kännetecknet retinablödning är korrelerat med 

svårighetsgraden av hjärnskada (Ceballos, 2009).  

 

Trots att vissa skelettskador, tecken och symtom är kopplat till barnmisshandel finns det 

bakomliggande differentialdiagnoser som kan ge upphov till benskörhet och legitima benbrott 

(Caneira m fl., 2015; Flaherty m fl., 2014). 
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Barnmisshandelns konsekvenser 

Fysiskt våld mot barn ökar med barnets ålder vilket bidrar till ett högre patientflöde för barn över 

två år för västerländska akutmottagningar. Den patientgruppen som kommer in på 

akutmottagningarna med de allvarligaste skadorna är barn yngre än två år, denna patientgrupp har 

även en markant längre sjukvårdsvistelse med högre mortalitet (Allareddy, V., Asad, R., Lee, M. 

K., Nalliah, R. P., Rampa, S., Speicher, D. G., 2014). 

 

Så mycket som 20% av frakturer orsakad av barnmisshandel feldiagnostiseras hos barn yngre än tre 

år. Orsakerna kan vara att bilderna är misstolkade av radiologer, dålig bildkvalité från 

röntgensjuksköterskan eller att bilderna är för tidigt tagna (t.ex. förändringar i hjärnan) vilket kan 

resultera till allvarliga konsekvenser för barnet och familjen (Flaherty m fl., 2014). 

 

Konsekvenserna av abuse head trauma  

Skakvåld definieras som skador på skallben eller intrakraniella strukturer hos barn yngre än fem år 

(Parks m, fl., 2012) till följd av slag mot barnets huvud, våldsamma skakningar eller om barnet 

tappas och/eller slås omkull (Caneira m fl., 2015). 

 

Konsekvenserna av AHT kan resultera i ett ökat intrakraniellt tryck vilket leder till ett flertal 

neurologiska följdsjukdomar eller i värsta fall att barnet avlider. De neurologiska följdsjukdomarna 

är oftast kroniska och leder till allvarliga besvär, exempelvis:  

- Epilepsi: Överaktivitet av hjärnans nervceller vilket kan orsaka olika typer av 

oprovocenrande epileptiska anfall. 

- Mikrocefali: Hjärnans tillväxt störs vilket leder till störningar i barnets utveckling. 

- Hemipares: Även kallat bortfallssymtom. En skadad struktur i hjärnan upphör att fungera. 

Dess funktionsbortfall leder till spasticitet på ena halvan av kroppen. 

- Quadriparesis: Funktionsbortfall av det fyra lemmarna/extermiteterna. 

- Psykomotorisk hämning: Motoriska och mentala kroppsfunktioner blir senfärdiga. 

(Caneira m fl., 2015; Ceballos, 2009; Parks m, fl., 2012) 

 

Abusive head trauma är därav den allvarligaste formen av fysisk misshandel och den primära 

orsaken till dödsfall (Ceballos, 2009). Diagnosen AHT har sin topp mellan månaderna 3–6, vilket är 

kopplat till småbarnens kommunikativa redskap, tårar. Barn under två månader är heller inte lika 

motståndskraftiga mot AHT vilket resulterar i allvarligare skador och en högre mortalitet under 

barnets första två månader (Parks m fl., 2012). 
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Evidensbaserad forskning i röntgensjuksköterskans perspektiv 

Röntgensjuksköterskan har en central och betydande roll i sin verksamhet och profession för att 

upptäcka barnmisshandel i ett tidigt skede (Rigney & Davis, 2014). Röntgensjuksköterskan har 

även ett överhängande ansvarstagande över undersökningens bildkvalité som ska vara godtagbara, 

enligt fastställda kriterier. Otillfredsställande bilder kan i värsta fall leda till en felaktig diagnos, 

barnet blir återigen tvunget att återvända hem till en vanvårdande miljö (Davis & Reeves, 2009). 

 

Aktuell forskning och beprövad erfarenhet 

Tidigare forskning tyder på att röntgensjuksköterskans grundutbildning i ett västerländskt land 

distribuerar en gedigen kunskap att upptäcka NAT utifrån ett kliniskt perspektiv (Davis m fl., 

2009). Enligt författarna Rigney m fl. (2014) och Davis m fl. (2009) har röntgensjuksköterskan en 

god kännedom kring diagnostiska, avvikande undersökningsbilder. Röntgensjuksköterskan kan i 

hög grad särskilja en olycksrelaterad skada gentemot NAT. Röntgensjuksköterskans brister är i det 

sociala samspelet till föräldrarna (Davis m fl., 2009), vilket författarna Rigney m fl. (2004) även 

betonar i en intervjustudie baserat på 30 deltagare. Majoriteten av informanterna (80%) upplever 

svårigheter i det kommunikativa samspelet med föräldrar och vårdnadshavare.   

 

Vid otillräckliga kunskaper i det sociala samspelet mellan patienten och dess anhöriga kan 

situationen snabbt bli ogynnsam för att upptäcka även de otydliga kännetecknen (Rigney m fl., 

2014), vilket kan leda till en indirekt påverkan på barnets liv (Davis m fl., 2009; Keane m fl., 2008).  

 

Författarna Eisbach & Driessnack (2010) tar även upp sjukvårdspersonalens självförtroende som en 

infallsvinkel till att identifiera barnmisshandel. Självsäkerheten att gå vidare ur en subtil situation 

till aktivt handlande. I de subtila fallen styrs den intuitiva känslan vilket enbart kan förvärvas utifrån 

erfarenhet som styrs av antal år inom sin profession. En erfaren vårdpersonal har en högre 

självsäkerhet att bedöma misstänksamma fall vid barn som far illa samt besitter en större 

envetenhet. Om en orosanmälan till exempel kommer tillbaka som ofullständig är det viktig som 

vårdpersonal att vara ihärdig och fortsätta lita på sin intuitiva känsla. 
 

Etik 

Röntgensjuksköterskans helhetssyn och etiska förhållningssätt 

Röntgensjuksköterskan ska respektera vårdtagarens autonomi, integritet och värdighet där 

individens rätt till självbestämmande ska respekteras och ge stöd i hans eller hennes beslut. 

Röntgensjuksköterskan ska föra vårdtagarens och/eller närstående talen utifrån önskemål och behov 
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samt utgå från en humanistisk människosyn med visad öppenhet och respekt för olika värderingar 

och trosuppfattningar. Genom att tillämpa de etiska förhållningssätten gällande forskningsetiska 

konventioner samt tillvarata arbetslagets erfarenheter via samverkan i team bidrar 

röntgensjuksköterskan till en helhetssyn och patientcentrerad vård för vårdtagaren (Örnberg, G., & 

Andersson, B., 2012). 

