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When you're down for the count  
I hope you find the strength to rise 
When you're lost and can't be found 
I hope you search for that light  
When the wind is in your face  
I hope you run with every stride  
When your life is on the line  
I hope you live like you're dying 
 
I hope your dreams come alive 
And you never let them crush 
I hope you live life too slow 
Because it's too fast to rush 
When you live and you learn 
I hope you never learn enough 
The sky is not the limit 
So act like you are flying 
 
You know what it's like to be all alone? 
People on both sides,  
and you don't know where to go 
Pack up your own bag 
Throw your world in the air 
See where you go from there 
 
Because people will always tell you, 
About that other side,  
How the grass is always greener,  
and the sun, it always shines,  
and people will always tell you, 
How to live your life, 
You know what I say to that?  
T h i s   i s   m y   l i f e. 
 
Paul Thomas Mitchell, 2013 
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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Barnmisshandel är ett omfattande problem i Sverige och världen. Trots höga 

anmälningssiffror är det varje år en omfattande underrapportering av barnmisshandel och 

misstanke om misshandel mot barn. Forskning visar att misshandel av barn har negativ 

prospektiv inverkan på barns mående och hälsa. Att barn far illa förbises alltför ofta av 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal på grund av bristande kompetens och kännedom 

inom ämnet. Syfte: Att utifrån vårdprogram, riktlinjer och handlingsplaner belysa vad 

som beskrivs gällande bemötande av barn som far illa. Metod: Litteraturstudie där 

resultatet baserades på 19 dokument från olika regioner och landsting i Sverige samt 1 

nationellt dokument från Socialstyrelsen. Resultat: Att bemöta barn som far illa kräver 

kompetens, närvaro och en professionell medvetenhet. Barn berättar sällan själva om sin 

utsatthet och därför åligger det dem som jobbar med barnen att våga fråga om våld och 

utsatthet för att kunna upptäcka barn som far illa. Barnets rätt till ett åldersorienterat 

bemötande, som utgår ifrån barnets mognad och ålder, skall alltid kombineras med att 

bemöta barnet med respekt och integritet. Detta blir särskilt viktigt om barnet utsatts för 

någon form av våld eller övergrepp. Att vårdpersonal är lyhörd och tar barns berättelser 

på allvar är essentiellt i bemötandet av barn och vårdpersonal skall alltid utgå ifrån att det 

som barnet berättar om är sant. Konklusion: Ett gott bemötande av barn som far illa 

bygger på en rad olika aspekter som sjuksköterskor skall kunna förväntas följa. Parallellt 

med resultatet framkom dock yttring om stora brister i evidensunderlaget. Även en 

kunskapslucka gällande bemötande av barn som far illa har kunnat konstateras.  

 

 

 

Nyckelord: barn, barnmisshandel, bemötande, handlingsplan, omvårdnad, 

sjuksköterska, riktlinjer, vårdprogram 
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ABSTRACT  
 

Background: Child abuse is a widespread problem in Sweden and the world. Every year 

there is a substantial under-reporting of child abuse and suspected abuse against children. 

Research shows that child abuse has a negative prospective impact on children's health. 

Signals and signs that a child is abused are far too often overlooked by nurses and other 

healthcare professionals due to lack of expertise and knowledge on the subject. Aim: To 

elucidate the context of personal treatment towards abused children, based on Swedish 

health care programmes, guidelines and action plans. Method: Literature review based on 

20 Swedish regional and national health care programmes and guidelines. Findings:  

Encountering abused children requires expertise, presence and professional awareness. 

Children rarely speak out spontaneously about their vulnerability and therefore it is 

essential that those who work with children dare to ask about violence and vulnerability 

in order to detect child abuse. The child's right to an age oriented treatment, which is 

based on the child's maturity and age, should always be combined with the child’s right to 

respect and integrity. This is especially important if the is child a victim of any form of 

violence or abuse. Health professionals must be sensitive and keen and take children's 

stories seriously, and they must always be on the assumption of what the child says is 

true. Conclusion: A good personal treatment of children experiencing child abuse is 

based on a variety of aspects that nurses should be expected to follow. Major gaps of 

evidence and references were revealed parallelly with the results. Furthermore, a gap of 

knowledge was identified regarding personal treatment of abused children. 

 

 

Keywords: child, child abuse, guidelines, health care programme, nurse, nursing 

care, personal treatment 
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INLEDNING 

Detta examensarbete belyser ett komplext och mycket digert ämnesområde. För att kunna 

säkerställa tillgodogörandet av detta examensarbete är en basal ämnesöversikt nödvändig. 

Bakgrunden definierar därför definitionen av barnmisshandel och barn som far illa, samt 

belyser det regelverk som hälso- och sjukvård skall förhålla sig till i mötet med dessa barn. 

Examensarbetets syfte var att belysa vad som beskrivs gällande bemötande av barn som far 

illa utifrån svenska dokument som används i kliniken inom svenska regioner och landsting. 

Således ges även definitioner av dessa dokuments tänka funktion och innehåll. 

BAKGRUND 

Förtryck och misshandel av barn har förekommit i alla tider och trots socioekonomiska och 

demografiskt positivt förbättrade förhållanden är barnmisshandel fortfarande ett omfattande 

problem i världen och i Sverige (Chung & Muntaner, 2007). Med barn avses människor i 

åldrarna 0-18 år (Förenta nationerna [FN], 2015) och det är också den åldersgrupp som avses i 

denna uppsats. I Sverige polisanmäldes år 2014 19 100 fall av misshandel mot barn i åldrarna 

0-17 år (Brottsförebyggande rådet, 2015). Trots dessa höga anmälningssiffror är det varje år 

en omfattande underrapportering av barnmisshandel och misstanke om misshandel mot barn 

(Socialdepartementet, 2012). Barnmisshandeln innebär inte enbart direkt lidande för barnet, 

utan den ger också prospektiva komplikationer som bland annat suicid, substansmissbruk, 

övervikt, depression, posttraumatiskt stressyndrom [PTSD] och risk för att skada sina egna 

barn när de själva bildar familj (Barbosa et al., 2014; Filipas & Ullman, 2006; Hornor, 2010; 

Verdolini et al., 2015).  

 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453, 1 § i 14 kap.) skall alla sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal omedelbart rapportera till socialtjänsten vid minsta misstanke om att ett barn far 

illa. Graden för misstanken skall vidare vara låg och varken bevis eller egen utredning krävs 

(ibid). Signaler och tecken på att barn far illa förbises dock alltför ofta av sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal på grund av bristande kompetens och kännedom inom ämnet. Därför är 

utbildning och kompentensutveckling oumbärligt för att förbättra och kvalitetssäkra framtida 

hälso- och sjukvårdsverksamhet (Keane & Chapman 2008; Lucas, Otterman & Sarkadi, 

2013). 
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Definition av barnmisshandel och termen barn som far illa 

Det finns olika definitioner av barnmisshandel som har blivit mer eller mindre använda i 

litteraturen. En av dessa definitioner är beskriven av World Health Organisation [WHO] 

(2015), som definierar barnmisshandel som all form av illa behandling av barn, vilken kan ta 

sig i uttryck som fysisk, sexuell, försummande eller psykisk misshandel som ger faktisk eller 

potentiell skada för barnets hälsa, värdighet eller utveckling. WHO definierar därutöver fem 

subtyper av barnmisshandel: fysisk misshandel, sexuell misshandel, försummande och 

omsorgssviktande misshandel, psykisk misshandel samt exploatering (ibid). Statens offentliga 

utredningar [SOU] (2001) definierar vidare barnmisshandel som ”barnmisshandel är när en 

vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar 

eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov” (SOU 2001:72, s. 24).  

 

Termen barn som far illa härstammar enligt Socialstyrelsen (2013a) från engelskans child 

maltreatment, som innebär alla former av övergrepp, omsorgssvikt och utnyttjande av barn 

som leder till potentiell eller faktiskt skada för barnets hälsa eller utveckling. Denna 

behandling av barnet är också oberoende av om huruvida det sker med uppsåt; om det har en 

speciell kulturell bakgrund eller om det beror på okunskap om barns behov. Begreppet barn 

som far illa eller barn som riskerar att fara illa innefattar också samspel mellan skydd- och 

riskfaktorer i barnets hem, samt barnets egna resurser att hantera svårigheter (ibid). 

Fysisk misshandel av barn 

Fysisk misshandel av barn är handlingar som leder till smärtförnimmelser och övergående 

eller bestående fysiska skador. Tecken på skador kan vara till exempel blåmärken, 

brännmärken, frakturer, olika typer av skallskador och mjukdels- och organskador. Mild 

fysisk misshandel kan exempelvis vara att utdela en örfil eller att dra barnet i håret. Allvarlig 

fysisk misshandel kan vara exempelvis att barnet får mottaga sparkar, blir strypt eller bränt 

med cigaretter eller att ett spädbarn blir skakat (Paavilainen, Kurki & Paunonen, 2000). Den 

fysiska misshandeln kan ge bestående fysiska men som ärr och funktionsnedsättningar, samt 

neurologiska skador. Barnen kan också utveckla psykiska beteendestörningar som rädsla, 

svårigheter att lita på andra samt okontrollerad aggression och ilska (Kolko, 1996). Andra 

konsekvenser av fysisk barnmisshandel är bland annat att barnet kan få 

utvecklingsförseningar, sömnsvårigheter, psykosomatiska symptom och medicinska 

hälsoproblem samt anknytningssvårigheter (Söderman & Jackson, 2011). Nästan all form av 
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fysisk misshandel är även psykisk misshandel (Dutton, Goodman & Bennet, 2000; Sackett & 

Saunders, 1999). 

Psykisk misshandel av barn 

Med psykisk misshandel menas att barnets vårdnadshavare upprepat genom kommunikation 

skadar barnet. Detta genomsyrar barnets och vårdnadshavarens relation (Kairys & Johnson, 

2002). Psykisk misshandel kan ske genom att vårdnadshavaren föraktar, nervärderar, 

förnedrar, förlöjligar, straffar eller förödmjukar barnet. Vidare kan barnet utsättas för hot om 

våld mot barnet självt eller någon eller något som står barnet nära – det kan vara personer och 

leksaker eller mjukdjur som barnet håller kärt. Psykisk misshandel innebär också fördärvande 

uppmuntringar som att utmana barnet till att missbruka droger eller alkohol, använda 

olämpligt språkbruk eller att ställa upp på sexuella aktiviteter. Även avsaknad av emotionella 

känslor och emotionell respons mot barnet; att avvisa och undvika barnet samt att låta barn se 

och uppleva våld i nära relationer innebär psykisk misshandel (Hornor, 2012). Upptäckandet 

av barn som endast misshandlas psykiskt är mycket svårt eftersom barnet oftast saknar 

synliga skador (Hibbard, Barlow & Macmillan, 2012; Hornor, 2012). Barn som upplever 

psykisk misshandel känner sig ofta värdelösa, oälskade, ovälkomna, icke önskvärda och 

många av barnen upplever endast en känsla av betydelse om de uppfyller andras, oftast 

vårdnadshavarnas, önskningar och behov (Hornor, 2012). Psykisk misshandel innebär inte 

bara direkt lidande för barnet, utan ger också svåra prospektiva komplikationer som 

depression, PTSD och suicid (Felitti et al., 1998; Hornor, 2012; Thoresen, Myhre, Wentzel-

Larsen, Aakvaag & Hjemdal, 2015). Den psykiska misshandeln av barn har också visat sig ha 

lika negativ prospektiv inverkan på barn som fysisk misshandel och sexuella övergrepp mot 

barn (Blair, Bremberg, Hjern & Stewart-Brown, 2013).  

