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Abstrakt	
	

Bakgrund:    Våld mot kvinnor är ett globalt problem som kraftigt påverkar kvinnans hälsa.   
Hälso- och sjukvården är ofta den enda myndighet som kvinnorna kommer i 
kontakt med. Vilket bidrar till att sjuksköterskan besitter en central roll i att 
identifiera och stödja våldsutsatta kvinnor.  

 
Syfte:              Syftet var att beskriva sjuksköterskans identifikation och stöd till den   

våldsutsatta kvinnan. 
  
Metod:          En litteraturöversikt utfördes. Artiklarna valdes utifrån litteraturöversiktens 

syfte, artiklarna analyserades systematiskt. I resultatet inkluderades 19 
artiklar, 10 med kvantitativansats och nio i kvalitativutformning.  

 
Resultat:       Resultatet utmynnade i flera faktorer som är gynnsamma för identifikation, så 

som ett gott bemötande, att sjuksköterskan erhållit utbildning inom 
våldsutsatthet. Men även hur sjuksköterskan kan arbeta för att identifiera och 
stödja våldsoffer. Faktorer som hindrar identifikation var organisatoriska 
hinder, negativa attityder samt kunskapsbrist.  

 
Diskussion:    Sjuksköterskans attityder, bemötande, kunskapsnivå och andra 

organisatoriska hinder kan bidra till ”caring” och ”uncaring”. Dessa faktorer 
kommer att påverka identifikation och stöd av våldsutsatta kvinnor. 
Sjuksköterskan behöver vara medveten om sin roll i mötet med kvinnor som 
utsätts för våld för att uppnå omvårdnad av kvalité.  

 
Slutsats:          Utbildning inom våldsutsatthet bör erbjudas för att minska barriärer som 

hindrar identifikation. Verksamheter och organisationer behöver tydliga 
riktlinjer och rutiner för handläggning av våldsoffer.  

 
Nyckelord:     Barriärer, Identifikation, Litteraturöversikt, Sjuksköterskans roll, Stöd, Våld 

mot kvinnor  
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1	INTRODUKTION	
En del av sjuksköterskans yrke är att främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande, i 

denna litteraturöversikt är även att förebygga skada av betydelse. Maggie, Evans, Gene 

och Feder (2014) beskriver att sjuksköterskans roll och bemötande är viktigt för att identifiera 

våldsutsatta kvinnor, som behöver stöd av hälso- och sjukvården för att behandla ohälsa och 

skador. Men även ge information om och komma i kontakt med andra myndigheter och 

organisationer för ytterligare stödinsatser (a.a). Dessa kvinnor som utsätts för våld kommer 

mer frekvent i kontakt med sjukvården, vilket gör att sjuksköterskan ofta är den första 

professionella personen som får ta del av kvinnans otrygga livssituation (Alshammari, 

McGarry & Higginbottom, 2018). 

 

2	BAKGRUND			
World Health Organisation (WHO, 2013 s. 2-3, 21-28) beskriver våld mot kvinnor som ett 

globalt problem som kraftigt påverkar kvinnans hälsa. Våldet består i huvudsak av våld i 

nära relation, vilket definieras som ett systematiskt bruk av våld och hot där förövaren 

orsakar ett lidande hos den drabbade där våldet kan vara såväl fysiskt, psykiskt, sexuellt och 

materiellt (a.a). Våldsutsatthet har ett stort korrelationssamband mellan fysiska trauman, 

psykisk och fysisk stress samt rädsla på kort och på långsikt. Rädslan orsakar minskad 

autonomi som genererar svårigheter att uppsöka sjukvården (Ellsberg et al, 2008; Winnersjö 

et al., 2012). Den psykiska påverkan resulterar ofta i psykiatriska sjukdomar, så som 

posttraumatiskts stressyndrom (PTDS), depressioner, ångest, ätstörningar, suicidalitet och 

substanssyndrom (WHO, 2013 s. 21-28).   

 

De vanligaste somatiska konsekvenserna av våldsutsatthet består av irritable bowl syndrome 

(IBS), kronisksmärta, kardiovaskulära sjukdomar så som hjärtinfarkt och hypertoni. De 

fysiska skadorna kan även resultera i barnlöshet och prematurfödsel. Fortsatt beräknades år 

2008 att 35% av världens kvinnor utsätts för någon form av våld i nära relation (WHO, 2013 

s. 21-28).  Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården är ofta den första kontakten där de 

utsatta kvinnorna ges möjlighet att berätta om sin våldsutsatthet. I många fall har 

sjuksköterskorna inte kunskap inom ämnet och vet därmed inte hur de ska agera för att 

identifiera och stödja (Alshammari et al., 2018). 
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2.1	SJUKSKÖTERSKANS	ROLL	
Tillit och förtroende till sjuksköterskan är en nödvändighet för att relationen med patienten 

ska vara öppen och kunna främja hälsa, samt för att begränsa faktorer som leder till 

ohälsosamma påfrestningar. I sin yrkesroll som sjuksköterska möter man många patienter 

där det professionella bemötandet kan underlätta för patienten att berätta om sina besvär. 

Vilket ger möjlighet att hjälpa till att analysera destruktivt beteende och testa nya alternativ 

till förändring. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna möta människor med empati och 

medmänsklighet för att kunna etablera ett ömsesidigt förhållande (Skärsäter, 2014, s. 628-

629).  

 
2.2	STÖD		
Händelser i livet som exempelvis död, sårbarhet, förlust och lidande kan upplevas som hot 

mot människans existens. Vid sådana händelser behöver ofta personen stöd för att kunna ta 

sig ur situationen. För att kunna ge rätt stöd till en annan människa krävs en medvetenhet 

för vad som har inträffat (Arman & Rehnsfeldt, 2012, s.65). Sambandet mellan svagt stöd och 

negativa hälsoeffekter beskrivs som ett stort problem (Humm, Kaminer & Hardy, 2018). 

Patienter som upplever att de har stöd i någon form har det lättare att förebygga och 

behandla sjukdomar och hälsotillstånd. Vilken typ av stöd vi har påverkar hur vi kan 

hanterar svårigheter i livet (Antonovsky, 2005, s.174). Enligt Jason, Witter och Torres-Hardig 

(2003) så kan patienter med bra stöd lättare få möjlighet att öppna sig och tala ut om sina 

känslor och upplevelser, vilket bidrar till att känslorna kan bekräftas. Effekterna av att 

ventilera minskar förekomsten av stress och oro, samtidigt som det ökar individens 

välbefinnande (a.a). Stödets olika former innefattar bland annat socialt stöd, vilket erhålls 

genom att patienten har ett socialt nätverk med olika meningsskapande aktiviteter. Det 

sociala stödet innefattar även tillit till de sociala kontakterna, där kontakten mellan individer 

bidrar till utbyte av erfarenheter och emotionella upplevelser (Costa & Gomes, 2018). Att 

patienter erhåller gynnsamt stöd är viktigt inom hälso- och sjukvården. Stödet ska vara 

fokuserat på patientens livssituation och individuella behov, där ett holistiskt synsätt 

används. Informativt stöd innebär att vårdpersonal ger patienten verktyg och råd för att 

stödja individen till förändringar som genererar positiva effekter för hälsan. För att uppnå 

positiva effekter bör förhållningssättet hos sjuksköterskan vara att arbeta för att motivera 
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patienter genom att bidra med kunskap om tillstånd och hälsoeffekter. Vidare förklaras det 

emotionella stödet där sjuksköterskan ska visa empati, vara öppen i kontakten och vara 

respektfull i mötet samt omvårdnaden (Mattila, Kaunonen, Aalto, Ollikainen & Åstedt-

Kurki, 2010).  

