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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Barnmisshandel via sjukvårdsinsatser innebär att en vuxen vårdnadshavare 

framkallar, hittar på eller beskriver symtom som barnet inte har. 

Syfte: Att undersöka vilka förutsättningar som finns inom vården för att barnet ska få den 

bästa omvårdnaden i fall där förälder/vårdnadshavare utsätter barnet för barnmisshandel via 

sjukvårdsinsatser. Syftet var även att undersöka vilka kunskaper som krävs inom vården för 

att hantera barnmisshandel via sjukvårdsinsatser samt att undersöka om det fanns kulturella 

skillnader. 

Metod: Systematisk litteraturstudie. 13 artiklar inkluderades, sju kvalitativa, fyra fallstudier 

samt två kvantitativa. 

Resultat: Analyserad data visar samstämmighet av symtom hos barn som har utsatts för 

barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. Samband mellan mödrars psykiska hälsa och 

barnmisshandel via sjukvårdsinsatser kunde ses. Anknytningsmönster och mor-barn-

relationen spelade en stor roll, liksom familjesituation och socioekonomisk bakgrund. 

Mödrarna hade ett stort behov av uppmärksamhet och bekräftelse. Kulturella skillnader 

kunde inte påvisas. Screeninginstrument och videoövervakning var viktiga diagnosverktyg. 

Multidisciplinära team och samverkan var viktigt för att ge god omvårdnad till barnet. 

Sjuksköterskans kompetens, intuition och erfarenhet hade stor betydelse för omvårdnaden.  

Slutsats: För att ge den bästa omvårdnaden till barn i fall där förälder/vårdnadshavare 

utsätter barnet för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser krävs vissa förutsättningar. Det krävs 

kunskap kring symtom samt samspelet mellan mor och barn. Ett nationellt journalsystem och 

screening skulle leda till att fler fall av barnmisshandel via sjukvårdsinsatser upptäcks. Det 

skulle även leda till större insikt om att denna typ av misshandel existerar. Det krävs mer 

forskning och samverkan om och kring barn som utsätts för barnmisshandel via 

sjukvårdsinsatser. 

 

Nyckelord: Omvårdnad, barnmisshandel, Münchausen syndrome by proxy, sjukvården. 

 

 

 

  



ABSTRACT  

Background: Medical child abuse occurs when an adult caretaker induces, fabricates, or 

describes non-existing symptoms in a child.  

Aim: To investigate the conditions that exist in the medical setting for the child to receive the 

best care in cases where the caretaker exposes the child to medical-child-abuse. The aim was 

also to investigate what kind of knowledge required in healthcare to handle medical child 

abuse and investigate if there are any cultural differences.  

Methods: Systematic review. 13 articles were included, seven qualitative, four case studies 

and two quantitative. 

Results: Analyzed data show consistency in symptoms in children who have been exposed to 

medical child abuse. Correlation between mother’s mental health and medical-child-abuse 

was found. Attachment representation and mother-child-relationship matters, as well as the 

family situation and socioeconomic background. The mothers have a huge need for attention 

and confirmation. No cultural differences could be found. Screening instrument and video 

surveillance was important diagnostic tools. Multidisciplinary teamwork and cooperation was 

important to provide good care for the child. The nurse’s competence, intuition and 

experience had a great impact on the care. 

Conclusion: In order to provide the best care for children in cases where the parent / 

guardian exposes the child to medical-child-abuse certain conditions are required. Knowledge 

about symptoms and the interaction between mother and child are required. A national 

system for medical records and screening would lead to more cases of medical child abuse 

being discovered. It would also give greater understanding of the existence of this type of 

abuse. More research and cooperation is needed on and around children exposed to medical-

child-abuse.  

 

Keywords: Nursing, Child abuse, Münchausen syndrome by proxy, Healthcare. 
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BAKGRUND 

Det har förmodligen alltid funnits barn som far illa på olika sätt och det är inte långt tillbaka i 

historien som barnmisshandel både var legitimt och lagligt i Sverige (Hwang & Nilsson, 

2011). Vad som anses vara våld och misshandel har varierat under olika tidsepoker, över tid 

har dock inställningen till våld mot barn i samhället förändrats (Bergenlöv, 2009). Idag är 

barnmisshandel olagligt i Sverige och definitionen av barnmisshandel är enligt Statens 

offentliga utredningar (SOU 2001:18) när en vuxen person utsätter barn för fysiskt eller 

psykiskt våld, sexuellt övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets 

grundläggande behov. Ett barn är enligt artikel 1 i barnkonventionen en människa under 18 år 

(UNICEF, 2009). 

Barnmisshandel via sjukvårdsinsatser 

Barnmisshandel via sjukvårdsinsatser innebär att en vuxen vårdnadshavare, det vill säga en 

förälder eller annan person med vårdnad om barnet, i de flesta fall modern, framkallar, hittar 

på eller beskriver symtom som inte barnet har och söker många gånger vård för symtom som 

kräver akuta insatser exempelvis kramper, andningsuppehåll, kaskadkräkningar, 

blodstörtning eller anfall. (Falk, 2014). Lundin och Croner (2001) uppger att incidensen för 

barn under 16 år i Sverige är tio fall per år, detta beräknat efter en engelsk studie där 

incidensen beräknades till 0,5 per 100 000 barn under 16 år. Fäder som utsätter sina barn för 

barnmisshandel via sjukvårdsinsatser är ovanligt men förekommer (Meadow, 1998). 

 

Meadow beskrev ett beteende hos mödrar som fabricerade symtom hos sina barn för att de 

skulle bli sjukhusvårdade trots avsaknad av vårdbehov. Meadow kallade beteendet 

Münchausen syndrome by Proxy (MSbP) (Proxy = ombud) (Meadow, 1977). 

Münchausen syndrom är ett beteende där människor söker sjukvård på grund av avsiktligt 

framkallade symtom för att få bli patienter (Lundin & Croner, 2001). 

 

“I fall av MSbP genom förfalskad sjukhistoria men utan direkt manipulation av barnet kan 

sjukvården ibland bli en »förmedlare« av fysisk skada. Provtagningar, medicineringar, 

injektioner, röntgenundersökningar och operativa ingrepp riktade mot förfalskade 

sjukdomsbilder utsätter naturligtvis barn för onödigt obehag och icke försumbara risker.” 

(Lundin & Croner, 2001, s 2307).  
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Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans etiska kod har fyra ansvarsområden som sammanfattar riktlinjerna för etiskt 

handlande, att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

Vidare anger den etiska koden att sjuksköterskan ska ingripa på adekvat sätt för att skydda 

enskilda personer när deras hälsa hotas av andra personers eller medarbetares handlande. 

Vårdarbetet ska främja en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och 

trosuppfattningar hos enskilda personer,  familjer och allmänheten respekteras.  

För att upprätthålla sin yrkeskompetens har sjuksköterskan ett personligt ansvar för 

kontinuerligt lärande. Ny forskning och användning av ny teknik kräver att vården sker 

utifrån patientens säkerhet, värdighet och rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskan har skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla missförhållanden (SoL, 14 

kap. 1§). 

Barnet och familjen i vården 

Omvårdnad av sjuka barn har historiskt utgått från personalens perspektiv (Hallström, 2015). 

När vården istället fokuserar på familjens betydelse för individens upplevelse av ohälsa och 

sjukdom inom vård och omsorg benämns det som att arbeta familjefokuserat (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2012). Ett underbegrepp till familjefokuserad vård och omsorg är 

familjecentrerad vård, där man fokuserar både på individen och familjen samtidigt 

(Hallström, 2015). Att arbeta familjecentrerat och samtidigt ha barnet i fokus lyfts fram som 

en framgångsfaktor i mötet med familjer där barnmisshandel är misstänkt eller identifierat 

(Dahlbo, Jakobsson & Lundqvist, 2017). Det är viktigt att vara medveten om och 

uppmärksam på att när det finns problem inom familjer kan det få motsatt effekt (Benzein et 

al., 2012). 

 

Barnet har rätt till medbestämmande och artikel 12 belyser barnets rätt till att uttrycka sina 

åsikter och rätten att få dem beaktade i frågor som rör barnet (Enskär & Golsäter, 2014). 

Detta får stöd i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) där det i 2 a  § står att vården ska 

byggas på barnets självbestämmande.  FN’s barnkonvention artikel 3 deklarerar att barnets 

bästa ska komma i första rummet. Barnets bästa innebär att barnet ska tillförsäkras det skydd 

och den omvårdnad barnet behöver (UNICEF, 2009). 
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Det är viktigt att notera samspelet mellan barn och familj vara uppmärksamma på 

anknytningen då det finns belägg för att barnmisshandel är relaterat till en otrygg anknytning 

mellan mor och barn (Morton & Browne, 1998). Anknytningen ser olika ut beroende på 

samspelet mellan vårdnadshavare och barn, den kan vara trygg, otrygg eller desorganiserad. 

Vid en trygg anknytning präglas vårdnadshavarens omsorg av förutsägbarhet och lyhördhet. 

Otrygg anknytning är när relationen präglas av otrygghet, då vårdnadshavaren inte är en trygg 

bas samt att barnet har svårt att läsa av vårdnadshavaren. Vid en desorganiserad anknytning 

bygger samspelet mellan barn och vårdnadshavare oftast på rädsla. Vårdnadshavaren, den 

som kan ge tröst och skydd, väcker rädsla hos barnet (Karlsson, 2012). 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Kari Martinsen beskriver att omsorg har med förståelse för andra att göra, att man tillägnar 

sig denna förståelse genom att göra saker för och tillsammans med andra. Vi utvecklar 

erfarenheter och utifrån de situationer vi har erfarenhet ifrån kan vi förstå andra (Martinsen, 

1989).  

