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Abstrakt 
Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relationer kan vara fysiskt, sexuellt och psykiskt. Det är 
ett samhällsproblem över hela världen. Upplevelsen av ett möte med en patient spelar en 
viktig roll i sjuksköterskans arbete. Syfte: Litteraturöversiktens syfte var att beskriva 
sjuksköterskans upplevelser av mötet med kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. 
Metod: En systematisk litteraturöversikt med data hämtad från elva kvalitativa samt 
kvantitativa vetenskapliga artiklar. Utifrån de elva artiklarna sammanställdes ett resultat. 
Databaser som använts är PubMed, Cinahl och PsycINFO. Resultat: Sjuksköterskorna 
upplevde bristande kunskap i deras bemötande av våldsutsatta kvinnor i nära relationer 
(VKNR). De upplevde även brister i arbetsmiljön. Vikten av att våga prata med VKNR om 
vad de varit utsatta för var något som belystes av sjuksköterskorna. Diskussion: Behovet av 
ökad utbildning gällande bemötandet av VKNR finns. Tidsbristen och stressen på 
arbetsplatsen påverkade mötet med VKNR på ett negativt sätt. Genom att sjuksköterskor 
samtalade med VKNR kunde en förändring ske avseende deras lidande. Slutsats: 

Sjuksköterskors upplevelser av mötet med VKNR har utvecklingsmöjligheter. Många av 
sjuksköterskorna i studierna anser att de behöver mer utbildning avseende ämnet, mer tid 
att ge patienterna och att rutiner för hur ett möte med en VKNR eller misstänkt VKNR ska gå 
till och hanteras.    
 
Nyckelord: Sjuksköterskans bemötande, sjuksköterskans roll, sjuksköterskans upplevelser, 
våld i nära relationer, våldsutsatta kvinnor.  
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Introduktion  
Under år 2016 anmäldes enligt Brottsförebyggande rådet 10 276 fall av misshandel mot 

kvinnor utförda av någon som stod i nära relation till dem (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 

2016). Enligt Pratt-Eriksson, Bergbom och Lyckhage (2014) är detta en siffra som under de 

senaste 10 åren ökat med 34 procent. Det finns även indikationer som visar på att 

mörkertalet är stort och resultat av undersökningar visar på att mellan en fjärdedel och en 

femtedel av brotten inte anmäls och registreras i polisens register (Nilsson, 2002). Statistiken 

visar inte på hur kvinnorna har blivit misshandlade och vilka skador som har uppstått. . 

Kontakten och mötet med dessa kvinnor kan för sjuksköterskorna upplevas som utmanande 

då kvinnor som har varit utsatta för våld i nära relationer kan agera och bete sig avvikande 

(BRÅ, 2016; Socialstyrelsen, 2017). 

Bakgrund 

Våldsutsatta kvinnor i nära relationer  

Någon tillgänglig statistik gällande hur många av de kvinnor som blivit utsatta för våld i 

nära relationer (VKNR) som uppsöker vård för sina skador finns idag inte. Hade alla kvinnor 

som valt att göra en polisanmälan om våld även uppsökt vård hade vården runt om i Sverige 

tagit emot 197,6 kvinnor i veckan. I och med det finns det en stor möjlighet att sjuksköterskor 

i sin profession kommer i kontakt med dessa kvinnor. Enligt Storey och Strand (2016) 

upplevde kvinnor som blivit utsatta för våld att det på grund av rädsla finner det svårt att 

söka hjälp. Våldsutsatta kvinnor som inte söker hjälp anses även vara mer sårbara och risken 

för att aldrig ta sig ur en våldsam relation ökar. 

På socialstyrelsen (2017) finns det definitioner som förklarar vad våld och utsatthet i nära 

relationer är. Där framgår det att våld och utsatthet kan uttrycka sig på olika sätt. Det kan 

röra sig om både fysiskt, sexuellt och psykiskt våld men även om social-, materiellt- och 

ekonomisk utsatthet. Den vanligaste kombinationen av våld i nära relationer består dock av 

fysiskt, sexuellt och psykiskt våld (Socialstyrelsen, 2017). 

Även Tani, Peterson och Smorti (2016) menar på att våld mot kvinnor kan utgöras av fysiskt, 

sexuellt eller psykiskt våld. Detta styrks även av Mouelhy (2004) som menar på att 

definitionen av våld mot kvinnor är när en våldshandling leder till lidande av fysisk, sexuell 



 

5  
  

eller psykisk form. I definitionen av våld ingår även hot om att bli utsatt för våld. Tvång eller 

känslan av att ha förlorat sin egen integritet hör även det till definitionen av våld. Tani et al. 

(2016) menar likt socialstyrelsen (2017) att den vanligaste formen av våld i en relation är det 

fysiska våldet.  

 

Enligt socialstyrelsen (2017) kan följderna av att ha utsatts för fysiskt våld leda till både 

fysiska och psykiska komplikationer. De vanligaste fysiska komplikationerna är blåmärken, 

hjärnskakningar, brutna ben och skador på inre organ. De psykiska konsekvenserna och 

komplikationerna hos kvinnor som har varit utsatta för våld är bland annat svåra 

depressioner och självmord. Detta styrker Tani et al. (2016) i deras studie som också de 

nämner att kvinnor som utsätts för våld kan drabbas av svåra och långsiktiga fysiska samt 

psykiska konsekvenser. Enligt Rita-Pereira, Nuno-Vieira och Magalhães (2013) är det våld 

som kvinnor utsätts för i nära relationer en stor orsak till kvinnors ohälsa. Våldet är även en 

orsak till negativ påverkan på det sociala familjelivet.  

 

Enligt McGarry och Bowden (2017) delar många kvinnor som har levt med våld i en nära 

relation liknande upplevelser. Både vad det gäller själva våldshandlingarna, men även 

gällande de konsekvenser och skador som uppkom till följd av våldet. Detta är även något 

som stärks i studien av Hsieh, Feng och Shu (2009). Det är främst fyra upplevelser och tankar 

som kvinnorna delar. Dessa upplevelser handlar bland annat om att de är olyckliga över sitt 

äktenskap och att äktenskapet inte kom att bli så som de hade drömt om och föreställt sig.  

Kvinnorna delade även en ständig oro både gällande den pågående situationen och den 

kommande framtiden. Tankar som kvinnorna hade var om de skulle tvingas leva olyckliga 

för resten av sina liv. Denna oro befann sig parallellt med rädsla för att bli mördad (Hsieh, 

Feng & Shu, 2009). Många VKNR påtalar att de under tiden som de var utsatt för våld hela 

tiden ville och strävade efter att våldet från partnern skulle sluta. Dock var kvinnorna 

samtidigt rädda för att om våldet skulle upphöra så skulle sanningen komma fram. För 

kvinnorna innebar det en rädsla för att de då skulle förlora sin familj och att omgivningen 

inte skulle tro på kvinnornas historia (McGarry & Bowden, 2017). 
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Upplevelsen och bemötande i vården 

Ordet upplevelse kommer i den här litteraturöversikten definieras som något man tar in och 

som påverkar människors sätt att vara, känna och tänka. En upplevelse handlar om att 

personligen vara med om något, och inte endast av att uppfatta eller höra talas om en 

händelse (Egidius, 2006, s. 370). I en sjuksköterskas arbete är en viktig och stor del mötet och 

upplevelsen av mötet med patienten.		