 
2.3	IDENTIFIKATION	
En del av hälso- och sjukvårdens uppgifter är att hitta och identifiera kvinnor som utsätts för 

våld. Våldet förekommer i alla samhällsklasser och kan uttrycka sig på många olika sätt, 

vilket sjuksköterskan behöver vara medveten om (Heimer & Sandberg, 2008, s. 114-115). 

Hälso- och sjukvården är den plats dit kvinnorna kommer vid upprepade tillfällen för att 

söka vård för de konsekvenser våldet får. Hälso- och sjukvården är ofta den enda myndighet 

kvinnorna har kontakt med (Chrisler & Ferguson, 2006). Men grundproblemet 

våldsutsattheten förblir oidentifierad, vilket orsakar att kvinnan inte får det stöd hon vill ha 

och behöver. Sjuksköterskan måste vara medveten om att kvinnan bär på ett multitrauma till 

följd av psykisk, fysisk, sexuellt, social och materiell misshandel. Kontakten med förövaren 

ter sig komplicerat där offret har ett emotionellt och ekonomiskt behov av förövaren vilket 

gör uppbrytningsprocessen komplicerad (Heimer et al. 2008 s.114-115).   

 

2.4	CARING	AND	UNCARING	
Halldorsdottirs teori som blev framtagen av omvårdnadsforskning har haft framstående 

betydelse för hur man ser på ett bra möte mellan sjuksköterska och patient. Teorin som heter 

“caring and uncaring”  som bygger på två delar, bryggan och väggen (Halldorsdottir, 1996, 

s.31).  Bryggan syftar till att beskriva kommunikation och gemenskap med patienten, det 

som i mötet ska uppfattas som öppenhet och positivitet, den är utvecklad genom ömsesidigt 

förtroende och syftar till att skapa en god patient-sjuksköterska relation. Väggen står för det 

negativa som kan vara dåligt eller icke existentiell kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient, likgiltighet och brist på samhörighet. Det leder till en misstro och därmed ogynnsam 

vård (Halldorsdottir, 2008).    

 
2.4	CARING		
Ett öppet möte bygger på tre begrepp: kompetens, caring och samhörighet. Kompetens 

innebär att sjuksköterskan skapar en samhörighet med patienten som bidrar till 
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empowering. För att kunna bedöma och ingripa erfordras kunskap om patienten och dess 

situation. Caring har med sjuksköterskans bemötande och väsen att göra. Inför patienten ska 

sjuksköterskan vara lyhörd, öppen och kunna vara till mötes med patientens behov. Det ska 

finnas ett intresse att vara närvarande för patienten och ha respekt och engagemang för 

individen som person och patient. Vara närvarande i patientens situation och ha ett 

professionellt bemötande. När det gäller samhörighet så krävs det att olika faser uppnås för 

att uppfylla samhörighet. Det första som krävs är att kontakten besvaras från båda parter 

och därefter kan samarbetet ske för att nå gemensamma mål. Sedan skapas en professionell 

närhet när patienten har byggt upp en tillit till sjuksköterskan. När patienten upplever 

samhörigheten och kan känna sig trygg i att söka stöd hos sjuksköterskan skapas 

“bryggan”(Halldorsdottir, 1996, s.32). Det gör att parterna lättare kan förstå varandra när det 

är en ömsesidig relation som är en förutsättning för att kunna bedriva god vård. Patienten 

upplever då trygghet, vilket bidrar till öppenhet angående sin livssituation. Att arbeta 

utifrån “caring” är viktigt för att vägleda sjuksköterskor till att ha adekvata attityder och 

färdigheter. Effekten blir att kontakten mellan sjuksköterskan och patienten förbättras 

(Halldorsdottir, 2008). 

 
2.5	UNCARING		
Möten som beskrivs som negativa, det vill säga “uncaring” består också av tre komponenter. 

De är inkompetens och likgiltighet, brist på förtroende samt ömsesidigt undvikande och 

avsaknad av samhörighet mellan sjuksköterska och patient. När sjuksköterskans likgiltighet 

utspelar sig blir okänslighet för patientmötet uppenbart. Patienten ser sjuksköterskan som 

inhuman, reserverad och ointresserad. Inkompetens hos en sjuksköterska handlar om att 

patienten blir illa bemött vilket bidrar till obehag. Välfungerande kommunikation och 

empati saknas, där patientens behov blir förbisedda. Dessa är exempel på vad “uncaring” 

kan ha för inverkan i vården, det är negativa möten som leder till uppbyggnad av “väggen” 

(Halldorsdottir, 1996, s.32).   
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2.6	PROBLEMFORMULERING		
Kvinnor som lever i destruktiva relationer upplever i större utsträckning ohälsa och har 

högre risk av att drabbas av såväl psykiska, fysiska och psykosociala besvär (WHO, 2013. s. 

21-28). Kvinnor som utsätts för våld kommer därför i kontakt med hälso- och sjukvården i 

större utsträckning, därav krävs det att sjuksköterskan är medveten om sin roll och vikten i 

att identifiera och stödja dessa kvinnor. Denna litteraturöversikt ska bidra med att öka 

kunskapen om sjuksköterskans roll i mötet med våldsutsatta kvinnor och vilka hinder som 

finns för att identifiera och stödja. 

3	SYFTE	
Syftet var att beskriva sjuksköterskans identifikation och stöd till den våldsutsatta kvinnan. 

 
3.1	FRÅGESTÄLLNINGAR	
Vilka barriärer finns för identifikation och stöd? 

Hur kan sjuksköterskan förbättra mötet med den våldsutsatta kvinnan? 

Vad är sjuksköterskans roll i att stödja den våldsutsatta kvinnan?  

 

4	METOD		
 
4.1	DESIGN	
En litteraturöversikt är när flera olika informationskällor sammanställs och kritiskt granskas, 

informationen inhämtas från vetenskapliga artiklar, rapporter och litteratur. 