Martinsen för ett resonemang om hur sjuksköterskan behöver ha en klar och tränad blick. 

Hon menar att det handlar om att vi inte bara tittar på patienten utan även använder den 

tränade blicken samtidigt som vi luktar, lyssnar och pratar i den omvårdande situationen. Att 

vi ser och känner med alla sinnen (Martinsen, 2006).  

Omsorg om andra är centralt för omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsarbete är att ge omsorg till 

icke-självständiga människor, barn, sjuka, gamla och funktionshindrade. Dessa gruppers 

välfärd är beroende av att någon har omsorg om dem. Omvårdnadens utformning bestäms 

därför av mottagarens situation (Martinsen, 1989). Ur ett omsorgsetiskt perspektiv lyfts att 

den som ger omsorg ska ha sin motivation riktad mot den som blir omhändertagen. Både den 

som ger och får omsorgen måste uppleva det som omsorg (Sandman & Kjellström, 2013). 

I Martinsens (1989) omsorgsfilosofi framhålls sjuksköterskans ställföreträdande praktik. 

Sjuksköterskan fungerar som patientens advokat i förhållande till systemet, att skydda 

patienten mot övergrepp och att fungera som en garant för omsorg, samt att vara solidarisk 

med patienten (Östergaard Steenfeldt, 2010). 

Martinsen uttrycker vikten av sjukvårdslära och medicinska kunskaper. För att kunna möta 

den sjuke med omsorg krävs ytterligare förutsättningar; färdigheter och en 

omvårdnadsinriktad organisation. Det räcker inte med teoretiska kunskaper, det behövs även 

praktik. (Martinsen, 1989).  
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Centralt begrepp 

Barnmisshandel via sjukvårdsinsatser innebär att en vuxen vårdnadshavare framkallar, hittar 

på eller beskriver symtom som inte barnet har och söker många gånger vård för symtom som 

kräver akuta insatser (Falk, 2014).   

Problemformulering 

Att barn utsätts för misshandel i någon form är något vården måste ha kunskap om för att 

hantera. Det är viktigt att ha kunskap om hur vården kan säkerställa att barn skyddas mot 

fysiskt och psykiskt våld enligt artikel 19 i barnkonventionen (UNICEF, 2009). 

Barnmisshandel har alltid varit ett svårt ämne att förlika sig med (Hall, 2006). Det upplevs 

ofta svårt för personal inom vård och omsorg att hantera missförhållanden och våld i familjer 

(Benzein et al., 2012). Barnets situation och föräldrarnas reaktion vid konfrontation upplevs 

obehaglig av sjuksköterskan (Dahlbo et al., 2017). Trots att anmälningsskyldigheten i 

socialtjänstlagen  (SoL, 14 kap. 1§) förpliktigar upplever sjuksköterskor osäkerhet att 

rapportera misstanke om misshandel till socialtjänsten på grund av bristande riktlinjer och 

föreskrifter (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008).Att som sjuksköterska  arbeta familjecentrerat 

och samtidigt ha barnet i fokus har lyfts fram som en framgångsfaktor. Detta kan dock leda 

till etiska dilemman för sjuksköterskan, som är medveten om att både det utsatta barnet och 

vårdnadshavaren ska involveras i vården (Lines, Hutton & Grant, 2017) 

Att detta studeras är viktigt mot bakgrund av de lagar som antagits i Sverige samt för att leva 

upp till barnkonventionens intentioner och för att möjliggöra att omvårdnaden blir till barnets 

bästa i de fall barnet utsätts för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. 

Syfte   

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka förutsättningar som finns inom 

vården för att barnet ska få den bästa omvårdnaden i fall där förälder eller annan 

vårdnadshavare utsätter barnet för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. Syftet var även att 

undersöka vilka kunskaper som krävs inom vården för att hantera barnmisshandel via 

sjukvårdsinsatser samt att undersöka om det går att påvisa kulturella skillnader. 

Frågeställningar 

1. Vad finns det för förutsättningar inom vården för att barnet ska få den bästa omvårdnaden i 

fall där förälder eller annan vårdnadshavare utsätter barnet för barnmisshandel via 

sjukvårdsinsatser?  
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2. Vilka kunskaper krävs inom vården för att hantera barnmisshandel via sjukvårdsinsatser? 

3. Går det att påvisa kulturella skillnader?  
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METOD 

Design 

Systematisk litteraturstudie valdes, då det utifrån etiska och praktiska skäl var den mest 

lämpliga metoden. Det primära syftet med en litteraturstudie är att summera 

kunskapsunderlaget, vilket var i linje med studiens syfte (Polit & Beck, 2014).  

 

Sökstrategi  

Urval 

Databaserna PubMed, PsycINFO samt CINAHL användes för datainsamlingen.  

Sökord som användes var “Munchausen syndrome by proxy”, “Medical child abuse”, 

“Pediatric condition falsification”, “detection”, “early diagnosis”, “induced illness” och 

“intervention”. Kombinationerna “Medical child abuse AND Munchausen syndrome by 

proxy” samt ”Munchausen syndrome by proxy AND early diagnosis”. Sökorden som valdes 

ansågs relevanta utifrån syftet. 

Publiceringsår 2000-2017. Det långa intervallet valdes på grund av att det inte har bedrivits 

mycket forskning de senaste åren samt att mycket publicerats i början av 2000-talet. 

Sökningen utökades ytterligare till att även omfatta åren 1990-2000 för att uppnå tillräckligt 

underlag för att besvara syftet.  

Sökningarna gjordes mellan den 10/9–14/9 2017. Sökningar med utvalda artiklar redovisas i 

tabell 1.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Sökkriterier: publicerat 1990 – 2017, skrivet på svenska eller engelska, peer reviewed, full 

text tillgänglig samt att forskningen utförts på människor.  

Artiklar från olika delar av världen inkluderades för att få ett så brett underlag som möjligt. 

Både kvantitativa och kvalitativa originalartiklar inkluderades, samt fallstudier. Fallstudier 

inkluderades som komplement och för att ge en djupare kunskap om det utsatta barnet, 

vårdnadshavaren och vården.  

Artiklar som var publicerade före 1990, var skrivna på annat språk än svenska eller engelska, 

ej peer reviewed, litteraturstudie samt artiklar som behandlade MabP-syndromet 

(Malingering By Proxy) exkluderades. 
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Tillvägagångssätt 

Sökningarna genomfördes i databaserna PubMed och PsycINFO med valda sökord och 

sökkriterier. En kompletterande sökning genomfördes i CINAHL med sökordet “Munchausen 

syndrome by proxy” för att säkerställa underlaget.  

Vid varje sökning granskades samtliga titlar. Därefter lästes de abstract vars titel anknöt till 

syftet med litteraturstudien igenom. Slutligen lästes artiklar i sin helhet av båda författarna, 

för att sedan gemensamt fastställa om de skulle inkluderas eller exkluderas. 

15 artiklar valdes ut och lästes av båda författarna, efter författarnas gemensamma 

artikelanalys och diskussion exkluderades ytterligare två artiklar då författarna till denna 

studie ansåg att de inte besvarade syftet.  

 

Artikelsökning 

Tabell 1 

Databas Sökord Sökkriterier Utfall Antal lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar efter 

genomläsning. 

PubMed Medical 

child abuse 

AND 

Munchausen 

syndrome by 

proxy 

Publicerad 

1990-2017, 

människa, 

skriven på 

svenska eller 

engelska, full 

text 

tilllgänglig. 

71 st  3 st 3 st 

PubMed Munchausen 

syndrome by 

proxy AND 

early 

diagnosis 

Publicerad 

1990-2017, 

människa, 

skriven på 

svenska eller 

engelska, full 

text 

tillgänglig 

 

17 st 1 st 1 st 

PubMed Munchausen 

syndrome by 

proxy  

Publicerad 

1990-2017, 

människa, 

skriven på 

svenska eller 

engelska, full 

text 

tillgänglig. 

 

362 st 11 st 3 st 
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PsycINFO Munchausen 

syndrome by 

proxy 

Publicerad 

1990-2017, 

människa, 

skriven på 

svenska eller 

engelska, 

peer 

reviewed, 

länk till full 

text. 

85 st 15 st 5 st 

CINAHL Munchausen 

syndrome by 

proxy 

Publicerad 

1990-2017, 

skriven på 

svenska eller 

engelska, 

peer 

reviewed, 

länk till full 

text. 

48 st 1 st 1 st 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

De artiklar som bedömdes besvara syftet kvalitetsgranskades med mallar från Forsberg och 

Wengström för både kvalitativa och kvantitativa studier (2016) (Bilaga 1). Valda artiklar 

ansågs ha en medelhög eller hög kvalitet. Fem bedömdes ha hög kvalitet och åtta bedömdes 

ha medelhög kvalitet (Tabell 2) (Bilaga 2).  

Fyra av de inkluderade artiklarna är fallstudier, dessa kvalitetsgranskades enligt kvalitativ 

ansats (Forsberg & Wengström, 2016) (Bilaga 1). Några av granskningsmallens frågor valdes 

bort då de inte var relevanta för fallstudier. Artiklarna ansågs ha medelhög eller hög kvalitet, 

trots avsaknad av vissa delar då de på ett tydligt sätt besvarade syftet.  

