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Abstrakt 

 

Barnmisshandel är ett stort internationellt problem och det behövs åtgärder för att kunna 

hitta och hjälpa dessa barn och många barn som blir fysiskt misshandlade behöver ofta söka 

akut sjukvård. Syfte: Syftet med studien var att belysa varningstecken och symptom som 

kan tyda på misshandel hos de barn som sökt på akutmottagning samt hjälpmedel för att 

underlätta upptäckten av dessa. Metod: Metoden som använts var en litteraturstudie av 

totalt 15 vetenskapliga artiklar som granskats, analyserats och sammanställts.  Resultat: 

Resultatet presenterades i kategorierna checklistor, utbildning samt symptom och 

varningstecken. Diskussion: För att identifiera barnmisshandel på akutmottagningar 

förefaller det viktigt att ha enkelt utformade checklistor, internutbildningar i dessa samt 

övningar. Slutsats: Genom att belysa typiska varningstecken och symptom på 

barnmisshandel och tydliggöra det praktiska tillvägagångssättet vid anmälning om 

misshandel av barn kommer förhoppningsvis fler misshandlade barn att bli upptäckta och 

därigenom bli hjälpta 

 

Nyckelord: akutmottagning, barnmisshandel, checklistor, utbildning. 
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Barnmisshandel är ett internationellt problem som funnits genom alla tider och i de flesta 

kulturer men först på 1950-talet i USA började barnmisshandel uppmärksammas som ett 

problem. Barnmisshandel är enligt World Health Organizations (WHO) definition 

”händelser som innebär att någon vuxen skadat barnet på ett sätt som är medicinskt 

påvisbart eller inrymmer våld som är onormalt i den aktuella subkulturen” (Hindberg, 1997). 

År 1979 förbjöds aga i Sverige genom den så kallade anti-agalagen i föräldrabalken (SOU 

2001:72) och Rädda barnen (2010) nämner att Sverige var då det första land i världen som 

förbjöd aga i hemmet. Syftet med att skapa lagar kring barnmisshandel var att få en 

förändrad inställning hos allmänheten, tidigare identifikation av barn som far illa och att 

skapa riktlinjer till föräldrar och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar i 

sitt arbete. En utvärdering av syftet med Sveriges anti-agalag har gjorts och den visar på att 

lagen har med stor framgång uppfyllt sina mål (Durrant, 1999). Rädda barnen (2010) visar på 

en nutida studie som gjorts på uppdrag av FN att hela 80 % av världens barn utsätts för aga i 

hemmet. Uppskattningsvis enligt WHO dog nästan 31 000 barn under 15 år till följd av 

skador som åsamkats av någon annan år 2002 (Butchart, 2006). 

  

Barnkonventionen antogs 20 november 1989 av FN och är en universell definition av barns 

rättigheter. Den består av 54 artiklar varav 4 stycken kallas för de fyra huvudprinciperna. I FN:s 

konvention om barnets rättigheter (1989) så står det att i artikel 2 fastslås att alla barn har lika 

värde och samma rättigheter och inte får diskrimineras, i artikel 3 står det att det är ”barnets 

bästa som ska stå i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet”. Artikel 3 och 4 påtalar 

bland annat att alla barn har rätt att leva, utvecklas och att uttrycka sina åsikter. UNICEF tar 

upp att barnkonventionen blev internationell lag som trädde i kraft 2 september 1990 och 

påtalar också att artikel 19 säger ”Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt 

våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande eller annan som har hand om barnet”. 

 

Socialstyrelsen (2012) tar upp att i Sverige vårdas 3000 barn årligen på sjukhus efter 

övergrepp och år 2011 inkom ca 19 100 anmälningar till polisen om misshandelsbrott mot 

barn mellan 0-17 år. Cirka 140 000 anmälningar gjordes år 2010 till socialtjänsten om barn 

som far illa. Dessa anmälningar avsåg 60 000 barn och det inleddes 30 000 undersökningar. 

År 2012 anmäldes 18 300 misshandelsbrott mot barn mellan 0-17 år, det är motsvarande 21 % 

av alla misshandelsbrott som anmäls. Ofta känner barnen förövaren, vanligast med en 

förälder eller styvförälder som anmäls som misstänkt och 35 % av dem som misstänks för 

brott mot de små barnen (0-6år) är kvinnor. Sedan senare delen av 1980-talet har den 

polisanmälda misshandeln av barn mellan 0-6 år ökat och det beror på förändringar i 

beteendet i tre viktiga grupper: personal på förskola och skola, socialtjänsten samt föräldrar. 

Enligt Brottsförebyggande Rådet (2011) har en ökning har setts bland anmälningarna mot 

barn mellan 7-14 år och det beror till stor del på att det handlar om våld mellan jämnåriga 

och detta tolereras inte i skolan.  

 

Child abuse and neglect (CAN) är ett engelskt samlingsbegrepp som visar på troligt 

samband mellan försummelse, sexuella övergrepp och misshandel. I svenskan finns inget 

sådant samlingsbegrepp utan istället används ord som vanvård, försummelse, fysisk och 

psykisk misshandel samt barn som far illa (Hindberg, 2006). Barn som far illa är även de som 

bevittnar våld (oftast män som utövar våld mot kvinnor i hemmet) och det innebär inte bara 

att åse våld utan även att höra samt förstå att det pågår våld, till exempel genom tonfall och 

känslostämningar. För barnen förknippas detta med oro och rädsla och kan ge akuta 
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stressymptom som magont, eksem, astma, huvudvärk, sömnsvårigheter och ätstörningar. 

Det kan även ge upphov till långvariga psykiska besvär som ångest, depressioner m.m. 

Socialstyrelsen (2011) förklarar hur barnmisshandel kan diagnostiseras på åtta olika sätt 

genom sjukdomsklassifikationssystemet ICD( International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems). Den delas upp i fysisk, psykisk, sexuell och 

ospecificerad form samt om den är utövad av förälder eller av annan än förälder. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering beskriver att screena efter något innebär att 

man gör en massundersökning inom en viss population och systematiskt söker efter vissa 

givna symptom eller riskfaktorer.  Målet med detta är att tidigt kunna ställa diagnos för att 

förebygga, lindra eller bota sjukdom och lidande.  I enlighet med 71 § Socialtjänstlagen är 

alla myndigheter som berör barn och ungdomar samt inom hälso- och sjukvård och 

socialtjänst ”skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får 

kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs 

skydd”. I lagen står det att hos personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst finns en 

absolut anmälningsskyldighet och att det gäller redan vid misstanke (SFS 1997: 313, 

Hindberg, 2006).  

 

Många barn som blir misshandlade behöver någon gång uppsöka akutmottagning för vård 

av sina skador. På många akutmottagningar i Sverige används någon forn av triagesystem. 

Det innebär att en sjuksköterska (ofta i ett team med en undersköterska) sorterar och 

prioriterar patienterna utifrån deras aktuella sökorsak och vitalparametrar för att på ett 

snabbt och korrekt sätt kunna medicinskt kunna omhänderta patienterna och därefter görs 

fortlöpande bedömningar för att se att inte tillståndet förändrats. Triagesystemet är 

uppbyggt med tanken att så lite personliga erfarenheter, tankar och värderingar som möjligt 

ska styra/inverka på vilken prioriteringsgrad patienten får utan att man främst istället utgår 

från gemensamma riktlinjer. Samtidigt är det i dessa möten som sjuksköterskan har störst 

möjlighet att upptäcka och undersöka om något inte står rätt till utöver det som sägs 

(Widgren, 2012).  