Omsorgssvikt och försummelse av barn 

Omsorgssvikt och försummelse av barn kan vara tillfällig och kontextuell, som under en 

skilsmässa där barnet inte får sina behov tillgodosedda av sina föräldrar på grund av tillfälligt 

rådande omständigheter. Omsorgssvikten kan också vara kronisk, och är då mer allvarlig. 

Försummelse förekommer både i psykisk och fysisk form. Den psykiska försummelsen 

innebär att barnet inte får sina emotionella behov, som kärlek, uppmärksamhet och 

bekräftelse, tillgodosedda. Den psykiska försummelsen kan också innebära brist på uppfostran 

och gränssättning (Boglut & Tudoran, 2015). Den fysiska försummelsen, enligt Lucas och 

Jernbro (2014) även kallat vanvård, innebär att barnet kan få otillräckligt med mat, möjlighet 
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att sköta hygien, möjlighet till sömn och vila eller hela, rena eller årstidsanpassade kläder. 

Vidare kan den fysiska försummelsen innebära att barnet inte får medicinsk vård och tandvård 

trots att detta är indicerat. Barnet kan också vara offer för bristande tillsyn i förhållande till sin 

ålder, som att barnen lämnas hemma själva dag- eller nattetid trots låg ålder. Brister i tillsynen 

kan leda till allvarliga olyckor, skador och dödsfall. Många försummade barn tar på sig en 

vuxenroll för att kompensera för vad exempelvis vårdnadshavarna inte gör hemma, som att 

passa syskon eller ansvara för husdjur.  Konsekvenserna av försummelse skiljer sig från barn 

till barn, men det är många gånger förenat med fysisk och psykisk ohälsa samt förkortad 

livslängd (Boglut & Tudoran, 2015; Lucas & Jernbro, 2014). 

Sexuella övergrepp mot barn 

Alla sexuella handlingar som ett barn tvingas till är sexuella övergrepp mot barn. Barn utsätts 

för sexuella övergrepp när en vuxen eller ett äldre barn utnyttjar barnets beroendeställning. 

Barnet kan utsättas för olika sexuella handlingar som barnet inte förmår förstå eller inte kan 

samtycka till, beroende på att barnet ännu inte är moget eller gammalt nog att förstå vad 

handlingarna innebär. Barnet kan också hotas eller mutas för att gå med på övergreppen. De 

sexuella övergreppen kan vara både av fysisk och psykisk karaktär. De fysiska övergreppen 

innebär att någon tvingar barnet att röra vid förövarens könsorgan eller att barnet tvingas till 

olika typer av samlag eller sexuella akter. De psykiska övergreppen innebär att barnet kan 

tvingas titta på förövarens könsorgan, eller att barnet tvingas visa sitt eget. Förövaren kan 

också tala till barnet på ett sexuellt sätt, smygtitta på barnet när det är avklätt, tvinga barnet att 

titta på levande sexuella akter eller på pornografiskt material. Barnet kan också bli offer för 

exploatering och prostitution (Rädda Barnen, 2014). Konsekvenserna av sexuella övergrepp i 

barndomen är allvarliga och de vanligaste konsekvenserna som barnen diagnostiseras med är 

depression, ångest, dissociation och olämpligt sexuellt beteende i tidig ålder (Oddone, Genuis 

& Violato, 2001).   

Normaliseringsprocessen 

Normalisering är ett begrepp som innebär att det som tidigare varit oacceptabelt och onormalt 

successivt övergår till det normala och vardagen för det barn som utsätts för misshandel 

(Familjefrid Kronoberg, 2015). Normaliseringen innebär att våld och förtryck blir ett normalt 

inslag i vardagen eftersom gränserna för vad som är acceptabelt förskjuts för båda parter; den 

som utövar våld och förtryck och den som utstår det (Nordborg, 2008).  I och med 

normaliseringen utvecklas roller och strategier för både förövare och offer: förövaren kan 
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använda våld eftersom det skapar kontroll och makt. Offret, å sin sida anpassar sig för att vara 

förövaren till lags, för att minimera risken att bli utsatt. Inledningsvis kan denna strategi 

handla om att slippa våld och förtryck, men det kan också handla om en strategi för 

överlevnad (Nordborg, 20008; Sackett & Saunders, 1999). Barnet har inte bara ett underläge 

som offer av våld och förtryck, utan är också i ett underläge gentemot sin vårdnadshavare – 

både juridiskt, praktiskt och emotionellt (Johansson, 2007). Barn skyddar också sina 

vårdnadshavare i mycket stor utsträckning trots våld och förtryck (Borgström & Tindberg, 

2013). På grund av normaliseringen söker offer ytterst sällan själva hjälp, då de anser att deras 

utsatthet är normal. Många barn är också omedvetna om sina rättigheter. De barn som är 

medvetna om problemen saknar resurser att göra någonting åt det. Många gånger är 

hjälpsökande för misshandeln också förenat med skam (Paavilainen & Flinck, 2013).  

Lagar och förordningar relaterat till barn och barnmisshandel 

FN:s barnkonvention 

Enligt FN:s barnkonvention (2015) har alla barn, 0-18 år, rätt till bland annat åsiktsfrihet, 

yttrande- och informationsfrihet, rätt till att bli hörd och sedd, rätt till tanke- samvets-, och 

religionsfrihet, förenings- och församlingsfrihet, rätt till familje- och privatliv, rätt till 

utbildning, rätt till godtagbar levnadsstandard, rätt till hälso- och sjukvård, rätt till social 

trygghet och rätt till skydd från övergrepp. Sverige har skrivit under barnkonventionen och 

avtalet är ratificerat, men ej lagstiftat (ibid).  

Hälso- och sjukvårdslagen 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) behandlas termen god vård, vilket 

innebär att vården skall vara lika för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, läggning och andra 

personliga intressen som avspeglar patientens personlighet. Vård skall dock ges 

företrädelsevis till den som har störst behov. Vården skall också vara av god kvalitet, den 

skall alltså vara evidensbaserad och trygg, och vården skall vara lättillgänglig för patienten 

samt bygga på patienternas autonomi, personliga integritet och rätt till delaktighet i den egna 

vården. I lagen stadgas även förebyggande, utredning och behandling av medicinska problem, 

såväl inom somatisk som psykiatrisk vård. All vård skall också ges med respekt för alla 

människors lika värde och värdighet (ibid).  Enligt Socialstyrelsen (2010a) togs ett beslut att 

HSL också skall säkerställa att vårdpersonal tar särskild hänsyn till barns behov av 

information, råd och stöd när vårdnadshavaren lider av psykisk sjukdom eller psykisk 
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funktionsnedsättning; lider av allvarlig sjukdom eller skada; missbrukar alkohol eller andra 

substanser samt om vårdnadshavaren oväntat avlider.  

Föräldrabalken 

Enligt Föräldrabalken [FB] (1949:381) kap. 6 har barn rätt till ”omvårdnad, trygghet och god 

fostran.” Enligt samma paragraf skall barn vidare ”behandlas med aktning för sin person och 

egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling”. I 

FB regleras också i kap. 6 § 2a att föräldrarna eller annan förordnad vårdnadshavare har 

vårdnaden om ett barn tills det att barnet fyllt 18 år, med att ”hänsyn skall tas till barnets vilja 

med beaktande av barnets ålder och mognad” – vilket ligger till grund för beslut gällande 

barnets vårdnad, boende och umgänge. I hälso- och sjukvårdslagstiftningen regleras ej barns 

självbestämmanderätt, utan detta är lagstiftat i FB 6 kap. § 11: ”Vårdnadshavaren har rätt 

och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. 

Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större 

hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.” Enligt Socialstyrelsen (2010b) baseras vidare 

barnets beslutskompetens på barnets ålder och mognad, gällande frågor där barnet exempelvis 

kan begära eller neka vård för sig själv. En individuell mognadsbedömning av minderåriga 

kan därför göras för att avgöra om huruvida barnet har förmåga att tillgodogöra sig relevant 

information om medicinska beslut och om barnet kan få grepp om eventuella konsekvenser 

relaterat till sådana beslut. 

Socialtjänstlagen 

I Socialtjänstlagens (SFS, 2001:453) 14 kap. avhandlas barns rättighet till hjälp vid utsatthet 

och vårdpersonals skyldighet att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Alla 

anställda inom hälso- och sjukvården har både anmälnings- och uppgiftsplikt, vilket innebär 

att de skall anmäla eller bidraga socialtjänsten med anmälan och/eller information gällande 

om ett barn far illa. Anmälan skall göras omedelbart när misstanke finns om att ett barn far 

illa. Anmälningsplikten får ej överlämnas eller ignoreras. Att ej anmäla när det finns 

anledning att misstänka att ett barn far illa kan ge rättslig påföljd. Det räcker att enbart 

misstänka att ett barn inte får sina grundläggande behov tillgodosedda hemma för att en 

anmälan skall göras. Misstanken kan röra sig om att barnet kan vara utsatt för psykiskt, 

fysiskt eller sexuellt våld eller något annat motiv som riskerar skada barnets rätt till hälsa och 

utveckling. Information om anmälan kan delges vårdnadshavarna om det ej finns misstanke 

om misshandel eller sexuella övergrepp hos barnet (ibid). Anmälningsplikten gäller alla barn i 
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Sverige, oberoende av varifrån de kommer och vilken bakgrund de eller vårdnadshavarna har 

och utgångspunkten för om anmälan skall göras eller ej skall alltid göras med utgångspunkt 

från barnets situation – och inte anmälarens eller vårdnadshavarnas. Enligt 11 kap § 1-2 i 

Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) är det vidare stadgat att det är socialnämndens ansvar att ta 

ställning till vad anmälan ska leda till. Anmälaren har ingen utredningsskyldighet utan detta är 

socialnämndens uppgift. Enligt Region Skåne (2015) är hälso- och sjukvårdens uppgift att 

göra en medicinsk bedömning av barnet. 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU] (SFS, 1990:52) syftar till att 

möjliggöra omhändertagande av unga individer, upp till max 20 år, när vårdnadshavare 

motsätter sig hjälp från socialtjänsten, som fallit offer för bristande hemförhållanden eller eget 

vårdslöst beteende som till exempel missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Lagen ger stöd för beslut om 

barnet eller den unge faller offer för fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 

brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den 

unga individens hälsa eller utveckling skadas. Vård enligt LVU innefattar bland annat 

placering på så kallade hem för vård eller boende [HVB-hem] vilka är särskilda ungdomshem 

eller familjehem. Även placering på sjukhus förekommer (ibid).  

Vårdvetenskapligt perspektiv 

Bemötande 

Ett centralt begrepp inom omvårdnad är bemötande, vilket är ett mångfacetterat begrepp som 

associerar till mottagande och behandling. En förutsättning för bemötande är den 

mellanmänskliga relationen – någon bemöter och någon blir bemött. Ett gott bemötande är en 

absolut förutsättning för god omvårdnad och god vård. Uppfattningarna av vad som är ett gott 

bemötande är dock både subjektivt och kulturellt betingat (Fossum, 2007). Grunden i 

bemötandet är kommunikationen, som är en förutsättning för patientens delaktighet och 

vårdgivarens möjlighet att ge god vård (Socialstyrelsen, 2015a). Vidare är även den verbala 

och icke-verbala kommunikationen i centrum för bemötandet. Relationen mellan de berörda 

parterna är också̊ viktig för bemötandet, men också för hur bemötandet upplevs, eftersom 

relationerna kan vara över- och underlägsna varandra. I begreppet bemötande inkluderas 

också begreppen information, respekt, människosyn, vänlighet, uppmärksamhet, värme, 

engagemang, tonfall samt hjälpsamhet (Fossum, 2007). Ett ytterligare begrepp som Fossum 



 8 

(2007) diskuterar är begreppet bedside manner. Det innebär hantering och beröring av 

patienten. Det handlar vidare om att uppmuntra, trösta och lugna patienten. Saker som attityd, 

tonfall, kroppsspråk, öppenhet och närvaro påverkar bedside manner.  