Litteraturöversikter bidrar med en ökad kunskap och fördjupade insikter om det studerade 

problemområdet (Olsson och Sörensen, 2011, s. 145-146). I denna litteraturöversikt är syftet 

att belysa sjuksköterskans identifikation och stöd till den våldsutsatta kvinnan. 

Litteraturöversikten har utförts utifrån syftet, genom sökningar i databaserna Cinahl och 

PubMed. Valet av artiklar har utförts med flera avgränsningar för att hitta relevanta artiklar 

som besvarar litteraturöversiktens frågeformulering och syfte.  
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4.2	INKLUSIONS-	OCH	EXKLUSIONSKRITERIER		
Studiens urval bestod av vetenskapliga originalartiklar med olika ansatser och design. I 

samtliga artiklar ska det finnas ett etiskt godkännande eller etiskt resonemang. Vid sökning 

av artiklarna användes flera avgränsningar där samtliga artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, det skulle finnas abstrakt och studierna skulle fokusera på kvinnor. Artiklarna 

skulle också vara tillgängliga via Mittuniversitetets biblioteksservice i fulltext. Ytterligare ett 

krav var att artikelns tidskrift skulle vara vetenskaplig och vara peer reviewed via 

UlrichWeb.  Detta för att sortera ut irrelevanta artiklar och avgränsa sökområdet. Artiklarna 

skulle företrädesvis vara skrivna inom de 10 senaste åren, däremot är ”10 years” inte en 

avgränsning som använts. Då artiklar publicerade tidigare fortfarande är relevant om de på 

ett adekvat sätt kopplas till syftet. Artiklarna skulle belysa identifikation och/eller stöd för 

våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården. Samtliga artiklar skulle studera 

sjuksköterskan inom ett vårdkontext. Studier som avhandlade våld i samkönade relationer, 

män som utsätts för våld, hedersrelaterat våld och artiklar med fokus på barn eller 

närstående exkluderades.  

 
4.3	LITTERATURSÖKNING			
Sökningen av vetenskapliglitteratur är utförda i databaserna Cinahl och PubMed. Samtliga 

sökningar är utförda konsekvent och strategiskt då alla sökningar är utförda i båda 

databaserna med samma avgränsningar i alla sökningar. Avgränsningar användes för att 

avgränsa sökområdet. De MeSh-termer och Cinahl-headings som användes för sökningarna 

var ”Domestic violence”, ”Nurse”, ”Nurse role*”, ”Battered women”, ”Women” och 

”Support”. Men även fritextsökordet ”Identification” användes. De sökningar som gav 

relevanta träffar redovisas i Tabell 1.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
Databas/datum Sökord Avgränsning Antal 

relevanta 
träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Urval 
4 

Dubbletter 

PubMed 15-02-
2019 

Identification 
AND nurse 
AND 
battered 
women 

Abstract, 
Female, 
English 

25 15 13 4 4 2 

Cinahl 04-02-
2019 

Support AND 
nurse role* 
AND 
domestic 
violence 

Abstract, 
Female, 
English 

39 20 12 4 3 0 

PubMed 10-01-
2018 

Battered 
women AND 
support 
AND nurse 

Abstract, 
Female, 
English 

91 26 13 9 7 2 

Cinahl 10-01-
2018 

Battered 
women AND 
support 
AND nurse 

Abstract, 
Female, 
English 

61 18 11 10 5 0 

Urval 1, antal valda efter läst artikeltitel. Urval 2, antal valda efter läst artikel abstrakt. Urval 3, antal valda efter 
läst artikel. Urval 4, redovisas antal artiklar valda efter relevansbedömning och granskning av vetenskaplig 
kvalitet.   

4.4	URVAL,	RELEVANSBEDÖMNING	OCH	KVALITETSGRANSKNING	
Inför sökningen av vetenskapliga artiklar användes Svensk MeSh för att hitta korrekta 

söktermer som kunde relateras till syftet. Vid sökning av de vetenskapliga artiklarna 

användes databaserna Cinahl och PubMed. För att hitta relevanta artiklar så kombinerades 

de olika MeSh-termerna, Cinahl-headings och fritextord. Dessa kombinerades även med 

AND för att få mer specifika sökningar. Vidare i urvalsprocessen sorterades irrelevanta 

artiklar ut, i första steget blev titeln på studien det som avgjorde om artikeln svarade på 

syftet. Steg två, abstraktet lästes och därefter togs beslut om artikeln var relevant eller inte. 

Steg tre, hela studien lästes och avgjorde om en sista kvalitetsgranskning skulle utföras. Steg 

fyra, artikeln kvalitetsgranskades utifrån olika granskningsmallar. De kvalitativa artiklar har 

kvalitetsgranskas med hjälp av SBUs granskningsmall för kvalitativa artiklar (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2017). De kvantitativa artiklarna har kvalitetsgranskas 

med hjälp av Forsberg och Wengström (2003), granskningsmall för kvantitativa artiklar.   
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4.5	ANALYS		
Analysprocessen för denna litteraturöversikt utfördes som en induktiv textanalys. Friberg 

(2012, s. 135)  beskriver att en induktiv textanalys betyder att data från artiklarnas resultatdel 

har analyserats utan förväntan på resultatet. Innan genomgången av artiklarna påbörjades 

laddades samtliga artiklar ned i PDF-format så att redigeringar kunde utföras direkt i den 

nedladdade artikeln. Under analysprocessen användes ett online dokument för att i realtid 

utföra analysen. Artiklarna analyserades därefter i flera steg. I det första steget (1) lästes hela 

artikeln för att få en övergripande förståelse för innehållet. I det andra steget (2) Identifierades 

studiens resultat, där de delar av resultatet som besvarade syftet markerades. I det tredje 

steget (3) sammanfattades de delar i resultatet som var relevanta för att besvara syftet. I det 

fjärde steget (4) relaterades artiklarnas likheter och skillnader, i detta steg formulerades även 

huvudkategorier och subkategorier. Analysen utfördes enskilt fram till steg tre detta för att 

få två perspektiv av artikeln och undvika att bli partisk.  

 

 

 
 

Figur 1. Exempel på analysförfarandet 

 
4.6	ETISKA	ÖVERVÄGANDEN	
Till följd av att detta vetenskapliga arbete är en litteraturöversikt där det ej genomförts 

primärforskning, så ligger det etiska fokusen på de valda orginalartiklarna. De etiska 

aspekter som beaktats i denna litteraturöversikt är att samtliga studier ska ha ett etiskt 

godkännande hos en etikkommitté eller ett etiskt resonemang. Där de etiska principerna 

tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvarighet har tillfredsställts (All European Academis 

[ALLEA], 2018). Plagiering, förfalskning och fabricering har undvikits. Artiklarna som 

bidragit till denna litteraturöversikt har samtliga blivit granskade via publiceringsprocessen 

och är Peer Reviewed. Litteraturöversikten har inte undanhållit andra vetenskapliga resultat 

och referenshanteringen har utförts korrekt utifrån givna anvisningar.  