Resultatanalys 

Upprepade systematiska genomläsningar av artiklarna genomfördes enskilt av författarna, 

detta för att författarna var för sig skulle uppnå maximal förståelse för innehållet. Muntliga 

diskussioner mellan författarna bidrog till en jämförande analys av resultatet i artiklarna. 

Enbart resultat relevant för syftet jämfördes. Resultatet delades utifrån syfte och 

frågeställningar in i fyra kategorier, Symtom och sjukdomsbild hos barnet, Vårdnadshavarens 

egenskaper och anknytning till barnet, Kultur, samhälle och familj samt I vårdmiljön. 
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Artiklarna som inkluderades i studien sammanfattades i en tabell (Tabell 2) med författare, 

årtal, land, syfte, metod, resultat samt bedömd kvalité  

Forskningsetiska överväganden 

De studier som inkluderades skulle ha tillstånd från en etisk kommitté eller ha noggranna 

etiska överväganden samt att alla resultat skulle redovisas, detta oavsett om det stöttade 

hypotesen eller inte (Forsberg & Wengström, 2016). 

För att följa god vetenskaplig sed och inte ägna sig åt oredlighet får en forskare aldrig 

förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera. Det var viktigt att artiklarna inte gjorde avsteg 

från god vetenskaplig sed (Vetenskapsrådet, 2016). Forskning som inkluderar barn kan vara 

etiskt problematisk (Codex, 2017). Denna litteraturstudie omfattade ingen klinisk kontakt 

med barn varför författarna ansåg det tillräckligt att artiklarna uppfyllde ovanstående ställda 

kriterier. 

 

Sju av de inkluderade artiklar hade tydligt redovisat godkännande eller fört ett etiskt 

resonemang. De artiklar som inte tydligt har detta anser författarna kan inkluderas ändå på 

grund av artiklarnas utformning och tidskrifternas etiska krav på originalartikeln.
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RESULTAT 

Studien omfattar 13 artiklar, kvalitativa, kvantitativa samt fallstudier. Huvudsakligt underlag 

i studierna var journaler, intervjuer och enkäter samt standardiserade formulär. Frågorna har 

ställts till barnläkare, socialtjänst och vårdnadshavare. Barnen fallen handlar om har bara 

indirekt deltagit i samtliga artiklar. 

Symtom/sjukdomsbild hos barnet 

Anfall av epileptisk karaktär, apné och gastrointestinala besvär var symtom som flera artiklar 

uppgav (Alexander, Smith & Stevenson, 1990; Denny, Grant & Pinnock,  2001; Fujiwara, 

Okuyama, Kasahara & Nakamura, 2008; Greiner, Palusci, Keeshin, Kearns & Sinal, 2013; 

Hall, Eubanks, Meyyazhagan, Kenney & Johnson, 2000). I en studie från Nya Zealand 

(Denny et al., 2001) sågs även historik av frekventa läkarbesök, allergi, viktnedgång, historia 

av fabricerad sjukdom och tillväxtavvikelse hos barnet. 

I Ozdemir et al. (2015) hittades symtomen hypoglykemi, hematuri, blödning ur öron, näsa 

och ögon och hemiplegi. Studien beskriver även att syskon har haft liknande symtombild.  

Odiagnostiserade ihållande symtom, sepsis samt beteendeproblem var vanligast 

förekommande i studien av Hall et al. (2000). Symtom på sepsis och diabetes insipidus 

framkom i den japanska studien (Fujiwara et al., 2008).  

 

Studien av Ferrara et al. (2013) omfattade fyra fall av Munchausen syndrome by proxy där 

symtomen feber, nedsatt gångförmåga och buksmärta uppvisades. Fallstudien av Ragaisis 

(2004) omfattade endast ett fall, där barnet kom till sjukhuset med feber, uttorkning och 

oförklarliga kräkningar.  

Ätsvårigheter, utvecklingsstörningar och uttorkning var symtom som beskrevs i en studie 

från USA (Alexander et al., 1990). Denna studie, i likhet med studien av Ozdemir et al. 

(2015), lyfte fram det faktum att syskon haft liknande symtom. Se tabell 3 för 

symtomöversikt. 

 

Bools, Neale och Meadow (1994) beskrev främst förövarens symtom och bakomliggande 

orsaker, dock framkom de vanligast förekommande övergrepp de utsatt barnen för; kvävning, 

förgiftning och framkallning av anfall. I studien av Alexander et al. (1990) beskrevs även hur 
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mödrarna kunde söka vård för sina barn upprepade gånger vid fasta tidpunkter, till exempel 

varje fredag eller så exakt som 4.30 pm var tredje tisdag.  

Upprepade besök på vårdcentral/sjukhus samt övergrepp som kvävning och förgiftning 

beskrevs i en studie från Storbritannien (Adshead & Bluglass, 2005).  

 

Tabell 3. 

Symtomöversikt.  

Artikelförfattare Symtom/anamnes 

Alexander, R., Smith, W. & Stevenson, R., 1990, 

USA 

Anfall, apné, ätsvårigheter, utvecklingsstörningar, 

kräkning och uttorkning. 

Denny, S.J., Grant, C.C. & Pinnock, R., 2001, Nya 

Zeeland. 

Anfall, apné, förgiftning, andningssvårigheter, reflux, 

historik av frekventa läkarbesök, allergi, 

viktnedgång, historia av fabricerad sjukdom och 

tillväxtavvikelse. 

Ferrara, P., Vitelli, O., Bottaro, G., Gatto, A., 

Liberatore, P., Binetti, P. & Stabile, A., 2013, Italien 

Feber, nedsatt gångförmåga och buksmärta. 

Fujiwara, T., Okuyama, M., Kasahara, M. & 

Nakamura, A., 2008, Japan. 

Anfall, gastrointestinala symtom, sepsis, diabetes 

insipidus och psykiska symtom.  

Greiner, M.V., Palusci, V.J., Keeshin, B.R., Kearns, 

S.C. & Sinal, S.H., 2013, USA 

Apné, kräkningar, diarré och kräkningar.  

Hall, D.E., Eubanks, L., Meyyazhagan, S., Kenney, 

R.D. & Johnson, S.C., 2000, USA. 

Apné, kräkningar, odiagnostiserade ihållande 

symtom, beteendeproblem och sepsis.  

Ozdemir, F.D., Yalcin, S. S., Akgül, S., Evinc, G. S., 

Karhan, A., Karadag, F., … Kale, G., 2015, Turkiet 

Anfall, apné, hypoglykemi, hematuri, blödning ur 

öron, näsa och ögon och hemiplegi. 

Ragaisis, K., 2004, Storbritannien. Ett fall med feber, oförklarliga kräkningar och 

uttorkningar. 

 

Vårdnadshavarens egenskaper och anknytning till barnet 

Ozdemir et al. (2015) beskrev att förövaren kom från en låg socioekonomisk bakgrund,  

patriarkal miljö och uppgav i de flesta fall äktenskapsproblem. Även i studien av Alexander 

et al. (1990) beskrevs förekomst av äktenskapsproblem. Av mödrarna i studien från Turkiet  

(Ozdemir et al., 2015) hade fyra mödrar personlighetsstörningar, två mödrar visade paranoida 

drag, två mödrar var deprimerade och två hade emotionell instabil personlighetsstörning. 

Psykiska störningar beskrevs även i studien från Japan, där det hittades hos 55,6% av 

förövarna (Fujiwara et al., 2008). I studien av Alexander et al. (1990) har 80% av mödrarna 

tidigare fått psykiatrisk vård. Detta kan jämföras med resultatet i Adshead och Bluglass 
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(2005) där 52% fått psykiatrisk vård men endast fem av 67 mödrar tidigare fått psykiatriska 

diagnoser. Beteende som kunde kopplas till personlighetsstörning (14 st), ätstörning och 

somatiseringsstörning uppvisades hos flera av mödrarna. Ragaisis studie beskrev ett 

avvikande beteende hos modern som hade ljugit, manipulerat och startat fysiska bråk i 

relationer med både anställda och vårdgivare (Ragaisis, 2004). Bools et al. (1994) hittade 

symtom på depression, sömnproblem, ångest, stress och trötthet hos mödrarna. 17 av 19 

mödrar som intervjuades uppvisade någon form av personlighetsstörning.  

Ozdemir et al. (2015) betonade vikten av att säkerställa barnets säkerhet och barnets bästa 

oberoende av moderns psykiska diagnos.  

 

Ingen av förövarna i studierna från Japan och Italien (Fujiwara et al., 2008; Ferrara et al., 

2013) hade medicinsk bakgrund till skillnad från Hall et al. (2000) och Alexander et al. 

(1990). Studien av Alexander et al. (1990) visade att 80% av förövarna hade medicinsk 

bakgrund respektive 55% av mödrarna i studien av Hall et al. (2000).  

 

I en av studierna från USA (Brown, Gonzalez, Wiester, Kelley & Feldman, 2014) visade 

genomgången av bloggar ett mönster av överdrivna symtom hos barnet samt att moderns 

upplevelser kom i första rummet och barnets hälsa kom i andra rummet. Mödrarna vägrade 

följa läkarens rekommendationer när det handlade om att minska medicinering och 

presenterade sig som att de stred för sina barn. Bloggarna kunde även avslöja en eskalering 

av förälderns önskan av att ha ett sjukare eller avlidet barn. Studien av Alexander et al. 

(1990) beskrev hur en moder skapade andningsuppehåll hos sitt barn för att sedan kunna 

rädda det. Vidare utredning ledde fram till en händelse då modern var 17 år, då det framkom 

att modern räddade ett barn hon var barnvakt åt och fick uppmärksamhet och publicitet.  