 

Sammanfattat innebär bemötande om hur en patient mottages och om kroppsspråk – hur 

vårdgivaren sitter, hälsar eller står i förhållande till patienten. Att vara artig, trevlig och 

hjälpsam ses som grunden i ett gott bemötande. 

Vårdande 

Enligt Dahlberg (2014) är målet med vårdande hälsa. Syftet med vårdande är att stödja och 

stärka människans hälsoprocess och det åligger vårdvetenskapen att frambringa kunskap för 

att möjliggöra detta. Hälsa definieras vidare som ”ett tillstånd av välbefinnande, känsla av 

livskraft och meningsfullhet” (Dahlberg, 2014, s. 28-29). För att hälsa skall kunna uppnås 

krävs det att människan har rätt till frihet – som medför möjlighet till aktivitet liksom stillhet, 

vila och en god livsrytm (Dahlberg, 2014; Dahlberg & Segersten, 2010). Vårdande ges, enligt 

Arman och Rehnsfeldt (2011), i tre dimensioner: kroppsligt, själsligt och andligt. 

Dimensionerna är ständigt sammanlänkande och ligger till grund för patientens helhet som 

människa.  

 

Det kroppsliga vårdandet har enligt Arman och Rehnsfeldt (2011) som syfte att vårda det 

somatiska – att värna, skydda och att kurera patientens kroppsliga brydsamheter och återställa 

patientens ursprungliga integritet. I det kroppsliga vårdandet läggs fokus på både patientens 

kropp och vårdmiljöns atmosfär. Vid vårdande av en patients kropp krävs det att patienten 

känner trygghet till vårdaren – därför är det essentiellt att vårdaren besitter betryggande 

kompetens och skicklighet för att kunna verkställa ett tryggt vårdande. Det själsliga vårdandet 

definieras i sin tur av att uppmärksamma patientens känslor och upplevelser i samband med 

vården som ges. Patienten kan ge uttryck för det själsliga vårdandet i form av egen vilja, egna 

önskningar och mål med vården. Det centrala i den själsliga dynamiken är en konstant strävan 

efter lugn, harmoni, öppenhet och respekt gentemot patienten. Det andliga vårdandet 

definieras slutligen som en medvetenhet hos vårdaren där denna har medvetenhet, känsla och 

kunskap om att varje patient är unik och värdefull. Andligheten genomsyras därför av 

patientens värld, livshållning och livserfarenheter och att dessa skall vara utgångspunkten för 

det personliga vårdandet. Det är här essentiellt att patienten blir sedd och ges möjlighet till att 

berätta om sin egen situation och historia (ibid). 
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Lidande 

Inom vårdvetenskapen används olika begrepp av lidande: livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Livslidande kan uppstå i situationer där hela livet kan ifrågasättas. Det kan bero 

på trauman eller sjukdom, där lidandet definieras som ett patos av att förlora kontroll. 

Sjukdomslidande uppkommer i samband med sjukdom och lidandet blir en följd av 

sjukdomsförlopp, symptom och behandling. Våldlidandet kan uppkomma som en del av 

vårdandet, där lidandet kan uppstå genom försummelse, bristande lyhördhet, vårdskada, 

kränkning eller utebliven vård från personalen (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010; 

Wiklund, 2009). Lidande har kroppsliga, själsliga och andliga aspekter som kan väcka 

reaktioner som förnekelse, skuldkänslor, känsla av förvirring, ilska, nedstämdhet, ångest och 

självömkan. En del människor kan fråga sig varför just de drabbats av lidande och en del 

människor accepterar sitt lidande – här kan filosofiska och/eller religiösa övertygelser spela in 

för uppfattningen av det egna lidandet. Det upplevs vara en svårighet att finna en mening med 

lidande när det når sin kulmen, men många kan också bli rika på erfarenhet när lidandet gått 

över (Wiklund, 2009). Sjuksköterskor skall arbeta för att förhindra att vårdlidande uppstår. 

Genom att se patienten och dess unika livssituation kan sjuksköterskan skapa sig en ökad 

förståelse för patienten och därmed skaffa sig medel för att förhindra och lindra patientens 

lidande. 

Vårdprogram och riktlinjer 

Vårdprogram är dokument som tillhandahålls på både nationell och regional nivå. 

Vårdprogrammen och riktlinjerna skall ge information om olika tillstånd, situationer, 

prioriteringar och ge vägledning om behandlingar i hälso- och sjukvårdens olika verksamheter 

(Socialstyrelsen, 2015b). Enligt Englund och Fransson (2013) menar Alm att syftet med 

vårdprogrammen är att kunna ge vårdpersonal möjlighet till vägledning för att säkerställa god 

och säker vård.  De nationella vårdprogrammen och riktlinjerna ligger till grund för de 

regionala, och de nationella vårdprogrammen och riktlinjerna är också de styrande 

dokumenten. De regionala vårdprogrammen är regionernas och landstingens egenutformade 

dokument som skapats med den egna regionens eller landstingets resurser och premisser. 

Vårdprogrammen är mestadels av medicinsk art, med bland annat behandlingsanvisningar, 

olika gränsvärden och rekommenderande läkemedelsbehandlingar. Endast en mindre del av 

dessa dokument är inriktade på omvårdnaden och bemötandet av patienterna. 

Vårdprogrammen uppdateras med viss regelbundenhet för att säkerställa att de bygger på den 
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senaste evidensbaserade forskningen och kunskapen (ibid). Vårdprogram skall bygga på 

nationella riktlinjer och beprövad erfarenhet. De skall också innehålla rekommendationer för 

lämpliga och kvalitetshöjande åtgärder, vilka möjliggör ett gott och kostnadseffektivt 

omhändertagande i hela vårdkedjan för en specifik patientgrupp. Vårdprogrammen skall vara 

välstrukturerade och skall inrymma kvalitetskriterier samt indikatorer för möjliggörandet av 

uppföljning av kvalitet och effektivitet (Landstinget Sörmland, 2015a; Socialstyrelsen, 

2015b).  

 

Riktlinjerna vänder sig till all personal som arbetar med vård och omsorg i Sverige. Riktlinjer 

finns liksom vårdprogram på nationell och regional nivå. Riktlinjerna har som syfte att 

säkerställa att befolkningen skall få god och säker vård, utifrån prioritering av den som har 

störst behov. Riktlinjerna tas fram för att kunna prioritera rätt åtgärder till sjukdomar, tillstånd 

eller brydsamheter relaterade till en sjukdom eller tillstånd som är resurskrävande. Åtgärderna 

kan vara att diagnostisera en sjukdom eller ett tillstånd samt hur dessa skall behandlas eller 

hur specifika brydsamheter skall lösas. De nationella riktlinjerna skall ta hänsyn till etiska och 

ekonomiska effekter av åtgärder och det skall alltid vägas emot vilken nytta patienten har av 

en åtgärd (Socialstyrelsen, 2013b).  

Problemformulering 

FN (2015) har statuerat en allmänt vedertagen definition av att barn avser människor i 

åldrarna 0-18 år. Forskning visar att misshandel av barn har negativ prospektiv inverkan på 

barns mående (Blair, Bremberg, Hjern & Stewart-Brown, 2013; Child Welfare Information 

Gateway, 2013; Felitti & Anda, 2009; Shin & Miller, 2012; Widom, Czaja, Bentley & 

Johnson, 2012) och hälsa (Barbosa et al., 2014; Filipas & Ullman, 2006; Hornor, 2010; 

Verdolini et al., 2015). Tidigare översikter har beskrivit förekomst och problematik kring 

olika typer av misshandel av barn samt vilka prolongerande konsekvenser detta har. En 

summarisk översikt av hur sjuksköterskor i Sverige kan bemöta barn som far illa saknas dock. 

Därför avses detta belysas i denna uppsats, med avsikt för att underlätta för sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal vid bemötandet av dessa barn. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att, utifrån vårdprogram, riktlinjer och handlingsplaner, 

belysa vad som beskrivs gällande bemötande av barn som far illa. 
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METOD 

Design 

Detta examensarbete utformades som en litteraturstudie. Den kvalitativa metod som användes 

syftade till att sammanställa inhämtade vårdprogram, riktlinjer och/eller handlingsplaner. 

Vidare har en litteraturstudie enligt Friberg (2012) och Polit och Beck (2008) som yttersta 

syfte att ge ökad förståelse kring ett ämne och att öppna banor för ny forskning. 

Sökstrategi 

För att erhålla de olika vårdprogrammen, riktlinjerna och handlingsprogrammen från rikets 

samtliga regioner och landsting kontaktades samtliga regioner och landsting via mejl (bilaga 

1). Förfrågan via mejl gjordes för att säkerställa att samtliga regioner och landsting skulle ha 

möjlighet att vara en del av denna studie, samt för att kunna erhålla svenska klinikers senaste 

dokument inom området barnmisshandel och bemötande av barn som far illa.  

 

Datainsamlingen varade under två veckor i november 2015. Svarsfrekvensen på förfrågan till 

de 21 landstingen var 71,4 % (n=15 av 21) och därigenom erhölls 42 dokument där slutligen 

20 inkluderades i studiens resultat (se tabell 1). Av de landsting och regioner som svarade på 

förfrågan svarade fyra med en länk, som uppmanade till egen sökning på respektive region 

eller landsting hemsida. 25 % (n=5 av 20) av dokumenten, från två olika landsting, erhölls på 

detta sätt. De resterande två regionerna och landstingen som uppmanade till frisökning hade 

inga dokument som uppfyllde urvalskriterierna (se nedan). Slutligen gjordes sökning på 

Socialstyrelsens hemsida för eftersökning av nationella vårdprogram och riktlinjer. Där 

erhölls ett dokument. 88 % (n=13 av 15) av regionerna och landstingen uppgav att de hade 

någon form av dokument om barnmisshandel.  

 

Urvalskriterierna för den insamlade datan till denna studie var att den skulle svara till studiens 

syfte. De dokument som ej behandlade bemötande av barn exkluderades. Likväl exkluderades 

de vårdprogram, riktlinjer eller handlingsdokument vars giltighetstid passerat, trots att de 

svarade mot syftet (n=1). Efter granskning och analys enligt Friberg (2012) av tolv insamlade 

dokument tillkom ingen ny information varför datainsamlingen avslutades. Resterande åtta 

dokument inkluderades för att försöka ge dispersion och soliditet åt studiens resultat. Ingen 

påminnelse ansågs därför nödvändig för utskick till de regioner och landsting som ej svarat på 
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förfrågan. Morse (1995) talar om mättnad inom kvalitativ forskning. Datainsamling pågår så 

länge som ny information tillkommer. När ny information uteblir uppnås mättnad (ibid).  

 
                 Tabell 1. Erhållna, exkluderade och inkluderade dokument.  

Typ av dokument Antal Exkluderade Inkluderade 
 
Handlingsplan 

 
15 

 
7 

 
8 

    
Riktlinje 19 11 8 
    
Vårdprogram 8 4 4 
    
Totalt 42 22 20 

 

Bearbetning och analys 

De utvalda vårdprogrammen och riktlinjerna genomgick en analysmodell definierad av 

Friberg (2012) vilken delas in i fem steg. Analysmodellen syftar till att utifrån texterna 

urskilja helheten av den skriva essensen. Efter att helheten analyserats och definierats, bryts 

texterna, utifrån syftet, ned till olika delar för att möjliggöra skapandet av en ny helhet, ett 

resultat (ibid).  