 

Bemötande är ett begrepp som inom vården har stor betydelse. Även i den här 

litteraturöversikten kommer begreppet att ta plats och behandlas. Kvinnor som har varit 

utsatta för våld i nära relationer kan enligt Socialstyrelsen (2017) agera och bete sig 

avvikande. Något som kan påverka dem i mötet med sjukvårdspersonal. Patientsäkerhet, 

patientinflytande och delaktighet är något som främjar ett gott bemötande. Kunskaper om 

diskriminering och kommunikation ger en god grund för en verksamhet som möter varje 

individs behov och ger god och jämlik vård. Genom vetskap om diskriminering och 

kommunikation skapas en god grund. Genom det kan en verksamhet som dagligen möter 

olika individers behov ge en god och likställd vård (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Enligt Pratt-Eriksson et al. (2014) är forskningen om vården av VKNR begränsad. Syftet med 

författarnas utförda studie var därför att få en djupare förståelse för kvinnornas upplevda 

erfarenhet av mötet och bemötandet med och av bland annat hälso- och sjukvårdspersonal. I 

studien framgår det att kvinnorna i samband med mötet med sjukvården upplevde att de 

behandlades på ett oförstående sätt. De upplevde även att de i och med mötet med 

sjukvården fick återuppleva trauman från våldssituationerna. För kvinnorna innebar det att 

de utstod ett outhärdligt lidande. Kvinnornas upplevelse av brist på stöd, vård och empati 

ledde till att de blev både besvikna, upprörda och ledsna. Enligt Pratt-Eriksson et al. (2014) 

måste sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal förstå kvinnorna och samtidigt 

upptäcka tecken på att kvinnorna varit utsatta för våld i en nära relation. Detta samtidigt 

som sjukvårdspersonalen ska ge en lämplig vård då dessa kvinnor bland många andra 

beteenden är extra sårbara och samtidigt har svårt att lita på sjukvårdspersonal.  
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Omvårdnadsteori 

Den här litteraturöversikten kommer att grunda sig på Katie Erikssons omvårdnadsteori. 

Katie Eriksson är legitimerad sjuksköterska och vårdvetare. Omvårdnadsteorin är av 

filosofisk karaktär där teorin syftar till att belysa den verksamma faktorn i vården och i 

vårdandet. Teorin innefattar människans hälsa, omvårdnad och lidande och den belyser 

vikten i att hälso- och sjukvårdspersonal ska förebygga lidandet genom att bland annat lägga 

fokus på gott ansvar och bemötande (Eriksson, 2014, ss. 55-56). Eriksson (2003, s. 25) menar 

på att människans lidande skiljer sig från individ till individ. Teorin belyser även att 

människor kan få till en förändring i deras lidande genom att våga prata om problemet och 

berätta hur känslan upplevs. Det är även människans uppgift att förstå andra människors 

lidande (Eriksson, 2003, ss. 72-75).  

 

Lidande inom vården definieras som brister och otillräckligt med kunskap om människors 

lidande. Det mest förekommande vårdlidandet är kränkning av patientens egen identitet. 

Upplevelsen av att bli kränkt kan leda till att en patient känner sig förminskad. Hälso- och 

sjukvårdspersonal har till uppgift att se till patientens behov och bekräftelse och ska inte 

utöva maktmissbruk. De ska även förebygga patienters lidande genom att arbeta utifrån 

vårdens tre grundprinciper. Dessa grundprinciper består av tro, hopp och kärlek. I lidandets 

process är det viktigt att få patienten att våga bemöta sitt eget lidande och att hälso- och 

sjukvårdspersonal involverar patienten i sin egen vård då det kan leda till ett minskat 

lidande (Eriksson, 2003, ss. 82-87). 

Problemformulering 

Våld mot kvinnor är ett världsomfattande hälsoproblem (World Health 

Organization [WHO], 2016). Statistisk från BRÅ (2016) påvisar att om alla kvinnor som 

utsätts för våld sökte vård skulle det innebära att 197,6 kvinnor skulle uppsöka vård varje 

vecka. Antalet kvinnor som utsätts för våld speglas inte i hur många kvinnor som söker hjälp 

av vården. Men allteftersom att samhället synliggör och underlättar för att kvinnor ska söka 

hjälp så ökar antalet kvinnor som söker vård. Giacomo, Cavallo, Bagnasco, Sartini och Sasso 

(2016) belyser att sjuksköterskor finner svårigheter i att bemöta våldsutsatta kvinnor. Då 

dom uppleveer att de saknar kunskap om området. I och med det går det att tydliggöra en 
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problematik gällande sjuksköterskors samlade kunskap angående upplevelsen av att möta 

våldsutsatta kvinnor.  

Syfte  
  

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med kvinnor som är utsatta för 

våld i nära relationer.   

Metod  

Design 

Den design som användes i denna litteraturöversikt är en systematisk litteraturöversikt där 

kvantitativa och kvalitativa metoder har kommit till användning. En litteraturöversikt är ett 

sammanställande av flera färdiga studiers resultat som också granskats på ett kritiskt sätt 

(Polit & Beck, 2012, ss. 94-97).  

Inklusions- och exklusionskriterier  

De artiklarna som har inkluderats i denna litteraturöversikt har valts ut med tanke på det 

syfte som ligger till grund för den här litteraturöversikten. Ett av inklusionskriterierna var att 

de som blivit våldsutsatta skulle vara av det kvinnliga könet samt att de skulle ha varit 

utsatta för våldet av någon de stod i en nära relation till. De sjuksköterskor som medverkade 

kunde vara av både manligt och kvinnligt kön. Studier skrivna på engelska och av kvalitativ, 

kvantitativ ansats inkluderades i litteraturöversikten. 

Exklusionskriterier var artiklar där de fokuserade på barnmorskor som yrkesgrupp. Samt 

våldsutsatta kvinnor som var gravida. De personer som medverkade i de olika studierna fick 

inte vara under 18 år. De artiklar som exkluderades från litteraturöversikten var de artiklar 

som efter granskning ansågs ha låg kvalitet.  

Litteratursökning 

De databaser som har använts till artikelsökningarna är: PubMed, CINAHL och PsychINFO. 

Författarnas tillvägagångssätt vid artikelsökning redovisas (se bilaga 1). Sökord som 

användes var: ”nurse”, ”nursing staff”, ”experience”, ”nurse’s role”, ”battered women/-an”, 
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”nurse-patient relation”, ”nurse’s experience”, ”partner violence”, ”intimate partner 

violence”, ”domestic violence”. Författarna använde sig av Mesh-termer och headings för att 

få mer relevanta artiklar till sökningen. Avgränsningar som lades till vid sökning efter 

artiklar var: ”abstract availble”, ”peer-reviewed” och ”language-english/swedish”.  

Urval, relevansbedömning och granskning  

Vid sökning av relevanta artiklar följdes Friberg (2012, s. 85) direktiv över hur en 

litteratursökning kan gå till. Enligt Friberg (2012, s. 137) ska ett helikopterperspektiv vara 

första steget i en litteratursökning. Detta innebär att alla artiklarnas titlar har lästs för att 

sedan granska abstraktet på de som var relevanta till litteraturöversikten för att få en 

överblick på den valda artikeln. Därefter gjordes avgränsningar över om artiklarna är 

relevanta till syftet. Efter granskning av abstrakten lästes hela artiklarna för att bedöma 

artiklarnas relevans och vetenskapliga kvalitet. Fullständig artikelsökning (se bilaga 1). 

Artiklarna kontrollerades även i UlrichWeb för att säkerställa dess vetenskapliga 

publicering. De artiklar som ansågs lämpliga till litteraturöversikten granskades med stöd av 

kvalitativa och kvantitativa granskningsmallar (Forsberg & Wengström, 2013, ss. 197-205; 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Efter att ha svarat på 

frågorna i granskningsmallen gjordes ett ställningstagande till artiklarnas kvalitet. De 

artiklar som inkluderades var av hög- samt medelkvalitet. De inkluderade artiklarna 

sammanställdes i en tabell (se bilaga 2) efter kvalitetsgranskning.  

Analys 
Analysen påbörjades genom att läsa de vetenskapliga artiklarna ett flertal gånger för att 

förstå helheten. I både de kvalitativa och kvantitativa artiklarna gjordes en sammanfattning 

av resultatet i varje artikel. Utifrån färgmarkeringen formades fyra övergripande kategorier 

som besvarade syftet med studien. Därefter kunde författarna se likheter, skillnader och göra 

en jämförelse av texternas olika innehåll (Friberg, 2012, ss. 127-129). Slutligen gjordes en 

analys där artiklarna lästes igenom ytterligare en gång för att få en bättre helhetsbild och för 

att samla in eventuell information som missats vid tidigare genomgång (Forsberg & 

Wengström, 2013, ss. 197-205). Översikt av inkluderade artiklar (se bilaga 2).  
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Etiskt övervägande  

Till denna litteraturöversikt användes endast artiklar som var etiskt godkända. För att en 

litteraturstudie ska få klassas som etisk korrekt ska den enligt Forsberg och Wengström 

(2013, s. 68) ha blivit godkänd och granskad av en etisk kommitté eller vid studier där etiska 

överväganden har gjorts på ett noggrant och systematiskt sätt. Vi har valt vetenskapliga 

artiklar där författarna till artiklarna fått tillstånd från en etisk kommitté samt där etiskt 

övervägande har redovisats. Det var av vikt att se till så att sjuksköterskorna som medverkat 

förblir anonyma för att få en så verklighetstrogen studie som möjligt. Författarna till dem 

valda studierna framförde att deltagarna ställde upp frivilligt och att de fått den information 

som är nödvändig. De inkluderade vetenskapliga artiklarna har översatts från engelska till 

svenska med hjälp av lexikon på ett kritiskt och noggrant sätt. 