 

Bemötande av patienter och anhöriga är full av etiska dilemman där röntgensjuksköterskan och 

övrig vårdpersonal måste fatta ett etisk rättfärdigat beslut. Vårdetiken kan användas som en 

stödpelare för vårdpersonal, vilket författaren Arlebrink, A. (2013) förklarar i fyra centrala begrepp.  

• Autonomiprincipen: Alla människor har rätt till självbestämmande (autonomi), 

medbestämmande och integritet. Patienten har rätt att bestämma eller avböja erbjuden vård. 

För att patienten ska kunna ta ett beslut till ett självdefinierad gott liv har vårdpersonalen 

skyldighet att informera patienten om hälsotillståndet och behandlingens möjligheter. 

• Principen att icke skada: Vårdpersonal får inte agera på ett sådant sätt att andra skadas. 

Vissa behandlingar eller undersökningar utgör en skada men principen att inte skada ska 

utgå ifrån syftet att stärka patientens autonomi. 

• Principen att göra gott: Vårdpersonal ska sträva efter att göra gott. Godhetsprincipen handlar 

inte om att vara snäll i allmänhet utan att överväga vad som är en god handling i patientens 

intresse, även om handlingen initialt är ond.  

• Rättviseprincipen: Utifrån medicinsk bedömning, med hänsyn till sina förutsättningar ska 

patienten erhålla en rättvis behandling utifrån dess behov. 

 

Problemformulering 
Med hänsyn till röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod ska röntgensjuksköterskan ta ansvar för sin 

egen utveckling, utifrån erfarenhet och evidens, av sin profession. En röntgensjuksköterska som 

arbetar med barn ska således vara uppdaterad inom området barn, vara uppmärksam vid 

radiologiska fynd och ha ett kritisk tänkande kring remissens frågeställningar och anamnes. 

Röntgensjuksköterskan bör även få det stöd som hen behöver från avdelningen för att våga ta steget 

från misstänkt barnmisshandel till att utföra en orosanmälan. Bristande sociala såsom teoretiska 

kunskaper hos röntgensjuksköterskan eller otillräckligt stöd från avdelningen kan resultera i 

missade signaler där barn har farit fysisk illa vilket resulterar i ett långdraget lidande för barnet som 

individ. 
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Syfte 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse om röntgensjuksköterskans kunskaper för att 

upptäcka fysisk misshandel av barn under tre år på Bild- och funktionsmedicinska avdelningar.  

 

METOD 
Design 
Studien genomfördes i en kvalitativ design i form av semistrukturerade intervjuer, vilket ansågs 

vara den lämpligast metoden för att besvara studiens syfte, vars mål var att få en överblick över 

röntgensjuksköterskans kunskaper om fysisk småbarnsmisshandel.  

 

Urval 
Avsikten med urvalet var att tillförsäkra underlag som gav informationsrika intervjuer. Deltagarna 

valdes därav strategiskt ut, vilket är en förutsättning för att uppnå goda variationer. Med hänsyn till 

angiven tid medverkade i studien totalt fyra stycken legitimerade röntgensjuksköterskor från två 

stora universitetssjukhus i mellersta Sverige. Samtliga fyra tillfrågade röntgensjuksköterskor som 

medverkade i studien fullföljde hela intervjuprocessen. För att förvärvat material ska besvara 

studiens syfte upprättades urvalskriterier.  

 

Urvalskriterier 

Alla deltagare ska vara legitimerade röntgensjuksköterskor med minst två års arbetslivserfarenhet 

på ett universitetssjukhus med anknytning till barnverksamhet och småbarn i synnerhet. Deltagarna 

ska arbeta inom en av metoderna: Datortomografi, magnetisk resonanstomografi eller konventionell 

röntgen. 
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Urvalsgrupp 

Tabell 1. Deltagande röntgensjuksköterskors bakgrundsfakta 

Informant Kön ålder Antal år som färdig 

röntgensjuksköterska 

Modalitet 

A Kvinna ≈50 29 Datortomografi 

Konventionell-

röntgen 

Genomlysning 

Magnetisk 

resonanstomografi 

B Kvinna 40 17 Datortomografi 

C Kvinna 55 26 Datortomografi 

Konventionell - 

röntgen 

Genomlysning 

D Man 65 43 konventionell -

röntgen 

 

 
Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen bestod av en egen konstruerad intervjuguide baserat på inledande frågor samt 

öppna intervjufrågor. Det är nödvändigt att intervjuaren beprövar teknisk utrustning och 

intervjuguide (bilaga A) under en provintervju, vilket försäkrar författaren om intervjustudiens 

kvalité (Henricsson, 2012). Intervjuguiden beprövades under en simulerad provintervju. 

 

Intervjuguiden (Bilaga A, s.1) bestod av fem inledande bakgrundsfrågor som tar vara på deltagarens 

ålder, antal år i yrket, erfarenheter och kompetens samt aktuella vidareutbildningar. Bilaga A (s.2–

3) bestod av nio öppna frågor, åtta av frågorna har svarsalternativ relaterat till huvudfråga. Fråga 1 

och 5 är bredare frågor, vilket efterfrågar förekomsten av barnmisshandel i verksamheten och hur 

röntgensjuksköterskans grundutbildning motsvarar dess yrkesroll vid NAT. Följdfråga 1 påminner 

informanten om evidensbaserad forskning i relation till barnmisshandel och efterfrågar dens 

resonemang kring frågeställningen skelettskada. Följdfråga 5 går ut på att finna eventuella 

förbättringar. Huvudfrågor 2–4 och 6–8 är uteslutande informantens individuella kunskaper om 

barnmisshandel där deltagaren ges möjligheten att berätta om kännetecken, individuellt 
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ansvarstagande för att upptäcka barnmisshandel, barnmisshandels kännetecken och symtom. 

Följdfrågorna är inriktade mot förtydligande av huvudfrågor, osäkerhet kring kunskapsläget och 

eventuella bristande kunskaper och förmågor. Avslutningsfråga, nummer 9 får deltagaren 

möjligheten att komplettera intervjuguiden med allmänna kommentarer. Guiden innehåller totalt 14 

stycken frågor och 8 stycken följdfrågor. Huvudfrågor med följdfrågor är konstruerade med 

studiens syfte i åtanke. 

 

Tillvägagångssätt 
Kontakt upprättades med två stora universitetssjukhus med barnverksamhet i mellersta Sverige, 

denna studie kommer att benämna universitetssjukhusen som A och B. Universitetssjukhus B har en 

dedikerad byggnad för Bild- och funktionsmedicinskt centrum där röntgenpersonal enbart tar emot 

barn under 18 år.  