 

I första steget lästes samtliga texter noggrant och ingående enligt Fribergs (2012) modell, 

återigen för att möjliggöra urskiljandet av texternas innehåll och bärande aspekter. I steg två 

identifierades de aspekter som svarade till denna uppsats’ syfte, alltså de syftesbärande 

aspekter som syftade till bemötandet av barn som far illa. För att kunna identifiera aspekterna 

krävdes noggrann och rigorös genomgång av texterna, eftersom de många gånger låg subtilt i 

dokumentens texter. I steg tre gjordes extraktion och sammanställning av de syftesbärande 

aspekterna till ett samlat dokument, där de efteråt, i steg fyra, relaterades till varandra genom 

dels färgkodning och kortare referat. Relationen mellan aspekterna möjliggjorde identifiering 

av skillnader och likheter i texterna. I detta stadium identifierades, ur de utvalda dokumenten, 

olika teman och i vissa fall även subteman som lade grunden till denna uppsats’ resultat. I det 

slutgiltiga steget, steg fem, låg fokus på de insamlade syftesbärande aspekterna och 

sammanställningarna för att granska dem från motsägelser, upprepningar, feltolkningar och 

språkliga fel. 
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Forskningsetiska överväganden 

Uppsatsen, tillika litteraturstudien, strukturerades och utarbetas enligt riktlinjer definierade av 

institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Analysprocessen 

strukturerades enligt Fribergs modell. Fribergs modell åsyftar att på ett objektivt och korrekt 

sätt kunna definiera och utröna texters innehåll (Friberg, 2012). Vidare presenterades all 

insamlad data gällande bemötande av barn som far illa, eftersom utelämnandet av data, som ej 

är i linje med forskarens egna föreställningar, är oetiskt (Forsberg & Wengström, 2008). All 

förförståelse för ämnet negligerades (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2014). Ingen plagiering av data eller förvrängning av data har förekommit (CODEX, 2015). 

För att undvikandet av missförstånd och förvrängning av data användes lexikon vid svåra ord 

som potentiellt kunde försvåra innebörden av innehållet i texterna. 

RESULTAT 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av teman i bemötandet av barn som far illa. 

 

Resultatet baserades på̊ sammanlagt 20 dokument. 19 dokument inhämtades från olika 

regioner och landsting. 1 dokument inhämtades från Socialstyrelsen. Utifrån dokumenten 

identifierades åtta teman och fem subteman, vilka ligger till grund för denna uppsats’ resultat. 

De olika teman som identifierats är våga fråga om utsatthet och våld, åldersorienterat 
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bemötande, lyhördhet gentemot barnet, respekt för barnets integritet, trygga och 

förtroendeskapande möten, trygg miljö för ökad trygghet, samtal genom kreativ gestaltning 

och professionell medvetenhet (se figur 1). Fem subteman till vissa teman identifierades och 

är listade under respektive tema i resultattexten. 

Våga fråga om utsatthet och våld 

Vårdpersonal kan dra sig för att fråga om våld, utsatthet och försummelse eftersom många 

kan uppleva svårighet att ställa frågor om trauman då det kan finnas en rädsla för att uppröra 

barnet. Många gånger finns det också en tabu kring försummelse, misshandel och sexuella 

övergrepp som gör att vårdpersonal avstår från att fråga (Barn- och ungdomspsykiatrin [BUP] 

i Skåne, 2014). Att våga fråga om utsatthet är dock att se och att höra barnet (Landstinget 

Sörmland, 2015b). En del barn tror också att deras utsatthet är normal, att brist på omsorg 

eller våld är normala inslag i vardagen (Landstinget Sörmland, 2015b; Region Skåne, 2006; 

Socialstyrelsen, 2014). Barn som far illa kan uppge att de inte vågat berätta om sin utsatthet 

eftersom ingen någonsin frågat dem om det (Landstinget Dalarna, 2009). En del barn har just 

en önskan om att en vuxen skall fråga om utsatthet och våld (Socialstyrelsen, 2014). Att 

vårdpersonal vågar ställa frågan om hur barnet har det hemma är därför essentiellt i 

bemötandet av barn (BUP i Skåne, 2014; Jämtlands läns landsting, 2009; Landstinget 

Blekinge, 2011; Landstinget Kronoberg, 2014; Landstinget Sörmland, 2015b; Region 

Östergötland, 2012; Region Östergötland, 2015; Socialstyrelsen, 2014; Västra 

Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer [VKV], 2015a; VKV, 

2015b). Enligt VKV (2015b) skall dock frågan om våldsutsatthet endast ställas på indikation 

när det gäller barn, ända upp till 18 års ålder (ibid). När vårdpersonal ställer frågan om 

utsatthet och våld ökar förutsättningarna för att barnet skall våga öppna upp och berätta om 

sina upplevelser och sin situation (Landstinget Sörmland, 2015b). Vårdpersonal som inte 

frågar om våldsutsatthet riskerar att missa de barn som far illa och barnen riskerar därför att ej 

får den hjälp som de behöver och har rätt till. Det förekommer till och med att vårdpersonal 

inte frågar barnet trots att det finns tydliga tecken på utsatthet, exempelvis blåmärken, skador 

eller avvikande beteende (VKV, 2015a). Det är viktigt att påpeka för barnet att han eller hon 

inte har någon skuld i sin utsatthet (Socialstyrelsen, 2014). 

Att ställa frågan 

När det gäller att ställa frågan om utsatthet eller våld är det viktigt att inte använda laddade 

eller krångliga ord. Frågorna skall vara direkt och tydligt ställda för att undvika risk för 
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missförstånd och felaktiga tolkningar (Landstinget Blekinge, 2011; Region Östergötland, 

2015). Det är viktigt att inledningsvis informera barnet om den anmälningsskyldighet som en 

vårdgivare har, enligt Socialtjänstlagen. I och med anmälningsskyldigheten är det också 

viktigt att aldrig lova barnet att man inte skall berätta vidare för någon. Att vara tydlig med 

detta är oerhört viktigt (Jämtlands läns landsting, 2009; Jönköpings län, 2012; Landstinget 

Sörmland, 2015b; Socialstyrelsen, 2014; VKV, 2015b).  

 

”Alla vi som i vårt arbete träffar barn och unga och deras föräldrar har något som 

kallas för anmälningsplikt. Med det menas att om jag får veta eller om jag är 

orolig för att det barnet jag möter inte har det bra hemma, måste jag kontakta andra 

vuxna (socialtjänsten) som arbetar med att se till att det barnet och barnets föräldrar 

får hjälp så att de kan må bättre. Inget barn skall leva med att bli utsatt för våld eller 

andra saker som skadar barnet eller får barnet att må dåligt. Då är det viktigt att 

barnet och barnets föräldrar får stöd och hjälp.”(VKV, 2015b, s. 15).  

 

Efter att barnet fått information om anmälningsplikt kan vårdpersonal gå vidare genom att 

ställa frågor om olika typer av våldsutsatthet. När vårdpersonal ställer frågor om 

våldsutsatthet är det viktigt att på ett respektfullt och uppmärksamt sätt rikta frågorna till 

barnet. Det är också viktigt att informera om varför frågorna ställs (VKV, 2015a; VKV, 

2015b).   

 

 ”Jag träffar många barn som berättar att de är med om allvarligt bråk hemma. Det 

kan vara saker som händer hemma som skrämmer barnen. En del barn är även med 

om att själva bli hotade, slagna eller utsatta på andra sätt. Jag vet inte om det är så 

för dig men kan du känna igen dig i detta? Har det varit så för dig?” (VKV, 2015b, 

s. 15). 

 

När ett barn berättar är det viktigt att dokumentera allt som barnet säger, och framför allt den 

spontana berättelsen (Barnhälsovården Uppsala län, 2005; BUP i Skåne, 2014; Landstinget 

Blekinge, 2015; Landstinget Kronoberg, 2014; VKV, 2015b). Det är också viktigt att vid 

dokumentation hålla sig till barnets historia och att inte lägga in egna värderingar, tolkningar 

eller utläggningar (VKV, 2015b).  
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”Jag träffar ibland barn som inte alltid mår så bra. Det kan vara barn som inte alltid 

har det så bra hemma. En del barn hör och ser allvarligt bråk mellan vuxna och en 

del barn kan också bli utsatta själva för svåra saker. Kan du känna igen dig i detta? 

Har det hänt dig?” (VKV, 2015b, s. 16). 

 

Om vårdpersonal ställer följdfrågor skall dessa vara bekräftande och respektfullt ställda. 

Bemöt barnet med att lyssna och tro på vad barnet berättar. Sitt inte tyst (VKV, 2015b). 

 

”En del barn jag träffar berättar att de inte alltid mår så bra. Det kan bero på att det 

inte alltid finns mat hemma, att det finns några som bråkar och skriker så att barnen 

inte kan sova, de kanske får vara ensamma länge utan någon vuxen hemma. Om 

barn har det svårt på detta sätt så måste barnen och deras föräldrar få hjälp. Är det 

så att du kan känna igen dig i detta? Är det så för dig?” (VKV, 2015b, s. 16). 

 

”Många barn jag träffar berättar att det händer saker hemma som skrämmer dem. 

Det kan vara någon som hotar, skriker fula ord eller till och med slår någon. Kan du 

känna igen dig i detta? Finns det något som händer hemma hos dig som skrämmer 

dig?” (VKV, 2015b, s. 16). 

 

Att ställa analytiska och utredande frågor skall undvikas då detta bör överlåtas till 

Socialtjänsten, polis eller åklagare som har skyldighet att ta reda på de faktiska 

omständigheterna kring barnet (VKV, 2015a).  

 

”Det kan vara så för många barn jag träffar att de vuxna hemma skriker och kallar 

varandra fula ord. En del barn är med om att det ofta är stökigt och bråkigt hemma! 

Kan du känna igen dig i detta?” (VKV, 2015b, s. 16). 

 

Det är viktigt att aldrig ställa ledande frågor till barnet – och det kan undvikas genom att vara 

direkt i de frågor som ställs – men det är samtidigt viktigt att ta hänsyn till barnets mognad 

och ålder innan frågor ställs. Oavsett hur vårdpersonal väljer att fråga om utsatthet och våld så 

är det viktigt att vara rak utan att konstla frågorna. Exempel på raka och direkta frågor är 

enligt VKV (2015a, s. 29): 

 

”Jag träffar många barn som mår dåligt. En del av dem gör det för att de ser eller 
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hör bråk hemma, är det så för dig?” 

”Har du det jobbigt hemma?” 

”Är du rädd för något som händer hemma? Något som skrämmer dig? Finns det 

några som bråkar hemma?”  

”Är det så att du själv har blivit slagen?” 

”Är det så att mamma och pappa skriker och gapar på varandra, och kallar 

varandra fula ord?” ! 

När vårdpersonal frågar om utsatthet skall som vårdgivaren alltid ha i bakhuvudet att samtalet 

skall genomsyras av aktivt lyssnande och utan förkastelse för barnets berättelse. Att bekräfta 

barnet och att visa att man tror på barnets berättelse är centralt (VKV, 2015a).  

Åldersorienterat bemötande 

Det är viktigt att anpassa samtal och information efter barnets ålder och mognad för att kunna 

säkerställa att barnet kan förstå innebörden av det som sägs (BUP i Skåne, 2014). Det är 

vårdpersonalens skyldighet att bemöta barnet på en nivå som möjliggör att barnets mening 

kan uttryckas, oavsett barnets ålder (Landstinget Sörmland, 2015b).  

Strategier för att bemöta de små barnen 

De små barnen som far illa är extra svårt utsatta eftersom de kan sakna möjligheter att sätta 

ord på sina upplevelser. I mötet med små barn krävs därför alltid en ökad vaksamhet och 

öppenhet (Jämtlands läns landsting, 2009). Till exempel gäller det att vara observant på de 

små barnens sätt att kommunicera, nämligen genom deras ögonkontakt och kroppsspråk. 