Sanders (1996) studie omfattade enbart ett fall, i vilket modern uppgav en positiv effekt av att 

hon uppfattades som den med mest kunskap om sina barn och att det gav en ökad känsla av 

hon var viktig. Även den turkiska studien uppger att mödrarna beskrivit hur de blev de 

perfekta mödrarna då de tog hand om sitt sjuka barn. De lyfte fram ett fall där modern var 

självuppoffrande, hade lärt sig svåra medicinska undersökningar, samarbetade med 

personalen, idealiserade läkare och sjuksköterskor och fick ofta beröm av personalen för allt 

hon gjorde för sitt barn (Ozdemir et al., 2015). Studien av Brown et al. (2014) visade att 

mödrarna fick uppmärksamhet och beröm via återkoppling från kommentarer på sina 

bloggar. 
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Mot bakgrund av datainsamlingen frågar sig Adshead och Bluglass (2005) om en 

desorganiserad anknytning kan bero på att upplevelsen av förlust ledde till en påtaglig 

påverkan på anknytningen. Studien påvisar att flera av mödrarna kämpar med obearbetad 

rädsla och sorg i förhållande till förluster. Hall et al. (2000) uppgav att 35% av mödrarna att 

de hade blivit utsatta för sexuella övergrepp eller andra typer av övergrepp som barn.  

Greiner et al. (2013) kunde visa på signifikant skillnad mellan vårdnadshavare i fall av 

barnmisshandel via sjukvårdsinsatser och “friska” vårdnadshavare vad gäller historia av 

psykiska sjukdomar, tidigare misshandel och Münchausen syndrome. De kunde dock inte 

hitta något stöd för att vårdnadshavarna var överdrivet vänliga mot personalen eller att de 

tillbringade mer tid hos sina barn. Detta kunde dock enligt Greiner et al. (2013) bero på 

bristande dokumentation. 

 

Ozdemir et al. (2015) påvisade att mor-barn-relationen var svag, ambivalent och barnen 

verkade olyckliga. Mödrarna visade svårigheter med att möta barnets behov och visade 

tecken på ytliga känslor och avsaknad av empati. De för även ett resonemang om att modern 

gjorde barnet beroende av henne för att bibehålla kontrollen över barnet. I tre presenterade 

fall i studien var barnen delaktiga i sjukdomen. Genom att agera sjuk garanterade barnen 

tillgången till moderns bekräftelse. Även Sanders (1996) beskrev detta, där tvillingpojkarna i 

studien jämförde sig för att se vem som var sjukast och på grund av det förtjänade mer 

uppmärksamhet från modern. Liknande beteende kan bekräftas ytterligare i den italienska 

studien, där barnen ger intryck av att ha blivit övertalade att vara sjuka och att genomgå 

behandling (Ferrara et al., 2013). 

I Adshead och Bluglass (2005) räknades 12 av 67 mödrar som trygga i sin anknytning till 

vårdnadshavare under barndomen. Det fanns bevis för obearbetat trauma eller förluster hos 

40 (60%) av mödrarna. 85% blev kategoriserade som otrygga i anknytningen till sitt barn, 

trygg anknytning var underrepresenterade i gruppen. De uppgav att de inte kunde påvisa 

någon koppling mellan anknytningsklassificeringen och specifikt den medicinska 

barnmisshandeln. De kunde dock konstatera att den fabricerade sjukdomen var det som 

förenade modern och barnet i det ofta instabila förhållandet. 

Sanders (1996) menar att en förutsättning för en god prognos är att föräldrar och barn bedöms 

ha en bra anknytning. 
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Kultur, samhälle och familj 

Bools, Neale och Meadow (1993) visade att barn som blev utsatta för övergrepp hade 

bristande närvaro i skolan och koncentrations- och beteendesvårigheter. Denny et al. (2001) 

beskrev däremot att utfallet för en majoritet av barnen inte var allvarligt utan endast hade 

vissa svårigheter i skolan.  

I den japanska studien (Fujiwara et al., 2008) konstaterade de att 70% av offren hade missat 

skoldagar och tillfällen att interagera med kamrater, på grund av flera sjukhusvistelser. Det 

var dock ovanligt med fall där barnen hölls hemma av föräldrarna. Sanders (1996) skrev om 

hur tvillingpojkarna i det redovisade fallet missade många skoldagar och att det barn som var 

mest i skolan hade fler vänner.  

 

I Turkiet är det vanligt att storfamiljen är involverad i de enskildas liv och även om de äldste 

inte lever med barnen är det vanligt att de spelar en stor roll i viktiga beslut (Ozdemir et al., 

2015). Mödrarna kom från stora familjer med lågt socialt stöd och konfliktfyllda relationer 

samt många ansvarsområden. Ett av fallen i studien uppgav att modern inte fick tala med 

grannar eller familj och inte heller hade några vänner.  I tre fall var mödrarna utsatta för 

fysisk misshandel och flera fall uppgav problem med äktenskapet. De beskrev även att 

barnen befann sig i en patriarkal miljö med passiva fäder (Ozdemir et al., 2015). 

Även Hall et al. (2000) påvisade passiva fäder. Studien av Sanders (1996) beskrev en passiv 

fader i likhet med Ragaisis (2004) där fadern var frånvarande.  

Bools et al. (1993) skrev att kontinuerlig positiv medverkan från fadern är en faktor som 

påverkar utfallen i positiv riktning. Sanders (1996) menade att en förutsättning för bra 

prognos är att fadern går med på terapi och visar stöd för modern. 

 

Prevalensen av Munchausen syndrome by proxy i Nya Zealand räknades till 2/100 000 

(Denny et al., 2001).  

Studien från Italien visade en prevalens på 0,53% (Ferrara et al. 2013).  

En del av syftet i studien från Japan var att undersöka huruvida det fanns kulturella skillnader 

jämfört med andra länders förekomst av MSbP då Japan har ett billigt och lättillgängligt 

sjukvårdssystem. De konstaterade dock att incidensen saknar kulturell grund (Fujiwara et al., 

2008). 
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I vårdmiljön  

Brown et al. (2014) har i sin studie poängterat att via bloggarna får modern uppmärksamhet 

men drog slutsatsen att sjukvården kan använda bloggarna som verktyg i behandlingen/ 

diagnostiseringen.  

Ferrara et al. (2013) drog slutsatsen att tidig upptäckt är av största vikt för att säkerställa att 

barnet inte skadas eller riskerar att skadas på grund av diagnos och behandling av en icke 

existerande sjukdom. Även Bools et al. (1993) konstaterar att det var viktigt för barnet med 

tidig upptäckt, med bättre utfall ju yngre barnet var. De beskrev andra faktorer som påverkar 

utfallen i positiv riktning; en kortare placering i jourfamilj, tidig adoption, permanent 

placering i familjehem samt en kontinuerlig relation till socialsekreterare. Av de 21 barn som 

bodde med sin moder och ansågs ha en acceptabel situation hade största delen av de haft en 

kortare placering i jourfamilj (Bools et al., 1993). 

 

Denny et al. (2000) rapporterade stress bland barnläkare då de står för den slutgiltiga 

diagnosen av MSbP och utsätts för risker som övergrepp, stress och skepsis från familjen, 

samhället och kollegerna. Denny et al. (2000) menade vidare att denna misstänksamhet 

kunde minimeras genom grundlig bedömning, insamling av relevant bakgrundsinformation 

från flera källor och tydlig dokumentation. Ferrara et al. (2013) menade att det vore att 

föredra ett regionalt eller nationellt journalsystem för att kunna jämföra journalanteckningar 

från olika mottagningar och sjukhus. Alexander et al. (1990) beskrev i två av fallen att 

familjen hade valt att flytta på grund av misstanke om medicinsk barnmisshandel.  

 I fallen som Brown et al. (2014) granskade hade utredarna möjlighet att dagligen eller varje 

vecka jämföra bloggen med faktiska läkarbesök och journalanteckningar. Utredarna såg där 

att dessa föräldrar överdrev, förvrängde eller helt fabricerade resultat och de medicinska 

utlåtanden de fått under dessa besök.  

Sanders (1996) beskrev att regelbundna läkarbesök bör vara en del av den fortsatta 

vårdplanen.  

 

Fujiwara et al. (2008) beskrev att de vanligaste orsakerna till misstanke om MSbP var ovanlig 

sjukdomsbild och diskrepans angående information om sjukdom från skola och förälder.  

Denny et al. (2000) och Greiner et al. (2013) visade på att separation av moder och barn 

kunde leda till MSbP-diagnos.  Mer än 50% av fallen i studien från Japan (Fujiwara et al., 
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2008) bekräftades då barn och förövare separerades. I studien av Brown et al. (2014) 

bekräftades fallen genom att separera moder och barn samt via journalgranskning.  

I studien från Turkiet (Ozdemir et al., 2015) ställdes diagnosen genom att separera moder och 

barn i en majoritet av fallen. Till grund för diagnos låg även utvärdering av mor-barn-

relationen i alla fall utom ett, i 50% av fallen atypiska provresultat och i två av fallen 

användes videoövervakning. Studien av Hall et al. (2000) kunde med hjälp av  

videoövervakning bekräfta 13 av de 23 MSbP-fallen där diagnos annars inte hade kunnat 

ställas. I fyra av 23 fall kunde videoövervakning friskriva modern från misstanke.  