   

För universitetssjukhus A togs första kontakt på röntgenavdelningen. För ett godkännande svar med 

signatur inför påbörjad studie överlämnades projektplanen till ansvarig verksamhetschef 

sekreterare. Efter godkännande med signatur (Bilaga D) besöktes röntgenavdelningen för att 

strategisk tillfråga lämpliga deltagare utifrån studiens urval. En deltagare på röntgenavdelningen 

tillfrågades och tilldelades bilaga C i handen, deltagare två tillfrågades över telefon där mailadress 

erfordrades och bilaga C skickades ut över mail efter kontakt. Båda deltagarna fick en påminnelse 

veckan efter första kontakten där intervjun sedan bokades. 

 

För universitetssjukhus B upprättades telefonkontakt med utbildningsledare för röntgenavdelningen 

där arbetets syfte och metod presenteras muntligt. Mailadress erfordrades över telefon där studiens 

projektplan bifogades med en betoning att se över bilaga B. Ansvarig utbildningsledare återkom per 

mail med godkännande från verksamhetschefen på kliniken. En påminnelse utfördes över telefon 

innan intervjudag bokades och bekräftades via mail. Deltagarna för universitetssjukhus B valdes ut 

av bild och funktionsmedicinska ledningen utifrån studiens urvalskriterier. Deltagarna hade ej fått 

information om studien i god innan den påbörjade intervjun. Därav höll författaren en kort 

genomgång med hänvisning till bilaga C angående studien innan samtyckesformulär signerades. En 

kopia av bilaga C delades ut efter avslutad intervju. 

 

Intervjuerna genomfördes under en två veckors period mars månad 2017 och ägde rum, på 

deltagarnas arbetstid. Intervjuerna skedde på en av avdelningens tillgängliga lokaler. Enligt studiens 

design utfördes intervjuerna enskilt för att bevara deltagarnas anonymitet och spelas in efter 
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medgivande med diktafon. Intervjuerna varade mellan 20 till 40 minuter. Underskrift om samtycke 

(bilaga C) signerades innan påbörjad intervju. 

 

Forskningsetiska övervägande 

Studien har ställts inför flera etiska ställningstaganden vid val av metod, urval och tillvägagångssätt 

samt bemötande av medverkande och hantering av konfidentiellt material. För att arbetet ska vara 

etisk försvarbart har författaren eftersträvat de antagna forskningsetiska riktlinjer och värdegrunder 

för statsanställda (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet), vilket ligger till grund för kommissionens rekommendationer om den europeiska 

stadgan för forskare (Vetenskaprådet, 2002).   

 

Ett samtyckesformulär och informationsbrev (Bilaga C) utarbetades med utgångspunkt i 

information- och samtyckeskravet. I informationsbrevet framgick studiens syfte, metod, projektets 

betydelse, intervjuernas utförande och kontaktinformation till ansvarig studieförfattare och 

handledare. Två av fyra deltagare hade tillgång till samtyckesformuläret innan påbörjad intervju, 

vilket tydligt framgår att all samverkan i studien är frivillig. Deltagaren kunde när som helst avbryta 

sin medverkan utan närmare förklaring. Studiens etiska överväganden togs även upp muntligt innan 

påbörjad intervju. 

 

Enligt konfidentialitets- och nyttjandekravet har studiens material och deltagarnas anonymitet 

behandlats strikt konfidentiellt under arbetets gång. I och med att deltagarnas namn ej är relevant 

för studien tilldelades deltagarna en fiktiv bokstav för att bevara anonymitet. 

Röstinspelningsmaterialet med transkriberad text nyttjades enbart för studiens ändamål och 

lämnades således ej ut till obehöriga och bevarades på ett sådant sätt att enbart författaren av 

studien hade tillgång till materialet. Författaren har under studien följt det etiska riktlinjer för 

tystnadsplikt och samtalade därav ej om insamlad datamaterial på ett sådant sätt att deltagarnas 

identitet kunde röjas.  

 

Efter avslutat uppsats kommer datainsamlingsmaterialet att säkert raderas då förvärvat material har 

uppnått sitt syfte. 
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Bearbetning och analys 

Genomförda intervjuer transkriberades samma dag med exakt samma ord som uppkom under 

intervjuerna och lagrades i docx format. Transkriberade intervjutexter gav upphov till 15 sidor 

vilket analyserades enligt den kvalitativa innehållsanalysen med den induktiva kategorisering-

ansatsen (Hsieh & Shannon, 2006). 

 

Enligt (Hsieh m fl., 2006) kan kvalitativa analyser utföras i tre förfaranden. Induktiv ansats genom 

att utgå från innehållet i texten, deduktivt ansats som utgår från en bestämd teori eller modell eller 

summerande ansats där nyckelord identifieras före och under dataanalysen. Den induktiva ansatsen 

användes i denna studie för att möjliggöra en förutsättningslös analys vars teman och subkategorier 

får uppkomma utifrån datamaterialet. Datainsamlingens induktiva analyseringsprocess utfördes i 

fem steg: 

1. Författaren utförde ett flertal närläsningar av varje enskild transkriberad text för att skapa en 

helhetsbild över datamaterialet. Meningsbärande enheter ur intervjutexterna d.v.s identifierbara 

tanker, ställningstaganden eller åsikter markerades, kondenserades och överfördes till tabell. 

Nyckelord kopplades för varje kondenserade enhet vilket försågs med belägg i form av citat. 

2. Nya förutsättningslösa närläsningar utfördes över hela textmaterialet med avsikt att säkerställa att 

omarkerad text som ej kan besvara studiens syfte kunde uteslutas.  

3. Analystabell skrevs ut i pappersformat och särskildes för att möjliggöra kategorisering över 

kondenserade meningsenheter med nyckelord. Meningsenheter och nyckelord med liknande 

innehåll sorterades till subkategorier och förvarades separat. Syftet med steg tre var att 

karakterisera kondenserade meningsenheter med nyckelord som kunde besvara studiens syfte. 

4. När steg ett till tre var säkerställt gick analysen ut på att identifiera mönster, d.v.s variationer och 

interaktioner. Dessa mönster bildade en kategori, vilket kommer att ligga till grund för studiens 

resultat. 