Avvikande kommunikativt samspel med vårdnadshavare eller vårdpersonal kan tyda på att 

barnet far illa, eftersom små barn inte sällan reagerar psykosomatiskt vid framför allt 

försummelse (Socialstyrelsen, 2014). Vid mötet med de små barnen kan omhändertagandet 

och bemötandet vara avgörande för att barnet skall förmå berätta om eventuell utsatthet. 

Grunden för det goda bemötandet är att lyssna och ställa frågor. När små barn söker vård 

gäller det vidare att vara uppmärksam på samspel mellan barnet och vårdnadshavare: det kan 

gälla att vara uppmärksam på om barnet är smutsigt, ovårdat eller om vårdnadshavarna på 



 18 

något sätt behandlar barnet illa (BUP i Skåne, 2014; Landstinget Blekinge, 2015; VKV, 

2015a).  

Strategier för att bemöta de äldre barnen 

Även vid mötet med äldre barn är det essentiellt att fråga, lyssna och vara uppmärksam 

(VKV, 2015b). Om möjligt är det även angeläget att träffa barnet enskilt (Landstinget 

Blekinge, 2011; Länsverksamheten barn- och ungdomsmedicin i landstinget Värmland, 2007; 

VKV, 2015a; VKV, 2015b). Barnen kan ha svårt att berätta om sina erfarenheter, eftersom de 

kan ha uppfattningen att utsatthet och våld skall hållas inom familjen. Barn känner en stark 

lojalitet mot sin familj, och också våldsutövare (Barnhälsovården i Uppsala län, 2005; 

Landstinget Blekinge, 2015; Landstinget Sörmland, 2015b; VKV 2015a; Jönköpings län, 

2012; Socialstyrelsen, 2014; Region Skåne, 2006). Barnet skall alltid stå i centrum och inte 

komma i skymundan för vårdnadshavare eller vårdpersonal (Jämtlands läns landsting, 2009; 

Landstinget Sörmland, 2015b).  

Lyhördhet gentemot barnet 

Lyhördhet är centralt och essentiellt i mötet med barn som far illa (BUP i Skåne, 2014; 

Jämtlands läns landsting, 2012; Landstinget Sörmland, 2015b; VKV, 2015a; VKV, 2015b). 

Lyhördheten skall kombineras med en trygg och förtroendegivande attityd, empatisk hållning 

och ett aktivt lyssnande (VKV, 2015b). Ett barn som vågar öppna upp och berätta skall 

bemötas med den största respekt och aktning. Barnets berättelse skall tas på allvar och 

vårdpersonal skall alltid utgå ifrån att det som barnet berättar om är sant och skall därför 

aldrig ifrågasätta barnet. Vårdpersonal skall lyssna på barnet och låta barnet få tala till punkt 

(Socialstyrelsen, 2014). Lyhördheten är extra viktigt i mötet med barn, framför allt vid 

misstanke att barnet far illa. Ty det tillhör inte ovanligheterna att barn tar tillbaka sin spontana 

berättelse om utsatthet och våld (Landstinget Blekinge, 2011; Landstinget Dalarna, 2009; 

Landstinget Sörmland, 2015b; Socialstyrelsen, 2014). Det är därför viktigt att ha i åtanke att 

berättandet och uppöppnandet är en process som tar tid och som kräver vårdpersonalens 

tålamod och kunskap, eftersom tillbakatagandet av berättelsen kan bero på att barnet inte får 

ett korrekt bemötande (Landstinget Blekinge, 2011; Landstinget Sörmland, 2015b; Region 

Skåne, 2006). Barn är många gånger rädda för att de vuxna inte skall orka med eller våga ta 

emot en berättelse om utsatthet (Barnahus Dalarna, 2011; Landstinget Sörmland, 2015b; 

Socialstyrelsen, 2014; VKV, 2015b).  
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Respekt för barnets integritet 

Barn skall alltid bemötas med respekt, och det blir särskilt viktigt om barnet utsatts för någon 

form av våld eller övergrepp. Barnets mänskliga rättigheter skall stå i centrum för vård och 

bemötande och vårdpersonal är skyldiga att se till att barnets rätt till hälsa, värdighet, 

självbestämmande, integritet, sekretess och information tillgodoses. Barnets rätt till 

självbestämmande skall utgå ifrån att tillräcklig och god information har givits, så att barnet 

vet vilken undersökning som skall göras och varför (Landstinget Kronoberg, 2014). 

Kroppslig integritet 

Vid undersökningar av barnets genitalier och andra kroppsundersökningar som syftar till att 

utreda skador hos barnet är det viktigt att barnet får behålla sin integritet. Undersökningar 

skall därför genomföras så skonsamt som möjligt för att minimera risken att barnet får 

förnimmelser om det trauma som barnet upplevt (Jämtlands läns landsting, 2009). Detta görs 

bland annat genom att informera tydligt om vad som skall ske, hur undersökningen skall gå 

till och varför undersökningen skall göras. Informationen skall ges i god tid, så att barnet är 

väl förberett inför en undersökning (Barnhälsovården Uppsala län, 2005; Landstinget 

Kronoberg, 2014; Landstinget Sörmland, 2015b; Regionförbundet, 2012; Regionförbundet, 

2010; Region Östergötland, 2015). Undersökningar skall göras planerade (Barnahus Dalarna, 

2011). Som tidigare nämnt skall all information och alla samtal föras på ett sådant sätt att 

barnet kan göras införstådd, oavsett ålder eller mognad (BUP i Skåne, 2014). Vid misstanke 

om sexuella övergrepp mot flickor skall gynekologiska undersökningar låtas vänta tills 

flickan har fått förtroende för vårdpersonalen eller den som skall utföra undersökningen 

(Landstinget Kronoberg, 2015). Vidare skall vårdpersonal alltid ta hänsyn till flickans 

tillstånd innan undersökning genomförs (Barnhälsovården Uppsala län, 2005). Det är 

vårdnadshavaren som beslutar om kroppsliga undersökningar, men det viktigaste är att 

barnets bästa står i centrum. Mer konkret innebär det att vårdpersonal tar hänsyn till barnets 

mognad, ålder och vilja (Barnahus Dalarna, 2011). 

Själslig integritet 

För att ge barnet lugn och möjlighet till berättande utan störande moment och influenser av 

medföljande, exempelvis vårdnadshavare, är det ibland nödvändigt att samtala med barnet i 

enrum (BUP i Skåne, 2014; Jämtlands läns landsting, 2009; Landstinget Kronoberg, VKV, 

2015a; Region Jönköpings län, 2015; Region Östergötland, 2015; Socialstyrelsen, 2014). Att 
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ställa känsliga frågor i enrum är en förutsättning för att barnet skall berätta om sina 

erfarenheter (VKV, 2015a).  

Trygga och förtroendeskapande möten 

Enligt Landstinget Sörmland (2015b) är det centrala i möten med barn att utgångsläget skall 

vara att skapa trygghet och förtroende. Vårdpersonal skall också ha barnets bästa för ögonen, 

både i det långa och korta loppet. När vårdpersonal skapar trygghet, förtroende och relationer 

ökar chanserna för att barn skall våga öppna upp och berätta (ibid). Relationer som bygger på 

kontinuitet och trygghet kan ge barnet ökat självförtroende och tillförsikt till framtiden – och 

tvärtom kan relationer med brist på just detta göra att barnet drabbas av dylika svårigheter 

(VKV, 2015a). Om det är möjligt att finnas kvar hos barnet långsiktigt är det viktigt att 

berätta detta för barnet (VKV, 2015b).  

”Jag kommer att fortsätta att ha kontakt med dig och stötta dig så mycket det går 

även om det är andra vuxna som kommer att hjälpa dig och din familj. ” (VKV, 

2015b, s. 41). 

Trygg miljö för ökad trygghet 

Det finns många olika sätt att öka tryggheten för barnet. Inledningsvis skall barnet bemötas i 

en lugn och neutral miljö, med så få iblandande som möjligt – det är betydelsefullt att endast 

ett fåtal träffar barnet. Samtidigt är det viktigt att informera och framhålla för övrig personal 

om att det finns en misstanke om att barnet far illa (Landstinget Kronoberg, 2014). Som 

tidigare nämnts skall undersökningar av barnet vara planerade, eftersom det ökar chanserna 

för att barnet skall uppfatta undersökningen som mindre laddad och uppskakande än en akut 

undersökning (Barnahus Dalarna, 2011). Vid undersökning av barnet, som vid medicinsk 

undersökning eller undersökning av barnets genitalier, skall erfaren personal medverka – 

varav en skall vara en som barnet känner sig trygg med; någon som barnet litar på – det kan 

också vara en vårdnadshavare eller annan person som barnet litar på. Om denna person är en 

ur vårdpersonalen är det fördelaktigt att samma person träffar barnet så långt det är möjligt 

under sjukvårdsvistelsen (Barnahus Dalarna, 2011; Landstinget Kronoberg, 2014). 

Vid undersökning av barnet skall det kläs av successivt, och när en kroppsdel är bedömd kan 

barnet återigen klä på just den kroppsdelen – barnet skall aldrig behöva vara helt avklätt. Efter 

framför allt undersökning av genitalier är det viktigt att erbjuda barnet möjlighet till dusch 
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samt att lägga fram rena underkläder (Landstinget Kronoberg, 2014). Vid undersökning av 

små barn kan det bli nödvändigt med sedation för att undersökningen skall bli så bra som 

möjligt, framför allt vid neurologiska röntgenundersökningar (Stockholms läns landsting 

[SLL], 2011). Barnet skall helst inte behöva genomgå mer än en undersökning 

(Regionförbundet, 2012). I samråd med socialtjänsten kan barnet erbjudas övernattning på 

sjukhuset, framför allt om det finns en hotbild mot barnet. Skyddsaspekt gällande barnet är 

vital i bemötande och omhändertagande av barn som far illa (Landstinget Kronoberg, 2014).  

Samtal genom kreativ gestaltning  

Barn kan genom kreativa lösningar gestalta sitt inre och sina upplevelser, vilket kan ske 

genom att leka med dockor, att rita och måla eller att skriva. Genom berättande uppstår en 

möjlighet att skapa sammanhang som hjälper barnet att gestalta sina traumatiska upplevelser. 

Berättandet och införlivandet kan hjälpa barnet att tillsammans med en terapeut bekräfta det 

som hänt (BUP i Skåne, 2014). Dockor och andra leksaker kan också med fördel användas av 

barn som har kognitiva eller språkliga svårigheter (Region Östergötland, 2012). Att ta till vara 

på barns kreativa sidor är ett komplement till samtal med barn (Landstinget Dalarna, 2009). I 

samband med gestaltning och återberättande av traumatiska upplevelser finns det ett ypperligt 

tillfälle att berätta och bekräfta för barnet att barnet inte gjort något fel – barnet kan ha 

skuldkänslor över sitt eget handlande, och genom återberättandet och gestaltningen kan barnet 

och terapeuten korrigera den uppfattningen (BUP i Skåne, 2014).  

Professionell medvetenhet  

Att möta barn som far illa är svårt (Landstinget Dalarna, 2014; Landstinget Sörmland, 2015b). 

