
 
 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Vårdvetenskap 
 
 

 

 

Sjukvårdspersonalens uppfattning om 
anmälningsplikten enligt SoL kap 14 1§ 

 

 

 

 

 

 

Författare:     Handledare: 
Helene Karlsson    Doris Hägglund 
Ann-Christin Zandén     

Examinator:
 Helena Lindstedt
  
   

 
Uppsats i vårdvetenskap, 15 hp 
Grundnivå, 2013 



 
 

SAMMANFATTNING 
Syftet med studien var att beskriva kunskapsnivån och inställningen hos sjuksköterskor och 

läkare på en intermediärvårdsavdelning inför att göra en anmälan om omsorgssvikt enligt 

Socialtjänstlagen kap 14 1§. Ytterligare syfte med studien var att beskriva upplevelsen vid 

handläggandet kring att göra en anmälan enligt SoL. En beskrivande kvantitativ design 

användes. Metod: Enkätformulär som besvarades av 30 sjuksköterskor och 20 läkare. 

Resultat: Läkare och sjuksköterskor har inte tillräckligt god kunskap om SoL, inte heller kring 

rutinerna att göra en anmälan. De har god kunskap om vad omsorgssvikt är men frågar inte 

alltid om det finns minderåriga barn hemma vid vård av t.ex suicidala patienter och då kan 

omsorgssvikt lätt missas. Vanligaste skälet till utebliven anmälan är okunskap om lagen och 

bristande rutiner. Ytterligare ett skäl är att sjuksköterskorna inte alltid får stöd från läkare. 

Slutsatsen av denna studie visar att kunskapen om och rutinerna kring anmälan enligt SoL 

brister. Riktlinjer bör efterföljas och utbildning bör ske kontinuerligt. Var och en är skyldig att 

anmäla vid misstanke om att minderåriga barn far illa, vilket betyder att sjuksköterskorna inte 

behöver läkarnas stöd vid en anmälan.   
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SUMMARY 

The aim of the study was to describe the level of knowledge and attitude of nurses and doctors 

on a unit with high level of care, before making a complaint about the care failure according 

to the law of social service chapter 14 § 1. A further aim of the study was to describe the 

experience of procedures to make a notification according to the law of social service. The 

design is a descriptive quantitative design. Method: questionnaire that was answered by 30 

nurses and 20 doctors. Results: Doctors and nurses do not have sufficient knowledge of the 

law of social service, nor about the procedures to make a complaint. They have good 

knowledge of what neglect is but not always ask if there are minor children at home in the 

care of such as suicidal patients and then neglect easily missed. Most common reason for 

failure to notify is ignorance of the law and inadequate procedures. Another reason is that 

nurses do not always get support from doctors. The conclusion of this study show that 

knowledge and routines for notification under the law of social service shortcomings. 

Guidelines should be followed and training should be ongoing. Everyone is obliged to report 

cases of suspected underage children from harm, which means that nurses do not have 

doctors' support in a notification. 
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BAKGRUND 

Ämnet till uppsatsen har kommit till under författarnas verksamma år som sjuksköterskor på 

en intermediärvårdsavdelning (IMA, en avdelning där patienter vårdas som har ett ökat 

övervakningsbehov), på ett sjukhus i Mellansverige. Författarna har vid ett flertal tillfällen 

under de senaste åren kommit i kontakt med suicidala, drogpåverkade eller patienter med våld 

i nära relationer där de har varit skyldiga att göra en anmälan om att barn far illa enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) kap 14 1§ (SFS 2001:453). Det kan förväntas att sjukvårdspersonal 

har god kunskap om SoL. Med god kunskap menar författarna att man känner till lagen och 

dess innebörd. Osäkerhet hos läkare och sjuksköterskor när och om en anmälan borde göras är 

en av huvudanledningarna till studien.  

 

När en sjuksköterska eller läkare ska göra en anmälan på IMA används en specifik 

anmälningsblankett. Den har flera anmälningsalternativ beroende på orsak till vård, såsom 

droger/alkohol, suicidförsök, misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt. Enligt 

författarnas kliniska erfarenhet så är den vanligaste orsaken till anmälan enligt SoL på IMA 

omsorgssvikt. Omsorgsvikt kan bland annat innebära att barnet utsätts för bristande tillsyn, 

ser föräldrar drogpåverkade eller lever i en familj där våld förekommer. Det kan även 

innebära att en vårdnadshavare inkommer till sjukhuset suicidal eller drogpåverkad och blir 

inlagd på IMA för övervakning och har minderåriga barn hemma. I dessa situationer är det 

sjukvårdspersonalens skyldighet att stå upp för de minderåriga och göra en anmälan.  

 

Både läkare och sjuksköterskor bör ha SoL i åtanke när en person läggs in på sjukhuset för till 

exempel övervakning efter en suicidal handling eller efter en misshandel. De skall alltid 

tillfrågas om det finns minderåriga barn hemma. Finns minderåriga barn skall det göras en 

anmälan oavsett om det finns en granne eller mor/farförälder hemma hos barnet/barnen. En 

anmälan kan vara en mycket viktig del i en eventuell utredning som socialnämnden gör. 

Anmälan som kommer från IMA kan vara den sista livsavgörande pusselbiten som läggs för 

att barnet ska få en trygg uppväxt och barndom. 

 

Konventionen om barns rättigheter 

År 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barns rättigheter. Det står där att 

barns bästa alltid ska komma i första rummet då beslut ska fattas i frågor som rör barn. Det 
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framgår i konventionen att det är föräldrarna som har det grundläggande ansvaret för sina 

barns utveckling. Konventionsstaterna ska ge adekvat stöd till föräldrar för att de ska kunna 

garantera barnens rättigheter som de är författade i barnkonventionen. Sverige har använt 

Barnkonventionen som grund då de har författat lagtexter för att de rättigheter som barn har 

enligt konventionen ska stämma överens med vår lagstiftning. SoL kap 14 1§ bygger på 

barnkonventionen (FN, 1989). 

 

Omvårdnadsteori 

I Kari Martinsens omvårdnadsteori (Martinsen, 2003) beskrivs omsorgen som det centrala i 

vårdarbetet. Omsorg innefattar en förståelse för andra människor som utvecklas genom att 

sätta sig in i patienters olika situationer. Det är viktigt att inte glömma bort att fråga om 

patienten som vårdas har minderåriga barn hemma. Sjuksköterskan ska sträva efter ett 

engagemang med lyhördhet som tar hänsyn till patientens och dennes familjs situation 

(Kirkevold M, 1994). Martinsen skriver att det ställer stora krav på sjukvårdspersonal att 

utifrån en korrekt bedömning av situationen kunna växla mellan närhet och distans. I aktuell 

studie benämns närhet i samband med snabba beslut för patienten och distans med omsorgen 

om familjen.  Detta passar in på personal som arbetar på berörd intermediärvårdsavdelning, 

där det ibland behövs snabba beslut och det även kan behövas omsorg av familjen. Omsorgen 

om de barn som far illa blir en konkret handling när läkare eller sjuksköterskor gör en 

anmälan vid omsorgssvikt (Kirkevold, 1994). 