 

 

Sjuksköterskor på akutmottagning är oftast den yrkesgrupp som patienten först kommer i 

kontakt med och oftast även den som patienten träffar mest under sin tid på 

akutmottagningen. Sjuksköterskan har en viktig roll för välbefinnandet, inte minst vad det 

gäller information beträffande väntetider, kommande provtagningar, undersökningar 

etcetera. I akuta situationer fokuseras främst på medicinska åkommor och deras 

behandlingar och omvårdnaden kan då bli åsidosatt, men i all sjukvård är 

helhetsperspektivet av största vikt och att hela patienten ses som en individ och den 

personliga integriteten respekteras (Grunditz & Pettersson, 2007). 

Att upptäcka barnmisshandel är komplext, inte minst på grund av att kommunikation med 

barn kräver mycket mer tid än med vuxna och informationen måste anpassas till ålder och 

vad som är nödvändigt och viktigt att ta upp. Barn har ofta en väldigt livlig fantasi och det är 

därför extra viktigt att vara tydlig i kommunikationen för att så långt som möjligt undvika 

missförstånd. En annan viktig komponent i kommunikationen med barn är att se till att man 

har tiden som krävs för ett bra möte och att man pratar med barnet och inte bara föräldrarna 

samt att man kommer ihåg att bedöma den icke-verbala kommunikationen såsom 

ansiktsuttryck och kroppsspråk (Borg & Hilding, 2012). 
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Den teoretiska utgångspunkten för det här arbetet var Hendersons omvårdnadsteori. Enligt 

denna är människan ”en biologisk, psykologisk, socialt och andligt sammansatt person” och 

har fjorton behovskomponenter i sin teori. Dessa komponenter uppdelas i åtta med 

inriktning mot fysiologiska behov, den nionde har fokus på säkerhet och de resterande fem 

är inriktade på sociala behov såsom gemenskap, kärlek, bekräftelse, självförverkligande, och 

social tillhörighet. Henderson påtalade redan i början av 1900-talet vikten av sjuksköterskans 

omvårdnadsroll som fristående från läkarens arbete (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 

 

Problemformulering 

 

Barnmisshandel är ett stort problem och svårt att upptäcka, därför är det viktigt att belysa 

hur det kan upptäckas för att nå en ökad förståelse och kunskap bland vårdpersonal på 

akutmottagningar. Detta är viktigt för att kunna förhindra fortsatt misshandel och på så sätt 

förebygga fortsatt lidande. 

 

Syfte 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva varningstecken och symptom som kan tyda på  

misshandel hos barn som söker akut sjukvård samt att beskriva hjälpmedel att nyttja för att 

öka möjligheten till upptäckt.  

 

Metod 

 

Metoden som använts i den här studien var en systematisk litteraturstudie som inneburit en 

sammanställning av de tillgängliga vetenskapliga arbetena inom det aktuella området. De 

vetenskapliga arbetena har på ett systematiskt sätt eftersökts, kritiskt granskats och 

sammanställts.  

 

Datainsamling och urval 

 

Litteratursökning har gjorts i databaserna Cinahl och PubMed. De sökord som använts var 

MeSH-termerna: ”child abuse” (1), ”emergency medical services” (2), ”screening”(3) och 

”emergency nursing”(4). Sökningarna i Cinahl gjordes först på sökord 1 och resulterade i 

15684 träffar. Avgränsningar i sökningen gjordes genom att artiklarna skulle finnas 

tillgängliga i fulltext, vara publicerade mellan 2001 och 2013 samt vara en vetenskaplig 

artikel, då kvarstod 3960.  Sökord 2 genererade 18547 träffar, och efter samma avgränsningar 

som vid sökord 1 blev summan 853.  Därefter kombinerades sökord 1 och 2 och då blev det 

84 träffar och efter avgränsningarna endast 11 kvar. Därefter gjordes en sökning på sökord 3 

som resulterade i 164 träffar och efter avgränsningarna återstod 46. Slutligen gjordes en 

sökning på sökord 1, 2 och 3 i kombination med varandra, det ledde till 14 artiklar och av 

dessa fanns bara 3 tillgängliga i fulltext.  

 
I PubMed gjordes sökningen på samma sätt, sökord 1 ledde till 36000 träffar och efter att 

avgränsa sökningen genom att artiklarna skulle finnas fritt tillgängliga i fulltext, vara 

publicerade mellan 2001 och 2013 samt vara skrivna på engelska blev antalet 3254.  Sökord 2 
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frambringade 99031 resultat och efter avgränsningarna 8764. Sökningen med orden 1 och 2 i 

kombination ledde till 668 respektive 81 före och efter avgränsningarna. Sökord 3 genererade 

136 resultat och efter avgränsningarna 5, vilka alla redan tidigare kommit fram i tidigare 

sökningar och redovisas därför inte vidare. Sista sökningen gjordes på kombinationen av 

sökord 1, 2 och 3 och ledde till 338 resultat och efter avgränsningarna 50 (se tabell 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. 
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Databas Datum Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

valda 

efter 

läst 

titel 

Antal 

valda 

efter 

läst 

abstrakt 

Antal 

valda 

efter 

läst 

artikel 

Antal valda efter 

kvalitetsgranskning. 

Cinahl 20130514 Child 

abuse 

Senaste 12 

åren, 

vetenskaplig 

artikel och 

tillgänglig i 

fulltext. 

3960 --- --- ---  

Cinahl 20130514 Emergency 

medical 

services 

Se ovan. 853 --- --- ---  

Cinahl  20130514 Child 

abuse 

AND 

Emergency 

medical 

services 

Se ovan. 11 0 0 0  

Cinahl 20130514 Child 

abuse 

AND 

Emergency 

nursing 

Se ovan.  46 15 11 2 2 

Cinahl 20140124 Screening 

AND 

Child 

abuse 

AND 

Emergency 

medical 

services 

Se ovan 14 3 1 1 1 

PubMed 20131101 Child 

abuse 

Senaste 12 

åren, vara 

tillgänglig I 

fulltext och 

skriven på 

engelska. 

3254 --- --- ---  

PubMed 20131101 Emergency 

medical 

services 

Se ovan.  8764 --- --- ---  
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Databas Datum Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

valda 

efter 

läst 

titel 

Antal 

valda 

efter 

läst 

abstrakt 

Antal 

valda 

efter 

läst 

artikel 

Antal valda efter 

kvalitetsgranskning 

PubMed 20131101 Child 

abuse 

AND 

Emergency 

medical 

services 

Senaste 12 

åren, vara 

tillgänglig I 

fulltext och 

skriven på 

engelska. 

81 20 18 13 10 

PubMed 20140124 Screening 

AND 

Child 

abuse 

AND 

Emergency 

medical 

services 

Se ovan. 50 12 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dataanalys  

 
Totalt 32 abstrakt lästes och av dessa uppfyllde 15 inklusionskriterierna och valdes därför ut 

för noggrann genomläsning, granskning, analys och sammanställning. De artiklar som ej 

inkluderats i studien var de som efter läst abstrakt inte varit tillgängliga i fulltext samt de 

som efter genomläsning ej överensstämt med syftet eller inte uppnått tillräcklig hög 

vetenskaplig kvalitet, totalt 15 artiklar medtogs i studien. Artiklarna har lästs igenom flera 

gånger för att nå förståelse för innehållet. Den vetenskapliga kvaliteten har granskats utifrån 

en granskningsmall från SBU (Hellzén & Pejlert,1999). 

