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Bakgrund
Forskning visar att vårdpersonal 
upplever osäkerhet kring barn 
som far illa och ett 
arbetsverktyg efterfrågas. Efter 
en innehållsvalidering av det 
holländska screeningverktyget 
SPUTOVAMO-R har verktyget 
modifierats och har fått namnet 
SUBFI-Screening för att 
Upptäcka Barn som Far Illa. 
SUBFI testades i en pilotstudie 
år 2018 som gav bra resultat. 
SUBFI är ett verktyg med sex 
frågor som vårdpersonal skall 
besvara. 

Metod
Ett självskattningsformulär kring 
kunskap och tilltro till sin egen 
förmåga om ämnet barn som far 
illa besvarades innan och efter 
interventionen av medarbetarna på 
Akutmottagning barn. Under 20 
veckor genomfördes studien med 
att testa SUBFI på 
akutmottagningen för barn. 
Insamlad data var: antalet barn 
som blivit screenade, antal utslag 
på SUBFI, vilka utslag, totala 
besöksantal samt antal 
orosanmälningar. En 
utvärderingsenkät fick besvaras 
efteråt. 

Resultat
En närapå fördubbling av den skattade 
kunskapen och tilltron skedde efter 
studien hos medarbetare. Under 
studien screenades 17 247 barn. 0,3% 
fick utslag på SUBFI. Antalet 
orosanmälningar fördubblades. 70 
personer besvarade 
utvärderingsenkäten. 97% ansåg att 
SUBFI underlättar att upptäckta barn 
som far illa. 96% ansåg att SUBFI gick 
att använda i det dagliga arbetet. 94% 
ansåg att SUBFI underlättade 
kommunikationen mellan kollegor då 
misstankar om att ett barn for illa fanns 
och dokumenterades tydligt. 
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Slutsats
SUBFI är ett systematiskt arbetssätt som 
gör användaren konsekvent mer 
uppmärksam på signaler som kan tyda 
på att barn far illa.  Genom att screena 
alla barn oavsett sökorsak behöver den 
enskilda medarbetaren inte ta ställning 
om vilka som skall misstänkas. SUBFI 
har blivit rutin på Akutmottagning barn. 
Implementering i andra verksamheter 
pågår. Tidig identifiering av barnen och 
trygghet för medarbetarna är de stora 
fördelarna med SUBFI. 