 

Definition av omsorgssvikt 

Begreppet ” barn som far illa” används inom hälso- och sjukvården och gäller bland annat 

barn som utsätts för brister i omsorgen av sina föräldrar (Socialstyrelsen, 2012).  

Omsorgssvikt är enligt Lundén (2010) när föräldrar eller de, som har omsorgen om barnet, 

skadar det fysiskt och/eller psykiskt eller försummar det så att barnets hälsa och utveckling är 

i fara. Omsorgssvikten består av en allvarlig dysfunktion i föräldraförmågan och en väsentlig 

störning i föräldra- barn relationen. Graden av känslomässig otillgänglighet hos föräldrarna 

tycks höra samman med var gränsen går mellan sviktande omsorg och omsorgssvikt 

Sviktande omsorg innebär att omsorgen om barnet sviktar men är tillräcklig, till skillnad från 

omsorgssvikt som uppstår när föräldrar inte fullgör den uppgift de har att ge sina barn 
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tillräcklig fysisk och psykisk omsorg. Detta kan ofta leda till desorganiserad anknytning hos 

barnet, vilket sedan i sin tur är en fara för barnets hälsa och utveckling (Lundén 2000, 2010)  

Det är föräldrarna, i egenskap av vårdnadshavare, som i första hand ansvarar för sina barns 

uppfostran, vård och tillsyn (Ljusberg 2008). Den som gör sig skyldig till att barn lever i 

missförhållanden är just ofta en förälder eller annan vårdnadshavare och oavsett hur kvalitén 

på relationen är till föräldrarna, så knyter sig barn ändå an till just sina föräldrar (Lundén, 

2000). Om ett barn ska lära sig att lösa olika uppgifter på ett bra sätt krävs att någon i 

omgivningen kan vägleda barnet. Hur bra detta görs är avgörande för vilken förmåga barnet 

får att ta sig igenom svårigheter senare i livet. En bra grund leder till att förutsättningarna blir 

bättre och risken att man utvecklar ett riskfyllt beteende inte är lika påtagligt som om man inte 

har fått tydlig och bra vägledning genom de olika stadierna i sin uppväxt (Lundén, 2000).  

 

Att ignorera barns behov, sätta dem i oövervakade farliga situationer eller göra så att de 

känner sig värdelösa eller dumma, oavsett vilken typ av barnmisshandel, är resultatet en 

allvarlig känslomässig skada. Sjuksköterskor har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa, 

även de som arbetar med vuxna patienter där barnen inte syns (Crisp & Lister, 2004). Barn 

som far illa vid t.ex omsorgssvikt, misshandel, droger och suicidförsök förekommer i alla 

samhällsklasser oavsett etnisk, ekonomisk bakgrund och i olika familjesituationer (Nayda, 

2004). 

 

Anmälningsplikten 

Bestämmelser för vissa myndigheter och yrkesutövare att anmäla till Socialnämnden vid 

misstanke om att ett barn far illa, eller riskerar att fara illa, har en lång tradition i svensk 

lagstiftning (Socialstyrelsen 2004). Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) är tydlig med att 

yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården har anmälningsplikt vid misstanke om att barn 

far illa. Det behövs inga bevis utan det räcker med misstanke för att vara ålagd att göra en 

anmälan till socialtjänsten. All sjukvårdspersonal måste oberoende av Offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) följa Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

I socialtjänstlagen står följande ”Var och en som får kännedom om något som kan innebära 

att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till myndighet. 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- 

och sjukvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 
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kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 

Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter”(SFS 2001:453). 

Skyldigheten att anmäla är absolut och ovillkorlig och får inte bli föremål för övervägande av 

den anmälningsskyldige. Även svårbedömda och obestyrkta uppgifter ska anmälas om det 

tyder på att ett barn kan vara i behov av hjälp eller stöd från socialnämndens sida. För de som 

arbetar inom hälso- och sjukvård gäller anmälningsplikt även om man bara möter barnen 

indirekt, t.ex i mötet med en missbrukande eller psykiskt sjuk mamma eller pappa.  

Om en myndighet eller enskild tjänsteman underlåter att anmäla trots att det är befogat anses 

det som tjänstefel enligt Brottsbalken (SFS 1962:700).  

 

Det är barnets behov som skall vara utgångspunkten i en anmälningssituation. 

Anmälningsskyldigheten avser omständigheter som antingen kan kopplas till barnets miljö 

eller barnets eget uppförande. Anmälningsskyldigheten avser inte endast att anmälan ska ske 

vid mycket allvarliga missförhållanden, utan även i de fall där barn inte får sina basala behov 

tillgodosedda (Socialstyrelsen 2004).  

 

Sjukvårdspersonalens benägenhet att följa anmälningsplikten 

Anmälningsskyldigheten fungerar i praktiken inte alltid på det sätt som lagstiftaren tänkt, det 

finns studier som visar att mörkertalet angående icke utförda anmälningar enligt Sol kap 14 

1§ är stort (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008, Cocozza, Gustafsson & Sydsjö, 2007). 

Studier av Fagan, (1998), Feng & Levine (2005) samt Nayda (2004) har fokuserat på att 

undersöka akutsjuksköterskans medvetenhet att upptäcka barn som far illa. De beskriver att 

det inte finns litteratur som tar upp hur sjuksköterskor skall gå tillväga i praktiken, utan bara 

vad de bör veta och vad de bör göra. I en studie av Tingberg, Bredlöv och Ygge (2008) kom 

de fram till att endast ett fåtal läkare och sjuksköterskor faktiskt har gjort en anmälan till 

socialtjänsten och det även fast de kände till anmälningsplikten. Tingberg (2010) kom fram 

till att fall av diagnostiserad misshandel och sexuella övergrepp endast anmäls hälften av 

gångerna. Cocozza, Gustafsson & Sydsjö (2007) undersökte anmälningsplikten i Sverige. Där 

kan ses att anmälningar inte görs i den utsträckning det borde göras av barn som far illa. De 

hänvisar i sin tur till en studie gjord av Lagerberg (2001) där hon kom fram till att 

sjuksköterskor endast rapporterar 11 % av barnen som de misstänker far illa. 
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Faran för barn som far illa när de kommer i kontakt med sjukvården är att de sjuksköterskor 

och läkare de möter har okunskap och saknar riktlinjer för hur de ska ta hand om de utsatta 

barnen. Summan av detta blir att man inte fångar upp dessa barn med nödvändiga åtgärder 

och att allt för få anmälningar görs enligt SoL. (Haglund & Hansare, 2005).  