Efter granskningen där alla utvalda artiklar höll medelhög till hög vetenskaplig kvalitet 

gjordes en sammanställning av resultatet (bilaga 1b) med fokus på likheter och olikheter i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2003). Slutligen sammanställdes alla artiklars 

huvudfynd, se bilaga 1. Huvudfynden i analysen är sedan uppdelade i tre kategorier och 

dessa redovisas i resultatet.  
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Etiska överväganden 

 

När människor ingår i en studie ska alltid en etisk granskning göras enligt Polit och Beck 

(2004). De inkluderade artiklarna har fört ett etiskt resonemang, de är godkända av en etisk 

kommitté och de gör ingen ekonomisk vinning och resultaten utgörs av uppgifter från 

avidentifierade patientjournaler.   

 

Resultat 

 

Av de femton artiklar som ingick i studien var en kvalitativ och fjorton kvantitativa. Tre kom 

från England/United Kingdom, fyra från Nederländerna, fyra från USA, en från Australien, 

en från Italien, en från Kanada och en från Taiwan.  

 

De varningstecken och symptom som kan tyda på misshandel hos barn som söker akut 

sjukvård samt hjälpmedel att nyttja i praktiken för att öka möjligheten till upptäckt 

presenteras i följande kategorier: checklistor, utbildning samt symptom och varningstecken. 

 

 

Hjälpmedel för att öka möjligheten till upptäckt  

 

Checklistor 

 

Ett hjälpmedel för att öka möjligheten till att upptäcka barnmisshandel är 

screeningschecklistor. Dessa checklistor innehåller punkter och eller frågor som till exempel 

fördröjd tid att söka vård för skada, inkonsekvent historia om hur skadan uppkommit, 

fraktur hos barn som ännu inte är gående eller avgränsad brännskada. Åtta av de sexton 

artiklarna innehåller någon form av checklista för att screena efter symptom eller 

varningstecken som kan tyda på barnmisshandel och majoriteten av dessa checklistor håller 

både hög extern validitet och reliabel kvalitet genom sin höga homogenitet. Det finns många 

olika sorters checklistor gällande barnmisshandel i artiklarna, men den gemensamma 

nämnaren är att ett visst givet antal punkter, påståenden eller frågor ska uppfyllas för att det 

ska anses att det finns risk för misshandel och därmed nödvändigt att utreda vidare.  

 

Graden av upptäckt är 0,3 % där screeningsriktlinjer finns respektive 0,1 % där de inte finns 

(Louwers et al, 2008). Det kan vara ända upp till fem gånger högre upptäcktsgrad där 

screeningschecklistor finns och sjuksköterskorna på akutmottagning fått öva (Louwers et al, 

2012). Dessa screeningschecklistor bör vara fokuserade på direkt handhavande, inte vara 

mångsidiga men gärna i punktform. Enligt Sidebotham, Biu och Goldsworthy (2007) finns 

stor variation i omfång på protokoll, ända upp till 93 sidor, men de som nått bäst resultat är 

de som haft fokus på det direkta handhavandet med index eller punktsystem. McKinney, 

Hickey och Lane (2004) har i sin artikel utformat en checklista som håller hög reliabel kvalitet 

genom sin höga homogenitet. Denna checklista visar på fem specifika riskindikatorer: tre 

eller fler tidigare besök, inkonsekvent historia, skadan stämmer inte med den uppgivna 

historien, fördröjning av att söka sjukvård samt fraktur eller skallskada hos barn under ett år. 

Efter att ha testat checklistan på 830 barn kom checklistans skapare fram till att om två eller 

fler indikatorer stämmer in bör åtgärder vidtas. 



 11 

 

Taitz, Moran och O´Meara (2004) har i sin artikel en checklista av hög kvalitet med hög 

extern och intern validitet, studien utfördes på totalt 100 barn under en ettårsperiod. Denna 

lista innehåller nio indikatorer på sådant som ska väcka misstanke på barnmisshandel: 

inkompatibel eller inkonsekvent historia, barn under ett år med fraktur, alla med skada 

misstänkt uppkomst på grund av misshandel i kombination med fraktur på långt rörben, 

”högriskfrakturer” (t.ex. lårbensfrakturer hos de under ett år), tidigare besök på 

akutmottagning med fraktur på långt rörben, orimlig eller oförklarlig fördröjning av att söka 

vård, alla obevittnade skador, alla som sökt på akutmottagning med mer än en sorts skada 

samt alla med mer än en fraktur. 

 

I artikeln av Gwirtzman Lane, Dubowitz och Langenberg (2008) finns en 

screeningschecklista som håller både hög kvalitet, extern samt intern validitet genom sitt 

blandade urval, bland annat olika etniciteter och åldrar. De gjorde en studie på barn 0-5 år 

diagnostiserade med definitiv eller trolig fysisk misshandel, inte buktrauma, mellan 1 jan 

1997-31 dec 2005, totalt 244 stycken.  Resultatet blev att en stor del, minst 9 %, av alla barn 

med skador på grund av misshandel har Occult Abdominal Trauma (OAT) och att det därför 

är viktigt att screena efter detta vid misstanke om misshandel och bör finnas med som en 

egen punkt på screeningschecklistor för barnmisshandel.  

 

Sittig, Moons, Niuwenhuis och Putte (2011) har gjort en studie på totalt 5000 barn 0-7 år : 

CHAIN-ER (Child Abuse Inventory at Emergency Room) med indextestet SPUTOVAMO-R 

(namnet kommer ifrån de första bokstäverna i det holländska frågeformuläret). Detta test 

håller en mycket hög intern validitet genom sitt stora antal inkluderade, totalt 5000 stycken, 

med samma frågor till alla. De har bedömt om aktivt strukturerade frågor från personal på 

akutmottagning kan öka upptäckten av misshandel hos barn som söker på grund av skada. 

Hos alla barn som misstänktes kunna vara utsatta för misshandel med anledning av positivt 

resultat på någon av testfrågorna, kopplades barnläkare in för konsultation omgående på 

akutmottagningen och alla misstänkta fall följdes sedan upp av en expertpanel.  

  

Baldwin et al. (2010) har i sin artikel undersökt om frakturer på grund av olycksfall hos barn 

under 4 år kan särskiljas från misshandel genom att använda sig av en enkel checklista med 

tre olika riskfaktorer i bedömningen. Checklistan höll en hög intern validitet då samma 

punkter användes till alla inkluderade, dock är den externa kvaliteten relativt låg på grund 

av sitt snäva begränsade urval. De tre faktorerna som användes var riskfaktorer i historien, 

karaktäristiska röntgenfynd och fysisk undersökning. Med en riskfaktor uppfylld fanns 24 % 

risk för misshandel, två faktorer tydde på 87 % risk samt om alla tre riskfaktorer uppfyllda 

var risken hela 92 % för misshandel och då hade 70 fall med kända misshandelsrelaterade 

lårbensfrakturer jämförts med 139 på grund av olycksfall. En misstänkt historia av skadans 

uppkomst, ålder yngre än 18 månader och fysiska eller röntgenologiska bevis var 

riskfaktorer för misshandel.  