Artiklar laddades	
ned.

Hela	artikeln	
lästes,	för	att	

skapa	förståelse
för	innehållet.

Studiens	resultat	
identifierades,	
och	relevanta	

resultat
markerades	i	
dokumentet.

Resultatet	
sammanfattades	i	

gemensamt	
online dokument.

Artiklarna	
relaterades	mot	
varandra,	likheter	
och	skillnader	
analyserades.	
Kategorier	och	
subkategorier	
framställdes.
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5	RESULTAT		
I resultatet presenteras 19 vetenskapliga original artiklar som består av nio kvalitativa och 10 

kvantitativa artiklar. Nästkommande mening redogör för deltagarantal i varje studie, och 

var orginalforskningen är utförd: Australien (n = 37), England (n = 11), Finland (n = 231), 

Island, (n = 232), Israel (n = 100), Italien (n = 81), Japan (n = 1855), (n = 41), Kanada (n = 2000), 

Kina (n = 24), Spanien (n = 17), Sverige (n = 10), (n = 28) + (n = 321), Sydafrika (n = 11) och 

USA (n = 26), (n =  3664), (n = 52), (n = 11). Resultatet presenteras i två huvudkategorier och 

sex subkategorier detta redogörs för i Figur 2.   

 
Figur 2. Presentation av huvudkategorier och subkategorier  

 
5.1	SJUKSKÖTERSKANS	STÖD	OCH	IDENTIFIKATION		
I denna huvudkategori redogörs för sjuksköterskans stöd och identifikation. Detta presenteras i tre 

subkategorier, bemötande och lyhördhet, egen kunskap och förståelse för våldsutsatthet samt samordna 

och hitta alternativa vägar för stöd.  

  
5.1.1	Bemötande	och	lyhördhet	
Två kvalitativa studier med olika design uttrycker att det krävs att sjuksköterskan fått en bra 

förbindelse med patienten innan ämnet våldsutsatthet tas upp (Francis et al, 2016; Stenson et 

al, 2005). I Woodtli (2001) beskrivs hur sjuksköterskor kan skapa kontakt och bemöta de 

våldsutsatta kvinnorna, det som krävs är att se varje kvinnas situation som unik och se 

hennes problem som individuella. Stenson, Sidenvall och Heimer (2005) menar att den första 

kontakten beskrivs hur sjuksköterskan kan göra ämnet till ett vardagligt problem, där 

sjuksköterskor beskriver hur våld är något de stöter på dagligen. Målet är att göra ämnet 

lättare att prata om, i mötet frågar sjuksköterskan först om våld är något som har 
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förekommit tidigare för att sedan fråga om kvinnan är våldsutsatt just nu. Ett sätt att ta upp 

frågan om våldsutsatthet är att förklara att våldet påverkar kvinnors hälsa. Det kan se ut 

såhär:  

 

“I see it as a women’s health issue and present it in that way. ‘You might wonder 

why I ask, but we know that this really does influence women’s health, so that’s 

why this question is included’ (Stenson, Sidenvall & Heimer, 2005, s.316)”. 

 

Om området våldsutsatthet är okänt för sjuksköterskan så kommer det skapa en osäkerhet i 

mötet med patienten. Vilket genererar att gemenskapen mellan patienten och sjuksköterskan 

försvåras (Wath, Wky & Rensburg, 2013). I flera studier (Francis et al, 2016; Häggblom et al, 

2006; McGarry., 2015; Wath et al, 2013; Watt et al, 2008) beskrivs vikten av sjuksköterskans 

bemötande för att skapa en god kontakt med kvinnan. Att ge kvinnan tid att tänka och 

reflektera, för att få kvinnan att berätta om sin utsatthet kan ta tid (a.a). (Häggblom et al, 

2006; McGarry, 2015; Watt et al, 2008), förklarar att det ibland krävs flera möten för att bygga 

upp en relation som genererar god kontakt och tillit mellan patienten och sjuksköterskan. I 

arbetet med kvinnor som förnekar våldsutsatthet är regelbunden kontakt särskilt viktigt. Att 

sjuksköterskan kontaktar kvinnan via telefon eller bokar in ett nytt möte bidrar till att 

sjuksköterskan upplevs som pålitlig och trygg (a.a). I en studie redogörs för hur 

sjuksköterskor med lång erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor bemöter kvinnor som 

ännu förnekar våldet: 

 

 “What i try to do is to get them to really look at the injuries; and I’m very honest with

 people, and I’ll go, “this doesn’t make any sense,” . . . very frequently, this is what we

 see when somebody intentionally hurt someone else and try to get them to disclose . . 

. (Watt, Bobrow & Moracco, 2008, s.720)”.   

 

Egenskaper som talar för att sjuksköterskan ska kunna skapa en god samhörighet med 

kvinnan är respekt, flexibilitet, kreativitet, lyhördhet och emotionell närvaro. Men 

sjuksköterskan ska även vara fördomsfri i mötet med kvinnan (McGarry et al, 2015; Watt et 

al, 2008). Francis, Loxton och James (2016) menar att målet med samtalet är att kvinnorna ska 

acceptera sin situation och förnekelse av våldet ska upphöra så att kvinnorna kan erhålla det 
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stöd de är i behov av. Inoue och Armitage (2006) förklarar att sjuksköterskan i ska vara 

empatisk och rationellt i mötet med kvinnan, för att skapa kontakt och möjliggöra det stöd 

som krävs vid hollistiskomvårdnad (a.a). I samtalet kan sjuksköterskan med fördel integrera 

emotionellt och informellt stöd, denna integration kan se ut såhär: ”First console her, be like, 

you know, I’m so sorry that this is happening to you, this is a terrible situation . . . but okay, 

here’s what we need to do . . . you’re not alone, you’re not lost . . . hope is still there . . .”  

(Watt, Bobrow & Moracco, 2008, s.723).  

 

Sjuksköterskor som frekvent möter våldsutsatta kvinnor förklarar att den terapeutiska 

dialogen bör fokusera på kvinnan och hur hon ska hantera situationen just nu för att så snart 

som möjligt kunna lämna förövaren. Studien ger ytterligare kunskap om vad samtalet med 

fördel kan innehålla, det beskrivs hur kvinnans självförtroende ska stärkas. Där 

sjuksköterskan är angelägen om att kvinnan inte skuldbelägger sig själv för sin situation. 

Sjuksköterskan bör också förklara konsekvenserna av att stanna i ett destruktivt förhållande 

(Häggblom et al., 2006).  