 

Orsaker till varför anmälningsplikten inte alltid följs 

Orsakerna till utebliven anmälan kan av naturliga skäl vara många. I en litteraturöversikt 

urskilde Piltz och Wachtel (2009), hinder som håller tillbaka sjuksköterskan att anmäla vid 

misstanke om omsorgssvikt. Några av de hinder som studien påvisade var, rädsla inför 

anmälans konsekvenser, begränsad erfarenhet, för lite eller avsaknad av dokumentation och 

brist på känslomässigt stöd för sjuksköterskorna under anmälningsprocessen. Lagerberg 

(2001, 2004) skriver att en utebliven anmälan kan bero på brist på utbildning, samt okunskap 

om vad socialtjänstlagen säger. Ytterligare en förklaring till att anmälningar uteblir är att 

sjuksköterskor ibland måste stå för sin bedömning gentemot läkares och även sina kollegors 

uppfattningar och åsikter (Rowse, 2009b).  

 

Det behövs stöd till den personal som befinner sig i en anmälningssituation (Hindberg, 2001).  

Även om den som anmäler kan behöva stöd av kollegor eller arbetsledning vid anmälan, har 

den anmälningsskyldige alltid ett personligt ansvar för att anmälan görs (Socialstyrelsen 

2004). Nayda (2002) skriver i sin studie att sjuksköterskor kan känna en känsla av svek 

gentemot familjen och barnet, de kan även oroa sig för sin egen säkerhet. Anmälaren kan till 

exempel befara att barnets föräldrar kan bli aggressiva eller hotfulla. 

 

Hindberg (2001) påpekar att barn som far illa inte är osynliga, det är de vuxna som väljer att 

se eller blunda. Vad man ser beror på kunskap, personliga egenskaper och erfarenheter, vilken 

kultur man lever i och vilken verksamhet man arbetar inom. Det är därför viktigt att höja sin 

egen medvetenhet om förhållningssätt, förväntningar och beteenden gentemot dessa barn.  

 

Olika åtgärder för att underlätta anmälningsprocessen 

En undersökning som har gjorts i Australien visar att riktad utbildning om hur man ska agera 

vid misstanke om att barn far illa leder till att fler sjuksköterskor anmäler omsorgssvikt. 

Tydliga rutiner är också viktigt enligt deras studie (Fraser, Mathews, Walsh, Chen & Dunne, 

2010). För att kunna hålla en professionalism gentemot barn som lever i missförhållanden och 



10 
 

dess föräldrar är utbildning, rådgivning och erfarenhet viktiga (Tingberg, Bredlöv & Ygge 

2008).   

 

Problemformulering 

Det förutsätts att hälso- och sjukvårdspersonal känner till anmälningsplikten för att barn inte 

ska drabbas av omsorgssvikt. Även om lagen är tydlig angående anmälningsplikten, sker inte 

anmälningar i den omfattning som lagen åsyftar. En anmälan upplevs som både känslig och 

som ett intrång i den personliga integriteten. Tidigare få gjorda undersökningar inom hälso- 

och sjukvården har visat att sjuksköterskor och läkares kunskap, inställning och anmälan om 

omsorgssvikt enligt SoL är bristfälliga. Detta skulle kunna inverka på läkare och 

sjuksköterskors inställning till att anmäla, vilket därmed skulle kunna påverka i vilken 

utsträckning anmälan görs. Tydliga riktlinjer och information till hälso- och 

sjukvårdspersonalen är viktig. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva kunskapsnivån och inställningen hos sjuksköterskor och 

läkare på en intermediärvårdsavdelning inför att göra en anmälan om omsorgssvikt enligt 

SoL. Ytterligare syfte med studien var att beskriva upplevelsen kring handläggandet kring att 

göra en anmälan enligt SoL. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Anser läkare och sjuksköterskor att de har god kunskap om Socialtjänstlagen kap 14 

1§? 

2. Vilken inställning har läkare och sjuksköterskor till att anmäla enligt SoL kap 14 1§? 

3. Hur upplever sjuksköterskor och läkare handläggandet kring anmälan enligt SoL kap 

14 1§? 
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METOD 

Design 

En beskrivande, kvantitativ design användes för att besvara studiens syfte.  

 

Urval 

Undersökningsgruppen bestod av 60 personer, 30 sjuksköterskor och 30 läkare. 

Alla sjuksköterskor med anställning på intermediärvårdsavdelningen (IMA) vid Akademiska sjukhuset, 
Uppsala tillfrågades om medverkan i studien. Alla 30 sjuksköterskor svarade på enkäten. 

Författarna valde att vid två tillfällen närvara på läkarnas regelbundna informationsmöte för att be de 
tjänstgörande läkarna att medverka i studien och svara på enkäten. Enkäter till 30 läkare delades ut. 
Bortfallet hos läkarna blev tio enkäter. 

Studien uppnådde en svarsfrekvens av 50 (83%) deltagare, varav 30 sjuksköterskor och 20 läkare. 
Sammanställningen nedan visar att 35 deltagare, 23 sjuksköterskor och 12 läkare var i åldern 20- 40 år. 
Tjugo deltagare hade arbetat upp till 5 år i yrket. 

   

 

 

 

Datainsamlings metod  

Datainsamlingen skedde via en studiespecifik enkät som delades ut till läkare och 

sjuksköterskor på IMA under mars 2012. Trost (2012) rekommenderar att en enkät bör vara 

enkel och tilltalande, relativt korta frågeformuleringar, enkla och lättbegripliga frågor. 

Författarna valde att använda sig av slutna frågor dels för att deltagarna skulle få en relativt 

enkel enkät att fylla i och dels att bearbetningen av data skulle gå smidigt. Till denna studie 

konstruerade författarna ett frågeformulär med 10 frågor/påståenden som grundar sig på den 

vedertagna anmälningsblanketten på det sjukhus studien är genomförd. Blanketten är 

utarbetad av kliniska adjunkten och sjuksköterskan på akutmottagningen vid aktuellt sjukhus. 

Tabell 1. Sammanställning antal deltagare, yrkeskategori, ålder och antal yrkesverksamma år
Yrkeskategori Antal 

deltagare
20-40 41-65 0-5 5-10 10-20 > 20

Läkare 20 12 8 7 5 5 3
Sjuksköterskor 30 23 7 13 7 7 3
Totalt 50 35 15 20 12 12 6

Ålder Antal yrkesverksamma år
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Dessa frågor skulle undersöka sjuksköterskor och läkares kunskap och inställning till anmälan 

enligt SoL kap 14 1§. 