Resultat 

De elva studierna som presenteras i resultatet är genomförda i länderna Finland, Sydafrika, 

USA, Japan, Åland, Brasilien, Turkiet och Israel. Nio av studierna är av kvalitativ design och 

två av studierna är av kvantitativ design.  

Känna bristande kunskap 

I en studie med 133 deltagande sjuksköterskor uppgav mer än två tredjedelar av 

sjuksköterskorna att de inte fått den adekvata utbildningen som de ansåg sig behöva 

gällande mötet av VKNR under deras grundsjuksköterskeutbildning (Häggblom, Hallberg & 

Möller, 2005).  Detta var också något som förtydligades av Cortes, Padoin, Viera, Landerdahl 

och Arboit (2015) beskrev även att akutsjuksköterskor hade en bristande kunskap avseende 

våld i en nära relation. Det framgick att det fanns en brist på utbildning och kunskap hos 

sjuksköterskorna gällande hur VKNR ska vårdas och bemötas och detta var något som 

efterfrågades av sjuksköterskorna. De ansåg även att utbildning var något som borde 

prioriteras (Cortes et al., 2015; Yaman & Taskin, 2012; Häggblom & Möller, 2006). I DeBoer, 

Kothari, Kothari, Koestner och Rohs (2013) framgick det dock att mer än hälften av de 30 

deltagande sjuksköterskorna var tillfredsställda med den utbildningen de erhållit. 

Enligt Yaman och Taskin (2012) ledde osäkerheten hos sjuksköterskorna i avsaknaden av 

adekvat utbildning ofta till att sjuksköterskorna inte ingrep vid misstanke om att en kvinna 
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blivit utsatt för våld. Sjuksköterskor beskrev det enligt Yaman och Taskin (2012) som att det 

krävs praktisk träning för att veta hur de ska agera i mötet med VKNR.  

Av dem sjuksköterskor som inom studierna erbjudits internutbildning var deltagarantalet 

lågt i förhållande till hur många som fick förfrågan om att delta (Yaman & Taskin, 2012; 

Häggblom et al., 2005). Enligt Häggblom et al. (2005) var det en tredjedel av de erbjudna 133 

sjuksköterskorna som deltog. De sjuksköterskor som deltagit i internutbildningen visade sig 

ha större förståelse över faktumet att VKNR kan ha svårigheter med att lämna deras partner 

i jämförelse med de sjuksköterskor som inte hade möjlighet att delta i någon utbildning. En 

av anledningarna till det låga deltagandet var tidsbristen som rådde på avdelningen. 

Sjuksköterskorna kände att det inte kunde lämna deras arbetsplats då de visste att detta 

skulle påverka arbetsmiljön negativt (Häggblom et al. 2005). Enligt Häggblom och Möller 

(2006) upplevde sjuksköterskor som på ett eller annat sätt deltagit i ett team gällande VKNR 

att deras kollegor saknade förmågan att identifiera VKNR. Sjusköterskorna ansåg också trots 

utebliven utbildning inom ämnet VKNR att de ska försöka behålla ett professionellt 

förhållningssätt. 

Erfarenhet av tidigare möten  

Många sjuksköterskor uppgav att erfarenheter av tidigare möten med VKNR var av positiv 

betydelse för dem även i framtida möten med andra VKNR. De tidigare erfarenheterna 

gjorde att sjuksköterskorna ansåg sig ha större möjlighet att dra slutsatser i liknande 

framtida situationer. Genom att dela med sig av information och erfarenheter 

sjuksköterskekollegor emellan upplevde många av dem en förbättring i sitt eget vårdande av 

VKNR (Häggblom & Möller, 2006; Watt & Bobrow, 2008). De kvinnliga sjuksköterskorna såg 

det som något positivt att de var just kvinnor i bemötandet med VKNR.    

Behov av riktlinjer och tydliga rutiner 

I Häggblom et al. (2005) undersöktes olika vårdenheter på Åland avseende deras arbete med 

bemötandet av VKNR. Varje undersökt vårdenhet hade ett team som erhållit en manual med 

riktlinjer för hur de skulle gå tillväga vid vårdandet av VKNR. Dock var det endast en 

tredjedel av de 133 deltagande sjuksköterskorna som jobbade på de olika vårdenheterna som 

var medvetna om att detta team fanns samt att det fanns riktlinjer att följa. Vårdenheterna 

hade även erhållit broschyrer som handlade om partnervåld. Dessa broschyrer hade cirka 
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två tredjedelar av sjuksköterskorna läst igenom. Knappt en tredjedel av sjuksköterskorna 

hade använt sig av broschyren och delat ut dem till de kvinnor som sjuksköterskorna 

misstänkte hade blivit utsatta för våld av någon de hade en nära relation med (Häggblom et 

al. 2005). Även bristen på rutin kring hur en VKNRs skador ska behandlas var hämmande 

för sjuksköterskorna och något som de reagerade på. De upplevde själva att några tydliga 

rutiner inte fanns och det var något som sjuksköterskorna saknade (Yaman & Taskin, 2012; 

Yamada & Kato, 2015). 

Att känna tidsbrist  

Känslan av att inte kunna göra tillräckligt för VKNR på grund av att tiden inte räckte till var 

något som sjuksköterskor ofta upplevde. Att sjuksköterskorna inte kunde ge den vård som 

de upplevde att VKNR behövde på grund av tidsbristen ledde till att en känsla av 

maktlöshet (Yaman & Taskin, 2012; Häggblom & Möller, 2006; Yamada & Kato, 2015).  

I och med den för sjuksköterskorna påtagligt stressade arbetssituationen och den rådande 

tidsbristen valde vissa av dem att inte ställa viktiga frågor till VKNR. Detta trots att det i 

vissa av situationerna var uppenbart för sjuksköterskorna att kvinnorna blivit utsatta för 

våld. Viljan över att kunna sitta ner och samtala med VKNR var hög, men tiden räckte inte 

alltid till (Cortes et al., 2015; Yaman & Taskin, 2012; Goldblatt, 2009; Yamada & Kato, 2015).  

Att distansera sig  

Trots att vissa av patienterna själva börjat berätta att de blivit utsatta för partnervåld kunde 

vissa av sjuksköterskorna undvika situationen och ignorera det som kvinnorna berättat om. 

Detta för att undvika en ännu mer stressad arbetsmiljö. Rådande platsbrist på 

sjukhusavdelningar så som tillexempel akutavdelningar samt salarna i sig var en annan 

orsak till ignorerande av kvinnornas uttalanden (Yamada & Kato, 2015). I och med att 

salarna delades av flera patienter ansåg sjuksköterskorna att det inte fanns tillräckligt med 

utrymme till enskilt samtal (DeBoer et al., 2013). Sjuksköterskorna uppgav att de trodde att 

kunskapen och hanterandet av de kvinnor som de misstänkte blivit utsatta för våld i 

huvudsak låg på psykiatriker och socialarbetare. Enligt sjuksköterskorna var deras ansvar att 

ge medicinsk behandling och att det sedan borde vara en psykolog som pratade med VKNR 

för att hjälpa dem med den psykiska biten. Sjuksköterskorna ansåg inte att det var deras 

plikt att ingripa gällande våld i hemmet (Cortes et al., 2015; DeBoer et al., 2013; Yaman & 
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Taskin, 2012). 

Genom att försöka distrahera sig själva med korta pauser i arbetet och roliga samtal med 

kollegor kunde sjuksköterskor förhindra känslan av nedstämdhet. Några sjuksköterskor tog 

även till spirituell hjälp för att finna styrka. Andra sjuksköterskor uppgav att de på grund av 

tidsbrist inte hade någon möjlighet att reflektera över deras egna känslor och tankarna efter 

mötet med VKNR (Goldblatt, 2009; Wath et al., 2016). Sjuksköterskorna uppgav dock att det 

är viktigt att försöka acceptera situationen, trots att de ofta kände att de försökte förtränga 

händelsen (Wath et al., 2016).  