5. Kondenserade meningsenheter granskades för att säkerställa att rätt belägg låg under rätt 

subkategori och kategori. 
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Tabell 2. Ex. på transkriberad intervjutext, kondenserad meningsenhet, subkategori & kategori  

Transkriberad 

intervjutext 

Kondenserad 

meningsenhet  

Nyckelord Subkategori Kategori 

Vi kanske vi 

svenskar har fått 

lära oss, lägg dig 

inte i va. Så det 

kanske har en 

hämmande effekt 

Vi svenskar har fått 

lära oss att inte lägga 

oss i. Det kanske har 

en hämmande effekt 

Röntgensjuk-

sköterskans 

förmåga 

Reflektioner Röntgensjuk-

sköterskans 

agerande och 

handlingar 

Jag känner, jag 

tycker att det är 

klar. Det ingår i vår 

profession, vi har 

ju en plikt att 

anmäla om vi 

misstänker nått 

Det ingår i vår 

profession, vi har en 

plikt att anmäla vid 

misstanke 

Röntgensjuk-

sköterskans 

agerande 

Röntgensjuk-

sköterskans 

erfarenheter 

 

Röntgensjuk-

sköterskans 

agerande och 

handlingar 

 
 
RESULTAT 
Vid analyseringsprocessen av intervjutexter identifierades sju stycken subkategorier som bildade 

två kategorier. Det olika aspekterna redovisas separat nedan i respektive kategori och 

underkategori.  

 

Tabell 3. Kvalitativ översiktsresultat från analyseringsprocessen 

Kategori Subkategori 

 

Röntgensjuksköterskans förmåga att upptäcka 

barnmisshandel 

Kliniska kännetecken  

Sociala kännetecken  

Svårigheter 

Kunskap och utbildning 

Röntgensjuksköterskans agerande och handlingar Röntgensjuksköterskans erfarenheter 

Reflektioner 

Teamsamverkan  
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Röntgensjuksköterskans förmåga att upptäcka barnmisshandel 

Kliniska kännetecken  

Röntgensjuksköterskorna kan identifiera de allra vanligaste kännetecknen som uppkommer efter 

fysisk misshandel av barn. Alla deltagare nämnde blåmärken och skelettskador på klassiska ställen 

som en stark indikation där yttre våld krävs för att åsamka skada. 

 

”Typiska frakturer som sitter i lårbenet eller runt knät då, eller underbenet runt fotleden 

eller handleden. Men för skallen är det ju framför allt när det gäller små barn om det sitter 

frakturer som liksom korsar, benfogarna och att det finns fler frakturer på olika ställen” 

(Informant B) 

 

Barn yngre än tre år ska inte ha blåmärken, t.ex. runt fotleder och handleder utan orsak. Barn ska 

heller inte ha blåmärken i olika läkningsstadium utan orsak. Föräldrar eller vårdnadshavare som tar 

ett hårt grepp på utsatta områden ger ytliga tecken vilket är ett observantum.  

 

”Men sen, om man ser märken, många blåmärke det är klart att man ska ju agera på de”  

(Informant C) 

 

Det typiska frakturerna på mindre barn är revbensfrakturer som sitter nära ryggraden, frakturer på 

långa rörben eller multipla frakturer. Vid våld mot huvud eller efter AHT bör 

röntgensjuksköterskan reagera på det större frakturerna eller frakturer som inte tillhör benfogen. 

Blödningar ej relaterade till anamnes är även ett varningstecken för ett ej accidentellt våld. 

 

”Man ser ibland att det finns en blödning och det finns inte relaterat till historien på 

remissen och då, och då visst förstår man ganska tidigt att det är nånting som är ett icke 

traumatisk, eller icke accidentellt våld” 

(Informant B) 

 

Mindre barn är mer utsatta och sårbara för fysisk misshandel. Att ett större barn blir fysiskt utsatt 

hör till ovanligheterna, men kan förekomma. Röntgenpersonal bör dock vara observanta på 

handikappade barn som kommer in med anmärkningsvärda frakturer. Småbarn kan även bryta 

större ben p.g.a att deras rörben är känsligare, ett accidentellt trauma är såldes inte ovanligt. 
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”Om en treåring kommer med brutet lårben då krävs det lite våld för att de ska, så att säga 

gå sönder, eller en femåring. Då hade jag nog reagerat” 

(Informant A) 

 

Sociala kännetecken  

Röntgensjuksköterskornas förmåga att upptäcka barnmisshandel under det sociala interaktionerna 

varierade. Bara en röntgensjuksköterska upplevde en god förmåga att tolka signaler utifrån barns 

eller föräldrars beteenden.    

 

”Jag har ju den insikt att jag behöver agera, att jag har den insikt att göra det än att blunda 

för det och det att jag är väll medveten. Det kan ju va att föräldrarna e totalt oskyldiga men, 

jag gör det i alla fall om jag misstänker” 

(Informant C) 

 

Flera röntgensjuksköterskor förtydligade, oavsett situation ska alla familjer bemötas likvärdigt, 

oberoende av barn med frågeställning barnmisshandel eller trauma.  

 

”Men mitt beteende mot föräldrar och barnen ska va detsamma som alla andra får för det 

ska inte särskiljas för. Jag kan inte säga till dem som har gjort det, det kan lika gärna vara 

en helt annat” 

(Informant B) 

 

Svårigheter 

Varje bemötande av familj och barn är unik, ingen situation är den andra lik. Svårigheter som kan 

uppstå i röntgensjuksköterskornas ansvarstagande att uppmärksamma barnmisshandel var 

varierande för varje deltagare. En av deltagarna kände att ansvaret att upptäcka barnmisshandel låg  

på andras axlar. 

 

”Alltså jag koncentrerar inte på de rollen föräldrar/barn, de får dem göra på akuten i så 

fall. Asså, jag har inte tid och titta på de. Jag koncentrerar mig på barnet för det e mitt jobb 

och ge, liksom göra röntgen på barnet” 

(Informant A) 
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En av informanterna hänvisade till att röntgensjuksköterskan i sin roll utför ett uppdrag åt 

remitterande läkare. Om ett barn kommer till röntgen är misstanken redan skedd från ett tidigare 

skede. 

 

”Ni kanske har en övertro på att röntgenpersonalen i sig själva upptäcker en 

barnmisshandel, återkommer till det att de är nån tidigare som i så fall har upptäckt det 

genom att barnet är remitterat” 

(Informant D) 

 

Att uppfatta barns eller föräldrars beteende vid undersökningsrummet är en utmanande situation. 

Föräldrar skäms överlag över dess fysiska utåtagerande mot barn och anammar ett skådespeleri mot 

vårdpersonal. Som röntgensjuksköterska bör man analysera hur barnet ter sig mot förälder, ett barn 

ska inte visa en rädsla mot föräldrar eller undvika föräldrars närhet.  Röntgensjuksköterskorna kan 

försöka kommunicera med ledande frågor mot barnen med förhoppning att klarlägga 

olyckshändelse.  

 

”Medans man håller på i undersökningen man kan ju ställa några fråga -Aha har du 

hoppat, -hur blev det eller -nu har du ramlar men det ska bli bra. Då kan det komma fram. 