I början av enkäten (Bilaga 1) finns frågor om yrke, ålder och arbetslivserfarenhet inom yrket. 

Enkäten innehåller följande frågor; Anser läkare och sjuksköterskor att de har den kunskap 

och förståelse som behövs inför att göra en anmälan enligt SoL kap14 1§ (enkätfråga 1, 2)? 

Vad innebär/ står ordet omsorgssvikt för (enkätfråga 3, 4)? Har läkare och sjuksköterskor 

gjort en anmälan enligt SoL kap14 1§ och om inte vad berodde det på (enkätfråga 5, 6)? 

Upplever de att det är känslomässigt svårt att göra en anmälan enligt SoL och upplever de att 

de får stöd från sina kollegor när en anmälan ska göras/ görs (enkätfråga 7- 10)? De svarande 

fick värdera påståendet på en fyragradig skala från “instämmer helt” till “instämmer inte alls”. 

I slutet av enkäten hade författarna en öppen och kravlös fråga för övriga kommentarer, där 

deltagarna hade möjlighet att beskriva sina känslor (Trost, 2012). En provenkät delades ut till 

två personer som inte deltog i studien för att se om den var användbar. Inga ändringar 

behövde göras på enkäten. 

När median och kvartilavstånd räknats ut i resultatet har det valts att sätta siffror på respektive 

svarsalternativ enligt: instämmer helt=4, instämmer=3, instämmer delvis=2, instämmer inte 

alls=1. 

 

Tillvägagångssätt 

Enkäterna kodades med siffrorna 1-60. Nummer 1-30 delades ut till sjuksköterskorna och 

enkätnummer 31-60 delades ut till läkarna. Detta gjordes för att författarna lätt skulle kunna 

urskilja vilken yrkesgrupp som inte hade lämnat in sin enkät. 

Sjuksköterskorna informerades på två informationsmöten om studien och dess syfte och 

metod. Enkäter med slutna svarsalternativ lämnades ut i sjuksköterskornas postfack 

tillsammans med ett kuvert, i vilken enkäten skulle läggas i när den var ifylld. Information om 

var och när enkäten skulle lämnas fanns i ett bifogat följebrev (Bilaga 2). Sjuksköterskorna 

fick två veckor på sig att svara på enkäten, en påminnelse mailades ut efter en vecka till 

samtliga sjuksköterskor. På mötena med läkarna informerades de om studien och dess syfte. 

Vid båda tillfällena skrevs namnen på läkarna upp på en lista för att påminnelsen via mail 

skulle kunna skickas ut till samtliga läkare efter en vecka.  Läkarna fyllde i enkäten på plats 
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och lämnade den direkt till författarna. Brev (Bilaga 2) med förfrågan om deltagande delades 

ut tillsammans med enkäten. Samtliga besvarade enkäter förvarades inlåsta.  

 

Etiska överväganden 

För att skydda deltagarna har de etiska riktlinjerna beaktats i denna studie, vilka är samtycke- 

nyttjande- informations- och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2012). Risken var dock 

minimal att deltagarna skulle kunna komma till skada enligt författarna. Deltagarna fick ett 

följebrev med enkäten där de fick information om studien samt information om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet i studien (Patel, 

Davidson, 2006). Läkare och sjuksköterskor som svarade på enkäten har gjort det 

konfidentiellt då enkäten var kodad (Codex 2012). Tillstånd att utföra denna 

enkätundersökning inhämtades av verksamhetschefen för akutsjukvården vid berört sjukhus.  

 

Data analys 

Samtliga frågeställningar besvarades med deskriptiv statistik. Data från denna studies 

frågeformulär presenteras med antal och procent och har sammanställts med hjälp av 

Microsoft Excel 2010. Författarna har citerat samtliga kommentarer efter de berörda frågorna. 

 

RESULTAT 

Resultaten av enkäten redovisas i löpande text, tabeller och diagram, utifrån svaren på 

studiens frågeställningar. Vid några tabeller finns redovisat fria kommentarer från deltagarna.  
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Sjuksköterskor och läkares kunskap om SoL kap 14 1 § 

 

Av sjuksköterskorna (Md=2,0, IQR=1,0) uppgav 14 (47 %) att de instämmer helt eller 

instämmer med att de har god kunskap om SoL. Av läkarna (Md=2,0, IQR=1,3) svarade 

endast 7 (35 %) att de instämmer helt eller instämmer. Med god kunskap menar författarna att 

man känner till lagen och dess innebörd. 

 

Figur 1. Antal sjuksköterskor (n=30) och läkare (n=20) som uppgett att de har god kunskap 
om SoL och vad den innebär. 

 

Av sjuksköterskorna (Md=2,5, IQR=1,3) svarade 14 (47 %) att de instämmer helt eller 
instämmer med att de har god kunskap om rutinerna kring att göra en anmälan enligt SoL 
jämfört med läkarna (Md=2,0, IQR=2,0) där 6 (30 %) svarat instämmer helt eller instämmer.  

 

Figur 2. Antal sjuksköterskor (n=28) och läkare (n=19) som uppgett att de har kunskap om 
rutinerna kring att göra en anmälan enligt SoL. 
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Sjuksköterskor och läkares inställning till att anmäla enligt SoL 

 

Sjuksköterskor och läkare har angett att de har god kunskap om vad omsorgssvikt kan 

innebära. Författarna har här definierat god kunskap med om studiedeltagarna svarat ja på 

samtliga fyra alternativ. 

 

Följande kommentarer gavs av informanterna i denna fråga; 

”Halvklätt barn, typ gummistövlar i december – 20 grader” (Sjuksköterska) 

”Påtaglig misstanke om social svikt” (Läkare) 

 

 

 

 

Tabell 2. Antal studiedeltagare som svarat på vad omsorgssvikt är

Sjuksköterskor Läkare

1. När ett barn lämnas ensamt och ramlar ner från tex 
skötbordet
Ja 17 18
Bortfall 6 2

2. När förälder inkommer intoxikerad och minderårigt barn 
medföljer
Ja 30 20
Bortfall 0 0

3. När förälder inkommer alkohol/ drogpåverkade och 
minderåriga barn finns hemma
Ja 29 20
Bortfall 0 0

4. När förälder inkommer suicidal och minderåriga barn 
finns hemma
Ja 28 17
Bortfall 0 1

Total 30 20
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Knappt hälften av de deltagande sjuksköterskorna och läkarna har uppgett att de alltid frågar 
om det finns minderåriga barn hemma när de vårdar dessa patienter. Författarna har räknat de 
deltagare som svarat ja på samtliga svarsalternativ. 