Det är också svårt för barnen att berätta om sina erfarenheter (Barnhälsovården Uppsala län, 

2005; BUP i Skåne, 2014; Landstinget Blekinge, 2015; Landstinget Dalarna, 2014; 

Landstinget Sörmland, 2015b; Jönköpings län, 2012; Region Skåne, 2006; VKV, 2005b). Att 

vårdpersonal tycker det är jobbigt att bemöta och att vidta åtgärder leder till att barn inte får 

den vård och behandling som barnen har rätt till (VKV, 2015a). En förutsättning för att kunna 

bemöta barn och att arbeta med och för dem, är att de människor som arbetar med barn skall 

ha rätt kunskaper och rätt kompetens (Landstinget Sörmland, 2015b). Det är också essentiellt 

att vårdpersonalen känner till rutiner för anmälan enligt Socialtjänstlagen samt hur 

vårdpersonalen skall agera vid misstanke om att ett barn far illa (Landstinget Kronoberg, 

2014). All personal på en vårdinrättning skall alla ha kännedom om hur de skall agera vid 

misstanke om att ett barn far illa. Utifrån checklistor kan vårdpersonal konsekvent gå igenom 
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punkt efter punkt och bocka av viktiga aspekter som rör barnet. För det kan just exempelvis 

en checklista användas som arbetsunderlag (Landstinget Blekinge, 2011). Attityder, egna 

värderingar kroppsspråk och det som sägs påverkar den som blir bemött (Landstinget 

Blekinge, 2011; Region Östergötland, 2015). Vidare skall alla patientmöten genomsyras av 

kunskap, empati och självkännedom – detta utgör grunden för kompetensen att möta bland 

annat barn som far illa. God professionell självkännedom är essentiellt, eftersom brist på detta 

kan påverka bemötandet med barnet (Region Östergötland, 2015).  

 

Det kan vara svårt att hantera sina känslor vid den här typen av möten och en medvetenhet om 

hur man själv reagerar är viktigt för att kunna klara av situationen. En del orkar inte se eller 

höra vad barnet har att berätta (Landstinget Sörmland, 2015b). När någon kommer i kontakt 

med barn som far illa kan en rad olika tankar och känslor hastigt uppkomma. Primitiva 

önskningar om att genomföra hämndaktioner mot den som skadat barnet kan uppstå. Likväl 

kan också viljan att fråga ut och förhöra tysta barn, i hopp om att ta reda på sanningen, 

uppkomma, och känslor som professionell inkompetens med en blandad känsla av iver och 

kraftig önskan om att hjälpa barnet, samt känslor av att upprepa övergrepp mot barnet, vid 

utfrågning om barnet har det svårt, kan uppstå. Det kan också bli fråga om att uppleva 

adoptionskänslor, som viljekänslor av att vilja ta med barnet hem för att beskydda det. Andra 

känslor som kan blossa upp är känslor som vanmakt och overklighetskänslor, som kan leda 

till distraktion i mötet med barnet. De möjliga reaktionerna är många, varför det är viktigt att 

det finns möjlighet till att prata och reflektera om de egna reaktionerna med andra på 

arbetsplatsen. Detta för att klargöra den egna synen på problemen och för att ge en ökad 

professionell medvetenhet (Landstinget Dalarna, 2014). Det kan också hjälpa att be en kollega 

vara med vid samtal med barnet när vårdpersonal är osäker på den egna reaktionen (Jämtlands 

läns landsting, 2009). Samtidigt är det också viktigt att inte vara ensam i ärenden som gäller 

barn som far illa, utan det är viktigt med gedigen handledning. Vidare är samarbete med 

exempelvis samrådsgrupper, länsgrupper och Barnahus erforderligt för att inhämta ny 

kunskap och att skapa samarbete (Landstinget Dalarna, 2014). 

DISKUSSION 

Resultatet av analysen visar att det är svårt att möta barn som far illa. Att bemöta dessa barn 

kräver därför kompetens, närvaro och en professionell medvetenhet. Barn berättar sällan 

själva om sin utsatthet och därför åligger det dem som jobbar med barnen att våga fråga om 

våld och utsatthet för att kunna upptäcka de barn som far illa. Barnets rätt till ett 
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åldersorienterat bemötande, som utgår ifrån barnets mognad och ålder, skall alltid kombineras 

med att bemöta barnet med respekt och integritet. Detta blir särskilt viktigt om barnet utsatts 

för någon form av våld eller övergrepp. Att vårdpersonal är lyhörd och tar barns berättelser på 

allvar är essentiellt i bemötandet av barn och vårdpersonal skall alltid utgå ifrån att det som 

barnet berättar om är sant.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vad som beskrivs gällande bemötande av barn som 

far illa, utifrån svenska vårdprogram, riktlinjer och handlingsplaner. Resultatet belyser åtta 

olika teman och fem olika subteman. Utifrån dessa teman och subteman grundar sig 

resultatdiskussionen på tre olika rubriker som fångar in resultatens teman och subteman: 

sjuksköterskans och barnets relation bygger på temana våga fråga om våld och utsatthet, 

åldersorienterat bemötande, lyhördhet gentemot barnet, respekt för barnets integritet och 

trygga och förtroendeskapande möten. Avsnittet sjuksköterskan, barnet och omgivningen 

bygger på temana trygg miljö för ökad trygghet och samtal genom kreativ gestaltning. Det 

sista avsnittet, sjuksköterskan och en professionell medvetenhet, bygger på temat professionell 

medvetenhet. 

 

Samtliga dokument som ligger till grund för resultatet vänder sig till vårdpersonal, dels inom 

hälso- och sjukvård men också i vissa fall inom tandvård. Det finns därför ingenstans 

specifikt beskrivet hur sjuksköterskor skall gå tillväga i situationer och möten med barn som 

far illa. Sjuksköterskor är dock en del av vårdpersonalen inom hälso- och sjukvården och 

därför svarar dokumenten på denna uppsats’ syfte. I denna resultatdiskussion och kommande 

metoddiskussion kommer just sjuksköterskan stå i fokus, eftersom det är just sjuksköterskans 

bemötande av barn som far illa som står i centrum för denna uppsats. 

Sjuksköterskans och barnets relation 

För att överhuvudtaget kunna hjälpa ett barn som far illa krävs det att sjuksköterskan vågar 

fråga barnet om våld och utsatthet (BUP i Skåne, 2014; Jämtlands läns landsting, 2009; 

Landstinget Blekinge, 2011; Landstinget Kronoberg, 2014; Landstinget Sörmland, 2015b; 

Region Östergötland, 2012; Region Östergötland, 2015; Socialstyrelsen, 2014; VKV, 2015a; 

VKV, 2015b). Svarar barnet ja på frågan om huruvida han eller hon blivit upplevt våld eller 

utsatthet skall också sjuksköterskan utgå ifrån att det är sant (Socialstyrelsen, 2014). Att våga 

fråga barnet om våld och utsatthet och att tro på det barnet berättar torde ses som en del av 
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sjuksköterskans oumbärliga vårdande. Detta bekräftas av Arman och Rehnsfeldt (2011) som 

menar att patientens (barnets) berättelse och situation, och därmed andliga lidande, 

uppmärksammas genom att att sjuksköterskan frågar barnet och tror på barnets berättelse. 

Samtidigt skriver VKV (2015b) att frågan om våldsutsatthet endast skall ställas på indikation. 

Ordet indikation betyder att det finns en omständighet som tyder på ett visst tillstånd eller en 

förekomst av någonting, i detta fall någon typ av misshandel av barn. Indikationer på att barn 

far illa kan enligt Rikshandboken Barnhälsovård (2014) vara exempelvis oklar viktnedgång 

eller viktuppgång; bristande hygien; buksmärtor; huvudvärk; värk i rygg, leder eller muskler; 

blåmärken; sårskador; brännmärken; bitmärken; ovilja att använda en kroppsdel; skall- och 

hjärnskador; underlivsinfektioner; ångest; ängslan; håglöshet; oro; aggressivitet eller 

våldsutövande mot andra barn (ibid). Detta är dock inte svartvitt; det torde vara mer komplext 

än så. Att fråga på indikation innebär att barn som utsätts för exempelvis psykisk misshandel, 

där misshandeln enligt Hibbard et al. (2012) och Hornor (2012) sällan syns, inte helt 

osannolikt riskerar att missas. Dessa barn blir därför ytterligare extra utsatta. Frågan som 

därför uppkommer är skall alla barn tillfrågas om våldsutsatthet? Skall sjuksköterskor ha 

som riktlinje att fråga alla barn om huruvida de upplevt våld? Riskerna som finns med att inte 

fråga är tydliga, barnen riskerar att bli oupptäckta och konsekvenserna för detta är 

skrämmande. Frågan blir då istället, vilka är riskerna med att fråga? Är det värt att ta risken 

att missa utsatta barn? 

 

Att faktiskt fråga om våld och utsatthet kan naturligtvis låta svårt och det är inte omöjligt att 

det i praktiken till och med är svårare än det låter. Men det är viktigt att inte glömma bort 

varför sjuksköterskan skall våga fråga om våld och utsatthet. Frågan skall inte ställas bara för 

sakens skull. Främst skall sjuksköterskan fråga om utsatthet och våld av det skälet att barnet 

kan vara utsatt och då är i behov av hjälp. Dessutom är det viktigt att sjuksköterskan frågar 

barnet eftersom det enligt Socialstyrelsen (2014) finns barn som önskat att någon skulle ha 

våga frågat. Att inte fråga kan enligt SSF (2010) och Wiklund (2009) innebära ett lidande för 

barnet – dels vårdlidande genom bristande lyhördhet och försummelse från sjuksköterskans 

uteblivna fråga om utsatthet och våld, men framför allt kan det också innebära ett fortsatt 

livslidande i form av fortsatt utsatthet. Sjuksköterskor skall dessutom arbeta för motverka att 

ytterligare lidande uppstår (ibid). Det kan inte uteslutas att frågan om våld och utsatthet är 

avgörande för barnets livslidande, och det torde ses som det främsta skälet till att våga fråga 

om utsatthet och våld och att anmälan görs när det finns indikation och oro för barnet. 
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När det gäller att ställa frågan om utsatthet menar Landstinget Blekinge (2011) och Region 

Östergötland (2015) att krångliga och laddade ord inte skall användas. Krångliga ord kan 

förmodligen innebära en typ av ord som är svåra för barnet att förstå. De krångliga orden 

kanske kan leda till att kontentan av det som sägs inte alls uppfattas eller helt enkelt 

misstolkas av barnet. Men vad som egentligen är krångliga och laddade ord är oklart. Detta 

kan ses som ett hinder i bemötandet av barn som far illa, eftersom det är svårt att veta vilka 

ord som kan brukas eller ej. 

 

Enligt Region Skåne (2006), Landstinget Sörmland (2015b) och Socialstyrelsen (2014) tror en 

del barn att deras utsatthet är helt normal. Detta beror troligtvis på lång tid av utsatthet som 

enligt Familjefrid Kronoberg (2015) och Nordborg (2008) kan förklaras genom 

normaliseringsprocessen. Enligt VKV (2015a) är det viktigt att sjuksköterskan har en tydlig 

ståndpunkt om att våld och utsatthet inte är acceptabelt. Att bemöta barnet med respekt, 

öppenhet, lugn och harmoni minimerar risken för att skapa vårdlidande och ytterligare 

livslidande hos barnet i samband med vård (Arman & Rehnsfeldt, 2011; Wiklund, 2009). 

Tvång, kränkningar, opersonligt bemötande, långa väntetider, bristande information samt en, 

för barnet subjektiv, känsla av att ej bli sedd, kan vara skäl till ytterligare lidande för barnet 

(Arman & Rehnsfeldt, 2011). Barn är dessutom i en extra sårbar och utsatt situation i 

vårdsituationer då de är i beroendeställning till vården, sina vårdnadshavare och 

sjuksköterskan (Fossum, 2007). Genom att sjuksköterskan ser barnet som den unika och 

värdefulla individ som barnet är samt att sjuksköterskan ger möjlighet för barnet att berätta 

om barnets egen situation och utsatthet, kan sjuksköterskan upptäcka och förhindra barnets 

lidande och samtidigt säkerställa ett tryggt vårdande (Arman och Rehnsfeldt, 2011).  