 

Palazzi, de Giralamo och Liverani (2004) har undersökt hur ofta barn som söker akut 

misstänktes vara utsatta för misshandel eller neglect och fokus låg på hur många barn som 

misstänktes vara utsatta samt varför misstankar väckts. De använde ett index med 6 punkter 

för misstanke och av 10175 barn 0-14 år som sökt på akutmottagning april - september 2000 

så väcktes misstanken om misshandel hos 204. Detta index håller hög extern och intern 
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validitet, då samma punkter gällde för alla inkluderade och resultatet är generaliserbart. De 

tre vanligaste sökorsakerna var feber, ljumsksmärta och trauma mot huvud. De misstänkta 

fallen (2 %) karaktäriserades av fördröjd tid att söka vård, sociala inskränkningar och 

ensamstående föräldrar. Vanligaste orsaken varför misstanke väckts var onormalt beteende 

vid undersökning, utvecklingsförsening och kraftig fördröjning med att söka vård. I Italien 

träffar alla barn som söker på akutmottagning barnmedicinsk personal innan de lämnar 

sjukhuset.  

 
Utbildning 

 

Utbildning har visat sig ha betydelse för att öka möjligheten till upptäckt av barnmisshandel 

Detta påvisas bland annat av Louwers et al. (2011) där de påtalar vikten av utbildning hos 

personal på akutmottagning för att tidigt kunna upptäcka tecken på barnmisshandel. De 

påtalar också att det behövs utbildning inom både fysiska kännetecken och symptom, 

kommunikation med föräldrarna vid misstanke om misshandel och själva förfarandet vid 

anmälan till myndigheter. Det påtalas även vikten av att ha regelbundna utbildningar och 

övningar inom förfarandet med screeningschecklistor. McKinney, Hickey och Lane (2004) 

framhäver betydelsen av en utökad utbildning inom ett förbättrat gemensamt datasystem för 

underlättandet av att hitta till exempel barn som inom en viss tidsram sökt på 

akutmottagning på grund av skada. Feng och Wu (2005) visar på bristen av internutbildning 

inom barnmisshandel och att det är en starkt bidragande faktor till att sjuksköterskor i 

Taiwan är osäkra på att anmäla vid eventuell misstanke – endast 14 % hade någon gång 

rapporterat om misstänkt barnmisshandel.  

 

Symptom och varningstecken 

 

Frakturer 

Misshandel av barn är mest förekommande hos dem under två år och de vanligaste 

skadorna är frakturer (King & Reid, 2002, Taitz, Moran & O´Meara, 2004). Det påtalas att 

lårbensfrakturer på barn under tre år alltid ska väcka tanken på misshandel, hos barn som 

ännu inte går är risken för misshandel 42 % om de har en lårbensfraktur – hos barn som går 

är siffran endast 2.6%.  Nästan 80 % av alla frakturer hos barn har orsakats av fall och om det 

har orsakats av fall från låg höjd, som till exempel säng eller soffa, bör historien kollas upp 

extra noggrant eftersom det oftast krävs fall från högre höjder för att få en lårbensfraktur. 

Det påtalades även också att nästan 15 % av barnen med frakturer kom till 

akutmottagningen på grund av att barnen grät och det fanns inte någon initial misstanke om 

fraktur. 

 

Skenbara livshotande händelser   

I artikeln av Pitetti et al (2002) undersöktes förekomsten av retinala blödningar och eventuell 

misshandel hos barn med Apparent life-threatening events (ALTEs). Den innehåller 

screeningsfrågor av god kvalitet med hög reliabilitet genom sin höga homogenitet samt hög 

extern validitet. ALTE innebär händelser som karaktäriseras av någon kombination av apné, 

förändrad muskeltonus, kvävningsanfall, färgförändring och tilltäppt mun och det är inte en 

diagnos utan en beskrivning av en händelse. De flesta ALTEs uppstår på grund av 

infektioner, anfall, metaboliska störningar och gastroeosofagala refluxer, men kan också 

utgöra en sekundär påvisbarhet för misshandel. Studien gjordes på totalt 128 barn under 24 
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månader som sökt på akutmottagning på grund av ALTE. Diverse blodprov togs och en 

undersökning av ögonbottnen med oftalmoskop gjordes på 73 barn. De barn som hade 

retinala blödningar fick göra en datortomografi av huvudet och inspektion av skelettet för att 

utesluta dolda skador. Drygt 20 % av familjerna hade även tidigare historik med ALTEs och 

nästan 13 % hade en familjehistoria med plötslig spädbarnsdöd. Totalt 2, 3 % misshandlade 

barn upptäcktes i studien och 1,4 % av dessa hade retinala blödningar. Ett av tre barn som 

visade sig vara misshandlade kom på grund av ALTE och därför är viktigt att ha det i åtanke 

när barn söker akutmottagning för detta.  

 

Upprepad vård på akutmottagning 

 

En studie av Ravichandran et al. (2010) visade på förekomsten av att misshandelsrelaterade 

frakturer missas vid tidigare besök hos sjukvård. Barn under tre år som sökt på stort 

barnsjukhus med diagnos på misshandelsfraktur, totalt 258 stycken inkluderades i studien.  

 

Tiden mellan första besöket och upptäckten låg i snitt på 8 dagar. Tre faktorer; pojkar, 

extremitetsfrakturer och de som sökte primärvård löpte betydligt högre risk att bli fördröjda 

i att bli upptäckta som misshandlade. Fallen klassades som ”upptäckt” när en remiss 

skickats till lokala barnskyddsmyndigheter. Motsatsen var när barnet hade minst ett tidigare 

besök hos läkare där symptom och tecken talade för misshandel, men ingen misstanke om 

förekomsten av misshandel väckts. Av de 258 barnen hade 20,9 % minst ett besök tidigare 

hos läkare där misshandeln inte upptäckts. Av 145 barn med en extremitetsfraktur på grund 

av misshandel hade 28,3 % missats. Närmare 17 % av barnen återkom med nya 

misshandelsskador, av dessa kom sju med nya frakturer, ett barn med allvarliga bukskador 

och ett barn hade så allvarliga huvudskador att det avled.  

 

Barn (även inom samma hushåll) med upprepade besök (p.g.a. skador) på akutmottagning 

samt förekomsten av våld i hemmet är två faktorer att räkna med i möjligheten att upptäcka 

barnmisshandel och omnämns i flertalet av artiklarna. En av artiklarna utmärkte sig genom 

att påtala i sitt resultat att en stor del misshandlade barn inte uppvisar de typiska 

kännetecknen för misshandel och att de flesta barnen i Child Protective Services (CPS) inte 

tidigare hade varit på akutmottagning med misstänkt misshandelsdiagnos (Guenther et al, 

2008). Kvaliteten på screeningen i artikeln var förhållandevis låg, då urvalet begränsades till 

barn som fanns med i CPS samt att en förälder skulle ha ett körkort i Utah och därmed höll 

en låg extern validitet.  I den artikeln kom de fram till tre resultat: de flesta barn med 

misshandelsdiagnos hade inte varit till akutmottagning senaste tre månaderna före 

diagnossättandet, de som hade besökt akutmottagning före misshandelsdiagnos gjorde det 

en månad eller mer före upptäckten och diagnosspektrumet var liknande för de 

misshandlade barnen som för de övriga barnen. I artikeln framkom också att det fanns en 

nästan dubbelt så hög besöksfrekvens på akutmottagning hos barnen med 

misshandelsdiagnos, men att det inte gick att fastställa att de besöken var relaterade till 

misshandel.  
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Diskussion 

 

 

Metoddiskussion 

 

Metoden har varit en systematisk litteraturstudie med syftet att beskriva tänkbara 

varningstecken och symptom på barnmisshandel hos barn som söker akut sjukvård samt 

hjälpmedel att nyttja i praktiken för att öka möjligheten till upptäckt. Litteratursökningen 

gjordes med tidigare beskrivna sökord och för att artikeln skulle inkluderas i studien skulle 

den handla om misshandel hos barn 0-18 år som söker sjukvård akut, vara skriven på 

engelska, vara tillgänglig som fulltext genom Mittuniversitets biblioteksservice, peer 

rewiewed samt publicerad senast 2001. Sökningen utfördes i två databaser, Cinahl och 

PubMed för att få ett utökat utbud av tillgängliga artiklar inom valt problemområde.  