 

 

Följande kommentarer gavs av informanterna i denna fråga; 

”Tas upp i social anamnes. Specifik rutin brukar skötas av sjuksköterskorna.”(Läkare) 

”Tyvärr glömmer jag ibland”(Sjuksköterska) 

”Riktigt psykiskt sjuka/ ovårdade”(Läkare) 

”När det är möjligt och patienterna är vakna och medvetna” (Sjuksköterska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskor Läkare

1. Suicidförsök
Ja 19 10
Bortfall 1 0

2. Drogpåverkan
Ja 15 11
Bortfall 1 0

3. Misshandel 
Ja 17 10
Bortfall 1 0

Total 30 20

Tabell 3. Antal studiedeltagare som alltid frågar om det finns minderåriga barn hemma när de 
vårdar patienter för
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Sjuksköterskorna har uppgett att de har en större anmälningsfrekvens när det gäller att anmäla 

enligt SoL jämfört med läkare inom följande missförhållanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Antal studiedeltagare som gjort anmälan om missförhållanden vad gäller

Sjuksköterskor Läkare

1. Suicidförsök
Ja 17 6
Bortfall 3 1

2. Drogpåverkan
Ja 17 7
Bortfall 2 3

3. Misshandel 
Ja 3 3
Bortfall 7 2

4. Omsorgssvikt
Ja 12 5
Bortfall 6 4

Total 30 20
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Deltagarna har uppgett att de största orsakerna till att man avstått från att göra en anmälan är 

bristande rutiner och okunskap om SoL. 

 

 

Följande kommentarer gavs av informanterna i denna fråga; 
”Läkaren sa att anmälan ej skulle göras. Han hade lovat patienten detta.”(Sjuksköterska) 

”Sjuksköterskan anmäler enligt rutin på IMA.”(Läkare) 

”Har aldrig ställts inför situationen.”(Läkare) 

”Glömmer att det kan finnas minderåriga barn hemma.”( Sjuksköterska) 

”Anmälan gjordes av sjuksköterska.”(Läkare) 

”I ett fall nekade läkaren anmälan.”(Sjuksköterska) 

”Läkaren har sagt att jag inte ska anmäla och att han inte tänker stå bakom mitt 

beslut.”(Sjuksköterska) 

”På grund av tidsbrist lämnat över till kollega.” (Sjuksköterska) 

 

 

 

Tabell 5. Antal studiedeltagare som avstått att göra anmälan på grund av

Sjuksköterskor Läkare

1. Bristande rutiner
Ja 10 5
Bortfall 4 3

2. Känner inte till lagen (SoL)
Ja 6 5
Bortfall 5 3

3. Relation till patienten
Ja 1 0
Bortfall 6 3

4. ”Det var en engångsföreteelse”
Ja 2 2
Bortfall 8 3

5. ”Rädsla för att ställa till det”
Ja 0 1
Bortfall 8 3

Total 30 20
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Sjuksköterskor och läkares upplevelser vid handläggandet enligt SoL 

 

Av sjuksköterskorna (Md=2,0, IQR=1,0) svarade 14 (47 %) och av läkarna (Md=2,0, 

IQR=1,5) svarade 10 (50 %) att de Instämmer helt/Instämmer/Instämmer delvis med att de 

upplever det svårt känslomässigt att göra en anmälan enligt SoL. 

 

Figur 3. Antal sjuksköterskor (n=21) och läkare (n=15) som anser att det är känslomässigt 

svårt att anmäla enligt SoL 

 

 

Av sjuksköterskorna (Md=1,0, IQR=1,0) svarade 9 (30 %) och av läkarna (Md=1,0, IQR=1,0) 

svarade 4 (20 %) att de instämmer delvis med att relationen till patienten har försämrats efter 

att de har gjort en anmälan enligt SoL. Dock stort bortfall i denna fråga. 

 

Figur 4. Antal sjuksköterskor (n=20) och läkare (n=10) som uppgett att relationen till 

patienten förändrats till det sämre efter att de anmält enligt SoL 
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Av sjuksköterskorna (Md=4,0, IQR=1,0) har 18 (60 %) och av läkarna (Md=3,0, IQR=0,8) 

har 8 (40 %) uppgett att de instämmer eller instämmer helt med att de fått stöd från sina 

kollegor efter att de har gjort anmälan enligt SoL. 

 

Figur 5. Antal sjuksköterskor (n=20) och läkare (n=10) som uppgett att de fått stöd av 

kollegor efter att de gjort anmälan enligt SoL 

 

 

Av sjuksköterskorna (Md=1,0, IQR=0,0) har 17 (57 %) och av läkarna (Md=1,0, IQR=0,0) 

har 10 (50 %) uppgett att de inte alls instämmer med att de fanns rutiner för uppföljning i 

arbetsgruppen efter att anmälan är gjord. 

 

Figur 6. Antal sjuksköterskor (=20) och läkare (n=10) som uppgett att det fanns en rutin för 

uppföljning efter att de gjort en anmälan enligt SoL: 
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Sammanfattning av resultat 

Denna studie visar att läkare och sjuksköterskor upplever att de inte har tillräckligt god 

kunskap om SoL. Även kunskap om rutinerna kring att göra en anmälan upplevs som 

bristfälliga. Det är dock en något större andel sjuksköterskor än läkare som har kunskap om 

SoL och rutinerna kring anmälan. De flesta av studiedeltagarna anser att det saknas rutiner 

även för uppföljning efter att anmälan är gjord. Det ses dock inte någon större skillnad i ålder 

eller yrkesverksamma år kring att göra anmälan. Författarna har undersökt inställningen till att 

göra en anmälan till Socialnämnden. De riktade då in sig på kunskapen om omsorgssvikt och 

den är god bland både sjuksköterskor och läkare efter vad de svarat i undersökningen. Ett stort 

antal av läkare och sjuksköterskor frågar dock inte alltid patienter de vårdar om de har 

minderåriga barn hemma, detta leder till att anmälan uteblir och att barn som lider av 

omsorgssvikt missas. De vanligaste skälen till utebliven anmälan enligt studien är okunskap 

och bristande rutiner. Ytterligare ett skäl som är anmärkningsvärd är att några av 

sjuksköterskorna avstått från att anmäla på grund av att de inte haft stöd från läkaren, eller att 

läkaren till och med avrått från att göra anmälan. 

 

DISKUSSION 

Läkare och sjuksköterskor har enligt vad de uppgett inte tillräckligt god kunskap om 

anmälningsplikt vid omsorgssvikt enligt SoL. Även kunskap om rutinerna kring att göra en 

anmälan upplevs som bristfälliga. Däremot har deltagarna god kunskap om vad omsorgssvikt 

är.  Resultatet visar att deltagarna inte alltid frågar om det finns minderåriga barn hemma vid 

vård av till exempel suicidala patienter och detta kan leda till att omsorgssvikt hos barn lätt 

missas. Vanligaste skälet till att en anmälan uteblir är okunskap om lagen och bristande 

rutiner. Ytterligare en orsak som är anmärkningsvärd är att sjuksköterskorna inte alltid får 

stöd från läkare när en anmälan ska göras. 