 

5.1.2	Egen	kunskap	och	förståelse	för	våldsutsatthet	
Stenson et al. (2005) beskriver hur samtliga fokusgrupper uttryckte att utbildning om mäns 

våld mot kvinnor är viktigt för att skapa en förståelse för det tabubelagda ämnet. En 

kvantitativ studie stärker detta resultat och antyder att utbildning har positiv inverkan på 

sjuksköterskans attityder (Giacomo et al., 2016). Tre andra studier beskriver att 

sjuksköterskorna behöver kunskap om vilka råd de kan ge. Samt kunskap om organisationer 

och stödmöjligheter men även hur de på bästa sätt ger emotionellt stöd (Stenson et al, 2005; 

Inoue et al, 2006; Giacomo et al, 2016). Sjukvårdspersonal som kontinuerligt får träna på att 

identifiera, bemöta och stödja våldsoffer upplever färre svårigheter i mötet med patienten. 

Personalens upplevelse av att vara förberedd, ha kunskap om handläggning och ha 

situationen under kontroll ökar frekvensen av screening (Giacomo et al, 2016; Gutmanis, 

2007; Schoening et al, 2004). I studien av Häggblom et al. (2005) beskrivs hur majoriteten 83% 

(n = 133) av sjuksköterskorna vill få mer träning inom områdena: kvinnans perspektiv 75% 

(n = 133), socialt stöd och resurser 60% (n= 133), våldets psykiska effekter 43% (n = 133), 

orsaker till våldsutsatthet 37% (n = 133) samt kunskap om olika förklaringsmodeller 21% (n = 

133). 
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McGarry (2015), i studien utvärderades sjuksköterskors erfarenheter av att få utbildning av 

och arbeta tillsammans med en sjuksköterska med specialkompetens inom våldsutsatthet. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna blev bättre på att identifiera tecken för våldsutsatthet, 

men även uppmärksamma män som utger intrycket av ett mycket subtilt kontrollbehov. 

Vidare bidrog specialistfunktionen till en ökad medvetenhet om att utsattheten förvärras 

under graviditet. Sjuksköterskorna blev även bättre på att fråga om våldsutsatthet samt att 

de erhöll en större förståelse för deras roll i mötet med våldsoffer (a.a).   

 

I en kvantitativ studie redogörs för att 43,1% (n = 81) av sjuksköterskorna har erhållit 

utbildning där fokus låg på bemötande, handläggning och uppföljning. Detta resulterade i 

att sjuksköterskan blev skickligare inom samtliga utbildningsområden (Giacomo et al, 2016). 

Sundborg et al. (2017) i studien fick ett fåtal sjuksköterskor utbildning inom kvinnors 

våldsutsatthet, dessa skulle i sin tur utbilda sina kollegor. Den överföringen av information 

fungerade inte som väntat. Trots detta har enstaka sjuksköterskor som fick utbildningen 

upplevt att det var positivt. Samma studie beskriver hur sjuksköterskorna vill få kännedom 

om hur de steg för steg kan arbeta för att ge kvinnorna en säker och god omvårdnad (a.a). 

Inoue et al. (2016), redogör för fyra olika områden, dessa områden inkluderar faktorer som 

skulle underlätta sjuksköterskans arbete. Områdena är förståelse för offrets situation, våld 

som är svårt att upptäcka, patientens egenskaper samt stöd och samordning. Studiens 

resultat visar att frågeformuläret skulle förbättra kunskapen hos sjuksköterskorna och därför 

vara bra i utbildningssyfte i grundutbildning för sjuksköterskor (a.a).    

 

5.1.3	Samordna	och	hitta	alternativa	vägar	för	stöd	
Häggblom och Möller (2006) förklarar betydelsen av att ta en fullständig och detaljerad 

anamnes i en miljö som är trygg och privat där kvinnans integritet skyddas. 

Anamnestagande beskrivs som en avgörande faktor för att sjuksköterskan ska identifiera 

våldsutsatthet. I samtalet ska eventuella tidigare besök uppmärksammas, då kvinnorna som 

utsätts för våld ofta är återkommande inom hälso- och sjukvården. Flera studier med olika 

design visar att riktlinjer och rutinmässiga frågeställningar samt handlingsplaner finns som 

en grund för att sjuksköterskan inledningsvis ska känna trygghet i mötet med den 
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våldsutsatta kvinnan (Alvarez et al, 2018; Inoue et al, 2006; Giacomo et al, 2016; Häggblom et 

al, 2005; Kolbrun Svavarsdottir et al, 2008). I en studie beskrivs användningen av riktlinjer:  

 

 “I read the guidelines carefully in the beginning, I read the long version twice, then

 the short version, The guidelines were good, I used them to prepare myself and in

 the beginning, They were a solid base to build on, They were OK, they guided me,

 They were useful but they were too long. (Kolbrun Svavarsdottir, & Orlygsdottir, s.

 785)”.  

 

För att tryggheten som beskrivs ska uppstå behöver sjuksköterskan ha vetskap om rutiner 

och riktlinjer för att lyckas ta del av de kliniska färdigheter och handlingsplaner som krävs 

för identifikation och vidare omvårdnad av våldsoffer (Alvarez et al, 2018; Inoue et al, 2006; 

Giacomo et al, 2016; Häggblom et al, 2005; Kolbrun Svavarsdottir et al, 2008).  

 

Att fråga om våldsutsatthet borde vara rutin på samma sätt som hälso- och sjukvården 

frågar om sjukdomshistoria, rökvanor, alkoholvanor. Detta för att inte gå miste om att 

identifiera någon som utsätts för våld (Stenson et al. 2005). I studien av Coker, Flex, Smith, 

Whitaker, Fadden och Williams (2007) utvärderades hur screening uppfattas och fungerar. 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att screening var något positivt, screeningen 

bidrog till att sjuksköterskan fick ta del av uppgifter som annars hade blivit outtalade. Men 

eftersom att det förekommer att hälso- och sjukvården har brist på resurser och tid för 

screening så utvärderar Alvarez et al. (2018) en applikation som heter myPlan. 

Applikationen kan användas av sjukvårdspersonal för att både identifiera och därefter även 

utforma en handlingsplan för varje individ.   