 

Ragaisis (2004) lyfter fram att sjuksköterskan i fallet använde sig av sin kompetens och 

intuition som kommer av erfarenhet och konsulterar barnskyddsteam för att få stöd i 

omvårdnaden. 

Ferrara et al. (2013) menade att ett multidisciplinärt team runt det utsatta barnet för MSbP 

möjliggör identifiering av dessa barn i tid. För att kunna sätta denna svåra diagnos så krävs 

ett multidisciplinärt teamarbete med kunskap om MSbP och samverkan med socialtjänst 

kring barnets säkerhet (Ozdemir et al., 2015; Sanders, M., 1996). Sanders (1996) betonar att 

barnets säkerhet måste säkerställas innan övriga åtgärder sätts in.  I studien från Japan 

betonades vikten av att socialtjänsten bör involveras mer för att minska dödsfallen (Fujiwara 

et al., 2008).  

Hall et al. (2000) använde sig av ett multidisciplinärt team bestående av läkare, 

sjuksköterskor, socialsekreterare och personer med kompetens inom risk- och 

säkerhetsfrågor. Detta team övervägde och beslutade om videoövervakning i misstänka 

MSbP-fall. Det primära målet var att skydda barnet. 

 

Greiner et al. (2013) föreslår att det av dem utarbetat screeninginstrument används för att 

rutinmässigt föra in medicinsk barnmisshandel som differentialdiagnos. De menar även att 

tidig konsultation med multidisciplinärt team kan begränsa onödiga medicinska procedurer 

och minska risken för samsjuklighet och död. 
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DISKUSSION 

Sammanfattning  

Resultatet visar samstämmighet av symtom hos barn som har utsatts för barnmisshandel via 

sjukvårdsinsatser (Alexander et al., 1990; Denny et al., 2001; Fujiwara et al., 2008; Greiner et 

al., 2013; Hall et al., 2000). Det konstateras även att långa sjukhusvistelser har en negativ 

påverkan på barnets sociala liv. (Bools et al., 1993; Denny et al., 2001; Fujiwara et al., 2008; 

Sanders, 1996) 

Det finns ett samband mellan mödrars psykiska ohälsa och barnmisshandel via 

sjukvårdsinsatser (Adshead & Bluglass, 2005; Alexander et al., 1990; Bools et al., 1994; 

Fujiwara et al. 2008; Ozdemir et al., 2015). Anknytningsmönster och mor-barn-relationen 

spelar en stor roll (Adshead & Bluglass, 2005; Ozdemir et al., 2015). Mödrarna har ett stort 

behov av uppmärksamhet och bekräftelse (Brown et al., 2014). Faktorer som kan påverka är 

familjesituation, passiva fäder och socioekonomisk bakgrund (Hall et al., 2000; Ozdemir et 

al., 2015; Sanders, 1996; Ragaisis, 2004). Kulturella skillnader kunde inte påvisas (Fujiwara 

et al., 2008). 

Konkreta verktyg för diagnostisering som hittades var screeninginstrument och 

videoövervakning (Greiner et al., 2013; Hall et al., 2000). Arbete i multidisciplinära team och 

samverkan som stöd för att kunna konsultera och säkerställa tidigt upptäckt är viktigt för att 

ge god omvårdnad och behandling till barnet (Fujiwara et al., 2013; Ozdemir et al., 2015; 

Sanders, 1996). Sjuksköterskans kompetens, intuition och erfarenhet har stor betydelse för 

omvårdnaden (Ragaisis, 2004) 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar samstämmighet av symtom hos barn som har utsatts för barnmisshandel via 

sjukvårdsinsatser och det kan konstateras att vanligast förekommande är anfall, apné och 

gastrointestinala besvär (Alexander et al., 1990; Denny et al., 2001; Fujiwara et al., 2008; 

Greiner et al., 2013; Hall et al., 2000). Det är ur omvårdnadssynpunkt alltid viktigt med 

grundlig bedömning och utredning av barnet. En stor del av bedömningsunderlaget ligger i 

förälderns berättelse och sjuksköterskan har det som utgångspunkt i vidare bedömning (Hall, 

2006). Det faktum att det är symtom som sjuka barn har gör det svårt att upptäcka när det är 

fabricerade symtom, därför behöver även barnets sjukdomshistoria, journalanteckningar samt 

provresultat utgöra en stor del av den vidare bedömningen (Denny et al., 2000). Att bedöma 

modern i förhållande till barnet kan indikera att något inte stämmer då föreliggande 
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litteraturstudie visar att otrygg anknytning och svag mor-barn-relation har upptäckts i fall av 

barnmisshandel via sjukvårdsinsatser (Adshead & Bluglass, 2005; Ozdemir et al., 2015). Att 

sjuksköterskan har kunskap, erfarenhet, intuition och förmåga att se med alla sinnen som Kari 

Martinsen beskriver i sin omsorgsfilosofi, är nödvändigt (1989). Trots tanken att föräldern 

kan ha skadat barnet kan upplevas främmande bör den finnas med (Dahlbo et al., 2017). Hall 

(2006) anser att barnmisshandel i större utsträckning än idag bör finnas med som 

differentialdiagnos, det screeninginstrument som Greiner et al. (2013) utvecklade skulle vara 

ett bra hjälpmedel. Oavsett skäl till symtom ska omvårdnad och säkerhet för barnet gå först 

(Hall et al. 2000; Ozdemir et al. 2015; Sanders, 1996). Då forskning visar att tidig upptäckt är 

av största vikt för att säkerställa att barnet inte skadas av behandling för en icke-existerande 

sjukdom (Ferrara et al., 2013) anser författarna att vården behöver ökad kunskap och 

medvetenhet om barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har under arbetets gång insett att moderns hälsa 

och sjukdomsbakgrund har en större betydelse än vad som först antogs då det finns ett 

samband mellan mödrars psykiska ohälsa och barnmisshandel via sjukvårdsinsatser (Adshead 

& Bluglass, 2005; Alexander et al., 1990; Bools et al., 1994; Fujiwara et al. 2008; Ozdemir et 

al., 2015). Därför blir det enligt författarna viktigt att även inkludera moderns sjukdomsbild i 

bedömningen av barnet. Resultatet visade även att samspelet och anknytningen mellan mor 

och barn kan ge viktiga ledtrådar i bedömningen. Precis som Ozdemir et al. (2015) vill 

författarna dock betona vikten av att se till barnets säkerhet och barnets bästa oberoende av 

moderns psykiska diagnos. Barnets bästa innebär att barnet ska tillförsäkras det skydd och 

den omvårdnad barnet behöver (UNICEF, 2009). 

 

Enbart två artiklar visade att en majoritet av förövarna hade vårdutbildning eller vårdande 

yrke, det vill säga inget större samband mellan medicinsk bakgrund och barnmisshandel via 

sjukvårdsinsatser hittades (Alexander et al., 1990; Hall et al., 2000) vilket motbevisade den 

förförståelse författarna hade innan datainsamlingen.  

 

Författarna var intresserade av se om det fanns kulturella skillnader, varför artiklar från olika 

delar världen inkluderades. Resultaten visar att det inte går att påvisa kulturella skillnader vad 

gäller barnmisshandel via sjukvårdsinsatser (Fujiwara et al., 2008) vilket är viktigt att ha med 

sig i bedömningen och omvårdnaden av barnet. Det fanns däremot en tydlig koppling mellan 

barnmisshandel via sjukvårdsinsatser och faktorerna låg socioekonomisk bakgrund, 
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familjesituation och passiva fäder (Hall et al., 2000; Ozdemir et al. 2015; Sanders, 1996; 

Ragaisis, 2004). Mödrarna upplevdes ha ett stort behov av uppmärksamhet och bekräftelse 

(Brown et al., 2014). När fäderna involveras så påverkar det fallen i positiv riktning och kan 

till och med vara en förutsättning för en god prognos (Bools et al., 1993; Sanders, 1996). 

Detta visar att familjefokuserad vård är en framgångsfaktor även i de fall där familjen inte 

fungerar optimalt, arbetssättet kan upplevas som en svår balansgång när barnet samtidigt 

måste skyddas (Wilson, McBride-Henry & Huntington, 2004).  

 

Ett barn som kommer in för vård av fabricerade symtom behöver inte sjukvårdsinsatserna 

men är i stort behov av omsorg och omvårdnad utifrån sin utsatta situation och den livsfara 

barnet utsätts för av sin vårdnadshavare (Falk, 2014). Detta talar för att sjuksköterskans 

kompetens, intuition och erfarenhet har stor betydelse för omvårdnaden. Martinsen (1986) 

uttrycker i sin omsorgsfilosofi att det inte räcker med teoretisk kunskap utan det krävs även 

praktik för att erhålla denna erfarenhet. Flera av de barn som dött genom barnmisshandel 

hade haft upprepade mindre incidenter fram till den dödliga (Hall, 2006). Detta belyser, 

enligt författarna, vikten av att noggrant läsa och samla in barnets sjukdomshistoria och 

journalanteckningar. Författarna till föreliggande arbete ser ett problem i att det i Sverige inte 

finns ett nationellt journalsystem då viktig information om barnet kan vara svår att få fram i 

de fall där familjer flyttar. Ferrara et al. (2013) föreslog i sin studie från Italien ett nationellt 

och regionalt journalsystem, vilket skulle vara önskvärt även i Sverige.  