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskor och läkares kunskap om SoL kap14 1 § 

Läkare och sjuksköterskor har i studien uppgett att de inte har tillräckligt god kunskap om 

SoL. Detta är anmärkningsvärt eftersom det är en anmälningspliktig lag och det anses som 

tjänstefel enligt Brottsbalken (SFS 1962:700) om man underlåter att anmäla trots att det är 
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befogat. Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) är tydlig med att yrkesverksamma inom hälso- och 

sjukvården har anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa. Anmälningsskyldigheten 

avser inte endast att anmälan ska ske vid mycket allvarliga missförhållanden, utan även i de 

fall där barn inte får sina basala behov tillgodosedda (Socialstyrelsen 2004).  

 

Mindre än en femtedel av de tillfrågade har svarat att de instämmer helt med att de har god 

kunskap om SoL, ungefär två tredjedelar har svarat att de endast instämmer delvis eller att de 

inte instämmer alls med detta påstående. Det kan också utläsas att det är fler sjuksköterskor än 

läkare som uppgett att de har kunskap om SoL. Vid arbete på en avdelning som IMA är det av 

stor vikt att känna till denna lag eftersom det dagligen vårdas patienter, där denna lag bör 

tillämpas. Lagerberg (2001, 2004) skriver att brist på utbildning samt okunskap om SoL är en 

orsak till utebliven anmälan. Haglund & Hansare (2005) tar upp okunskap och brist på klara 

riktlinjer som ett bekymmer när sjuksköterskor och läkare kommer i kontakt med barn som 

far illa i sjukvården. Enligt dem leder det till att dessa barn inte fångas upp med nödvändiga 

åtgärder och att allt för få anmälningar görs enligt SoL.  

 

Van Haeringen, Dadds och Armstrong (1998) visar i sin studie att läkare gör få anmälningar 

enligt SoL. Aktuell studie visar att det är fler sjuksköterskor än läkare som anmäler till 

socialnämnden vid misstanke om att barn far illa. Sjuksköterskor gör oftast anmälan när det 

de vårdar patienter som gjort suicidförsök eller är drogpåverkade. Det finns förstås många 

orsaker till varför en anmälan inte blir gjord, enligt studien är de största orsakerna bland både 

läkare och sjuksköterskor bristande rutiner och att man inte känner till SoL. I en undersökning 

gjord av Fraser, Mathews, Walsh, Chen och Dunne (2010) kan man se att specifik utbildning 

om lagens innebörd leder till ökad kunskap, ökade benägenheten att anmäla vid misstanke om 

bland annat omsorgssvikt, denna artikel stöder resultatet i aktuell studie. Okunskapen kan 

bero på att läkare och sjuksköterskor inte får tillräcklig kunskap om detta under sin utbildning, 

vilket också Feng och Wu (2005) skriver om.  

En annan orsak till okunskap om SoL kan vara att avdelningar där vuxna patienter vårdas inte 

fokuserar på denna lag eftersom man inte ser barnen utan endast dess vårdnadshavare. 

Sjuksköterskor har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa, även de som arbetar med 

vuxna patienter där barnen inte är med. Crisp och Lister (2004) skriver att de som arbetar med 

vuxna patienter lätt missar barnen som finns hemma och inte syns. 
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Kunskap om rutinerna kring att göra anmälan enligt SoL kap 14 1§ 

Det är knappt hälften av sjuksköterskorna som uppgett att de har kunskap om rutinerna kring 

att göra en anmälan samt mindre än en tredjedel av läkarna har uppgett att de instämmer med 

att ha kunskap om dessa rutiner. Detta kan bero på att rutinen på IMA är att det är 

sjuksköterskorna som oftast gör anmälan och det leder till att läkarna ”släpper” det och inte 

känner till dessa rutiner. Det är av stor vikt att även läkarna får utbildning och information om 

hur man ska gå till väga vid anmälan enligt SoL. Då även de är anmälningsskyldiga, enligt 

Brottsbalken (SFS 1962:700). Om hälso- och sjukvårdspersonal underlåter att anmäla trots att 

det är befogat anses det som tjänstefel. 

 

Mycket underlättas om det finns klara rutiner och handlingsplaner för hur och till vem en 

anmälan ska göras, skriver Haglund & Hansare (2005), samt att brist på klara riktlinjer leder 

till att för få anmälningar görs enligt SoL kap 14 1§. Fraser, Mathews, Walsh, Chen och 

Dunnes (2010) påtalar också vikten av tydliga rutiner. Den som är ansvarig för verksamheten, 

bör förvissa sig om att all personal känner till när och hur en anmälan ska göras. På IMA finns 

klara rutiner och handlingsplaner för hur och till vem en anmälan ska göras vilket underlättar 

för berörd personal.  

 

Sjuksköterskor och läkares inställning till att anmäla enligt SoL kap14 1§ 

I denna studie har läkare och sjuksköterskors inställning till att anmäla enligt SoL redovisats. 

De har svarat på hur de anser att deras kunskap är angående omsorgssvikt. Läkare och 

sjuksköterskor verkar ha god kunskap om vad omsorgssvikt är. Omsorgssvikt kan vara allt 

ifrån att ett barn lämnas ensamt på skötbordet till att en förälder kommer in till sjukhuset 

drogpåverkad och har minderåriga barn hemma. Lundén (2004) påstår att sviktande omsorg 

innebär att omsorgen om barnet sviktar men ändå är tillräcklig. Omsorgssvikt uppstår när 

föräldrar inte fullgör den uppgift de har att ge sina barn tillräcklig fysisk och psykisk omsorg. 

Enligt Martinsens omvårdnadsteori bygger sjuksköterskans omsorg på närhet och distans, det 

vill säga att det växlas mellan snabba beslut för patienter och omsorg av familjen. Om 

sjuksköterskan glömmer sin roll som professionell så är hon inte till någon hjälp för patienten. 

Att växla mellan närhet och distans ställer stora krav på omsorgsgivaren (Martinsen 2003). 

 

Denna studie har även undersökt om läkare och sjuksköterskor alltid frågar patienter som 

ligger inne för suicidförsök, drogpåverkan eller misshandel om de har minderåriga barn 
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hemma. Vid vård av dessa patienter är det av stor vikt att ställa denna fråga för att inte missa 

de barn som lider av omsorgssvikt. Enligt Martinsens omvårdnadsteori är patienter på grund 

av olika omständigheter inte i stånd att inse sitt hjälpbehov vilket skulle stämma bra in på de 

patienter som inkommer till sjukhus för ett suicidförsök (Martinsen 2003). 