Många sjuksköterskor ansåg dock att det viktigaste är att dem själva lade sina personliga 

känslor åt sidan och att de istället fokuserade på att vårda VKNR. Samtidigt som 

sjuksköterskorna sympatiserar med de VKNR och ville hjälpa dem kände sjuksköterskorna 

även att de ville skydda sig själva för att inte bli för påverkade (DeBoer et al., 2013).     

Känsla av osäkerhet  

Bristen på övervakning orsakade också stress i den meningen att sjuksköterskor förlorade 

känslan av att vara säker och ha kontroll på arbetsplatsen vid mötet med VKNR (Yaman & 

Taskin, 2012; Häggblom & Möller, 2006). En av anledningarna till osäkerheten var att när en 

kvinna sökt vård efter att ha blivit utsatt för våld av en familjemedlem eller släkting uppstod 

även ett hot mot den vårdande sjuksköterskan. Ibland kunde det även handla om att 

kvinnans partner var närvarande vid sjukhusbesöket. Detta kunde förutom försvårandet av 

samtalet även skapa en stress för sjuksköterskan som upplevde en rädsla för sin egen 

säkerhet (Yaman & Taskin, 2012; Häggblom et al., 2005; Häggblom & Möller, 2006; Wyk & 

Wath, 2015). Sjuksköterskorna påtalade att om arbetsplatsen upplevdes säkrare av dem så 

hade de känt sig säkrare i sitt agerande mot kvinnorna. Troligtvis hade detta enligt 

sjuksköterskorna gett dem ett större självförtroende i bemötandet av VKNR (Yaman och 

Taskin, 2012).  

Utmaningen för sjuksköterskorna i bemötandet av VKNR var att både försöka sätta sig in i 

kvinnans situation och samtidigt behålla ett professionellt förhållningssätt (Goldblatt, 2009). 

Ansvarsfördelning  

Cortes et al., (2015) påtalar att 12 av 30 sjuksköterskor som arbetade med våldsoffer ansåg att 
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det inte är deras plikt utan någon annan professions ansvar att inneha den nödvändiga 

kunskapen som krävdes för att på bästa sätt kunna bemöta VKNR. I och med att 

sjuksköterskorna inte ansåg att deras ansvar låg utanför vården av skadorna valde vissa att 

förneka att kvinnorna de vårdade blev utsatta för våld av någon de hade en relation med. De 

valde att trycka undan sina känslor och misstankar gällande situationen (Wath, Wyk & 

Rensburg, 2016). 

Att skapa ett tillitsfullt möte 

Av 133 sjuksköterskor uppgav 25 procent att de alltid frågar kvinnor om de blivit utsatta för 

våld vid misstanke om detta. 15 procent uppgav att de ofta brukade fråga och 35 procent 

uppgav att de ibland brukade fråga kvinnor de misstänkte blivit utsatta för våld om de blivit 

det. 25 procent av de 133 sjuksköterskorna uppgav att de vid sällsynta tillfällen eller aldrig 

ställde frågan till kvinnor de misstänkt blivit utsatta för våld. Anledningarna till varför 

sjuksköterskorna valde att inte fråga berodde bland annat på att de ville visa respekt för 

kvinnornas integritet. De uppgav även att de hade svårt att veta hur de skulle formulera en 

fråga angående om kvinnan varit utsatt för våld (Häggblom et al., 2005). 

Enligt Häggblom et al. (2005) var storleken på skadan, samt dess fysiska påverkan på 

kvinnan största orsaken till om sjuksköterskorna valde att fråga patienten om de blivit 

utsatta för våld eller inte. Samtidigt var det 24 procent av de 133 sjuksköterskorna som 

kunde acceptera att kvinnor som de misstänkte varit utsatta för våld vägrade svara på deras 

frågor om just detta (Häggblom et al., 2005).    

Sjuksköterskor upplevde att VKNR i förstahand önskade god medicinsk vård för de skador 

som de fått samt någon form av emotionellt stöd i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskorna använde begreppen att vara försiktig och öppen i 

samband med förklaringen av mötet med VKNR. Sjuksköterskor rekommenderas att försöka 

knyta an till kvinnorna och på så sätt ge både informativt och emotionellt stöd till kvinnorna 

de misstänkt blivit utsatta för våld i nära relationer (Watt & Bobrow, 2008). 

Att vara lyhörd 

Det inledande samtalet med VKNR beskrev sjuksköterskorna som både svåra och viktiga. 

Brist på erfarenhet och rädsla inför vad kvinnorna kommer att svara är enligt 

sjuksköterskorna anledningen till de upplevda svårigheterna. Sjuksköterskorna beskrev att 
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de många gånger valde att ställa enklare och öppna frågor för att få kvinnor att själva berätta 

om deras situation. Andra alternativ till frågeställandet vid det inledande samtalet var enligt 

sjuksköterskorna att låta kvinnorna få den tid de själva behövde för att kunna öppna sig 

(Häggblom & Möller, 2006). För att göra det lättare för kvinnorna valde vissa sjuksköterskor 

att upprepade gånger fråga kvinnorna vad de kunde göra för dem samt försöka få dem att 

inte välja att blunda för problemet (Watt & Bobrow, 2008). Vissa av sjuksköterskorna 

brukade försöka att få ögonkontakt med kvinnorna de misstänkte blivit utsatt för våld. De 

försökte även förklara för kvinnorna varför de ställde frågorna som dem gjorde för att visa 

sin förståelse för vilken situation kvinnorna befann sig i (Häggblom & Möller, 2006). Enligt 

Watt och Bobrow (2008) var det många sjuksköterskor som ansåg att mötet med VKNR var 

svårt då de förmedlade en känsla av att de ville vara själva samt att de inte ville prata om 

orsaken till sina skador.    

När sjuksköterskor skulle VKNR har de enligt Cortes et al. (2015) en tendens att initialt 

notera och behandla de sår och det trauma som kvinnorna fått som konsekvenser av våldet. 

Det finns även viktiga icke-kliniska delar inom vården som kan hjälpa VKNR. Bland annat 

handlade det om att ge råd till kvinnorna som de kan vara i behov av för sin framtida hälsa. 

Samtidigt fanns det de kvinnor som behövde prata själva och fritt kring situationen. I dessa 

situationer var det viktigt för sjuksköterskorna att lyssna för att på bästa sätt kunna hjälpa 

kvinnorna. I och med lyssnandet kunde det framkomma vad som för ögonblicket var det 

bästa för henne (Cortes et al., 2015). 

Sjuksköterskorna hade enligt Häggblom och Möller (2006) trots den svåra situationen en 

förmåga att fokusera på kvinnornas styrkor och deras överlevnadsförmåga. 

Sjuksköterskorna hade en förmåga att uttrycka beundran, kunna förmedla en förstående 

attityd och kunna ge kvinnorna den bekräftelse som de behövde. Sjuksköterskorna uttryckte 

att det för dem var viktigt att kunna hålla isär de negativa upplevelserna de tidigare haft i 

och med mötet med kvinnorna vid bemötande av andra VKNR. 

Ilska och frustration  

Många sjuksköterskor upplevde en känsla av frustration över det våld som de såg att VKNR 

blev utsatta för. Sjuksköterskorna förstod inte hur någon närstående eller partner kunde 

utsätta oskyldiga kvinnor för ett sådant våld. I och med detta uppstod en ilska hos 
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sjuksköterskorna riktad mot förövaren och även mot det faktum att förövaren troligtvis inte 

skulle få det straff som de enligt sjuksköterskorna förtjänade (Goldblatt, 2009; Häggblom & 

Möller, 2006; Wath, Wyk & Rensburg, 2013, 2016). 

Sjuksköterskorna uppgav även att de vet att det är oprofessionellt av dem att bli arga på 

personen som utsatt kvinnorna för våld, men att det för dem ändå var svårt att inte uppleva 

just den känslan (Goldblatt, 2009). Tillsammans med frustrationen och ilskan kände 

sjuksköterskorna sympati för VKNR. Sjuksköterskorna ansåg oftast att ansvaret för VKNR 

inte tillhörde deras profession. Trots detta upplevde sjuksköterskorna ett ansvar för dem rent 

personligt (Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; Wath et al., 2013). Oavsett känslan av 

frustration och ansvar för VKNR, valde vissa sjuksköterskor att förneka det som de upplevde 

i mötet med dem. På grund av känslan av maktlöshet vill inte sjuksköterskorna veta vad som 

hade hänt kvinnorna (Wath et al., 2013; Wyk & Wath, 2015). Yamada och Kato (2015) beskrev 

att vissa sjuksköterskor försökte undvika situationen då de visste att de skulle påverkas 

emotionellt. Sjuksköterskorna upplevde även en känsla av otillräcklighet i mötet med VKNR. 