 

Författarna konstaterar att barnmisshandel via sjukvårdsinsatser kräver mer av 

sjuksköterskans omvårdnad, då det nödställda barnet behöver en talesperson eftersom att 

ordinarie vårdnadshavare inte finns där för att främja barnets hälsa. Detta i enlighet med 

Martinsens (1989) omsorgsfilosofi som framhäver sjuksköterskans ställföreträdande praktik, 

vilket i fall av misshandel kan definieras som att skydda patienten mot övergrepp, vara en 

garant för omsorg och vara någon det utsatta barnet kan lita på.  

Det är viktigt att sjuksköterskan använder sig av sin kompetens, men även den intuition som 

kommer av erfarenhet. Sjuksköterskan behöver inte vara själv i besluten kring barnet, utan 

konsulterar andra kompetenser för att få stöd i omvårdnaden (Ragaisis, 2004). Kari Martinsen 

lyfter fram hur vi utvecklar erfarenhet i de situationer som vi är med om och utifrån de 

erfarenheterna kan förstå andra (Martinsen, 1989). Att lära av varandra är en förutsättning för 

bra vård och omsorg och genom ett väl fungerande arbete i vårdteamet blir patienten viktigast 

(Hjalmarsson, 2013). Att arbeta multidisciplinärt i samverkan med socialtjänst är en 
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förutsättning för att kunna konsultera och säkerställa tidigt upptäckt av barnmisshandel via 

sjukvårdsinsatser (Fujiwara et al., 2013; Ozdemir et al., 2015; Sanders, 1996).  Att vården har 

en bra relation med socialtjänsten är vital med tanke på den anmälningsskyldighet 

sjuksköterskan har enligt SoL (14 kap. 1§). I Sverige är det socialtjänsten som har 

huvudansvaret för barnskydd och det är deras roll att avgöra ifall misshandel föreligger och 

om barnet behöver omhändertas (Hall, 2006). Trots vetskap om det lagliga och etiska 

ansvaret att anmäla misstanke om barnmisshandel, anmäldes inte alla misstankar till 

socialtjänsten på grund av brist på information och stöd (Lines et al., 2016).  

 

De konkreta verktyg som hittades i litteraturstudien var screeninginstrumentet (Greiner et al. 

2013) och videoövervakning (Hall et al. 2000). En implementering av screeninginstrumentet 

skulle med största sannolikhet leda till att flera fall upptäcks i tid. Det skulle också kunna 

leda till insikten om att denna typ av misshandel existerar, vilket är ett viktigt första steg till 

tidig identifiering. Videoövervakning visade sig både kunna fria och identifiera fall av 

barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. Det är lika viktigt att kunna fria som att fälla och 

genom att använda sig av videoövervakning som ett diagnosinstrument blir detta möjligt.  

 

I flertalet fall var separation av förövare och barn nödvändigt för att bekräfta diagnosen 

(Brown et al., 2014; Denny et al., 2000; Fujiwara et al., 2008; Greiner et al., 2013; Ozdemir 

et al., 2015). Ur ett omvårdnadsperspektiv måste vi vara medvetna om att separation mellan 

mor och barn inte hjälper den ofta redan otrygga anknytningen (Wilson et al., 2004). Trots att 

det initialt är livsviktigt för barnet med en separation så visar den uppföljande studien av 

Bools et al. (1993) att återförening efter en kortare tid anses gynnsamt för barnet och 

familjen. Det finns alltid en risk för felbedömning av behovet att separera mor och barn, och 

det är viktigt att återförena dem i de fall där misstankarna inte kan styrkas (Hall, 2006). I det 

fortsatta omvårdnadsarbetet som sjuksköterska måste vi acceptera och förstå vikten av 

familjefokuserad omvårdnad även när familjen inte fungerar och om barnmisshandel via 

sjukvårdsinsatser har förekommit.  

Metoddiskussion 

Styrkan i en systematisk litteraturstudie är att den möjliggör summering av den kunskap som 

finns inom ämnet, samt att det utifrån etiska och praktiska skäl är mest lämpligt (Polit & 

Beck, 2014).  
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Sökningar gjordes i PubMed, PsycINFO samt CINAHL, detta genererade ett stort sökresultat, 

vilket var en styrka då det säkerställde ett tillräckligt underlag. De artiklar som slutligen 

valdes ut lästes systematiskt av båda författarna, detta gav en bra grund för analys. Två 

artiklar som inte besvarade syftet exkluderades. Artiklarna var peer reviewed, vilket ansågs 

vara en kvalitetssäkring och en styrka i litteraturstudien. Inkluderade artiklar bestod av 

kvalitativa och kvantitativa studier samt fallstudier. Fallstudier inkluderades som 

komplement och för att ge en djupare kunskap om det utsatta barnet, vårdnadshavaren och 

vården. En svaghet i föreliggande litteraturstudie är inkludering av fallstudier, vilka har ett 

lägre bevisvärde samt en svårighet att generalisera resultatet (Polit & Beck, 2014) vilket kan 

påverka kvaliteten. De valda fallstudierna ansågs av författarna ha en medelhög kvalitet då de 

inte gick att kvalitetsgranska på samma sätt som originalartiklarna. Fallstudierna tillförde 

sjuksköterskeperspektiv, inblick i specifika fall, kulturella skillnader och likheter och 

behandlingsmetoder som inte på samma sätt framkommit i övriga artiklar.  

Intervallet 1990-2017 valdes för att uppnå tillräckligt underlag för att besvara syftet. 

Sökningen genererade en stor mängd artiklar och genomläsning och bearbetning gav ett bra 

underlag med artiklar av medelhög till hög kvalitet för att besvara syftet. Svagheten i det 

långa intervallet var risk för inkludering av inaktuell forskning. Åldern på artiklarna hade 

dock inte någon större inverkan på resultatet då senare forskning inte visar på att det 

framkommit något som förkastar de tidigare artiklarnas slutsatser. Det finns ingen motsägelse 

mellan äldre och nyare forskningen i form av symtom, diagnos och behandling, det som 

skiljer dem åt är terminologin. 

Genom att inkludera artiklar från olika delar av världen kunde vi undersöka kulturella 

likheter och skillnader.  

Samtliga artiklar var skrivna på engelska då sökningarna inte genererade artiklar skrivna på 

svenska. En svaghet i föreliggande studie är viss risk för språkliga missförstånd, då engelska 

inte var modersmål för författarna. Artiklarna studerades därför systematiskt för att minimera 

risk för språkliga missförstånd samt ge en djupare förståelse för varje artikel för att på ett 

korrekt sätt kunna analysera resultatet.  

 

Kvalitetsgranskning gjordes utifrån mallar för kvalitativa samt kvantitativa studier (Forsberg 

& Wengström, 2013) för att säkerställa granskningens kvalitet. Mall för granskning av 

fallstudier saknades, men genom att anpassa mallen för kvalitativa studier kunde 

kvalitetsgranskningen genomföras  (Bilaga 1).  
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För att inkluderas skulle artiklarna ha tillstånd från en etisk kommité eller ha noggranna 

etiska överväganden. Sju av 13 inkluderade artiklar hade tydligt redovisat godkännande eller 

fört ett etiskt resonemang. De artiklar som inte tydligt har detta anser författarna kan 

inkluderas ändå på grund av artikelns utformning och tidskriftens etiska krav. 

Originalartiklarna omfattade ingen klinisk kontakt med barn varför författarna anser det 

tillräckligt att artiklarna uppfyller ovanstående ställda kriterier samt att de vid 

artikelgranskningen visade på medelhög eller hög kvalitet.  

Författarna anser mot bakgrund av den forskning som framkommit i de valda artiklarna att 

det behövs mer klinisk forskning och fortsatt utvecklande av rutiner och riktlinjer i Sverige 

för screening och samverkan inom området barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. Detta för 

att säkerställa förutsättningarna för att barnet ska få den bästa omvårdnaden i fall där barnet 

utsatts för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser.  

Kliniska implikationer 

Verktyg och förutsättningar finns för att förebygga och upptäcka barnmisshandel via 

sjukvårdsinsatser, men det behövs vidare forskning inom svensk sjukvård för ökad kunskap 

och förståelse.  

För att upptäcka barnmisshandel via sjukvårdsinsatser krävs kunskap om olika tecken och 

varningssignaler. Föreliggande litteraturstudie visar på behov av att höja kunskapsnivån via 

utbildnings- och fortbildningsinsatser.  

Vidare kan man se att bristande rutiner och riktlinjer skapar osäkerhet, varför tydliga 

styrdokument bör utarbetas. 

För att möjliggöra användning av ny forskning, exempelvis screening för barnmisshandel via 

sjukvårdsinsatser, krävs att det implementeras på ett patientsäkert sätt.  

Slutsats 

För att ge den bästa omvårdnaden till barn i fall där förälder/vårdnadshavare utsätter barnet 

för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser krävs specifika förutsättningar. Genom teamarbete 

och samverkan ges en möjlighet att konsultera och säkerställa tidig upptäckt vilket är viktigt 

för att ge god omvårdnad till barnet. En slutsats som kan dras är att sjuksköterskans 

kompetens, intuition och erfarenhet har stor betydelse för omvårdnadens utformning.  

Det krävs ökad kunskap kring symtom och sjukdomsbild hos barnet vilka förekommer vid 

barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. Det krävs även en medvetenhet om att moderns 

psykiska tillstånd samt att mor-barn-relationen har direkt inverkan i fall av barnmisshandel 
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via sjukvårdsinsatser. Ett nationellt journalsystem, användning av videoövervakning och 

implementering av screeninginstrument skulle med största sannolikhet leda till att fler fall av 

barnmisshandel via sjukvårdsinsatser upptäcks i tid. Det skulle även leda till större insikt om 

att denna typ av misshandel existerar. 