Och då är barnet,  föräldrar har ju inte tid att stoppa barnet att prata eftersom, det kan ju 

hända också. Att de får inte prata av föräldrar” 

(Informant C) 

 

Att kunna avgöra vilket beteende som är normalt eller inte kan även skapa en osäkerhet för personal 

där tiden är en stor bidragande faktor. 

 

”Jag pratar för lite med barnet för att liksom, det skulle väl vara om ett stort barn säger till 

mig det att pappa har slagit mig eller någonting sånt. Då kanske, om dom liksom rent säger 

det. Men jag tror inte jag på ett mindre barn skulle kunna avgöra det faktiskt på den korta 

tiden jag träffar dem” 

(Informant A) 

 

Deltagarnas fick även svara på frågan om de skulle kunna särskilja ett accidentellt trauma mot ett ej 

accidentellt trauma. Svaren var tvetydiga. Röntgensjuksköterskan måste kunna lite på den 

fallbeskrivning som återkopplas via remiss av remitterat läkare, att som röntgensjuksköterska kunna 

särskilja en olycksrelaterad händelse kan vara svårt att särskilja.  
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”Ett accidentellt våld förekommer. Kan också som väldigt tokiga frakturer eller liksom att 

det kan finnas en annan sjukdomshistoria bakom”  

(Informant B) 

 

Kunskap och utbildning 

Röntgensjuksköterskorna fick under grundutbildningen ingen eller liten utbildning om området 

barnmisshandel. Ämnet barnmisshandel har däremot berörts utifrån arbetsgivarens initiativ och 

informationen skulle kunna förtydligas mot all röntgenpersonal.  

 

”Ja du, när jag gick ut för hiskligt länge sedan. Jag tror inte vi pratade om det då /…/  

Varje år så kommer det ny misshandels C-uppsats så den kan inte, det kan inte vara 

bortglömt i eran utbildning längre. Den saken är säker” 

(Informant A) 

 

Röntgensjuksköterskans grundutbildning besitter förbättringsmöjligheter. Deltagarna upplever att 

bildmaterial för frakturer relaterat till barnmisshandel och frågeställning kan ha en positiv påverkan. 

Undervisning, både mentalt och fysiskt våld bör även kompletteras, både som grundnivå och hos 

arbetsgivarna. Vid interna utbildningar bör avdelningen ta upp situationer att reagera på samt 

tillvägagångssätt vid anmälan, vilka man bör ringa eller kontakta.  

 

”Man kanske behöver mer kunskap och utbildning redan under utbildningstiden. Att man 

går igenom bemötande, förväntat vad man tror kan hända och kanske lite bilder vad som är 

specifikt för. Och även om det här är specifika bilder så skulle det även kunna vara 

någonting annat så att man tar upp alternativ till, så att man inte bara lär ut att det hära är 

misshandel” 

(Informant B) 

 

Röntgensjuksköterskans agerande och handlingar 

Röntgensjuksköterskans erfarenheter 

Alla deltagarna har varit delaktiga vid undersökningar av barn som är under utredning för 

barnmisshandel. Att barnet är under utredning betyder inte att läkare eller socialentjänsten hänger ut 

ansvarig gärningsman, barnet kommer till röntgen för att upptäcka det systematiska våldet där 

undersökningen kan påvisa frakturer eller inre blödningar, akuta som äldre. Två av deltagarna 
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upplever att med deras erfarenhet kunna upptäcka subtila fall där barnet är remitterat för ett 

accidentellt trauma.  

 

”Man kan ju efter många år erfarenhet, man kan ju urskilja också hur gråter ett barn. Ett 

barn kan ju gråta efter som den är arg, bortskämd, den kan gråta därför att den är rädd, 

den kan gråta därför att den har ont” 

(Informant C) 

 

”Alltså, allting handlar ju om erfarenhet, ju längre man har jobbat desto mer ser man. Om 

vi säger som idag så har jag ju lättare å kanske läsa signalen och se” 

(Informant B) 

 

Men erfarenheten är inte en självklar faktor. 

 

”De är inte så att du kan gå in och se att det här är ett misshandlat barn, de här är inte 

misshandlat barn, det här. Världen är inte så fyrkantig” 

(Informant A) 

 

”Nä det kan jag ju inte egentligen utan, den som bedömer sen röntgenbilderna utifrån 

remitterande läkare har skrivit, de är anamnes och frågeställning. De blir röntgenläkaren 

som, utifrån sin erfarenhet” 

(Informant D) 

 

Alla deltagare är överens om att de skulle upptäcka uppenbara fall där vuxna har betett sig illa mot 

barnet. Röntgensjuksköterskorna skulle även agera vid de fall där barnet uppriktigt säger att en 

förälder har åstadkommit skadan. I de fall där situationen inte är uppenbar går åsikter om erfarenhet 

inverkan isär. 

 

Reflektioner 

Modet att gå vidare med en orosanmälan beror på röntgensjuksköterskan. Vissa 

röntgensjuksköterskor vågar inte anmäla, vill inte bli involverad i något eller ser mellan fingrarna. 

Den svenska normen, ”du ska inte lägga dig i” kan även spegla röntgensjuksköterskans handlande, 

vilket kan ha en hämmande effekt i dess profession. Även den mentala förmågan kan påverka 

röntgensjuksköterskans agerande och synsätt. 
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”Jag får nog nästan för att kunna överleva förutsätta att dom faktisk har gjort sig illa så 

som det står att dom har gjort illa sig. Om jag i mitt jobb skulle fundera på om alla barn 

som kommer in här skulle vara misshandlade då, då tror inte jag att jag skulle kunna klara 

av mitt jobb” 

(Informant A) 

 

Oavsett om röntgensjuksköterskorna misstänker barnmisshandel eller ej upplever informanterna att 

anmälan ska ske seriöst med väl underbyggda uppgifter.  

 

Teamsamverkan  

Röntgensjuksköterskorna upplever stöttning från kollegor och arbetsgivare. Vid misstänksamma 

fall skulle informanterna ta kontakt med ansvarig kollega eller ansvarig radiolog för att ventilera 

situationen. Vid fall där en orosanmälan bör tas upp som en alternativ diagnos är det barnradiologen 

som tar över ansvaret och vidare kontakt mot sociala myndigheter.  

 

”Det har ju hänt för mig också att man misstänker, man är inte hundra procent säker. Då 

går jag till min barnradiolog och diskuterar vi. Om man får lite feedback och sen lämnar 

jag dem beslut. Men jag har alla fall gjort något” 

(Informant C) 

 

Med erfarenhet lär man sig särskilja ej accidentella skador mot olycksrelaterade fall, vilket ger 

personalen självsäkerheten att anmäla situationen. Röntgensjuksköterskor kan även prioritera om 

tidsbokade remisser till akuta. Ansvarig radiolog kan således utföra ett utlåtande i ett tidigare skede. 