 

Att sjuksköterskan skall vara tydlig med anmälningsplikten vid samtal med barn är en god 

aspekt, eftersom det innebär att sjuksköterskan är tydlig och konsekvent i bemötandet med 

barnet. Inte minst är sjuksköterskan ärlig. Att inte informera om anmälningsplikten skulle 

kanske vid en anmälan kunna upplevas som ett svek av det barn som anmälan handlar om; ett 

svek som potentiellt skulle kunna leda till att barnet tar tillbaka sin berättelse eller att barnet 

inte vågar berätta för någon igen. Detta skulle enligt Wiklund (2009) rent teoretiskt kunna 

leda till ytterligare livsleda, i och med en potentiell känsla av att förlora kontroll. Det kan 

också leda till vårdlidande eftersom bristen på information kan vara en kränkning som innebär 

att sjuksköterskan går över huvudet på barnet. Samtidigt skulle informationen om 

anmälningsplikt kunna vara avskräckande. Kanske kan en del barn uppleva skräck i samband 
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med vad vårdnadshavarna skall säga när de får reda på anmälan. Därför är det viktigt att lägga 

emfas på att inte bara informera om anmälningsplikten, utan också barnets rättigheter. Barnet 

har rätt till skydd och skall inte behöva uppleva våld eller någon form av utsatthet. Om 

sjuksköterskan på ett sakligt, informativt och sanningsenligt sätt kan berätta om barnets 

rättigheter och de åtgärder som kan vidtas för att uppnå barnets säkerhet, kanske barnet trots 

rädslan kan våga öppna upp. Att delge information och informera om rättigheter kan enligt 

Arman och Rehnsfeldt (2011) och Wiklund (2009) också ses som en del av sjuksköterskans 

vårdande.  

 

Utifrån resultatet finns det olika sätt att fråga om våld och utsatthet. Dessa sätt är redovisade 

som citat. Frågorna tycks vara ställda på ett sådant sätt att de skall uppfylla kriterierna för ett 

respektfullt bemötande, något som enligt Fossum (2007) är artighet, vänlighet och 

respektfullhet. Frågorna är formulerade på ett öppet sätt, och innehåller exempel på utsatthet 

och våld. Frågorna är inte slutna och det finns ingen eller liten risk för att de skall kunna 

uppfattas som ledande. Att sjuksköterskan börjar med att berätta om hur det kan vara för 

andra barn kanske kan ge barnet en känsla av tillhörighet, eller i alla fall en känsla av att 

situationen inte är hopplös. En sjuksköterska skall dock inte ställa ingående, grundliga eller 

detaljerade frågor, enligt VKV (2015a), eftersom detta skall överlämnas till dem som utreder 

barnets situation, alltså socialtjänst, polis eller åklagare. Men var gränsen går för vad som är 

ingående, grundliga och detaljerade frågor är oklart. Även här blir det en fråga om en 

subjektiv tolkning av ordens innebörd.  

 

När det gäller bemötande av barn skall bemötandet genomsyras av att sjuksköterskan bemöter 

barnet på dess intellektuella nivå och därigenom ger ett åldersorienterat bemötande (BUP i 

Skåne, 2014; Landstinget Sörmland, 2015b). Att se och bemöta barnet utifrån dess ålder, 

innebär enligt Arman och Rehnsfeldt (2011) att sjuksköterskan i sitt bemötande behöver ha 

utgångspunkten att patienten (barnet), är unik och värdefull. Detta möjliggör ett andligt 

vårdande som torde möjliggöra ett gott bemötande färgat av respekt och uppmärksamhet mot 

barnet (ibid). När det gäller ett åldersorienterat bemötande och de två subteman som där finns, 

så är det oklart vad dokumenten egentligen menar med ”små barn” och ”äldre barn”. Det är 

just termerna ’’små barn’’ och ’’äldre barn’’ som används i dokumenten. Det finns inga 

åldersintervaller. Enligt Månsson och Enskär (2011) görs dock fyra åldersindelningar av barn. 

De yngsta barnen är ett-tre år, under åldrarna fyra-sex år är barnet i förskoleåldern, under 

åldrarna sju-tolv år är barnet i skolåldern och från tretton-arton år är barnen tonåringar. Piaget 
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(1952) menade i sin tur att barn i åldrarna tolv-arton utvecklar ett abstrakt tänkande och en 

känsla för att tänka mer logiskt. Således kanske en slutsats kan dras att små barn är barn i 

åldrarna ett-elva år och att de större barnen är mellan tolv-arton år. Men hur sjuksköterskor 

egentligen skall bemöta små barn är fortfarande tämligen oklart. Ju mindre barnen är desto 

större vikt tycks läggas vid den kroppsliga undersökningen av barnet, och det psykosociala 

bemötandet och omhändertagandet tycks komma i skymundan. I sin tur, ju äldre barnen blir 

desto mindre tycks den kroppsliga undersökningen spela roll.  

 

Att vara lyhörd är ett återkommande begrepp i resultatet. Vad innebär egentligen lyhördhet? 

Enligt Akademiska Sjukhuset (2013) innefattar lyhördhet respektfullt lyssnande och omdöme. 

Det innebär också att vårdpersonal har en taktkänsla för vad som skall sägas och när. 

Exempelvis kan det gälla att ställa en fråga vid rätt tidpunkt (ibid). Att vara genuint lyhörd 

torde därför kräva erfarenhet och kompetens. Lyhördheten skall enligt VKV (2015b) 

kombineras med empatisk hållning och ett aktivt lyssnande. En empatisk hållning och ett 

aktivt lyssnande torde också innebära ett gott bemötande, utifrån Fossums (2007) 

beskrivningar. 

Sjuksköterskan, barnet och omgivningen 

Resultatet gällande att bemöta barnet i en lugn och trygg miljö väcker också frågor. Vad 

innebär en lugn och trygg miljö? Orden har även här en subjektiv laddning. Att miljön är 

lugn, innebär det att den är fri från oljud, eller att den kanske är fri från vårdnadshavare? 

Innebär lugn miljö att slippa sitta i väntrum på en akutmottagning, tillsammans med andra 

barn? Att miljön skall vara trygg kan innebära att barnet är skyddat från fara och att barnet 

blir väl omhändertaget och väl bemött. Vårdmiljön är enligt Arman och Rehnsfeldt (2011) en 

del av det kroppsliga vårdandet. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) framgår också 

att barn skall få sina behov tillgodosedda och att vårdpersonalen tillgodoser behov av trygghet 

och respekt samt att goda relationer främjas. Detta skulle kunna innefatta att även vårdmiljön 

skall vara trygg och säker. 

Sjuksköterskan och en professionell medvetenhet 

Vårdpersonal, här sjuksköterskor, skall i mötet med barn som far illa vara medvetna om sina 

egna attityder och värderingar; vara medvetna om det som sägs och vara medvetna om det 

egna kroppsspråket (Landstinget Blekinge, 2011; Region Östergötland, 2015). Detta kräver 

inte bara en professionell medvetenhet utan också en personlig medvetenhet om hur 
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sjuksköterskan är som person (Region Östergötland, 2015). Att sjuksköterskan känner sig 

själv väl och vet var han eller hon har sig själv torde göra personen till en tryggare 

sjuksköterska. Detta styrker ytterligare hur viktigt det är med adekvat handledning, eftersom 

det torde ge möjlighet till en tryggare yrkesroll. 

 

Att vara konsekvent i bemötandet av barn som misstänks fara illa är att använda checklistor. 

Användandet av checklistor kan kanske möjliggöra ett strukturerat arbetssätt där 

sjuksköterskan och annan vårdpersonal kan gå igenom saker som skall tas upp i mötet med 

barnet. Enbart två landsting hade checklistor som del av sina dokument. Ingen av dem hade 

dock någon vidare förklaring på varför checklistorna fanns eller vilken funktion de skulle 

fylla för den som använde dem. Att använda checklistor skulle dock kunna vara ett pålitligt 

arbetsredskap för att inte missa något, och därmed säkerställa att alla barn får samma vård.  

Metoddiskussion 

Barnmisshandel är ett utbrett problem i Sverige och därför torde det anses vara angeläget att 

fastställa hur många regioner och landsting som har vårdprogram, riktlinjer och 

handlingsplaner, och därmed också en skriftlig plan för upptäckandet, handläggningen och 

bemötandet av barn som far illa. Samtliga 21 regioner och landsting i Sverige kontaktades via 

mejl (se bilaga 1) för insamling av data till denna uppsats. I förfrågan framgick en efterfrågan 

om dokument relaterade till barnmisshandel, företrädelsevis vårdprogram och riktlinjer. Den 

uttalade tidsbristen för detta arbete gjorde det omöjligt att på ett strukturerat sätt återkoppla 

till de landsting och regioner som inte svarade på utskicket (samtidigt tillkom ingen ny 

information utifrån de insamlade dokumenten, och mättnad uppnåddes, varför ytterligare 

datainsamling inte ansågs nödvändig eftersom den disponerbara tiden till denna uppsats 

prioriterades till att i första hand besvara uppsatsens syfte), varför den delen av det 

ursprungliga syftet att fastställa hur många regioner och landsting som hade dokument över 

barnmisshandel ströks. Även om det inte går att ge en helt klar bild över hur många regioner 

landsting som i dagsläget har utarbetade vårdprogram, riktlinjer eller handlingsplaner för 

barnmisshandel så går trots allt att konstatera att minst 61 % (n=13) av regionerna och 

landstingen hade någon form av dokument om barnmisshandel vid tiden för insamling av 

datan, i november 2015.  

 

En viktig styrka är att det insamlade materialet är dokument som används ute i klinikerna i 

Sverige. Det är med andra ord dokument som sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan 
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använda sig av i sitt arbete med barn. Denna uppsats belyser således inte enbart ämnet 

bemötande av barn som far illa: den belyser också det tillgängliga material som finns tillhanda 

inom svensk hälso- och sjukvård. Samtidigt finns det forskning som säger att sjuksköterskor 

inte känner till att det finns dokument att tillgå i mötet med barn som far illa (Hedlund, 2012). 

Detta är givetvis problematiskt. Detta kan bero på dålig information inom verksamheterna. I 

andra fall kan det bero på att det helt enkelt finns för många olika dokument att tillgå. 

Barnhälsovårdsöverläkaren A. Lundmark beskriver att det i hennes landsting finns för många, 

”lite för många”, dokument ute i klinikerna (personlig kommunikation, 24 november 2015). 

Detta kan leda till att det kanske blir svåröverskådligt och svårt att veta vilket dokument som 

skall användas till vad. Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2015) saknas det 

dessutom tydliga strukturer och processer för att implementera nationella riktlinjer i svensk 

sjukvård. 