Författarna anser att det krävs mer forskning om och samverkan kring barn som utsätts för 

barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. 
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BILAGA 1.  

Kvalitetsgranskningsmallar (Forsberg & Wengström, 2016) 

Checklista för kvalitativa artiklar  

* Frågan ej relevant för fallstudier 

 

A. Syftet med studien?  

 

Vilken kvalitativ metod har använts?  

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

Ja            Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterer ska vara beskrivna)  

Ja            Nej  

 

Var genomfördes undersökningen?  

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Vilken urvalsmetod användes?  

Strategiskt urval  

Snöbollsurval 

Teoretiskt urval 

Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund). 

 

Är undersökningsgruppen lämplig?  



 

Ja          Nej 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)?  

Ja          Nej  

Beskriv:  

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  

Beskriv:  

 

Ange datainsamlingsmetod:  

Ostrukturerade intervjuer 

Halvstrukturerade intervjuer 

Fokusgrupper 

Observationer 

Video-/bandinspelning 

Skrivna texter eller teckningar  

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja         Nej  

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? * 

Ange om:  

Teman är utvecklade som begrepp 

Det finns episodiskt presenterade citat 

De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

Svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: * 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja      Nej  



 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja      Nej  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja      Nej 

Finns det stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja      Nej  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?* 

Ja      Nej  

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat 

av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?* 

Ja      Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? * 

Ja      Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja      Nej  

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja      Nej  

Diskuteras metodologiska briser och risk för bias? * 

Ja      Nej  

Finns risk för bias? * 

Ja      Nej  

 

Vilken slutsats drar författaren? * 

 

Håller du med om slutsatserna? * 

Ja     Nej  

Om nej, varför inte? * 

 

Ska artikeln inkluderas?  

 

 

 



 

 

 

Checklista för kvantitativa artiklar -RCT (randomiserade kontrollerade studier) * 

* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidensbased Nursing, 

University of 

York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, University of Manchester, 1998.  

 

A. Syftet med studien? 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja    Nej 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja    Nej 

 

B. Undersökningsgruppen 

 

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja    Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

När genomfördes undersökningen? 

 

Är powerberäkning gjord? 

Ja      Nej 

 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

 



 

Vilket antal inkluderades i experimentgruppen (EG) respektive kontrollgruppen 

(KG)? 

EG =  

KG = 

 

Var gruppstorleken adekvat? 

Ja    Nej 

 

C. Interventionen 

 

Mål med interventionen? 

 

Vad innehöll interventionen? 

 

Vem genomförde interventionen? 

 

Hur ofta gavs interventionen? 

 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

 

 

D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja    Nej 

 

Var validiteten diskuterad? 

Ja    Nej 

  

E. Analys 

 

Var demografiska data liknande i EG och KG? 

Ja    Nej 

 

Om nej, vilka skillnader fanns? 



 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

 

Kan bortfallet accepteras? 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja    Nej 

 

Om nej, varför inte? 

 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 

Ja     Nej 

Om ja, vilka variabler? 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

Instämmer du? 

Ja     Nej 

 

F. Värdering 

 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja   Nej 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja    Nej 

 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? 

Ja     Nej 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja     Nej 



 

 

Motivera varför eller varför inte! 

Checklista för kvantitativa artiklar - Kvasi-experimentella studier * 

* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidensbased 

Nursing, 

University of York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, University of Manchester, 

1998.  

 

A. Syftet med studien? 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja    Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja    Nej 

 

B. Undersökningsgruppen 

 

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 

Randomiserat urval 

 

Obundet slumpmässigt urval 

 

Kvoturval 

 

Klusterurval 

 

Konsekutivt urval 

 

Urvalet är ej beskrivet 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja   Nej 



 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

 

C. Mätmetoder 

 

Vilka mätmetoder användes? 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja   Nej 

 

Var validiteten diskuterad? 

Ja   Nej 

 

D. Analys 

 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja    Nej 

 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja   Nej 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja    Nej 

 

Om nej, varför inte? 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 



 

Ja    Nej 

 

Om ja, vilka variabler? 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

Instämmer du? 

Ja    Nej 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja    Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja    Nej 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja    Nej 

 

Motivera varför eller varför inte! 

  



 

BILAGA 2.  

 

Tabell 2. Artikelöversikt 

Författar

e, år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Adshead, 

G. & 

Bluglass, 

K.,  

2003, 

Storbritta

nnien 

Attachment 

representatio

ns in 

mothers with 

abnormal 

illness 

behaviour by 

proxy.  

Att beskriva 

anknytnings

mönster i en 

fallstudie-

serie hos 

mödrar med 

MSbP. 

Kvalitativ 

design. 

 

Intervjuer.  

67 (18) Av 67 mödrar hade 31 (46%) trauman sen barndomen och 19 (24%) hade 

varit med om trauman i vuxen ålder. 30 (54%) hade varit sjuka eller 

skadade i barndomen och 16 (24%) minns en familjemedlem som var 

sjuk. 36 (54%) hade varit med om smärtsamma förluster som barn eller i 

vuxen ålder. 

AAI-intervjun visar att 85% av mödrarna kategoriserats som otrygga i sin 

anknytning. 

Hög 

Alexander, 

R., Smith, 

W. & 

Stevenson, 

R.,  

1990, USA 

Serial 

Munchausen 

syndrome by 

proxy 

Att gå 

igenom 

patientfall i 

familjer där 

fler än ett 

barn var 

drabbade av 

MSbP. Att 

beskriva 

patientfallens 

egenskaper. 

Fallstudie med 

kvalitativ 

ansats.  

5 familjer, 18 

barn. (0) 

Studien visar att MSbP kan upprepas i samma eller liknande form med 

syskon. 

Studien visade att 4 av 5 förövare hade en yrkesbakgrund inom vården, 4 

av 5 förövare visade symtom på Munchausen syndrome, 4 av 5 förövare 

hade tidigare erhållit psykiatrisk behandling och 3 av 5  förövare hade 

begått suicidförsök.  

Förnekelse av MSbP förekom i majoriteten fallen, en moder erkände efter 

4 års behandling.  

Medel 



 

Bools, 

C.N., 

Neale, B.A. 

& 

Meadow, 

S.R.,  

1993, 

Storbritan

nien. 

Follow up of 

victims of 

fabricated 

illness 

(Munchause

n syndrome 

by proxy). 

Att 

rapportera 

om 

uppföljninge

n hos de barn 

som har 

blivit utsatta 

för 

medicinsk 

misshandel. 

Kvalitativ 

design.  

 

Intervjustudie 

samt 

journalgranskni

ng.  

54 (0) 30 barn bodde kvar med mamman, varav det förekom misstanke om 

fortsatt fabrikation eller andra missförhållanden hos 18 av dessa barn. 

27 av 54 barn hade någon form av störning eller annan svårighet. 

Oro över förhållanden mellan mor och barn förekom i 3 av 54 fall.  

Studien ger intryck av att de barn som var yngre när de drabbades hade en 

större chans att återhämta sig från sina svårigheter 

Hög 

Bools, C., 

Neale, B. 

&Meadow,

R.,  

1994, 

Storbritan

nien 

Munchausen 

syndrome by 

proxy: A 

study of 

psychopathol

ogy. 

Att 

undersöka 

den psykiska 

statusen på 

en grupp 

mödrar som 

har 

framkallat 

sjukdom hos 

sina barn. 

Kvalitativ 

design.  

 

Journalgranskni

ng och 

intervjuer.  

47 (9) Författarna visar sambandet mellan typ av induktion/framkallning av 

symptom och moderns psykiatriska problem. 

17 av 19 hade någon form av psykiska problem under tiden då 

misshandeln skedde. 

15 mödrar uppgav känslomässig misshandel och försummelse under 

barndomen 

Medel 

Brown, 

A.N., 

Gonzalez, 

G.R, 

Wiester, 

R.T, 

Care taker 

blogs in 

caregiver 

fabricated 

illness in a 

child: A 

Att gå 

igenom och 

beskriva tre 

bloggar 

drivna av 

MSbP-

Kvalitativ 

design. 

 

Journalgranskni

ng i bredd med 

förälders blogg. 

3 (0) Bloggarna uppvisade gemensamma teman: Förvrängningsmönster, 

upptrappningsmönster, uppmärksamhetsmönster, att visa upp sina barn för 

en ”publik”, en attityd gentemot vårdgivaren samt insamlingar och 

välgörenhet. 

I genomgångna fallen hade utredarna möjlighet att direkt jämföra bloggen 

med läkarbesök och journalanteckningar och det framkom att dessa 

Hög 



 

Kelley, 

M.C. & 

Feldman, 

K.W., 

2014, USA. 

window to 

the 

caretaker’s 

thinking? 

mödrar samt 

jämföra dem 

med barnets 

journal, för 

att undersöka 

om det kan 

vara en källa 

till 

information. 

föräldrar överdrev, förvrängde och hittade på symtom, resultat och 

läkarutlåtanden.  

Studien påvisade att bloggarna var ett bra underlag till utredningar kring 

dessa familjer. 

 

Denny, 

S.J., 

Grant, 

C.C. & 

Pinnock, 

R.,  

2001,  

Nya 

Zeeland. 

Epidemiolog

y of 

Munchausen 

syndrome by 

proxy in 

New 

Zealand. 

Att 

undersöka 

prevalensen 

av MSbP i 

Nya Zeeland 

samt att 

beskriva 

epidemiologi

n.  