 

Samordnade insatser med god kommunikation mellan polis, socialtjänst och skyddade 

boenden är av vikt för att kvinnan ska erhålla bättre stöd. God kommunikation till 

avdelningar med specialistområden inom gynekologi, psykiatri och familjevård ses också 

som en förutsättning för bra omvårdnad (Alvarez et al, 2018; Häggblom et al, 2005; Merav et 

al, 2010; Stenson et al, 2005; Sundborg et al, 2017). Ytterligare en studie beskriver hur 

sjuksköterskan självständigt ska kunna kontakta socialtjänsten och leda processen (Alvarez 
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et al. 2018). Häggblom et al. (2005), beskriver i en kvantitativ artikel hur 49% (n = 133) av 

sjuksköterskorna tog sig tid att informera kvinnorna om deras juridiska rättigheter och 

stödmöjligheter. Av sjuksköterskorna så var det 67% (n = 133) uppmuntrade den 

våldsutsatta kvinnan att anmäla händelsen/händelserna till polisen. En kvalitativ studie 

gjord av Häggblom et al. (2006), stödjer resultatet hos den kvantitativa artikeln genom att 

beskriva ett likartat resultat i kvalitativ utformning. I två andra studier beskrivs det 

informativa stödet som en viktig del av det stöd som sjuksköterskan kan erbjuda. Det 

informativa stödet kan bestå av att erbjuda aktuella nummer som våldsoffren kan ringa till 

för stöd, samt erbjuda broschyrer som kan hjälpa kvinnan (Watt et al, 2008; Merav et al, 

2010). En identifieringsmall har tagits fram av Inoue et al. (2016) som innehåller information 

kring hur sjuksköterskor kan agera för att identifiera samt stödja våldsutsatta kvinnor. 

Studien visade att sjuksköterskor som använde den framtagna mallen var bättre på att fråga 

om våldsutsatthet (a.a).    

 

I studien av Watt et al, (2008) framgår att de flesta våldsutsatta kvinnor som söker vård 

samtycker till behandling för de fysiska skadorna. Men vill inte diskutera den 

bakomliggande orsaken till skadan på grund av rädsla, skuld och skam. (Giacomo et al, 

2016; Watt et al, 2008), därav kan det vara ett alternativ att ge informativt stöd om 

sjuksköterskan misstänker att kvinnan utsätts för våld men att kvinnan själv inte uttrycker 

det (a.a). Om kvinnan inte själv erkänner våldsutsatthet bör sjuksköterskan kalla till ett nytt 

möte för att ge informativt stöd och emotionellt stöd (Alvarez, Debnam, Clough, Alexander 

& Glass, 2018).  

 

Häggblom et al, (2005) förklarar hur andra myndigheter på begäran kan ta del av 

patientjournalen för möjligheten att ge ytterligare stöd. (Häggblom et al, 2005; Merav et al, 

2010), i journalen dokumenterar sjuksköterskan psykiskt och fysiskt mående, typ av skada 

och dess omfattning. Kvinnans förhållande till förövaren, tidpunkt för våld, eventuella 

drogvanor, sociala förhållanden, personlig information om förövaren och vilka åtgärder som 

vidtagits. Sjuksköterskan ska även undersöka och dokumentera hur stort hotet mot kvinnan 

är, samt om det finns några barn som blivit exponerad för våld och/eller övergrepp samt 

riskerar att utsättas för våld (Merav et al, 2010; Watt et al, 2008). Watt et al. (2008), annan 
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betydelsefull information som bör framgå i journalen är hur våldet och/eller övergreppen 

skett, var förövaren befinner sig just nu, samt om kvinnan har några pågående stödinsatser 

eller har någon form av socialt stöd. 

 

En metod för att stödja den våldsutsatta kvinnan kan utgå ifrån ”hope theory”, en teori som 

fokuserar på kvinnans psykologiska styrkor med mål att förbättra kvinnans livssituation. I 

mötet med den våldsutsatta kvinnan kan sjuksköterskan samtala och informera kvinnan om 

hur teorin kan appliceras i verkliga livet. Kvinnan ska enligt teorin lägga sin energi på 

förbättringen och det positiva, fokus ska inte ligga på problemet och konsekvenserna. 

Metoden ska underlätta läkningsprocessen till följd av att kvinnan ökar sin medvetenhet om 

situationen, genom att tänka igenom sitt liv på djupet (Hou, Ko, & Shu, 2016).   

 

5.2	EGEN	KUNSKAP	OCH	FÖRSTÅELSE	FÖR	VÅLDSUTSATTHET	
I denna huvudkategori redogörs för omständigheter som hindrar identifikation. Detta presenteras i tre 

subkategorier, arbetsmiljö och organisatoriska hinder, bristande kunskapsnivå och förståelse hos 

sjuksköterskor samt sjuksköterskans attityder och rädslor.  

 
5.2.1	Arbetsmiljö	och	organisatoriska	hinder	
En barriär som identifierats i två studier är att sjuksköterskor upplever att de inte har tid att 

fråga om våldsutsatthet. Tidsbristen orsakar även att en misstanke om våldsutsatthet inte 

leder till några ytterligare insatser. Resursbrist beskrivs i samma studier som ett stort hinder 

för identifikation och vidare stödinsatser (Coker et al, 2007; Häggblom et al, 2005). Ett 

organisatoriskt hinder är att sjuksköterskorna saknar en tydlig handlingsplan i mötet med 

kvinnan och sjuksköterskan är därför sällan medveten om vad som hör till arbetsuppgifterna 

vid vård av kvinnor som utsätt för våld (Sundborg et al, 2017). Häggblom, Hallberg och 

Möller (2005), förklarar att endast 36% (n = 133) av sjuksköterskorna har fått information om 

rutiner och riktlinjer för hur de ska handlägga våldsutsatta kvinnor. Till följd av att enstaka 

sjuksköterskor kan rutinerna så utförs inte de uppföljningar som enligt riktlinjer hör till 

sjuksköterskans rutinarbete.  

  
5.2.2	Bristande	kunskapsnivå	och	förståelse	hos	sjuksköterskor	
Okunskap leder ofta till att en misstanke om våldsutsatthet inte genererar några ytterligare 

stödinsatser om inte kvinnan själv delger våldsutsatthet. Men okunskapen leder också till att 
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sjuksköterskan brister i att screena kvinnor för våldsutsatthet, då information och utbildning 

inom området är bristfällig (Cocker et al, 2007; Sundborg et al, 2017). Sjuksköterskor är ofta 

oförberedd i mötet med våldsutsatta kvinnor, detta beskrivs i både en kvalitativ och en 

kvantitativ studie. I den kvantitativa studien framgår hur 50% (n = 297) av sjuksköterskorna 

som har bemött våldsutsatta kvinnor upplever att de är oförberedd och helst avstår från att 

vårda de våldsutsatta kvinnorna (Alvarez et al, 2018; Sundborg et al, 2017). En anledning till 

varför sjuksköterskorna undflyr att vårda våldsutsatta kvinnor är för att undvika att bli 

juridiskt inblandade (Inoue et al, 2006; Merav et al, 2010). 

 

Häggblom et al. (2005) beskriver hur 22% (n = 33) av sjuksköterskorna har fått 

grundläggande information om ämnet under sin grundutbildning. Giacomo, Cavallo, 

Bagnasci, Sartini, Sasso (2016) redovisar för en annan kvantitativ studie som redogör för att 

43,1% (n = 81) av sjuksköterskorna har erhållit någon form av utbildning. Ytterligare en 

studie beskriver hur 44% (n = 100) helt saknar utbildning på området (Merav & Idit, 2010). 