Det är ett oroväckande stort antal av studiedeltagarna som inte ställer denna viktiga fråga. 

Andra studier som tyder på samma sak har inte gått att finna. Knappt hälften av deltagarna har 

uppgett att de alltid frågar om det finns minderåriga barn hemma vid vård av dessa patienter, 

det är dock en något större del sjuksköterskor. En läkare skriver som kommentar att detta är 

något som tas upp i den sociala anamnesen och att det är en specifik rutin som brukar skötas 

av sjuksköterskorna. Detta kan förstås vara en orsak till att det är en något större del 

sjuksköterskor som ställer denna fråga men det tar dock inte ansvaret från läkaren. 

En sjuksköterska i studien skriver att det lätt glöms bort att det finns minderåriga barn 

hemma, detta är nog tyvärr en vanlig orsak till att en anmälan uteblir. Det kan vara lätt att 

glömma bort barn som finns hemma vid vård av vuxna patienter. Crisp och Lister, (2004) 

skriver att sjuksköterskor har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa, även de som arbetar 

med vuxna patienter där barnen inte syns. Det är viktigt att höja sin egen medvetenhet om 

förhållningssätt, förväntningar och beteenden gentemot dessa barn. 

 

Orsaker till att anmälan enligt SoL kap14 1§ uteblir 

Rowse (2009b) skriver att han i sin studie har funnit att sjuksköterskor blir osäkra på att göra 

en anmälan då de inte har läkarens stöd i denna situation. Samma resultat har även 

framkommit i denna studie. En sjuksköterska skriver att läkaren nekade anmälan, en annan 

skriver att läkaren inte tänkte stå bakom beslutet om anmälan, en tredje sjuksköterska skriver 

att läkaren sa att anmälan inte skulle göras, då han hade lovat patienten detta. Detta ser 

författarna som mycket allvarligt, stödet från läkare kan vara avgörande för att 

sjuksköterskorna ska våga anmäla. I lagen står det att alla som får kännedom om att ett barn 

far illa ska anmäla enligt SoL, vilket innebär att sjuksköterskorna inte behöver stöd från 

läkarna för att göra en anmälan. I Socialtjänstlagen (2004) står att skyldigheten att anmäla är 

absolut och ovillkorlig och får inte bli föremål för övervägande av den anmälningsskyldige 

själv. 
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Sjuksköterskor och läkares upplevelser vid handläggandet kring anmälan enligt SoL kap14 1§ 

Denna studie visar att det kan vara känslomässigt svårt att göra en anmälan enligt SoL. 

Hälften av studiedeltagarna har svarat att de instämmer eller instämmer delvis med detta 

antagande. Det är därför av stor vikt att den som anmäler känner att de har stöd från sina 

kollegor på arbetsplatsen (Piltz & Wachtel, 2009). Viktigt att det finns klara rutiner och 

handlingsplaner kring handläggandet (Haglund & Hansare, 2005) och att det finns god 

kunskap om vad som gäller och vad lagen säger (Lagerberg, 2001, 2004). Dessa artiklar 

styrker även resultatet i denna aktuella studie. När det är känslomässigt svårt att göra en 

anmälan underlätter det när det finns kunskap och tydliga riktlinjer.  

 

Piltz och Wachtel (2009) tar upp brist på känslomässigt stöd från andra sjuksköterskor och 

kollegor som ett hinder till att anmäla enligt SoL, detta är något som även Hindberg (2001) 

understryker. Att få stöd från kollegor anses ej som ett problem utifrån aktuell studie, hälften 

av informanterna tycker att de har stöd från kollegor efter att de gjort en anmälan. Viktigt att 

det finns uppföljning på arbetsplatsen efter att en anmälan har blivit gjord. Drygt hälften av 

informanterna har svarat att de inte instämmer alls med att finns goda rutiner för uppföljning 

efter en anmälan. Tingberg, Bredlöv och Ygge (2008) skriver att det underlättar om det finns 

klara rutiner och handlingsplaner i en anmälningssituation. 

 

Nayda (2002) skriver i sin studie om att sjuksköterskan kan känna en känsla av svek gentemot 

familjen som drabbas av anmälan. Man kan även känna en viss oro och befara att föräldern, 

patienten kan bli aggressiv eller hotfull.  En fråga ställdes i enkäten om relationen till 

patienten förändrats till det sämre efter att anmälan gjorts. Drygt en femtedel av 

informanterna svarade att relationen till patienten förändrats till det sämre. På vilket sätt 

relationen har förändrats framgår inte i denna studie eftersom det är en studie med slutna 

frågor och informanterna inte haft möjlighet att utveckla sina svar. En legitim fråga är vad 

följden av anmälan kan bli. Oro för anmälans konsekvenser kan påverka i vilken utsträckning 

anmälan görs. Den som anmäler kan känna oro för ett barns situation, men samtidigt känna 

oro för att ”ställa till det” för barnet och familjen. 
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Metoddiskussion 

I denna studie har författarna valt en beskrivande kvantitativ design. Datainsamlingsmetoden 

som användes passade studiens syfte, som var att undersöka informanternas inställning och 

kunskap till anmälningsplikten enligt SoL. Provenkäter delades ut till två personer vilka inte 

deltog i studien, detta ledde inte till någon förändring i enkäten, vilket är en styrka för aktuell 

studie. Eftersom det saknades ett validerat och reliabilitetstestat mätinstrument utformades 

frågorna i en studiespecifik enkät utifrån vad som skulle undersökas relaterat till syftet. 

Författarna har använt anmälningsblanketten ” Misstanke om barn – och ungdom som far illa” 

som finns på avdelningen idag, som underlag till enkäten. Enkäten utformades efter 

anmälningsblanketten, vilket i denna studie anses som representativt för problemområdet. 

Svarsfrekvensen var hög och det är en styrka för studien.  Resultatet i aktuell studie kan inte 

generaliseras till en större population då antal deltagare i denna studie var låg och att urvalet 

inte skett slumpmässigt. 

En annan aspekt som inte går att förbise är att en kvalitativ ansats hade troligen resulterat i en 

mer djupgående undersökning av läkare och sjuksköterskors inställning till anmälningsplikten 

enligt SoL. Det skulle ges en större möjlighet att verkligen undersöka deltagarnas åsikter på 

ett djupare plan om intervjuer hade genomförts. Många av de svar som lämnats skulle ha varit 

intressanta att följa upp med följdfrågor. Exempel på sådana följdfrågor skulle kunna vara att 

de fick beskriva sina tankar bakom en kommentar, beskriva känslor och upplevelser och om 

de hade egna förslag till förändringar.  