Att samverka mellan yrkeskategorier är även vanligt förekommande där röntgenpersonal kan ge sitt 

utlåtande till t.ex. personal på akutmottagningen. 

 

”Man ringer och pratar med dem, hur har ni uppfattat den här familjen? Har ni samma 

känsla som jag? Bara för att bekräfta. Eller det kan ju också vara om jag fått den 

upplevelsen här så kan det va en, att dom tänker till när dom kommer tillbaka dom här 

föräldrarna eller familjen ner till akuten att den personalen är mer vaksam” 

(Informant B) 
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DISKUSSION 
Målet med studien var att finna röntgensjuksköterskans förmåga att upptäcka barnmisshandel på 

småbarn i åldrarna 0–3 år. I resultatet framkom olikheter i röntgensjuksköterskans förmåga att 

upptäcka barnmisshandel. Att röntgensjuksköterskan är medveten om anmälningsplikten framkom 

tydligt, det individuella ansvaret att upptäcka barnmisshandel och agera på en röntgenavdelning 

varierade. Informanterna kunde notera kliniska kännetecken vilket grundar sig på tidigare 

erfarenheter utifrån utredningar av fysisk misshandel samt dess yrkesroll att kunna bedöma 

bildtagningens kvalité baserat på verksamhetens föreskrivna riktlinjer. I det personliga bemötandet 

mellan barn, föräldrar och vårdnadshavare uppkom brister vilket speglar sig i dess tidigare 

teoretiska kunskaper från grundutbildning till interna utbildningar. Ingen av deltagarna anmälde 

själva till socialstyrelsen vid subtila fall utan lämnade över ansvaret till överordnad.  

 

Resultatdiskussion  

Röntgensjuksköterskans förmåga att upptäcka barnmisshandel 
Skelettskador är det andra vanligaste kännetecknet vid NAT av småbarn efter blåmärken (Flaherty, 

Perez-Rosello, Levine & Hennrikus, 2014). Röntgensjuksköterskorna kände till det karakteristiska 

tecken som är mer framträdande än andra och upplevde blåmärken som ett starkt signalement. 

Bland annat tog alla röntgensjuksköterskor upp långa rörben såsom överarm- och lårbenet vilket är 

särskilt framträdande hos småbarn med ej färdigutvecklade grovmotoriska färdigheter (Flaherty m 

fl., 2014). Revbensfrakturer kom även upp till tal där både multipla revbensfrakturer och 

revbensfrakturer nära ryggrad är korrelerat med övervåld. Multipla revbensfrakturer är en stark 

indikation för barnmisshandel, som överrepresenterat utgår ifrån AHT. Att förälder tar tag, kramar 

om och skakar barnet (Flaherty m fl., 2014). Otydligheter fanns dock i röntgensjuksköterskans 

förmåga att relatera frakturer till barnens olika utvecklingsstadium. Röntgensjuksköterskan hade 

även svårigheter att bedöma om frakturerna var olycksrelaterad eller ej.  

 

Enligt artikelförfattarna Davis m fl. (2009) är röntgensjuksköterskan en viktig person i vårdkedjan 

för att upptäcka NAT. För att upptäcka misshandel av barn ska röntgensjuksköterskan ha goda 

sociala färdigheter likvärdig förmågan att upptäcka kliniska fynd. Två av deltagarna analyserade 

olämpliga och avvikande beteenden vid interaktioner mellan förälder och barn. Den intuitiva 

känslan är en viktig fingervisning för att upptäcka barnmisshandel (Pabis m fl., 2011; Schnitzerm 

fl., 2011). Vikten av att upptäcka NAT i ett tidigt skede kan avgöra barnets framtid, ansvarstagandet 

bör ligga hos hela hälso- och sjukvårdskedjan (Davis m fl., 2009; Keane m fl., 2008). Även om 

många barn är remitterande från läkare som eventuellt har misstanke om fysiskt våld ska 
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röntgensjuksköterskan ta ansvar och ifrågasätta samt kritisera otydliga remisser eller avvikande 

beteenden inför en röntgenundersökning (Schnitzerm m fl., 2011).  

 

I resultatet framkom information att röntgensjuksköterskan bör förutsätta att alla remisser är 

sannolikhetenligt med händelseförlopp och remitterande barn redan har en misstanke från ett 

tidigare skede. Frågeställningen är skapad efter misstanke av frakturläge, en anamnes är en historia 

som enbart förälder har rätt facit till. Att förutsätta att alla remisser är oklanderligt eller att lägga 

över ansvaret på andras axlar tyder på brister i förmågan att placera sitt individuella ansvar vid 

upptäckandet av barnmisshandel. 

 

Enligt författarna Davis m fl. (2006) är röntgensjuksköterskor osäkra i sin roll att upptäcka NAT 

vilket grundar sig i dess sparsamma grundutbildning. Även interna utbildningar av arbetsgivare är 

måttliga och besitter en förändringspotential. Bristande kunskap återspeglas bland informanterna, 

grundutbildningen gav ingen eller ytterst lite information om barnmisshandel. 

Röntgensjuksköterskan behöver en högre kunskap om sociala som teoretiska kännetecken för att 

kunna säkerställa god vård. Förslagsvis bör denna information ges ut hos universiteten såsom 

interna utbildningar och seminarium i verksamheten.  

 

Röntgensjuksköterskans självförtroende är en viktig förmåga att upptäcka barnmisshandel. 

Självförtroendet bygger på individuella erfarenheter förvärvat utifrån aktiva handlingar (Eisbach m 

fl., 2010). En röntgensjuksköterska som bemöter barn och familjer dagligen i sitt arbete lär sig att 

känna igen familjernas beteenden och mönster. Erfarenhet kan även erhållas utifrån 

röntgensjuksköterskans misstag, upplevelser av tidigare undersökta barnmisshandelsfall eller 

interna utbildningar.  

 

Röntgensjuksköterskans agerande och handlingar 
Informanternas ställningstagande om erfarenhet varierade. En del kände att de har det som krävs för 

att upptäcka sociala som kliniska kännetecken vilket var baserat på antal år inom yrket. Med sitt 

individuella ansvarstagande uteslöts aktivt sökande efter upptäckten av barnmisshandel. 