Känslan av otillräcklighet gjorde att sjuksköterskorna kände frustration över att de inte 

kunde ge kvinnorna den uppmärksamhet som de hade velat ge. Och som de vet att VKNR 

var i behov av (Goldblatt, 2009).   

Känsla av otillräcklighet och sorg  

Det var för sjuksköterskorna jobbigt och påfrestande att se VKNR må så pass dåligt som 

vissa av dem gjorde. Detta påverkade sjuksköterskorna negativt personlighetsmässigt och i 

och med det påverkade det även deras egen relation till familj och vänner. Oron över hur 

VKNR ska klara sig både fysiskt och psykiskt efter det de varit utsatta för växte för 

sjuksköterskorna när de lämnat arbetet och kommit hem. De upplevde en känsla av 

otillräcklighet och skuld (Wath et al., 2016; Yamada & Kato, 2015). I Wath et al. (2013) 

berättade sjuksköterskorna att upplevelsen av att se VKNR lida kunde få dem att känna sorg, 

rädsla och en känsla av nedstämdhet. Sjuksköterskornas familjer kunde ofta hamna i kläm 

och sjuksköterskorna upplevde att de inte gav all den uppmärksamhet de i vanliga fall 

gjorde till familjen just på grund av deras sorg över kvinnornas situation (Wath et al., 2016).   
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Diskussion  

Metoddiskussion  

De kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklarna som inkluderats i 

litteraturöversikten har haft fokus på hur sjuksköterskors upplevelser påverkades vid mötet 

med kvinnor som blivit utsatt för våld i nära relationer. Avgränsningarna som användes vid 

artikelsökningen var till en början fler, exempelvis att författarna endast granskade artiklar 

från år 2010 och framåt. Relevanta artiklar hittades dock inte i den omfattningen som 

önskades. Ytterligare artikelsökningar gjordes utan tidsavgränsning där det tillkom ett fåtal 

nya relevanta artiklar varav flera artiklar som redan tagits med vid första sökningen som 

hade tidsavgränsning (Östlundh, 2012, ss. 73-74). Ett av exklusionskriterierna var att gravida 

våldsutsatta kvinnor inte fick medverka i de valda vetenskapliga artiklarna. Vid sökning av 

artiklar påträffades två artiklar som författarna till en början ansåg vara relevanta. Vid 

närmare granskning framstod det att studierna var fokuserade på gravida våldsutsatta 

kvinnor vilket gjorde att de exkluderades. Detta kan möjligen ha påverkat att relevanta 

artiklar kan ha missats. Flera av artiklarna som granskades innehöll även deltagare av andra 

yrkesprofessioner och yrkesgrupper men till denna systematiska litteratur studie har bara 

artiklar där allmänsjuksköterskor uttryckt sig använts. 

 

Olika sök kombinationer prövades av de valda sökorden för att eventuellt utöka antalet 

artiklar. Fritextsökningar och ytterligare sök kombinationer kan möjligen ha gett fler 

relevanta artiklar. Valet av sökord och strategier en central del i en litteratursökning. Fokus 

ligger på så vis på att klargöra resultatet som framkommit med hjälp av sökstrategin 

(Friberg, 2012, ss. 137-138).  

 

Även ett mer strategiskt upplägg av sökorden tillsammans kunde ha gett ett flertal relevanta 

träffar. Sökorden innefattade sjuksköterskans relation till patienterna, sjuksköterskans roll, 

erfarenheter samt partnervåld och våld i hemmet. I början av artikelsökningen användes 

sökordet ”Abused” men då litteraturöversikten specifikt inriktar sig på våldsutsatta kvinnor 

i nära relationer ändrade författarna sökordet till ”Abused Women”. Skillnaden gällande 

antal träffar mellan sökorden var ytterst liten. Något som stärker resultatet i denna 

litteraturöversikt är att de inkluderade vetenskapliga artiklarna kommer från olika delar av 
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världen. Vilket möjligen kan ge en större inblick i det valda ämnet. Något som kan ses som 

en svaghet är att flera av artiklarna innehöll ett relativt litet urval av deltagare, vilket innebär 

att resultatet innefattar ett fåtal sjuksköterskors upplevelser. Dock innehöll syftet i denna 

litteraturöversikt sjuksköterskors upplevelser vilket gav flest relevanta träffar på kvalitativa 

studier. Karakteristiskt för insamling av data vid kvalitativ forskning är enligt Polit och Beck 

(2012, s. 516) att urvalet oftast tenderar att vara litet. De få som väl deltar i en kvalitativ 

studie bidrar istället med mycket information. Vid kvantitativ forskning är urvalet stort och 

forskarna strävar efter att kunna generalisera deras resultat över en hel befolkning (Polit & 

Beck, 2012, s. 275). Författarna till denna litteraturöversikt har strävat efter att ha ett så 

objektivt och neutralt förhållningssätt som möjligt gentemot ämnet.  

Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturöversikten har visat på att sjuksköterskorna har en bristande kunskap 

gällande bemötandet av VKNR (Cortes et al., 2015; Yaman & Taskin, 2012; Häggblom & 

Möller, 2006). Sjuksköterskorna ansåg sig även vara påverkade av den stressade arbetsmiljön 

som ledde till att dem inte hade den tid som de önskade att ge, och som de även ansåg att 

varje kvinna som de misstänkte var utsatt för våld av någon i en nära relation var i behov av 

(Yaman & Taskin, 2012; Häggblom & Möller, 2006; Yamada & Kato, 2015). Resultatet i 

litteraturöversikten presenterade även problematiken med bemötandet av VKNR och 

svårigheterna som sjuksköterskorna upplevde. Svårigheterna handlade både om att de inte 

visste hur de på bästa sätt skulle bemöta VKNR för att ge dem vad de önskade och var i 

behov av gällande den kroppsliga vården. Svårigheterna för sjuksköterskorna låg också i att 

agera rent personligt mot VKNR och även att professionellt bedöma vad de som 

sjuksköterskor är skyldiga till när det handlar om agerande utanför den fysiska vården (Efe 

& Taskin, 2012; Häggblom et al., 2005; Häggblom & Möller, 2006; Wyk & Wath, 

2015). Arbetsmiljön och den för sjuksköterskorna stressade arbetssituationen framkom i 

artiklarnas resultat som en negativt påverkande faktor. Detta kunde leda till att 

sjuksköterskorna inte ansåg sig ha möjligheten att samtala och bemöta kvinnorna på ett 

adekvat sätt (Efe & Taskin, 2012; Häggblom & Möller, 2006; Yamada & Kato, 2015). 

Arbetsmiljön kunde samtidigt leda till att sjuksköterskorna överhuvudtaget inte 

uppmärksammade att kvinnornas skador kunde komma från en partner (Cortes et al., (2015); 

Efe & Taskin, (2012); Goldblatt, (2009); Yamada & Kato, (2015).  
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I litteraturöversiktens resultat framkom det att flera av sjuksköterskorna i studierna ansåg att 

de inte fått den utbildning om våld i nära relationer som de ansåg sig vara i behov av. Detta 

varken i sin grundutbildning eller genom utbildning som erbjudits via arbetsplatsen. 