Enligt Inoue, Uza, Shinjo och Akamine (2016) var det 39,7% (n = 1855) av sjuksköterskorna 

som hade utbildning inom ämnet kvinnor som utsätts för våld och av dessa var det endast 

26,3% (n = 1855) som hade agerat när de ställdes inför en sådan situation.  

 

Tre studier förklarar att sjuksköterskor saknar förståelse för den våldsutsatta kvinnans 

psykologiska skyddsmekanismer. I mötet med hälso- och sjukvården så förekommer det att 

kvinnan förminskar sina problem. Till följd av skuldbeläggande, skam och rädsla så skapas 

en normaliseringsprocess där verkligheten förskjuts. Detta kan orsaka att kvinnan förblir 

oidentifierad i mötet med sjukvården. Därför behöver sjuksköterskan vara medveten om hur 

våldet yttrar sig psykiskt (Francis et al, 2016; Inoue et al, 2006; Watt et al, 2008). 

 
5.2.3	Sjuksköterskans	attityder	och	rädslor	
I en studie genomförd av Inoue et al. (2006), har forskarna jämfört attityder hos 

sjuksköterskor i Australien och Japan. De förklarar hur sjuksköterskans attityder mot våld i 

hemmet och våld i nära relation kan hindra sjuksköterskan att ge god omvårdnad. (Inoue et 

al., 2006; Merav et al. 2010), ett mer konservativt förhållande till våldet genererar att 

angelägenheten att bidra med stöd till kvinnan minskar samt att sjuksköterskan har svårt att 

avgöra vad som anses som grövre våld (a.a). En barriär för screening av våldsutsatta kvinnor 
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är att sjuksköterskan tenderar att bedöma kvinnan utifrån stereotypiska åsikter vilket 

omedvetet bidrar till ett sämre stöd för kvinnorna. Dessa åsikter bidrar till att sjuksköterskan 

inte frågar om våldsutsatthet om kvinnan ser ut att tillhöra överklassen. Sjuksköterskan 

frågar inte heller om kvinnans man ser välutbildad ut eller om mannen är trevlig (Inoue et 

al, 2006; Merav et al, 2010; Stenson et al, 2005). 

 

Stenson et al. (2005) redogör för att graviditeter också är ett hinder för identifikation, då 

sjuksköterskan upplever att det är svårare att fråga en gravid kvinna om våldsutsatthet på 

grund av tidigare nämnda normer. Vidare beskrivs att våld under graviditet är ett 

tabubelagt ämne då en graviditet enligt normer ska vara en positiv upplevelse. En studie 

beskriver fenomenet så här: “It’s shameful to be beaten  especially by your man and while 

pregnant. Pregnancy should be such a positive time in a woman’s life and violence is so 

negative. There are extremes, which one needs to bring together”. (a.a., s. 316). 

 

I två av studierna beskrivs en barriär som rädsla och oro för svaret på frågan om 

våldsutsatthet. Rädsla och oro som grundar sig i att inte kunna bemöta de känslor och frågor 

som kan uppstå hos den våldsutsatta kvinnan (Häggblom et al, 2005; Kolbrun Svavarsdottir 

et al, 2008). Andra orsaker som gör att sjuksköterskan inte frågar om våldsutsatthet på grund 

av respekt för kvinnans integritet (Häggblom et al, 2005; Inoue et al, 2006). Giacomo et al. 

(2016) förklarar hur 68,6% (n = 81) upplever att kommunikation och anknytningsproblem är 

det största hindret för att bedriva god omvårdnad. Häggblom et al. (2005), 

kommunikationssvårigheter ses i samband med att formulera frågeställningen om 

våldsutsatthet 15% (n = 133). Ytterligare orsaker som påverkar kontakten, men har lägre 

förekomst är rädsla för svaret 0,6% (n = 133), och att ämnet känns irrelevant 0,5% (n = 133). 

 

6	DISKUSSION		
 
6.1	METODDISKUSSION		
Efter att syftet utformats så påbörjades sökning efter vetenskaplig litteratur. Den primära 

sökningen utfördes med sökorden “Battered women”, “Support” och “nurse”. Denna 

sökning utmynnade i 12 inkluderade artiklar, antalet artiklar var otillräckligt för att skapa ett 
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gynnsamt resultat. Därför utfördes ytterligare en sökning med sökorden “Support”, “Nurse 

role*” och “Domestic Violence” denna sökning genererade tre användbara artiklar. Dessa 

relevanta träffar återfanns endast i databasen Cinahl. Under sökningens gång urskildes 

identifikation som ett viktigt innehåll i majoriteten av de användbara artiklarna. Detta 

resulterade i att syftet förändrades och specificerades för att resultatet av artiklarna skulle bli 

användbart i större utsträckning. Till följd av denna förändring utfördes en extra sökning 

med fritextordet “Identification” och MeSh-termerna “Nurse” samt “Battered women”, 

denna sökning resulterade i att ytterligare fyra artiklar inkluderades i resultatet. Denna 

sökning gav endast relevanta träffar i databasen PubMed, då många dubbletter och 

irrelevanta artiklar återfanns i Cinahl. Samtliga sökningar utfördes med MeSh-termer som 

återfinns i flera av original artiklarna och ansågs därför som relevanta söktermer. Under 

sökningsprocessen användes några inklusionskriterier där diskuterades bland annat att 

artiklar som publicerats de senaste 10 åren hade företräde att tillgodoräknas i resultatet. Av 

artiklarna som bidragit till resultatet har 10 stycken publicerats för mer än 10 år sedan då de 

besvarat syftet med denna litteraturöversikt. I resultatet presenteras fem artiklar med 

kvalitét som bedömts som måttlig. Dessa studier har ändå inkluderats i resultatet då studien 

på ett adekvat sätt har bidragit till ett besvara litteraturöversiktens syfte. Dock har de artiklar 

som bedömts som hög kvalité bidragit till en större del av resultatet än de artiklar som 

bedömts som måttlig. 

 

Denna litteraturöversikt består av 19 artiklar där orginalforskningen har utförts i Sverige, 

Australien, England, Finland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, Spanien, Sverige, 

Sydafrika och USA. Varav nio kvalitativa och 10 kvantitativa. Artiklarna med kvalitativ 

forskningsansats bidrar med insikter i sjuksköterskans roll i mötet med våldsutsatta kvinnor, 

men även de hinder som kan påverka sjuksköterskans identifikation och stöd till 

våldsutsatta kvinnor ur ett sjuksköterskeperspektiv. I de kvantitativa artiklarna förekommer 

främst hinder för identifikation, men artiklarna beskriver också olika strategier för att 

förbättra identifikationen och omvårdnaden av kvinnorna. Att både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar använts kan ses som en styrka då det bidrar till triangulering och 

trovärdighet av resultatet. En svaghet som kan diskuteras är att vårdkontextet för studierna 

inte är specifikt formulerat, detta till följd av att kontextet ansågs som anspråkslöst för att 
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besvara litteraturöversiktens syfte. Då målet var att undersöka sjuksköterskans stöd och 

identifikation i sin helhet. Däremot är andelen artiklar som fokuserar på vårdkontext i form 

av akutsjukhus övervägande. 