Röntgensjuksköterskorna lämnar således över ansvaret till en annan person inom vårdkedjan, 

förslagsvis till läkare med större erfarenheter eller till akutvårdspersonal som upplevdes ha mer tid 

med barnet och familjen. Ansvaret för att upptäcka barnmisshandel kan inte ligga på en profession, 

däremot om all sjukvårdspersonal är uppmärksamma på att barnmisshandel existerar kan 

vårdkvalitén och patientsäkerheten höjas. Som röntgensjuksköterska gäller det att vara kritiskt till 

missvisande remisser, kliniska fynd eller föräldrars beteenden. En av informanterna medgav, ”bättre 
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att anmäla en gång för mycket än för lite, känslan att ha missat ett barn som far illa skulle jag inte 

vilja ha” (Informant C). Vad alla informanter var beslutsamma om var att en anmälan ska enbart ske 

vid tillräckligt höga indikationer.  

 

Röntgensjuksköterskan är aldrig själva med ett beslut. Till sin hjälp har personalen ett nära 

samarbeta med övriga professioner. Röntgensjuksköterskan kan även ta upp tveksamma fall med 

remitterande läkare eller barnradiolog som i sin tur tar över ansvaret och beslutet om orosanmälan 

är indicerat. Utifrån deltagarnas upplevelser om teamsamverkan mellan vårdpersonal är 

kommunikationen sinsemellan optimal där barnet är i fokus. Ett gott samarbete bidrar till en 

betryggad känsla hos vårdpersonal där olika specialiteter bidrar till en bättre vård och vårdens 

resurser används under gynnsamma förutsättningar.  

 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa forskningsmetoden avser att studera personers levda upplevelser och erfarenheter 

vilket lämpar sig till beskrivning av ett fenomen (Henricsson, 2012). Deltagarna för denna studie 

fick under intervjuer tala öppet om erfarenheter och upplevelser om fysisk småbarnsmisshandel 

under radiologiska undersökningar. Intervjumetod i form av semistrukturerade intervjuer gav 

författaren möjligheten att genomföra enskilda intervjuer där temat fysisk misshandel berördes. 

Metoden ansågs vara nödvändig för att utforma intervjuguide bilaga B på en djupare och personlig 

nivå. Semistrukturerade intervjuer som baseras på öppna frågor behöver nödvändigtvis inte följa en 

kronologisk ordning även om författaren för denna studie utgick ifrån intervjuguidens ordning 

(Polit, D.F. & Beck, C.T., 2012). 

 

Alla studier har sina brister. Denna studie har p.g.a tidsbrist en liten urvalsgrupp som begränsar 

trovärdigheten för resultat. Studiens intervjuguide bör även ha beprövats under en simulerad 

provintervju mot legitimerade röntgensjuksköterskor för att försäkra författaren att besvarade frågor 

hade en relevans till studien och går att besvara. Ett fåtal av studiens forskningsfrågor bör ha 

formulerats om och förtydligats för att leda informantens svar till en större relevans för projektet. 

Studiens styrka var dess metodval med väl tillämpade etiska riktlinjer. Avseende metodvalet kunde 

analysering av erhållet datamaterial tolkas på ett sådant sätt att studiens syfte besvarades. Det var 

även viktigt att deltagarna för studien vågade att tala anonymt och delgiven information tolkades 

förutsättningslös. I och med en noga utvald metod samt bearbetning och analys har studien bra 

möjligheter till överförbarhet och kan replikeras till vidare forskningssammanhang.  
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Slutsats  

Röntgensjuksköterskorna är väl medvetna om plikten att anmäla barnmisshandel men upplever 

svårigheter att upptäcka barnmisshandel såsom att uppskatta sin individuella betydelse i vårdkedjan. 

Studien är användbar och kan replikeras för vidare forskningsmöjligheter. 
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Bilaga A                   1(3) 
Stockholm 7 februari 2017 

 

INTERVJUGUIDE 

ID: (fiktiv bokstav för att behåll konfidentialitetskravet) 

 

Bakgrundsfakta Svar 

Hur gammal är du?  

Hur länge har du arbetat som 

röntgensjuksköterska? 

 

Tar du emot barn yngre än tre år 

regelbundet i din verksamhet? 

 

Vilken undersökningsmetod/ 

undersökningsmetoder ingår i din 

nuvarande tjänst? 

(DT, MRT och/eller konventionell 

röntgen) 

 

Har du en eller flera 

vidareutbildningar inom 

röntgensjuksköterskans 

huvudområde, radiografi? 

vilken eller vilka? 
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                2(3)  
Forskningsfrågor  Följdfrågor 

Hur ser upptäckten av 

barnmisshandel ut i din verksamhet? 

Kan du berätta om en situation där 

du personligen har misstänkt 

barnmisshandel?  

 

à  Enligt evidensbaserad forskning är 

skelettskador den andra vanligaste 

åkomman efter barnmisshandel. Hur 

resonerar du kring radiologiska 

undersökningar med frågeställning 

skelettskada hos småbarn?  

Hur känner du att ditt individuella 

ansvar är för att upptäcka patientfall 

där barn har blivit utsatt för 

barnmisshandel? 

à  

Vad krävs för att du ska välja att gå 

vidare med en situation där du 

misstänkt att ett barn farit illa till 

socialstyrelsen? 

à  Vad får dig att inte gå vidare vid otydliga 

kännetecken? 

Hur skulle du skilja ett 

olycksrelaterat trauma mot ett ej 

olycksrelaterat trauma vid 

röntgenundersökning av barn?  

à Vilka frakturer anser du är relaterade i 

hög grad till ej olycksrelaterade trauman? 

 

 

Hur tycker du att informationen som 

gavs ut under 

röntgensjuksköterskans 

grundutbildning motsvarar din roll 

som röntgensjuksköterska för att 

upptäcka ej olycksrelaterade 

trauman?  

à Vad kan förbättras enligt dig och varför? 
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3(3)  

Forskningsfrågor  Följdfrågor 

Hur upplever du dina individuella 

erfarenheter och kunskaper att 

upptäcka misshandel av barn yngre 

än tre år? 

à Vad skulle få dig att tveka/bli osäker? 

Hur upplever du dina individuella 

erfarenheter och kunskaper vid 

bemötande av småbarn och 

föräldrar/vårdhavare? 

à Vilka kunskaper upplever du saknas? 

Vad skulle fånga just ditt intresse 

för att upptäcka småbarnmisshandel 

d.v.s varningssignaler och 

signalement? 

à Utveckla; 

Märken och tecken? 

Särskilda frakturer? 

Anhörigas beteenden? 

Barnets beteende? 

 

Reflekterar du annorlunda beroende på 

barnets ålder? 

Är det något som du vill tillägga 

som kan bidra till studien? 