Bristande eller utebliven utbildning kan möjligvis leda till en okunskap som skapar brister i 

vården. Bland annat på grund utav att sjuksköterskorna i och med den bristande kunskapen 

kände en osäkerhet i mötet med VKNR (Cortes et al., 2015; Efe & Taskin, 2012; Häggblom & 

Möller, 2006). Sjuksköterskornas bristande kunskap kan i sig även leda till att vården inte 

utförs på ett adekvat sätt och då strida mot Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 

§ i och med att vården inte ges på lika villkor. Enligt Socialstyrelsen (2017, s. 144) bör 

vårdgivaren se till att hälso-och sjukvårdspersonal har kunskap om våld och övergrepp, 

både avseende av eller mot närstående. Detta för att förutom kunna ge god vård även ha en 

förmåga att omsätta kunskapen i det dagliga arbetet. Om till exempel sjuksköterskor har en 

kunskap om skador som kan indikera på att en kvinna är utsatt för våld kan sjuksköterskan 

enligt Socialstyrelsen (2017, s. 144) agera på ett bättre sätt. Vad som utmärker våld i en nära 

relation, vilka konsekvenser som kan uppstå av våldet samt normaliseringsprocessen är 

exempel på delar som hälso- och sjukvårdspersonal borde ha kunskap om. Socialstyrelsen 

(2017, s. 144) rekommenderar även att vårdverksamheter ska erbjuda vidareutbildning till 

hälso- och sjukvårdspersonal. Detta för att de ska ha en förutsättning för att utöka sin 

kunskap. Målet är att den ökade kunskapen ska leda till en ökad möjlighet för hälso- och 

sjukvårdspersonalen att upptäcka de kvinnor som utsatts för våld. Risken med att 

sjuksköterskorna inte får den utbildning som de enligt socialstyrelsen (2017) rekommenderas 

är att sjuksköterskorna inte kan bidra till en mer övergripande vård av VKNR. Då de 

psykiska och sociala faktorerna inte får den uppmärksamhet som kan vara positiv och 

livsviktig för VKNR. Utebliven kunskap kan möjligen leda till att sjuksköterskorna inte 

utvecklas i sin yrkesroll.  

 

Den omvårdnadsteorin som ligger till grund för den här litteraturöversikten är Katie 

Erikssons omvårdnadsteori. Omvårdnadsteorin (tolkat av Kirkevold, 2000) grundar sig på 

begreppet omsorg inom omvårdnaden. Teorin syftar till att beskriva den verksamma faktorn 

i allt vårdande. Alla olika verksamheter som ägnar sig åt någon form av vård bör bygga sin 
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yrkesutövning med grund i just omsorgen (s. 213). Människans hälsa, omvårdnad och 

lidande är delar som teorin behandlar och även vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal 

ska förebygga lindandet. Detta genom att lägga fokus på gott ansvar och bemötande 

(Eriksson, 2014, ss. 55-56). Sjuksköterskornas bemötande av VKNR är den problematik som 

främst behandlas i de olika studierna i litteraturöversiktens resultat. I och med att 

sjuksköterskorna upplevde svårigheter i bemötandet av VKNR påverkades både bemötandet 

och det goda ansvaret (Efe & Taskin, 2012; Häggblom et al., 2005; Häggblom & Möller, 2006; 

Wyk & Wath, 2015). Sjuksköterskorna valde enligt Watt & Bobrow (2008) och Wath, Wyk & 

Rensburg (2016) i vissa situationer att blunda för det våld de misstänkte att kvinnorna var 

utsatta för. I och med det finns det en fortsatt risk för att kvinnans hälsa inte förbättras. Det 

framgår dock tydligt i resultatet i litteraturöversikten att sjuksköterskorna, när de valde att 

se kvinnornas situation, upplevde och förstod deras lidande (Häggblom & Möller, 2006). 

 

Hälsa ses av omvårdnadsteorin (tolkat av Kirkevold, 2000) som ett tillstånd som kan vara 

antingen helt eller integrerad. Hälsa kan inte ses som ett ständigt tillstånd utan något som är 

i förändring. Människan förändras från en form till en annan och är ett samspel mellan 

kropp, själ och även ande (s. 215). Sjuksköterskorna har möjlighet att genom vårdande av 

kvinnornas skadade kropp och själ, med hjälp av tillexempel samtal och notering av deras 

situation, hjälpa kvinnorna att genomgå en positiv förändring av deras hälsa. Det framgick 

att sjuksköterskor istället för att ta ansvar för patientens situation väljer att bortse från 

patientens behov av samtal och vård (Cortes et al., 2015; Efe & Taskin, 2012; Goldblatt, 2009; 

Yamada & Kato, 2015). Två faktorer som skulle kunna hjälpa VKNR bort från det våld som 

de utstår och vars konsekvenser som de sökt vård för. Sjuksköterskorna ansåg att 

bemötandet och behandlingen av kvinnornas psykiska konsekvenser inte låg inom deras 

ansvar utan på någon annan professions ansvar (Cortes et al., 2015; DeBoer et al., 2013; Efe & 

Taskin, 2012; Wath, Wyk & Rensburg, 2016). I och med detta finns det en risk att 

omvårdnadsteorins definition av hälsa (tolkat av Kirkevold, 2000) inte genomgår en 

förändring till det bättre som enligt omvårdnadsteorin kan tolkas som möjligt. Eriksson 

(2003, ss. 72-75) menar även på att människor kan få till en förändring i deras lidande genom 

att våga prata om problemet och berätta hur känslan upplevs. Människans uppgift att förstå 

andras lidande. Sjuksköterskorna påtalade att de upplevde det svårt att prata om problemet 
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med VKNR. De visste inte alltid hur de skulle inleda samtalet med VKNR och om de 

överhuvudtaget skulle ta upp ämnet själva eller helt enkelt invänta att kvinnorna de 

misstänkte var utsatta för våld själva började berätta om sin situation (Efe & Taskin, 2012; 

Häggblom et al., 2005; Häggblom & Möller, 2006; Wyk & Wath, 2015). Hälso- och 

sjukvårdens verksamheter en betydande roll för att upptäcka och uppmärksamma våld. 

Detta samtidigt som verksamheterna har en viktig roll angående att VKNR erbjuds vård och 

omvårdnad. Hälso-och sjukvården har även ett ansvar när det handlar om att hänvisa till 

stöd och hjälpinsatser från andra aktörer (Socialstyrelsen, 2017, s. 136).  

Enligt Socialstyrelsen (2017, s. 138) är det vårdgivaren som ansvara för att ta fram och 

färdigställa rutiner som det finns behov av i verksamheten. En sådan typ av rutin kan vara 

hur frågan om våld ska ställas till kvinnor som hälso-och sjukvårdspersonal misstänker är 

utsatta för våld. Finns det behov ska även rutiner tas fram angående hur personalen ska 

agera efter det framkommit att en patient har utsatts för våld. Utifrån litteraturöversiktens 

resultat fanns enligt sjuksköterskorna brister på rutiner kring hur våldsutsatta kvinnors 

fysiska och psykiska skador skulle behandlas. Sjuksköterskorna själva upplevde att några 

tydliga rutiner inte fanns och det var något som de saknade (Efe & Taskin, 2012; Yamada & 

Kato, 2015). En potentiell risk med bristen på rutiner är att sjuksköterskorna på grund av sin 

osäkerhet väljer att blunda för kvinnornas situation. Vården kan i och med det inte utföras 

på ett korrekt sätt och VKNR är de som går förlorande ur situationen. Det kan för 

sjuksköterskorna även uppstå en frustration i att de inte kan utföra sitt jobb på önskvärt sätt.   

De motsättningar som finns artiklarna emellan berör inte främst det mest framstående 

delarna i artiklarna så tillexempel bristen på utbildning och sjuksköterskornas upplevda 

svårigheter. Ett exempel på en motsättning som skiljer sig från de andra artiklarna i 

litteraturöversiktens resultat presenteras av Wyk och Wath (2015) som har intervjuat två 

manliga sjuksköterskor. Männen menar på att de istället för att jämföra sig med kvinnan 

jämför sig med den våldsutövande mannen. De manliga sjuksköterskorna kommer då fram 

till att de aldrig skulle kunna utföra en våldshandling mot en kvinna. En möjlig risk med att 

manliga sjuksköterskor jämför sig med en brottsutövare och inte ett offer är att fokus från 

kvinnornas situation och behov blir åsidosatt. Viktigt att notera är dock att det endast var två 
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manliga sjuksköterskor som påtalat denna jämförelse och vilket resultat fler studier hade 

presenterat framgår inte.    

I litteraturöversiktens resultat framkom det att sjuksköterskorna efterfrågade bland annat 

utbildning avseende det våld som kvinnor blir utsatta för av någon de har en nära relation 

med. Utbildningen kan ge sjuksköterskor redskap och säkerhet i bemötandet med VKNR 

(Cortes et al., 2015; Efe & Taskin, 2012; Häggblom & Möller, 2006). Detta skulle kunna leda 

till att fler kvinnor vågar berätta om sin situation. Vilket kan vara ett första steg för VKNR att 

ta sig ur relationen. Utbildningen kan möjligtvis leda till att sjuksköterskorna ger en bättre 

vård till VKNR.  