 

De artiklar som exkluderades från studien var de som handlade om sexuella övergrepp, 

droger, missbrukande anhöriga, psykiska diagnoser samt de som ej höll tillräckligt hög 

vetenskaplig kvalitet.  I början av arbetet var det tänkt att även inkludera ”våld i hemmet” 

som sökord, men då det genererade alldeles för många träffar samt sådana som inte var 

relevanta och därmed exkluderades. De allra flesta artiklarna var kvantitativa då resultaten 

grundades på sammanställningar av checklistor och liknande. Checklistorna beskrevs och 

tillämpades på olika sätt i artiklarna; punktform, tabeller, figurer med rutsystem och 

stapeldiagram var de olika metoder som användes för att presentera checklistorna. De allra 

flesta artiklarnas checklistor var av god kvalitet då de höll en hög nivå av extern validitet och 

var möjliga att generalisera och möjligt att kunna nyttja i till exempel Sverige.  

De checklistor i artiklarna som höll en låg extern validitet, till exempel på grund av för snäva 

urvalskriterier, för få inkluderade eller kriterier som inte går att använda i Sverige, såsom 

exempelvis körkort i Utah, skulle inte gå att generalisera och användas utan att först 

modifieras. Majoriteten av artiklarnas checklistor höll en hög nivå av reliabilitet och 

homogenitet då samma punkter och frågor nyttjats till ett stort antal barn. 

 

En svaghet med studien är att alla artiklar var skrivna på engelska och därigenom kan viss 

information tolkats felaktigt vid översättning. En annan svaghet är att de med sexuella 

övergrepp exkluderats eftersom många utsätts för olika övergrepp i kombination med 

varandra och därmed kommer inte alla fysiskt misshandlade med i studien. En fördel med 

studien är att resultaten kan överföras till andra kontext, inte bara inom akut sjukvård. En 

annan fördel är artiklarna är ifrån sju olika länder samt från fyra världsdelar vilket visar på 

att det är ett globalt utbrett problem. Dessutom har länderna vars artiklar inkluderats i 

studien olika lagar beträffande att aga barn vilket också ger en utökad bild av det 

världsomspännande problemet med barnmisshandel 

 

Resultatdiskussion 

 

De främsta resultaten i denna litteraturöversikt var att det finns ett behov av utbildning inom 

barnmisshandel för all personal som jobbar på akutmottagning och att screeningschecklistor 

är ett hjälpmedel som starkt ökar möjligheten till att upptäcka barnmisshandel. Det finns ett 

behov av screeningschecklistor där det inte redan är etablerat – det är en signifikant högre 

grad av upptäckt av barnmisshandel där dessa finns. Gemensamt för flera av artiklarna är 
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behovet av utbildning för personal på akutmottagning. Det finns ofta ingen eller bristfällig 

utbildning inom barnmisshandel och det behövs kunskap om hur man går tillväga för att 

kommunicera med föräldrarna och hur man rent praktiskt gör en anmälan. Det påtalas också 

behov av förbättrade gemensamma datasystem och utbildning inom dessa som underlättar 

att hitta exempelvis tidigare besök på akutmottagning med skada inom viss tidsrymd. Vissa 

skador såsom frakturer hos barn under ett år och upprepade besök på akutmottagning är 

varningssignaler på att misshandel kan förekomma. 

 

Det är av största vikt att aktivt söka efter tecken som kan tyda på misshandel. Att agera till 

förmån för barnets bästa är i enlighet med Barnkonventionens huvudprinciper (UNICEF) 

och omvårdnadsteoretikern Henderson; ”Sjuksköterskan ska skydda patienten från att 

skadas av sin miljö”, ”Sjuksköterskans unika funktion är att hjälpa patienten”. Dessutom 

poängterar också Henderson vikten av kommunikationen med familjemedlemmar för att 

kunna göra en helhetsbedömning av patienten samt att en viktig uppgift för sjuksköterskan 

är att hjälpa patienten med att undvika eventuella faror i sin omgivning (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). 

 

Det har framkommit i artiklarna att de vanligaste varningstecknen är att skadan inte 

stämmer överens med berättelsen hur den uppkommit, förändrad eller ofullständig version 

av skadans uppkomst, skadan är obevittnad, fördröjd tid att söka vård för skadan, 

avvikande relation mellan barn och anhörig, att man söker för något annat än den egentliga 

skadan samt upprepade besök på akutmottagning på grund av skador. Louwers et al (2011) 

poängterar även vikten av kommunikation, inte minst med föräldrarna i situationer med 

misstanke om misshandel. Man får dock inte tro att alla barn med typiska skador för 

misshandel är utsatta för det, det finns en hel del som inte är det trots att de uppvisar de 

klassiska symptomen eller skadorna (Woodman et al. 2009). Däremot ska alltid tanken på 

misshandel väckas vid specifika symptom som är de vanligast förekommande vid 

barnmisshandel såsom som avgränsade brännskador, skallskador hos barn under ett år och 

långa rörbensfrakturer hos barn som inte börjat gå än. Det är av största vikt att aktivt söka 

efter tecken som kan tyda på misshandel. 

 

Enligt artiklarna finns indikationer på att det finns ingen eller för lite utbildning inom 

barnmisshandel hos personal på akutmottagningar och där behövs resurser sättas in för att 

förbättra kunskaperna. Det behövs också enkla och tydliga checklistor för vad som är typiskt 

för misshandel och hur man går tillväga för att anmäla till myndigheter när stark misstanke 

finns. Mårtenson & Janson (2009) gjorde en enkätstudie bland ett antal läkare under 

specialisttjänstgöring( ST- läkare) och nyblivna pediatrikspecialister i Sverige. Det som 

efterfrågades i studien var om de fått ”någon form av formaliserad/särskild utbildning” 

gällande barnmisshandel, barn som far illa/vanvård och hur en anmälan görs till 

socialtjänsten. Av dem som blev färdiga specialister i pediatrik 2008 hade 18 av 51 (35 %) fått 

någon form av utbildning om barnmisshandel och vanvård och endast 8 % av ST - läkarna 

på de stora (svenska) barnklinikerna hade fått utbildning i hur man går tillväga för att 

anmäla till socialtjänsten. Denna studie visar tydligt på de stora brister som finns bland 

läkare inom barnmisshandel och det gör att sjuksköterskor bör få mer utbildning och 

kunskap inom detta för att på så sätt öka möjligheterna till att upptäcka de misshandlade 

barnen.  