 Övriga, allmänna kommentarer? 
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Mitt namn är Johannes Brannelid och är röntgensjuksköterskestudent (termin 6) på Uppsala 

Universitet. Under veckorna 4–12 bedriver jag examensarbetet på C-grundnivå, 15 högskolepoäng 

med titel” Röntgensjuksköterskans förmåga att upptäcka misshandel av barn i åldrarna 0–3 år”.  

          Jag kontaktar dig som verksamhetschef eller motsvarande på XXX-sjukhus med intresse av 

att genomföra enskilda intervjuer mot röntgensjuksköterskor. Studiens urval är: 

• Legitimerad röntgensjuksköterska, man och kvinna 

• Inneha minst två års arbetslivserfarenhet på ett universitetssjukhus i Uppsala kommun eller 

Stockholms läns landsting med anknytning till barnverksamhet och småbarn i synnerhet 

• Röntgensjuksköterskan ska jobba inom metoderna datortomografi, resonanstomografi eller 

konventionell röntgen 

• Studien kommer att baseras på fyra stycken deltagare 

          Efter godkännande från dig som verksamhetschef eller motsvarande ser jag fram mot ett 

personligt möte med avdelningspersonalen där jag får möjligheten att presentera studien och dess 

innehåll. Målet med informationsträffen med röntgensjuksköterskorna är att finna minst två 

deltagare med kvalifikationer som faller inom studiens urval.  

Studiens syfte och metod 

Syfte med studien är att utforska röntgensjuksköterskans kunskaper för att upptäcka ej 

olycksrelaterad trauma (eng. Non-accidental trauma) på barn yngre än tre år. Projektets syfte 

kommer att besvaras i en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod baserat på ett färdigskrivet 

intervjuformulär. Deltagarna kommer att få bilagor i god tid inför intervjun vilket bestod av ett 

samtyckesformulär och informationsformulär. Informationsformuläret tar upp studiens syfte, 

metod, betydelse och etiska överväganden. 

Studiens betydelse 

Syftet med studien är att uppdaga kunskapsläget om barnmisshandel ur röntgensjuksköterskans 

perspektiv. Erhållet material är värdefullt och kan bidra till nya utvecklingsmöjligheter, 

diskussioner och eventuella förbättringsåtgärder. Arbetet kan således resultera till en ökad 

kompetens för röntgensjuksköterskor, men även kring andra verksamhetsområden inom hälso- 

och sjukvården. I sin tur ger studien en vinst för samhället, vården och barnet som individ. 

Tidslängd 

20–40 minuter 

 

Bilaga B                                                                                                                                        

Informationsbrev till verksamhetschef eller motsvarande 



 

 36 

Bilaga C                                                                                                                                                     1(3)                                                                                                                          
  
Angående studie 

”Röntgensjuksköterskans förmåga att upptäcka misshandel av barn i åldrarna 0–3 år” 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Inledning 
Skelettskador vid fysisk barnmisshandel är det näst vanligaste kännetecknet på ett ej 

olycksrelaterat trauma (eng. Non-accidental trauma -NAT) efter blåmärken.  

          Röntgensjuksköterskan har fördelen i sin profession att arbeta nära barnen och dess 

anhöriga, har tillgångar till remiss med anamnes och är den första personen som får en översikt 

över exponerade bilder. Med rätt utbildning, kunskaper och rutiner på bild- och 

funktionsmedicinska avdelningar är möjligheterna goda att särskilja på ett ej olycksrelaterat 

trauma gentemot olycksrelaterade trauman.       

Studiens syfte och metod 
Syftet med studien är att utforska röntgensjuksköterskans kunskaper vid upptäckt av NAT på 

småbarn. Du har blivit utvald som en av fyra studiedeltagare och är legitimerade 

röntgensjuksköterska med två års arbetslivserfarenhet på XXX-universitetssjukhus. Du arbetar 

inom metoderna; datortomografi, magnetisk resonanstomografi eller konventionell röntgen.      

          Studiens syfte kommer att besvaras i en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod, vilket 

innebär att du som deltagare kommer att bli intervjuad februari månad 2017. Intervjuerna kommer 

att spelas in med diktafon efter ditt samtycke och ägas rum på valfri lokal, efter överenskommelse 

per mail eller telefon. 

Studiens betydelse 

Intentionen med denna studien är att uppdaga kunskapsläget om barnmisshandel ur 

röntgensjuksköterskans perspektiv. Ditt medverkande är värdefullt och kan bidra till nya 

utvecklingsmöjligheter, diskussioner och eventuella förbättringsåtgärder. Arbetet kan således 

resultera till en ökad kompetens för röntgensjuksköterskor, men även kring andra 

verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården. I sin tur ger studien en vinst för samhället, 

vården och barnet som individ. 

Tidslängd 

20–40 minuter 

Övrig information 
Studien innefattar C-grundnivå, 15 högskolepoäng på Uppsala Universitet och pågår mellan vecka 

4–12.  
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Bilaga C                                                                                                                                     2(3) 

(Lämnas tillsammans med bilaga B. Information till verksamhetschef) 

Ytterligare information lämnas av nedanstående ansvariga: 

 
 

 

 Handledare Studieansvarig 

Namn: Ulla Nikkola Johannes Brannelid 

Kontaktnummer: 018-611 23 77 076-777 67 77 

Mailadress:  Ulla.Nikkola@radiol.uu.se Johannes.Brannelid.2467@student.uu.se 

 

 

 

Ulla Nikkola      Johannes Brannelid 

 

 

 

 

Ord & datum: ____________________             Ord & datum: _________________________ 

 

 

 

 

 

Underskrift: ______________________                     Underskrift: _________________________ 

 

 

 

 

 

Namnförtydligande: __________________   Namnförtydligande: ___________________ 
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Bilaga C                                                                                                                                     3(3) 

 

SAMTYCKESFORMULÄR 

 
 

 

Samtycke 

Jag har fått skriftlig information i god tid innan intervjun som innefattar studiens syfte, metod och 

betydelse. Jag har förstått vad studien går ut på och fått muntlig information innan påbörjad 

intervju där jag har haft tillfället att ställa mina frågor. Jag samtycker att mitt deltagande kommer 

att vara helt frivilligt och att jag kan när som helst kan avbryta intervjun utan närmare förklaring. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiell, ett fiktivt ID-nummer kommer att ges ut för att 

behålla anonymitet. All inspelat materiel kommer att förstöras efter avslutad studie. 

 

 
Jag lämnar här med mitt samtycke till deltagande av studien ” Röntgensjuksköterskans 

förmåga att upptäcka misshandel av barn i åldrarna 0–3 år” 

 
 

 

 

Ord datum: ____________________ 

 

 

 

 

 

Underskrift: ______________________                       Namnförtydligande: __________________ 
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Bilaga D 
 

 

 