Både kvalitativ 

& kvantitativ 

design. 

 

Enkätstudie 

med 

uppföljande 

telefonintervju. 

148 (8) Totalt 47 fall av MSbP identifierades. 

Prevalensen är 2,0/200 000.  

Mamman var misstänkt i alla fallen.  

Medelåldern för diagnos hos barnet var 2,7 år och det tog i snitt 7 

månader att ställa diagnosen.  

10 st barn hade en underliggande kronisk sjukdom. Enligt denna studie 

ökar risken för MSbP när barnet är i behov av sjukvården tidigt i livet. 

 

Medel 

Ferrara, 

P., Vitelli, 

O., 

Bottaro, 

G., Gatto, 

A., 

Liberatore

, P., 

Factitious 

disorders 

and 

Munchausen 

syndrome: 

The tip of 

the iceberg. 

Att 

undersöka 

prevalensen 

av “factitious 

disorders”, 

Munchausen 

syndrome” 

och MSbP.  

Kvalitativ 

design.  

 

Journalgranskni

ng. 

751 (ej 

redovisat) 

MSbP hittades hos 4 av 751 patienter. Prevalensen räknades till 0,53%.  

Medelåldern för diagnos hos barnet var 10,5 år och det tog i snitt 10,3 

månader att ställa diagnosen. 

 

Medel 



 

Binetti, P. 

& Stabile, 

A.,  

2013, 

Italien 

Fujiwara, 

T., 

Okuyama, 

M., 

Kasahara, 

M. & 

Nakamura

, A.,  

2008, 

Japan. 

Characteristi

cs of 

hospital-

based 

Munchausen 

syndrome by 

proxy in 

Japan. 

Att 

undersöka 

egenskaper 

hos offer och 

förövare 

samt mönster 

vid MSbP i 

Japan, som 

har en 

jämförelsevis 

mer 

lättillgänglig 

vård. 

Kvantitativ 

design.  

 

Enkätstudie. 

21 (0)  21 fall av MSbP identifierades. 

Medelålder för diagnos hos barnet var 4,6 år och misshandeln pågick i 

genomsnitt 22,8 månader. 

90,5 % av förövarna var modern.  

Ingen av förövarna i studien hade eller hade haft vårdyrke.  

Fysiska symtom förekom i 57,5 % av fallen, vanligast var symtom från 

mag-tarmkanalen. Psykiska symtom förekom i 23,8 % av fallen där 

beteendemönster- och problem var det vanligaste symtomet.  

Mer än hälften av fallen bekräftades när mamman och barnet separerades. 

57,1% stannade med sina familjer efter upptäckten av MSbP, två av dessa 

dog.  

Hög 

Greiner, 

M.V., 

Palusci, 

V.J., 

Keeshin, 

B.R., 

Kearns, 

A 

preliminary 

screening 

instrument 

for early 

detection of 

medical 

child abuse. 

Att beskriva 

ett utvecklad 

screening-

instrument 

för att tidigt 

upptäcka 

medicinsk 

misshandel 

Kvantitativ 

design.  

Retrospektiv. 

 

Utformning och 

test av 

screening-

instrument med 

Ej relevant. Av screeninginstrumentets ursprungliga 46 punkter visade 26 stycken 

statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. 15 av dessa inkluderas i 

screeninginstrumentet efter ett ROC-test.  

Vid test av det framtagna screeninginstrumentet diagnostiserades 18 av 19 

fall av medicinsk misshandel och 17 av kontrollgruppens 389 fall.    

 

Medel 



 

S.C. & 

Sinal, S.H.,  

2013, USA 

hos barn på 

sjukhus. 

kontroll- och 

interventionsgr

upper. 

Det mest förutsägbara för diagnos var att symtomen försvann när 

föräldern var borta, hade fått vård på mer än ett sjukhus eller varit hos mer 

än en specialist.  

Det mest förutsägbara draget hos föräldern var en egen historia av 

barnmisshandel, Munchausen syndrome eller psykisk sjukdom. 

Mindre förutsägbara punkter som inte visade statistisk signifikant skillnad 

från kontrollgruppen var om tidigare syskon hade dött och om barnet legat 

på sjukhus i mer än 30 dagar. 

Hall, D.E., 

Eubanks, 

L., 

Meyyazha

gan, S., 

Kenney, 

R.D. & 

Johnson, 

S.C.,  

2000, USA. 

Evaluation 

of covert 

video 

surveillance 

in the 

diagnosis of 

munchausen 

syndrome by 

proxy: 

Lessons 

from 41 

cases. 

Att utreda 

huruvida 

videoövervak

ning kan 

hjälpa att 

diagnostisera 

MSbP och att 

beskriva 

egenskaperna 

hos 

familjerna 

där MSbP 

förekommer. 

Kvalitativ 

design.  

 

Journalgranskni

ng och 

observation.  

41 (0) 41 patienter videoövervakas och efter en översikt så kunde 23 klassas som 

säkra MSbP-fall. 

I 13 av 23 fall så var videoövervakning nödvändig för att kunna ställa 

diagnosen. Videoövervakning pågick i snitt 3 dagar och diagnos kunde 

ställas därefter.  

Alla förövare var mödrar. 

45% erkände efter konfrontation med övervakningsmaterialet.  

Studien visade att 55% av förövarna arbetade/hade arbetat inom vården 

och 25% jobbade inom förskola/skola. 

7 av 23 barn hade en diagnostiserad sjukdom. 

Videoövervakning med ljudinspelning avslöjade mödrar då de ljög för 

släktingar och beordrade sitt barn att falsifiera symtom.  

Man kunde med hjälp av videoövervakning utesluta MSbP.  

Hög 

Ozdemir, 

F.D., 

Yalcin, S. 

S., Akgül, 

S., Evinc, 

Munchausen 

by proxy 

syndrome: A 

case series 

Att beskriva 

egenskaperna 

hos offer och 

förövare i en 

Kvalitativ 

design. 

 

Kliniska 

intervjuer.  

5 (0) Medelåldern för diagnos hos barnet var 9 månader och det tog i snitt 7,5 

månader att ställa diagnosen.  

Sjukdomsbilden hos barnen var återkommande apné, kronisk abscess, 

hypoglykemi, hematemes, blödningar, oförmåga att gå och sexuellt 

överfall. I 4 fall fanns det syskon med liknande symtom. 

Medel 



 

G. S., 

Karhan, 

A., 

Karadag, 

F., 

Odabasi, 

B. A., 

Teksam, 

Ö., Yildiz, 

… & Kale, 

G.,  

2015, 

Turkiet 

study from 

Turkey. 

serie av 

MSbP-fall. 

Misstanke om MSbP pga; ovanliga labresultat, där fynden inte stämde 

överens med barnets sjukdomshistoria eller var inte möjligt 

fysisk/psykiskt, förändringar i anamnesen och symtom som försvann när 

barnet inte var med sin förövare. 

Flera fall uppvisade problem med anknytningen.  

Alla familjer kom från en lägre socioekonomisk bakgrund, en patriarkal 

miljö och någon slags äktenskaplig konflikt.  

De flesta fäder var frånvarande eller passiva under sjukdomsprocessen. 

Ragaisis, 

K.,  

2004, 

Storbritan

nien. 

When the 

system 

works: 

Rescuing a 

child from 

Munchausen

’s syndrome 

by proxy. 

Att illustrera 

hur en 

välkoordiner

ad personal 

samt en bra 

relation 

mellan 

sjuksköterska

n och 

patienten kan 

ge en 

förbättrad 

behandling 

Fallstudie med 

kvalitativ 

ansats.  

Ej relevant. Studien framhåller att det som sjuksköterska är viktigt att ha sunt förnuft, 

och använda sig av den intuition och klinisk blick för omvårdnad som 

erfarenhet ger.  

För att uppnå maximal säkerhet och adekvat och respektfull vård till både 

barnet och föräldern är det viktigt att sjuksköterskan har bra 

kommunikationsförmåga, omvårdnadsfärdigheter och erfarenhet av 

teamarbete.  

Fall av MSbP bör behandlas i ett större sammanhang med 

multidisciplinära team. 

Medel  



 

Sanders, 

M.J.,  

1996, USA. 

Narrative 

family 

treatment of 

Munchausen 

by proxy: A 

successful 

case. 

Att beskriva 

ett patientfall 

där en 

“treatment 

and 

management 

model” gav 

ett bra utfall.  

Fallstudie med 

kvalitativ 

ansats. 

 

 

Ej relevant. Studien förklarar en modell som visar på att inte alla MSbP-fall är 

obehandlingsbara. Familjebehandling vid MSbP kan vara framgångsrik. 

Barnets säkerhet sätts i första rummet, därpå följer ett informationsmöte 

med föräldrarna där syftet inte är att straffa utan informera, varefter man 

bedömer föräldrarnas förmåga att ta sig an en hälsohistoria istället för en 

sjukdomshistoria.  

Ett multidisciplinärt team deltar i informationsmötet och den fortsatta 

behandlingen.  

I de fall där det finns en sjukdomsinsikt och stöd från övriga 

familjemedlemmar gör man upp en målbild och planering för att främja 

familjens hälsohistoria. 

Studien rekommenderar att barnen blir utredda och får en adekvat 

vårdplan med enskild terapi samt terapi med familjen för att bygga upp en 

hälsosam förälder-barn-relation.   

Studien omfattar ett framgångsrikt fall där denna behandlingsmetod har 

använts.   

Medel 
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