 

Även om denna uppsats’ syfte var att belysa bemötande av barn som far illa, så har också det 

insamlade materialet översiktligt granskats i sin helhet enligt innehåll, disposition och 

evidens. Det är just detta som också lägger grunden för denna uppsats’ främsta svaghet: det 

insamlade materialet. Vid examensarbetets början var målsättningen att skriva ett arbete som 

skulle kunna användas kliniskt av framför allt sjuksköterskor, och eventuellt annan 

vårdpersonal. Uppsatsen skulle vara en källa till kunskap. Det är dock tveksamt om denna 

uppsats nu möjliggör det, med tanke på de dokument som det baseras på. Resultatet är baserat 

på insamlade dokument från regioner och landsting i Sverige, och dokumenten saknar nästan 

uteslutet tydlig disposition och evidens – det går enbart i 35 % (n=7) av de inkluderade 

dokumenten att spåra referenser. Ingen av dessa har dock referenslistor som hänvisar till 

källor gällande bemötande av barn som far illa – det beror rimligtvis på att det inte finns 

några, eller ett mycket litet antal, källor. De insamlade dokumenten är vidare utarbetade av, 

inom området och på orten, insatta och erfarna kliniker. Att det är kunniga kliniker som har 

skrivit dokumenten är en av utgångspunkterna för trovärdigheten för innehållet i texterna och 

därmed också resultatet. En hypotes är att de dokument som finns i dag med stor sannolikhet 

bygger på klinikers empiriska kunskaper om pediatrik och barnmisshandel. Kunskapen är 

därmed med stor sannolikhet beprövad. Om det däremot finns egentlig vetenskaplig grund för 

dessa kunskaper är mycket oklart. Denna uppsats har därmed potential att belysa och eklärera 

en kunskapslucka då den täcker in ett ämne som kanske saknar motsvarighet. Genom 

tydliggörandet av avsaknaden av vetenskapliga källor i det insamlade materialet belyses inte 

enbart en kunskapslucka, utan det tydliggör också en önskan och förhoppning om att 
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uppmuntra till förbättring och förändring av de dokument som finns i dag. Samtliga 

vårdprogram, riktlinjer och handlingsplaner har alltså utvecklingspotential, inte minst vad 

gäller bemötande. Det finns i dag heller inget nationellt vårdprogram eller nationell riktlinje 

för barnmisshandel, vilket är anmärknings- och klandervärt.   

 

Något som framkommer i inledningen och i referenslistor av både en del inkluderade och 

exkluderade dokument är att de bygger på MIO-gruppens dokument om barnmisshandel. Det 

nämns även i en del dokument att innehållet delvis är baserat på MIO-gruppens dokument om 

barnmisshandel. Detta dokument från MIO-gruppen har dock inte gått att få tag på, trots 

skäliga försök. En trolig förklaring till det är att dokumentet utarbetades för många år sedan, 

enligt Hedbäck (2003) 2001, och någon reviderad version tycks ej finnas. Det är därför 

befogat att ställa frågan om innehållet i denna uppsats’ inkluderade dokument, som baseras på 

det som nämns i MIO-gruppens dokument, är utdaterad. Dessa dokument beskriver dessutom 

i princip samma saker. Till saken hör dock att ytterst få dokument hade källhänvisningar, 

varken i löpande text eller som referenslista, vilket omöjliggjorde kontroll av innehållets 

faktiska källor och evidens. Dokumenten saknade också tydlig disposition och struktur. Det 

som ändå väger upp avsaknaden av källhänvisningar är att de olika dokumenten många 

gånger säger samma sak – och att de därmed kan bistå och förstärka varandras innehåll och 

essens.  

 

De dokument som inkluderades hade olika disposition men följde i regel ingen egentlig 

struktur, även om det fanns undantag. Om resultatet däremot hade baserats på originalartiklar 

hade artikelgranskning kunnat svara på om huruvida innehållet varit trovärdigt eller ej. En 

analys av en originalartikel skall, enligt Deenadayalan, Grimmer-Somers, Prior och Kumar 

(2008) innehålla granskning av artikelns bakgrund, med referenser och relevans, samt 

redovisa ett tydligt syfte. Vidare skall en artikel granskas utifrån val av metod; etiska 

överväganden; resultatets analys; diskussion och artikelns styrkor och begränsningar och 

referenser, för att slutligen dra en slutsats om huruvida artikeln är av god kvalitet samt om den 

ger grund för kliniska implikationer (ibid). Det har alltså, av förklarliga skäl, ej gått att 

applicera denna typ av metod på den insamlade datan i denna uppsats. 

 

Den metod som använts är en kvalitativ litteraturstudie där vårdprogram, riktlinjer och 

handlingsplaner har analyserats enligt Friberg (2012). Denna goda analysmodell av Friberg 

(2012) gör att denna uppsats tillika litteraturstudie får en god trovärdighet, eftersom metoden 
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är klar och tydlig och har använts vid andra examensarbeten vid olika 

sjuksköterskeutbildningar runt om i Sverige. Metodvalet möjliggjorde en översiktlig 

kunskapssammanställning som bidrog till att tydligt svara på denna uppsats’ syfte. Den valda 

analysmetoden var lätt att följa och den bidrog till en god, tydlig, begriplig och lättillgänglig 

struktur med god översikt av resultatet. De inkluderade dokumenten hade varierande längd 

och omfång och de var också många (n=42) till antalet. Sammanlagt granskades cirka 1500 

sidor, vilket innebär mycket text. Under analysen blev det därför nödvändigt med en 

modifikation av analysmodellen. Friberg (2012) menar nämligen att texterna skall läsas flera 

gånger, något som ej här var möjligt här på grund av uttalad tidsbrist. Samtliga texter lästes 

dock minst två gånger – det inkluderade materialet ofta ytterligare gånger. Trots att samtliga 

texter genomgick två noggranna läsningar, och inte fler, så erhölls ändå en god översikt och 

förståelse för texterna, vilket Friberg anser vara innebörden av läsandet (ibid). Alla texter som 

svarade till syftet färgkodades både digitalt i dator och manuellt på papper och alla dokument 

numrerades digitalt i dator och manuellt på papper för att undvika förväxling av dokumenten 

vid skrivandet av resultatet.  

Sammanfattningsvis har denna uppsats en rad olika styrkor och svagheter. Den styrka som 

kanske är den överlägset viktigaste är att den tar upp ett mycket viktigt ämne. En månads 

artikelsökning innan examensarbetes början visade att forskning om barnmisshandel är något 

som det inte forskas mycket på – framför allt inte omvårdnadsorienterad forskning. Därför bör 

denna uppsats ses som ett bra och lämpligt tillskott inom ämnet barnmisshandel och 

bemötande av barn som far illa. En ytterligare styrka är att uppsatsen är efterfrågad. De 

landsting och regioner som uppgav att de saknade vårdprogram och riktlinjer bad om att få ta 

del av uppsatsen när den färdigställts, för att kunna ta del av det som framkommit och 

därifrån se över skapandet av egna dokument. Även personer som forskar om barnmisshandel 

har visat erkännande för uppsatsens syfte och visat en önskan om att få ta del av uppsatsen i 

sin helhet. 

BEHOV AV VIDARE FORSKNING 

Avsaknaden av referenser till vetenskapliga källor tyder på att ämnet kräver mer forskning för 

att kunna klassas som evidensbaserat. Denna uppsats belyser, genom materialet som ligger till 

grund för resultatet, en kunskapslucka gällande bemötande av barn som far illa. En 

vetenskaplig kunskapslucka definieras enligt SBU (2015) som en avsaknad av systematiska 

litteraturöversikters slutsatser kring evidensbaserade metoder eller när det helt saknas 
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systematiska litteraturöversikter. Gällande bemötande av barn som far illa saknas helt 

systematiska litteraturöversikter i både PubMed och CINAHL. SBU:s databas över 

kunskapsluckor saknar också ämnet bemötande av barn som far illa och ämnet 

barnmisshandel. SBU saknar också publikationer för både barnmisshandel och bemötande av 

barn som far illa.   

 

Som tidigare nämnt är detta ett viktigt, men tämligen outforskat ämne. Det gäller både 

barnmisshandel ur ett medicinskt perspektiv, men också ur ett omvårdnadsperspektiv. Vid 

sökning i PubMed med sökorden ”child abuse” och ”child abuse” AND ”nursing” gavs 

(n=27 856) respektive endast (n=1718) träffar, och då var inga filter aktiverade. För sökning 

på ”child abuse” AND personal treatment gavs (n=370) träffar. För att ställa detta i relation 

till ett annat ämne, exempelvis cancer och canceromvårdnad, användes sökorden cancer, 

”cancer” AND ”nursing” respektive ”cancer” AND personal treatment vilket gav (n=3 231 

865), (n=23 757) respektive (n=6170) träffar. Inga filter var aktiverade. Enligt Myndigheten 

för vård- och omsorgsanalys (2015) är halveringstiden för det medicinska kunnandet, det vill 

säga den tid det tar för hälften av dagens forskning att bli inaktuell, åtta år (ibid). Detta skall 

ställas i relation till att 72,8 % (n=20 291 av 27 856) av publikationerna kring barnmisshandel 

på PubMed är åtta år eller äldre. 

 

Det är viktigt med ny forskning, inte minst för att säkerställa alla barns rätt till välmående, 

men också för att visa på hur sjuksköterskor och annan vårdpersonal skall agera, handla för, 

behandla och bemöta barn som far illa. Ny forskning kan också möjliggöra att 

vårdprogrammen, riktlinjerna och handlingsplanerna bli mer evidensbaserade.  

SLUTSATS 

Ett gott bemötande av barn som far illa skall bygga på lyhördhet och öppenhet, i samband 

med respekt för barnets integritet och ålder. Alla möten skall inge trygghet, förbindelse och 

förtroende i en trygg miljö för barnet. Bemötande skall vara konsekvent genom professionell 

medvetenhet och rätt kompetens. Parallellt med resultatet framkom dock yttring om stora 

brister i evidensunderlaget. Även en kunskapslucka gällande bemötande av barn som far illa 

har kunnat konstateras. 
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KLINISKA IMPLIKATIONER 

! Kontinuerlig utbildning, fortbildning och handledning om bemötande av barn som far illa 

för sjuksköterskor som arbetar med barn. 

! Enligt HSL skall information ges till de barn vars föräldrar eller vårdnadshavare är svårt 

somatiskt eller psykiskt sjuka. Barn kan vara medföljande anhöriga eller så kan 

sjuksköterskor höra talas om dem via arbetet – dessa barn har rätt till särskild information 

av en anledning, de befinner sig i en redan pressad och utsatt situation. Därför skall dessa 

barn tydlig uppmärksammas. Sjuksköterskan bör fråga sig själv hur de har det hemma och 

om det finns anledning till oro, helt inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen. 

! Utökad och fortlöpande forskning om sjuksköterskors och vårdpersonals bemötande av 

barn som far illa. 

! Det finns förbättringspotential för svenska vårdprogram, riktlinjer och handlingsplaner för 

barnmisshandel och barn som far illa. Alla regioner och landsting bör ha, för verksam 

personal, tillgängliga och tillförlitliga vårdprogram för att möjliggöra ett konsekvent och 

gott bemötande av barn som far illa, oavsett var i Sverige de bor. 

! Ett nationellt vårdprogram rörande barnmisshandel torde upprättas. 
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Bilaga 1. 
 
Hej Landstinget/Region X!  
 
Jag kontaktar nu varje landsting runtom i riket för att samla in de 
riktlinjer/vårdprogram gällande barnmisshandel som eventuellt finns hos varje 
landsting och region. Detta är för att jag läser till sjuksköterska och nu skriver 
mitt examensarbete, där jag kartlägger vilka landsting/regioner som har 
riktlinjer/vårdprogram för barnmisshandel. Vidare skall jag analysera 
dokumenten för att de vilka möjligheter sjuksköterskor, och naturligtvis 
vårdpersonal i övrigt, har att kunna bemöta barn som misshandlas. Därför är 
Ert deltagande jätteviktigt och jag skulle vara så tacksam för hjälp jag kan få! 
 
Om Ni har möjlighet, skulle Ni kunna skicka mig de senaste, om det finns inom 
Ert landsting, det senaste dokumentet för riktlinjer/vårdprogram gällande 
barnmisshandel? Om Ni ej har möjlighet, skulle Ni kunna dirigera mig vidare till 
den enhet som Ni tror kan få fram riktlinjerna/vårdprogrammet? 
 
Allt gott och ha en fin dag! 
Vänligen, 
Magdalena Deminger 
Sjuksköterskestudent termin 6, Uppsala universitet 
 
 
***************************************************** 
magdalenademinger(a)gmail.com / 
magdalena.deminger.5313(a)student.uu.se 
Telefon (privat): +46 (0)XXXXXXX 
Telefon (arbete): +46 (0)XXXXXXX 
 