 

I Erikssons omvårdnadsteori (tolkat av Kirkevold, 2000) beskrivs det att människan inte kan 

ses som endast en isolerad individ utan måste ses som någon i relation med andra (s. 225). 

Genom teorin (tolkat av Kirkevold, 2000) beskrivs det att begreppen tro, hopp och kärlek 

utgör grunden för all vård (s. 214). Utifrån resultatet i examenarbetet kan sjuksköterskorna 

både anses utgå från de grundläggande begreppen i omvårdnadsteorin, men samtidigt inte. 

Det framkom att vissa av sjuksköterskorna i sitt handlande agerade med kärlek och omtanke 

för patienterna. Sjuksköterskorna ville även i vissa situationer inge hopp och förmedla en tro 

till kvinnorna om att det kommer att bli bättre och att våldet kommer att upphöra. Vissa 

sjuksköterskor ansåg att det är deras skyldighet att försöka få den våldsutsatta kvinnan att 

förstå att ingen har rätten att slå en annan människa (Häggblom & Möller, 2006). I Watt och 

Bobrow (2008) belyste sjuksköterskorna vikten av att försöka få den våldsutsatta kvinnan att 

förstå att hon förtjänar något bättre. Med en utbildning som skapar en säkerhet hos 

sjuksköterskorna kan de hjälpa kvinnorna att komma till den insikten.  

 

I Erikssons omvårdnadsteori (tolkat av Kirkevold, 2000) beskrivs det att hälsa är något som 

alltid finns inom människan enda in i döden (s. 215). Detta trots lidande och illabefinnande 

som en VKNR kan uppleva. Eriksson (tolkat av Kirkevold, 2000) anser att hälsan är en 

betydelsefull kraft som är enormt viktig att främja (s. 215). Eriksson (2014, ss. 55-56) menar 

på att även om inte hälsan kan komma utifrån har hälso- och sjukvårdspersonal en möjlighet 

att skapa hälsa och välmående för människor. Med rätt utbildning och en stabilare 
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arbetsmiljö finns en ökad potential för sjuksköterskor att skapa bättre förutsättningar för 

hälsa hos VKNR.    

Slutsats  
Syftet med den här litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet 

med kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Det har utifrån resultatet i 

litteraturöversikten tydligt framkommit att sjuksköterskors upplevelser av mötet med VKNR 

har utvecklingsmöjligheter. Många av sjuksköterskorna i studierna anser att de behöver mer 

utbildning avseende ämnet, mer tid att ge patienterna och att rutiner för hur ett möte med en 

VKNR eller misstänkt VKNR ska gå till och hanteras. Den bristande kunskapen, arbetsmiljön 

och sjuksköterskornas osäkerhet överlag avseende situationen kan leda till att VKNR 

drabbas på olika sätt. Bland annat kan de gå miste om den vård som de enligt lag har rätt till. 

De kan även gå miste om att få information om tillexempel vilka olika organisationer och 

myndigheter som de kan vända sig till för att få hjälp att ta sig från våldet. Sjuksköterskorna 

i sig kan genom bristerna inte utföra sitt jobb på ett korrekt sätt och den vidareutbildning 

som socialstyrelsen (2017) påtalar att vårdverksamheter är skyldiga till att erbjuda kan de 

inte ta del av.  

De resultat som studierna i litteraturöversikten presenterar har till stor del en betydelse för 

kunskapsutveckling inom området, våldsutsatta kvinnor i nära relationer, och även 

avseende omvårdnad i stort. I och med studiernas resultat och presenterandet av det i 

samband med varandra har problematiken och kunskapsluckorna för sjuksköterskorna i 

samband med VKNR framkommit. Med information och kunskap om vilken problematik 

som finns uppstår även möjlighet till förbättring och utveckling. Dock kan mer forskning 

som har fokus på sjuksköterskans upplevelser skapa en tydligare bild av vad som kan bli 

bättre både för sjuksköterskorna i deras arbete men också för VKNR som patienter.  

Vårdverksamheterna skulle redan nu kunna vidta vissa åtgärder som framkommit i 

litteraturöversiktens resultat. Bland annat skulle de kunna ta fram rutiner för hur 

sjuksköterskorna ska agera i samband med mötet av VKNR. En rutin som för 

sjuksköterskorna skulle kunna innebära en större trygghet i mötet med de VKNR på ett 

korrekt och säkerhetsmässigt sätt.    
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BILAGA 1. Översikt av artikelsökning  

Databas 
datum 
 
Pubmed 
170516 

Sökord 
 
 
("Nurse’s role 
"[Mesh]) OR  
("Nurse-patient 
relation") AND 
("Battered 
women"[Mesh]) 

 

Avgränsningar 
 
 
Text availability-
abstract, language 
– english/swedish 
 

Antal 
relevanta 
träffar 
55 
 
 
 
 

Urval 1 
 
 
55 
 
 
 
 

Urval 2 
 
 
7 

Urval 3 
 
 
6 

Urval 4 
 
 
3 

Pubmed 
170516 
 
 
 
 
Pubmed 
170916 
 
 
 
 
Pubmed 
170916 
 
 
 
Cinahl 
170902 
 
 
 
Cinahl 
170902 
 
 
 
 
PsycINFO 
170910 
 
 
 

(”nurse’s 
experience” [Mesh]) 
OR (”nurse’s role” 
[Mesh]) AND 
(”partner violence”) 
 
(”nurse” [Mesh]) OR 
(”nursing 
staff”[Mesh]) AND 
(”intimate partner 
violence” [Mesh]) 
 
(”nursing” [Mesh]) 
AND (”domestic 
violence”) [Mesh]) 
AND (”experience”) 
 
(”nurse’s role”) 
AND (MH”battered 
women”) 
 
 
(”nurse-patient 
relation”) AND 
(MH”battered 
women”) 
 
 
(”nurse’s role”) 
AND (”battered 
woman”)  
 
 

Text availability-
abstract, language 
– english/swedish 
 
 
 
Text availability-
abstract, language 
– english/swedish 
 
 
 
Text availability-
abstract, language 
– english/swedish 
 
 
Peer-reviewed 
Abstract availble 
Language – 
english/swedish  
 
Peer-reviewed 
Abstract availble 
Language – 
english/swedish  
 
 
             -  
 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 
92 
 
 
 
 
 
155 
 
 
 
 
39 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
43 
 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 
92 
 
 
 
 
 
155 
 
 
 
 
39 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
43 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela 
artikeln och i Urval 4 artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig 
kvalitet. 
	



 

 

BILAGA 2. Översikt över resultatets artiklar  

 

Författare  

Årtal  

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare/(bortfa
ll) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentare
r gällande 
kvalitet 

Cortes et al. 

(2015) 

Brasilien 

Syftet var att studera 

vården som 

våldsutsatta kvinnor 

får av sjuksköterskor 

på en akutavdelning 

samt att stärka 

kvinnors egenmakt 

och jämställdhet. 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

10st/(ej angivet) Djupgående 

intervjuer, semi-

strukturerade frågor, 

deskriptiv 

innehållsanalys 

Resultat påvisade att 

sjuksköterskor beskrev 

sitt eget arbete utifrån 

icke kliniska element 

och kliniska element. 

Vid det icke kliniska 

elementen belyser 

sjuksköterskorna vikten 

i att samtala, lyssna och 

vägleda de våldsutsatta 

kvinnorna och vid 

kliniska element var 

fokus mer på att vårda 

konsekvenserna av 

våldet kvinnan utsätts 

för. 

Medel 

kvalitet 



 

 

DeBoer, 

Kothari, 

Kothari, 

Koestner & 

Rohs (2013) 

USA 

Studiens syfte var att 

identifiera 

sjuksköterskornas 

attityder och 

upplevda svårigheter 

med att upptäcka 

våldsutsatta kvinnor. 

Kvantitativ 

deskriptiv studie 

156st/(68%) Enkätundersökning, 

frågeformulär, 

dataanalys 

 Resultatet visade att 

sjuksköterskorna tyckte 

att de var deras ansvar 

att upptäcka om kvinnor 

blir utsatta för våld. 