 



 16 

Runtom i världen är det över 30000 barn under 15 år som dör årligen på grund av mord eller 

dråp (Louwers et al, 2009). Tidig upptäckt av misshandel är ett av de främsta sätten att 

förhindra detta och det är ofta i samband med när barnen söker sjukvård som det kan 

upptäckas. Även skolor, förskolor, fritids och liknade verksamheter kan ju också upptäcka 

att det inte står rätt till och slå larm, men den höga världsomspännande siffran kommer att ta 

lång tid att få ner eftersom det krävs mycket arbete för att förändra mentaliteten i alla länder 

som fortfarande har rätt att aga barn. I en artikel i tidningen Sydvenskan (2009) skriver de att 

det är bara 36 länder som har förbud mot att aga barn och hela 165 tillåter det. De skriver 

också att i USA är det mycket stora skillnader i synen på barnaga mellan sociala och etniska 

grupper och även geografiskt. I 30 delstater är det förbjudet med aga i skolan och 20 delstater 

tillåter det (främst i södern). Ingen delstat har lagar i sig som förbjuder föräldrar att aga sina 

barn, det anses som en familjeangelägenhet. Den brittiska lagen tillåter dask, men om det 

uppstår skråmor, svullnader, jack eller blåmärken kan det leda till 5 års fängelse. Alla dessa 

olika sätt att se på barnuppfostringsmetoder och vad som är tillåtet enligt lag eller inte samt 

kulturella uppfattningar skiljer sig väldigt mycket, vilket försvårar arbetet med att försöka 

hjälpa alla dessa barn som far illa. Ett annat kulturellt problem beträffande barnmisshandel 

är att i China och Taiwan så råder mentaliteten att barnuppfostran är en familjeangelägenhet 

och inte ett socialt problem och där finns något unikt som kallas ”filial piety”, vilket innebär 

ett slags respekt där barnen alltid ska lyda och respektera sina föräldrar. För att ingjuta 

denna attityd hos barnen är föräldrarna ”förpliktigade att hävda sin auktoritet och påtvinga 

straff” (Feng & Wu, 2005). Det innebär att föräldrarna anser sig ha rätt att slå sina barn trots 

att det är olagligt, och barnen växer upp i tron att det inte är fel att bli slagen, vilket försvårar 

att hitta och hjälpa dessa barn.   

 

Våld i hemmet är en faktor som starkt ökar risken för barnmisshandel. En stor studie har 

gjorts om syskonvåld som är den mest utbredda och minst studerade formen av våld i 

hemmet. Syskonrivalitet är normalt men det gäller att särskilja från överfall, där målet är att 

skada den andre, vanligt är att detta sker ofta och att det finns ett mönster i detta. Pojkar som 

utövar våld mot syskon är det absolut vanligaste och i hem där våld mellan föräldrar och 

barn förekommer ökar risken för syskonvåld kraftigt, vilket bör tas i beaktande när ett 

syskon har åsamkat den skada som barnet söker vård för (Eriksen & Jensen, 2008).   

Acceptansen hos många i Sverige gällande bråk mellan syskon är hög, även om det inte finns 

lagar mot detta så får inte våld som ger skador tolereras. Sociala faktorer som lågutbildade, 

arbetslösa, ekonomiska problem gör att risken för allt våld i hemmet ökar och all form av 

våld mot barn gör att deras grundläggande behov enligt Henderson, inte minst trygghet, 

fallerar. Det får inte heller glömma bort att barn som bevittnar våld räknas också in till 

kategorin barn som far illa och är därigenom anmälningsfall! Det är ett etiskt dilemma 

beträffande tidigare beskriven anmälningsskyldighet och risken att kränka anhöriga om 

grunderna är felaktiga för påståenden om eventuell misshandel av ett barn, men i enlighet 

med barnkonventionens artikel 3, så är det barnets bästa som ska stå främst i dessa 

situationer (UNICEF). 

 

Det påtalas i flera av artiklarna hur viktigt det är att upptäcka barnmisshandel så tidigt som 

möjligt för att undvika att barnen utsätts för mer fysisk och psykisk misshandel, våld och i 

värsta fall döden. Upprepade skadetillfällen förekommer i 35 % och mellan 5-10 % dör på 

grund av misshandeln (Ravichandran et al, 2010). I en artikel av McKenzie & Scott (2012) 

visar de på data från USA som belyser att 10 % av alla barn som söker på akutmottagning i 
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USA är utsatta för CAN, 35 % kommer att bli skadade igen och 5 % dör till följd av dessa 

skador. En studie av McKenzie et al (2005) visar på att i Australien utsätts uppskattningsvis 

10-20 % av alla barn utsätts för någon form av misshandel och att studier kring 

misshandelsrelaterade skador hämmas av bristande rutiner beträffande dokumentation i 

journalerna.   

 

Som tidigare beskrivits är det en markant högre upptäcktsgrad av barnmisshandel där 

screeningschecklistor finns, vilket talar för att alla inrättningar som tar emot barn som söker 

akut sjukvård behöver någon form av sådan. I en artikel av Louwers et al (2009) påtalar man 

att användandet av checklistor även ökar medvetenheten om barnmisshandel hos personal 

på akutmottagning. Barn som far illa får ju ofta också besvär som till exempel magsmärtor, 

huvudvärk och många mår dåligt psykiskt och får ångest, depressioner och ätstörningar. 

Många av de tonåringar som kommer till akutmottagning på grund av överdoseringar och 

självskadebeteende mår dåligt psykiskt och en del av dessa är sådana som far illa eller har 

gjort i hemmet.   

Att systematiskt ha med i beräkningen att varje barn kan ha blivit misshandlat, gör att det 

leder till ökat antal anmälda misstankar om misshandel och det leder i sin tur till att fler 

misshandlade blir upptäckta.  

 

Alla sjukvårdsinrättningar som har hand om barn bör ha någon form av checklista, 

anpassade till deras verksamhet, resultaten i denna studie kan överföras till andra kontext, 

inte bara inom akut sjukvård.  Det finns även en stor andel barn som far illa utan att för den 

skull bli fysiskt misshandlade.  

 

Slutsats och kliniska implikationer 

 

Det finns ett stort behov av utbildning, repetitioner samt checklistor att utgå ifrån för att öka 

möjligheten till att upptäcka barnmisshandel. 

 

I Västernorrlands läns landsting finns ett allmänt dokument med vaga riktlinjer för vad som 

gäller vid misstanke om barnmisshandel. Det behövs både internutbildning inom 

barnmisshandel, specifika arbetshjälpmedel, hur man går tillväga för att anmäla, samt vilka 

telefonnummer som gäller och var dessa finns.  

Efter att denna studie har gjorts har jag, en sjuksköterska som jobbat snart 15 år på 

akutmottagning, utformat ett arbetsförslag till all personal på akutmottagningen (Sundsvalls 

sjukhus) – se bilaga 2a-c. .  

 

Arbetsförslaget kommer att granskas, revideras och godkännas av två barnläkare från 

barnkliniken samt en överläkare inom anestesi och akutsjukvård innan det att tas i bruk. 

Förhoppningen är att även andra kliniker som har hand om barn ska kunna nyttja detta 

arbetshjälpmedel för att lättare kunna upptäcka fall av barnmisshandel.  
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Bilaga 1a  

Artikelpresentation 
 

Artikel, författare, land, 

årtal. 

Syfte Metod och urval Huvudresultat 

1. Baldwin, Nirav,  

Wolfgruber, 

Drummond & 

Hosalkar. USA, 2010 

Undersöka om 

frakturer p.g.a. 

olycksfall hos barn 

under 4  år kan 

särskiljas från 

misshandel gm att 

använda sig av en 

kombination av tre 

olika riskfaktorer i 

bedömningen.   

Kvantitativ 

kohortstudie , med 

konsekutivt urval. 

Barn 0-48 månader 

med 

misshandelsdiagnos 

samt femurfraktur 

mellan år 2000-2003.  

Med en riskfaktor 

uppfylld fanns 24 % 

risk för misshandel, två 

faktorer tydde på 87% 

risk samt om alla tre 

riskfaktorer uppfyllda 

var risken hela 92% för 

misshandel. 