Det skulle vara intressant att göra en ny studie som bygger på djupintervjuer för att ytterligare 

styrka resultatet. Vid intervjuer finns en större möjlighet att fördjupa sig och få ökad 

förståelse om det som kan anses känslomässigt svårt. Till exempel för att få svar på vilket sätt 

relationen till patienten försämras vid anmälan om omsorgssvikt. I aktuell studie har 

informanterna uppgivit att relationen till patienten förändrades till det sämre men inte uppgett 

på vilket sätt.  

 

Klinisk implikation 

Resultatet från aktuell studie kan komma att ha betydelse för sjuksköterskornas fortsatta 

förhållningssätt till detta ämne. Då all sjukvårdspersonal berörs av detta skulle en större studie 

med flera avdelningar involverade vara av stor betydelse för framtida förhållningssätt mot 

dessa barn. Det är mycket viktigt att belysa detta och att förstå vikten av att anmäla 

omsorgssvikt enligt SoL och att våga ställa frågan om det finns minderåriga barn hemma. Det 
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är också viktigt att sprida denna kunskap om anmälningsplikten enligt SoL och styrka 

sjuksköterskorna i att de ej behöver läkarnas stöd vid en anmälan. Sjuksköterskan är skyldig 

att genast göra en anmäla då hon/han misstänker att barn far illa på något sätt, oavsett vad 

läkaren tycker. 

 

Slutsats 
I den aktuella studien framkommer det att kunskapen och inställningen till anmälan om 

omsorgssvikt enligt SoL brister bland läkare och sjuksköterskor på avdelningen. Det är av stor 

betydelse att i personalgruppen diskutera lagtexten i SoL och vilka konsekvenser det kan få 

för det drabbade barnet och familjen om ingen anmälan görs från sjukhuset. Tydliga riktlinjer 

angående anmälan samt rutin om att alltid fråga om det finns minderåriga barn hemma, skall 

finnas på avdelningen Lagtexten i SoL är tydlig och det kan få konsekvenser för både 

sjuksköterskor och läkare om den inte efterföljs. Det är inte acceptabelt att enskilda individer 

gör en egen tolkning av, om och när, en anmälan skall göras. Utbildning och diskussioner bör 

ske kontinuerligt på avdelningen. SoL är en lag som skall efterföljas och var och en är skyldig 

att anmäla vid misstanke om att minderåriga barn far illa. Vilket betyder att sjuksköterskorna 

inte behöver läkarnas stöd vid en anmälan.  
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Bilaga 1, Enkäten 

                                                                                                                                                            

 
Läkare och sjuksköterskors attityder till omsorgssvikt 

 
          Kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning just nu. 
 
          Läkare   □   Sjuksköterska  □     Ålder 20-40 år  □      41-65 år □                    
 
          Yrkesverksamma år     0-5 år    □      5-10 år   □      10- 20 år    □     > 20  år  □     
 
 
1. Jag har kunskap om Socialtjänstlagen (SoL) kap 14, 1 § och vad den innebär? 

 Instämmer helt  Instämmer  Instämmer delvis    Instämmer inte alls 

 

2. Jag har kunskap om vilka rutiner som gäller för att göra en anmälan enligt SoL kap 

14, 1§?  

 Instämmer helt   Instämmer   Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

3. Omsorgssvikt kan innebära följande: (fler alternativ kan väljas) 

a) när ett barn lämnas ensamt och ramlar ner från tex skötbordet                                     

 Ja    Nej      

b) när förälder inkommer intoxikerad och minderårigt barn medföljer                            

 Ja   Nej   

c) när förälder inkommer alkohol/drogpåverkade och minderåriga barn finns hemma     

 Ja  Nej      

d) när förälder inkommer suicidal och minderåriga barn finns hemma                             

 Ja  Nej      

e) 

annat…………………………………………………………………………………………… 
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4. Jag frågar alltid om det finns minderåriga barn hemma när jag vårdar patienter för: 

    Suicidförsök        Ja    Nej                    Drogpåverkan      Ja    Nej  
    Misshandel           Ja    Nej                

Annat………………………………………………………………………………………. 
 
 

5.  Jag har gjort anmälan om missförhållanden enligt SoL kap14, 1§ vad gäller: 

         a) Suicidförsök   Ja      Nej     b)  Drogpåverkan  Ja    Nej      

         c)  Misshandel    Ja      Nej      d) Omsorgssvikt     Ja    Nej 
 
 

6. Om du har avstått från att göra en anmälan , berodde det på; 

a) Bristande rutiner          Ja    Nej   

b) Känner inte till lagen( SoL)        Ja    Nej   

            c) Relation till patienten                            Ja    Nej   

d) ”Det var en engångsföreteelse ”          Ja    Nej   

            e) ”Rädsla för att ställa till det”        Ja    Nej   

            f) Annat……………………………………………………………………………..

     

         Om du svarat ja på något alternativ i fråga 6 gå vidare till fråga 7- 10. 

        

7. Jag tycker att det är känslomässigt svårt att göra en anmälan enligt SoL 

 Instämmer helt    Instämmer    Instämmer delvis    Instämmer inte alls 

 

 

8. Efter att ha anmält, upplevde jag att relationen till min patient förändrats till det 

sämre                   

 Instämmer helt     Instämmer   Instämmer delvis   Instämmer inte alls 
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9. När jag anmälde enligt SoL upplevde jag stöd från mina kollegor 

 Instämmer helt     Instämmer    Instämmer delvis   Instämmer inte alls 

 

 

10. Efter att jag anmält fanns en rutin för uppföljning i arbetsgruppen 

 Instämmer helt    Instämmer   Instämmer delvis   Instämmer inte alls 

 

Övriga kommentarer 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................………………….…………………………………………………………………..

…………….................................................................................................................................. 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2, Följebrev 

 

Enkätundersökning om sjuksköterskor och läkares kunskap och inställning 

till anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa. 

 

Du tillfrågas om att delta i denna enkätundersökning vars syfte är att ta reda på läkare och 
sjuksköterskors attityder till anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa. 

Enkäten är en del i uppsatskurs C, Vårdvetenskap.  

Vi har valt att göra vår undersökning på denna intermediärvårdsavdelning. Vi har delat ut 
enkäten till läkare och sjuksköterskor. 

Det kommer att ta ca 5 minuter av din tid att svara på frågorna i enkäten. Enkäten är anonym 
och svaren kommer att behandlas konfidentiellt.  

 Vi kommer att skicka ut en påminnelse via mail om ca en vecka. 

 

Besvarad enkät läggs i Heléne Karlssons postfack, utbildningssköterska.  

Vid frågor kontakta Heléne Karlsson: 070- 551 72 03, nenekarlsson@hotmail.com 

 

 

Dina svar är viktiga för oss! 

 

Heléne Karlsson och Anki Zandén 

 

Handledare: 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

mailto:nenekarlsson@hotmail.com