Sjuksköterskorna 

berättar att de inte 

upplever hinder över att 

upptäcka de 

våldsutsatta kvinnorna, 

men resultatet visar 

ändå på att 

sjuksköterskorna i 

studien endast upptäckt 

två eller mindre 

våldsutsatta kvinnor 

under det senaste året. 

Medel 
kvalitet 

Efe & Taskin 

(2012) Turkiet 

Syftet med den 

aktuella studien var 

att avgränsa de 

faktorer som 

förhindrar relevant 

tillhandahållande av 

omvårdnad för 

våldsutsatta 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

30st/(ej angivet) Djupgående 

intervjuer, semi-

strukturerade frågor, 

deskriptiv 

innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

uppgav att det rådde 

informationsbrist 

gällande våldsutsatta 

kvinnor. 

Sjuksköterskorna ansåg 

också att de inte fått 

tillräcklig utbildning i 

hur man bemöter 

kvinnor som blivit 

Hög kvalitet 



 

 

kvinnor.  utsatta för våld samt att 

tiden ofta inte räckte till 

för att kunna hjälpa de 

våldsutsatta kvinnorna. 

 

Goldblatt 

(2009) Israel 

Syftet var att 

undersöka effekterna 

av att bry sig om 

våldsutsatta kvinnor 

utifrån 

sjuksköterskors 

professionella och 

personliga 

livserfarenheter. 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

22st/(14st) Fenomenologisk 

metod, djupgående 

intervjuer, deskriptiv 

innehållsanalys 

Resultatet påvisade att 

sjuksköterskor upplevde 

att deras personliga 

värderingar, attityder, 

känslor och deras 

personliga liv såsom 

relationer och 

föräldraskap 

påverkades vid mötet 

med den våldsutsatta 

kvinnan. Sjuksköterskor 

upplevde stark empati 

och medkänsla men 

också ilska över 

situationen. 

Hög kvalitet  

Häggblom et 

al. (2005) 

Åland, Finland 

Syftet med studien 

var att beskriva 

sjuksköterskors 

kunskaper, sedvanor 

och utbildning i 

samband med den 

våldsutsatta 

kvinnan.  

Kvantitativ studie 133st/(43%) Demografisk 

enkätundersökning, 

frågeformulär, 

dataanalys 

Resultatet visade att det 

fanns brister i 

omvårdnaden av 

våldsutsatta kvinnor på 

Åland. Resultatet visade 

också att det fanns ett 

behov av utbildning för 

sjuksköterskor i mötet 

med den våldsutsatta 

Hög kvalitet  



 

 

kvinnan.  

Häggblom & 

Möller (2006) 

Finland 

Studiens syfte var 

studera 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

deras arbetsroll som 

vårdgivare till 

våldsutsatta kvinnor. 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

10st/(0) Grounded theory, 

ostrukturerade 

frågor, deskriptiv 

innehållsanalys 

Resultatet visade att det 

är svårare för 

sjuksköterskor att 

bemöta våldsutsatta 

kvinnor på mindre orter 

för risken är stor att de 

är bekanta. Resultatet 

påvisade också, trots 

svårigheter i 

bemötandet, att 

sjuksköterskor spelar en 

stor och avgörande roll 

för vården av 

våldsutsatta kvinnor.  

 

Hög kvalitet 

Wath et al. 

(2013) 

Sydafrika  

Studiens syfte var att 

beskriva 

akutsjuksköterskors 

sätt att hantera 

erfarenheterna av att 

vårda våldsutsatta 

kvinnor som blivit 

utsatta för 

partnervåld, samt att 

diskutera 

rekommendationer 

Kvalitativ studie 9/(ej angivet) Fenomenologisk 

metod, 

ostrukturerade 

frågor, 

innehållsanalys 

Resultatet visade att 

sjuksköterskornas svar 

på 

enkätundersökningen 

var att de antingen 

vårdade den 

våldsutsatta kvinnan 

eller så långt det var 

möjligt undvek detta. 

Genom 

Hög kvalitet 



 

 

baserade på 

sjuksköterskors 

erfarenheter. 

sjuksköterskornas 

erfarenheter kom 

författarna fram till att 

de kvinnor som blivit 

våldsutsatta behöver 

stöd i form av 

känsloreglering och en 

mer tillmötesgående 

förhållningssätt.  

Wath et al. 

(2013) 

Sydafrika 

Syftet med studien 

var att utforska och 

beskriva det centrala 

i akutsjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda kvinnor som 

blivit utsatta för våld 

i nära relationer.  

 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

11st/(0) Fenomenologisk 

metod, 

ostrukturerade 

frågor, deskriptiv 

innehållsanalys 

Akutsjuksköterskor i 

Sydafrika möter ofta 

och hanterar kvinnor 

som blivit utsatta för 

våld av sin partner samt 

kvinnornas emotionella 

och psykiska effekter av 

detta. Resultatet visade 

att sårbarheten och 

lidandet hos de som 

blivit utsatta för våld i 

nära relationer 

framkallar sympati och 

emotionell stress hos 

sjuksköterskorna. 

Resultatet påvisade 

också att många 

sjuksköterskor blir 

emotionellt påverkade 

Hög kvalitet 



 

 

efter mötet och att de får 

besvärande minnen.  

 

Watt, Bobrow 

& Moracco 

(2008) USA 

Syftet var att 

beskriva behovet av 

vård som den 

våldsutsatta kvinnan 

behöver genom att 

jämföra våldsutsatta 

kvinnors upplevelse 

av vården och 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

bemöta en 

våldsutsatt kvinna. 

 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

10st/(ej angivet) Djupgående 

intervjuer, semi-

strukturerade frågor, 

deskriptiv 

innehållsanalys 

Resultatet visade att 

våldsutsatta kvinnor 

främst upplevde rädsla 

över situationen och 

även för att anmäla 

våldshandlingen. 

Sjuksköterskorna 

förklarade svårigheter i 

att hjälpa våldsutsatta 

kvinnor då de ofta 

förnekade våldet. Både 

våldsutsatta kvinnor och 

sjuksköterskor såg 

vikten i att ge all 

information av 

betydelse till 

våldsutsatta kvinnor. 

Våldsutsatta kvinnor 

belyser även vikten i att 

sjuksköterskor ger ge 

emotionellt stöd till 

patienter. Vissa 

sjuksköterskor från 

Medel 

kvalitet 



 

 

studien ansåg att detta 

inte var av lika stor 

betydelse.  

Wyk & Wath 

(2015) 

Sydafrika 

Syftet med studien 

var att utforska och 

beskriva manliga 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda kvinnliga 

patienter som blivit 

utsatta för 

partnervåld.  

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

2st/(ej angivet) Fenomenologisk 

metod, 

ostrukturerade 

frågor, deskriptiv 

innehållsanalys 

Huvudresultatet i 

studien visade att de 

manliga 

sjuksköterskorna 

upplevde en dikotomi 

av att vara i sin yrkesroll 

och att vara 

privatperson. De fanns 

en inre konflikt i att vara 

man(samma kön som 

förövarna) och att vara 

sjuksköterska. (vårdare 

till offren).  

Medel 

kvalitet 

Yamada & 

Kato (2015) 

Japan 

Studien syftade till 

att undersöka om 

själviakttagelse som 

verktyg kan ge bättre 

omsorg för patienter 

som har upplevt 

partnervåld och om 

det förhindrar 

Kvalitativ 

deskriptiv studie  

20st/(0) Grounded theory, 

semi-strukturerade 

frågor, modifierad 

grounded theory  

I resultatet av studien 

framgick det att 

användning av 

själviakttagelse som 

verktyg inte inneburit 

betydande skillnader i 

EQS-poäng. 

Sjuksköterskor hade 

Hög kvalitet 



 

 

 

utbrändhet hos 

sjuksköterskor.  

 

svårigheter att hantera 

att de inte alltid hade 

förmågan och 

erfarenheten att ta hand 

om patienter som 

upplevde 

partnervåld. Det 

framgick dock att 

värderingar på 

självhantering, intern 

ledning och att värdera 

olika sammanlänkande 

faktorer i omsorgen 

blivit bättre. Detta 

indikerade att 

användning av 

själviakttagelse som 

verktyg skulle leda till 

en förbättring av EQS 

(emotional question-

scale). 



 

 

 