1.12..Feng & Wu. 

Taiwan, 2005 

Identifikation av 

faktorer gällande 

sjuksköterskors 

intention att 

rapportera 

misstänkt 

barnmisshandel i 

Taiwan. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

stratifierat urval. Ssk 

från fyra olika 

geografiska områden i 

Taiwan, alla tog hand 

om barn i sitt arbete. 

Totalt 1362 från 1617 

ssk användes i 

analysen. 

Endast 14% hade 

rapporterat om 

misstänkt 

barnmisshandel, 79% 

kände sig ”osäkra på 

bevisen” och 87 hade 

aldrig fått ngn 

internutbildning om 

barnmisshandel. 

3. Guenther, Knight, 

Olsson, Dean & 

Keenan. USA, 2008 

Undersöka efter 

specifika mönster av 

nyttjande av 

akutmottagning hos 

barn som finns med 

i Child Protective 

Services (CPS) och 

jämföra med barn i 

allmänhet som 

söker på 

akutmottagning.   

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie, 

konsekutivt urval. 

Misshandlade barn 

under 13 år under en 

tvåårsperiod och med 

en förälder som hade 

ett giltigt körkort i 

Utah. 19005 st, varav 

52 % av dessa passade 

in i studien. 

De flesta barn i CPS 

hade inte varit till 

akutmott tidigare med 

misshandelsdiagnos, 

de flesta besöken på 

akutmott skedde en 

månad eller mer före 

upptäckten av 

misshandel och  

liknande diagnoser hos 

alla sökande på 

akutmott.  

4. King & Reid. 

England, 2002 

Bedöma 

följsamheten av 

nationella 

skyddande 

procedurer för barn 

på de största 

sjukhusen i 

England.  

Kvantitativ studie, 

konsekutivt urval. 

Telefonintervjuer med 

sjuksköterskor  på 

akutmottagningar med 

minst 18000 barn per år 

(37 st.) 

97% hade riktlinjer för 

hur gå tillväga för 

skydda barn, 

Varierande 

riskkriterier, vanligast 

med frakturer hos barn 

under två år våld i 

hemmet och 

upprepade 

besöksstillfällen. 
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5.Gwirtzman Lane, 

Dubowitz & 

Langenberg. USA,2008 

Bedöma 

förekomsten av 

Occult Abdominal 

Trauma (OAT) hos 

barn med misstänkt 

misshandel, 

frekvensen av OAT-

screening samt 

faktorer associerade 

till screening. 

Kvantitativ 

longitudinell studie, 

konsekutivt urval. 

Barn 0-5 år 

diagnosticerad med 

definitiv el trolig fysisk 

misshandel, inte 

buktrauma, mellan 1 

jan 1997-31 dec 2005, 

Maryland, totalt 244 st.  

51% av de 244 

screenades för OAT 

och 21 hade en eller 

flera positiva testsvar. 

Detta representerar 

41% av alla screenade 

barn och minst 9% av 

alla barn med skador 

p.g.a. misshandel.  

 

6. Louwers et al. 

Nederländerna, 2008 

Undersöka 

frekvensen av 

upptäckt 

barnmisshandel på  

akutmottagningar 

med riktlinjer för 

screening jämfört 

med de som inte 

hade sådana.  

Kvantitativ 

longitudinell studie, 

konsekutivt urval. Alla 

barn med en ny 

åkomma som sökt 

akutmottagningen 

under en 

sexmånadersperiod 

inkluderades. 

Signifikant högre grad 

av upptäckt där 

screeningsriktlinjer 

fanns än de som var 

utan. (0,3% resp.0,1%) 

7. Louwers et al. 

Nederländerna, 2012. 

Undersöka om 

introducering av 

screening och 

utbildning av 

sjuksköterskor på 

akutmottagning 

ökar upptäckts-

frekvensen av 

barnmisshandel.  

Kvantitativ 

interventions 

kohortstudie Barn 0-18 

år på 7 sjukhus 

feb.2008-dec 2009. 

Screeningschecklista 

och övningstillfällen 

för sjuksköterskor 

utvecklades. Totalt 

104028 barn. 

Graden av upptäckt 

barnmisshandel var 

fem gånger högre där 

det screenats i 

jämförelse med där det 

inte gjorts. 

8. Louwers et al. 

Nederländerna 2011 

Identifiera 

hjälpmedel och 

hinder för att 

screena efter 

barnmisshandel på 

akutmottagning. 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer med 27 

personer från sju olika 

sjukhus. Fyra olika 

yrkeskategorier 

intervjuades.  

Hinder var 

kunskapsbrist om 

barnmisshandel, 

kommunikationen med 

föräldrarna och 

tidsbrist. Tillämpning 

av protokoll för 

handhavande av 

misstänkt 

barnmisshandel, 

övning och giltiga 

screeningsinstrument 

var tänkbara 

hjälpmedel. 
 

 

 

 



 24 

9. McKinney, Lane& 

Hickey.  

United Kingdom, 

2004 

Undersöka om fall 

av tänkbara 

avsiktliga skador 

kan identifieras 

genom att använda 

sig av 5 

riskindikatorer som 

i sin tur leder till oro 

för barnmisshandel.  

Kvantitativ studie 

med konsekutivt 

urval. Barn upp till 

16 år med en skada 

som sökt 

akutmottagning juli 

2002-dec.2002 – 

totalt 830 fall. 

Behov av mer 

informativa 

datasystem för 

underlättandet av 

att hitta barn som 

nyligen varit på 

akutmottagning 

med en skada samt 

behov av utbildning 

av personal. 

10. Palazzi, de 

Girolamo & 

Liverani. Italien, 

2004 

Undersöka hur ofta 

barn som söker akut 

misstänktes vara 

utsatta för 

misshandel eller 

neglect.  Fokus låg 

på hur många barn 

som misstänktes 

vara utsatta samt 

varför misstankar 

väckts. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

konsekutivt urval. 

Barn 0-14 år april-

sept. 2000 som sökt 

på akutmottagning. 

Ett index med 6 

punkter för 

misstanke användes, 

204 st. inkluderades.  

2 % misstänktes vara 

utsatta och de flesta 

karaktäriserades av  

fördröjd tid att söka 

vård,  sociala 

inskränkningar och 

ensamstående 

föräldrar.  

11.Pitetti, Maffei, 

Chang, Hickey, 

Berger & Pierce. 

USA, 2002 

Undersöka 

förekomsten av 

retinala blödningar 

och misshandel hos 

barn med Apparent 

life-threating  events 

(ALTEs) 

Kvantitativ 

prospektiv studie 

med konsekutivt 

urval. Barn under 24 

månader som sökt 

på akutmottagning 1 

mars 1997 -28 

feb.1999., totalt 128 

fall.  

Retinala blödningar 

upptäcktes hos 1,4 % 

och misshandel hos 

2,3 % av barnen med 

ALTE.  

 12.Ravichandran,  

Schuh, Bejuk,   

Al-Hartry, 

Shouldice., Au,.& 

Boutis.  Canada, 

2010 

Fastställa hur ofta 

frakturer p.g.a. 

misshandel missas 

av läkare under 

tidigare gjorda 

undersökningar.  

Kvantitativ studie 

med konsekutivt 

urval. 258 barn med 

fraktur p.g.a. 

misshandel ingick. 

Barn under 3 år  

jan.1993-dec.2007 

med diagnostiserad 

misshandelsfraktur, 

258 stycken.  

En femtedel av 

barnen med 

misshandelsrelater

ade frakturer 

missas vid första 

besöket hos läkare. 

Högst risk att bli 

missade var 

pojkar, de som sökt 

till primärvård 

samt de med en 

extremitetsfraktur.  
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13. Sidebotham, Biu & 

Goldsworthy. United 

Kingdom 2007 

Dokumentera urval 

av befintlig info för 

vägledning för 

skyddandet av barn 

på akutmott,  

identifiera lämpliga 

arbetsmodeller, 

föreslå vägar till 

förbättring och 

vägledning för 

personal. 

Kvantitativ studie 

med konsekutivt 

urval. 81 st. 

akutmottagningar i 

England och 20 st. i 

norra England fick 

frågeformulär – 

totalt 71 st. i studien.  

88,7% hade skrivna 

protokoll, mkt stor 

variation i omfång  

(1-93 sidor). Mest 

hjälp från de med 

fokus på direkt 

handhavande med 

index eller 

punktsystem. De 

flesta riktade sig till 

all medicinsk 

personal. 

14. Sittig, Uiterwaal, 

Moons, Niuewenhuis& 

Putte. Nederländerna, 

2011 

Bedöma om aktivt 

strukturerade frågor 

från personal på 

akutmottagning kan 

öka upptäckten av 

misshandel hos 

barn som söker 

p.g.a. skada. 

CHAIN-ER (Child 

Abuse Inventory at 

Emergency Rooms) 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

gjord på 5000 barn 

0-7 år som sökt på 

akutmott med 

skada. Indextest 

SPUTOVAMO-R 

användes.  

CHAIN-ER 

påvisade både 

positiva och 

negativa värden 

från SPUTOVAMO-

R-testet. Troligt 

behov av expertis 

för att komplettera 

de data som 

framkommit.  

15. Taitz, Moran & 

O’.Meara. Australien, 2004 

Studera 

kännetecken, 

skademekanism, 

typ av fraktur och 

indikationer på 

möjlig 

barnmisshandel på 

barn under 3 år på 

akutmottagning.  

Kvantitativ 

longitudinell studie. 

Barn under 3 år med 

fraktur på långt 

rörben under en 

ettårsperiod, totalt 

100 stycken.  

14% var yngre än 1 

år. Fall orsakat nära 

80% av frakturerna. 

Nästan 15%  av 

barnen med ulna-

eller radiusfraktur 

kom p.g.a. gråt och 

ingen initial 

misstanke på 

fraktur.  
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Bilaga 2a 

Screeningschecklista för barn som söker på akutmottagningen, Sundsvalls sjukhus 

 

Tecken och symptom på barn som kan vara misshandelsrelaterade: 

 

* Fördröjd/lång tid att uppsöka vård för skada 

 

* Söker för något annat än egentliga skadan/negligerar/ej oroad 

 

* Skadan stämmer inte med förklaringen om hur den uppkommit/olika versioner 

 

* Förändrad/ofullständig version av skadeuppkomsten 

 

* Ingen sett hur skadan uppstått. 

 

* Underlig/avvikande relation mellan barn och anhörig 

 

* Sökt vård p.g.a. skador tidigare  

 

* Misstänkt eller uppenbar fraktur hos barn mindre än två år och speciellt frakturer 

på långa rörben hos ickegående.  

 

* Avgränsade brännskador 

 

* Skallskador – uppstått p.g.a. ovarsamhet eller medvetet? 

 

* Blåmärken bakom öronen, rivsår/hudskador underarmar/skinkor/rygg (om släpats 

på golv/matta) 

 

* Ensamsökande barn, d.v.s.  ingen medföljande vuxen. 

 

 

 

* Barn som bevittnat våld av närstående klassas också som misshandel och är 

anmälningsfall! I enlighet med 71§ Socialtjänstlagen är alla myndigheter som berör 

barn och ungdomar samt inom hälso- och sjukvård och socialtjänst ”skyldiga att 

genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något 

som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd”. I 

lagen står att hos personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst finns en absolut 

anmälningsskyldighet och att det gäller redan vid misstanke (SFS 1997:313) 

 

     Kathrin Kronlund 

     Sundsvall 2014 02 28 
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Bilaga 2b 

 

INFORMATION OM BARNMISSHANDEL/BARN SOM FAR ILLA 

 

* Underåriga som är berusade ska/bör anmälas till socialtjänsten för uppföljning 

(sker oftast redan nästkommande vecka) genom att remiss skrivs till kuratorn på 

barnkliniken av behandlande läkare. 

 

Vid minsta misstanke om att misshandel kan vara aktuellt: se till att KLÄ AV 

BARNET OCH GÖR EN HELKROPPSUNDERSÖKNING  OCH TITTA EFTER 

YTTERLIGARE SKADOR. Om möjligt, prata med barnet i enrum. 

PRATA med någon kollega om dina misstankar, meddela läkaren och gör efter 

läkarundersökningen, om fortsatt misstanke eller klarhet, en anmälan – se bilaga 

med telefonnummer (finns i styrhytten och på barnläkarexp.)! 

TÄNK INTE  ”TÄNK OM INGET FEL HAR BEGÅTTS UTAN ISTÄLLET  ”TÄNK 

OM…”   

 

Vanligast med barnmisshandel hos barn under två år. 

Väldigt många misshandlade barn (ca 10%) har också ett dolt buktrauma, se till att 

det undersöks/utreds av läkare!  

* Underlivsbesvär/flytningar hos små barn är väldigt ospecifikt för sexuellt 

utnyttjande, vanligt förekommande utan att något onormalt ligger bakom.  

 

KOM IHÅG att väldigt många fall av misshandel sker av syskon, våld med 

påföljande skador är inte acceptabelt! 

Många fall av misshandel sker också av mödrar, främst de som är ensamma med 

barn, sker ofta till följd av skrik, trötthet och frustration. 

 

Föräldrar/anhöriga med missbruk av alkohol och droger och ett antal psykiska 

sjukdomar samt förekomsten av våld i hemmet är stora riskfaktorer vad gäller barn 

som blir misshandlade/far illa- kom ihåg vid misshandlade(främst kvinnor), 

intoxikationer och suicidförsök att fundera över om det kan finnas barn i hemmet 

som behöver hjälp! 

 

 

Stödcentrum är ett samarbete mellan kommun, polis, åklagare, BUP och barnkliniken 

där finns tillgång till information och någon att prata med – finns även broschyrer i 

väntrum, triagerum, och barnläkarexp  Gå till www.barnahusvasternorrland.se och 

läs mer – tipsa gärna patienter/anhöriga om denna sida!!  

      

      

     

http://www.barnahusvasternorrland.se/
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TELEFONNUMMER VID ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN 

 

Kontorstid   060-xxxxxx 

 

Jourtid enligt nedanstående nås de på beredskapstelefonen 073- xxx xx xx 

ENDAST för vårdpersonal och polis.  

 

 

Mån-tors: 16.30-22.00  

Fredagar: 16.30-24.00 

Lördagar: 15.00-24.00 

Söndagar: 15.00-22.00  

 

Vid behov av AKUT OMHÄNDERTAGANDE gäller numret till beredskapstelefonen 

dygnet runt för ärenden i Sundsvalls och Timrå kommun. 

 

Om socialtjänsten mot förmodan inte nås på beredskapstelefonen, är det 

socialnämndens ordförande som då måste kontaktas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kathrin Kronlund 

     Sundsvall 2014 02 28 