 

Sjuksköterskans roll i att identifiera och stödja våldsutsatta kvinnor är ett relativt outforskat 

område. Vilket har bidragit till att ett fåtal forskare har utfört flera av de artiklar som 

analyserats fram och blivit en del av litteraturöversiktens resultatdel. Fördelen med detta är 

att forskarna bör besitta fördjupad kunskap inom ämnet, nackdelen skulle kunna vara att det 

finns en risk att studiernas resultat avgränsas till följd av forskarens intresse. Ytterligare en 

svaghet med arbetet är att betydelsefull information kan gå förlorad då endast 

sjuksköterskans perspektiv har delgivits i resultatet. Det patientfokuserade materialet skulle 

kunna bidra med värdefull information inom områdena bemötande och stöd. För att 

upprätthålla litteraturöversiktens fokus på sjuksköterskans roll i att bemöta, identifiera och 

stödja så har upprepade granskningar utförs av det använda materialet. Detta för att 

säkerställa att dessa utvalda områden har berörts i originalforskningen.   

 
6.2	RESULTATDISKUSSION		
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans identifikation och stöd till 

den våldsutsatta kvinnan. I resultatet presenterades att sjuksköterskans kompetens inom 

våldsutsatthet är av stor vikt för att identifikation och stöd ska ske på ett adekvat och korrekt 

sätt. Flera av studierna som presenterats i resultatet påvisar att flera organisatoriska, 

personliga och känslomässiga faktorer påverkar sjuksköterskans arbete med att identifiera 

och stödja våldsutsatta kvinnor. Ytterligare faktorer som påverkar identifikation och stöd är 

omedvetna och medvetna åsikter hos sjuksköterskan, men även psykologiska faktorer hos 

våldsoffret. Flera studier förklarar hur kunskap, policydokument och riktlinjer är av stor 

betydelse för att minska hinder vid identifikation och stöd av kvinnorna.  

 

Wiman och Wikblad (2003), har identifierat egenskaper hos sjuksköterskan i förhållande till 

“caring” och “uncaring”. Egenskaperna som beskrivs för samhörighet och “caring” var 

öppenhet för andras perspektiv, vara genuint orolig för patienten, känna sig moraliskt 

ansvarig, vara närvarande, och vilja att vara involverad och engagerad. I resultatet under 

subkategorin “skapa kontakt och bemöta” beskrivs några av de egenskaperna som 
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sjuksköterskan bör besitta för att uppnå “bryggan”. I Wiman et al. (2003) redovisas att 

aspekter som bidrar till “uncaring” hade större förekomst bland sjuksköterskor än aspekter 

som genererar “caring”. I studien identifierades brist på emotionellt engagemang, ointresse, 

kyla, okänslighet, inhumanitet där samtliga aspekter ingår i “uncaring”. Detta besvarar 

resultatet genom att beskriva flera motsatsord till dessa egenskaper, som presenteras i 

“skapa kontakt och bemöta”.  

 

Flera studier i litteraturöversikten visade att den inledande kontakt med den våldsutsatta 

kvinnan är grunden för att sjuksköterskan och kvinnan ska erhålla en samhörighet. Steuber 

och Pollard (2018), stärker resultatet och beskriver i kvalitativ utformning hur sjuksköterskor 

agerar för att skapa en god kontakt. I studien beskrivs till skillnad från litteraturöversikten 

resultat självutlämnande som en viktig del i kontakten, att sjuksköterskan ger patienten 

personlig information för att skapa kontakt. Detta medför att patienter i större utsträckning 

öppnar sig om sin livssituation (a.a).  

 

Chang et al. (2005), har gjort en empirisk studie för att undersöka den våldsutsatta kvinnans 

perspektiv i mötet med hälso- och sjukvården. Studien beskriver att sjuksköterskan ska 

berätta varför frågan om våldsutsatthet tas upp, bidra till en trygg och privat miljö och bidra 

med information oavsett om kvinnan har erkänt våldsutsatthet. Flera likheter kan kopplas 

från Chang et al. (2005), till den framställda litteraturöversiktens resultat. Det som skiljer sig 

är att sjuksköterskan enligt det framtagna resultatet endast ger kvinnorna information om de 

har identifierats som våldsutsatta. McFarlane, Groff, O’Brien, och Watson (2006), undersökte 

i en RCT studie effekterna av att träffa en sjuksköterska eller få ett informationskort. 

Resultatet visade en signifikant skillnad där stödet från en sjuksköterska var mest effektivt, 

däremot minskade frekvensen av våldsutsatthet över tid i båda kontroll grupperna. 

Sjuksköterskan skulle ge informativt stöd om våldets konsekvenser, juridiska rättigheter, 

skyddsverksamheten, rådgivande organisationer. Men även emotionellt stöd där 

sjuksköterskan skulle vara lyhörd, intresserad och engagerad, i samtalet skulle 

sjuksköterskan uppmuntra att prata om våldsutsatthet (a.a). Litteraturöversiktens resultat 

överensstämmer med det informativa stödet som visades vara mer effektivt i RCT-studien 

och redogörs för under subkategorin “tillvägagångssätt för att stödja”. 
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I litteraturöversikten beskrivs ingående hur sjuksköterskan utför dokumentationen i mötet 

med den våldsutsatta kvinnan. Dokumentationen är ofta detaljerad, vilket Pratt-Eriksson et 

al. (2014) beskriver som en nackdel då förövaren kan ta del av journalen via till exempel 

kvinnans mobiltelefon, vilket gör att tydlig dokumentation kan leda till en indirekt hot mot 

kvinnan. En annan studie av Rahmqvist et al. (2019) framkommer det att sjuksköterskans 

arbete med screening och dokumentation har stora variationer. Där några sjuksköterskor 

inte dokumenterar om våldet alls då det anses vara en läkaruppgift: “No, I don’t document 

things about violence or document if I asked a question about violence. I think it is the 

physician’s responsibility to do that.”(Rahmqvist, Benzein, Erlingsson, 2019, s.4). Samtidigt 

som andra sjuksköterskor anser att det är deras ansvar (a.a). En systematisk litteraturöversikt 

av Plichta (2007) stärks litteraturöversiktens resultat genom att beskriva sjuksköterskans 

bristande kompetens i att identifiera våldsutsatta kvinnor samt genom att beskriva 

betydelsen av väletablerade rutiner och riktlinjer för screening. Studien ger kunskap om att 

sjuksköterskor som erhåller utbildning får bättre attityder mot våldsutsatta kvinnor. 

Däremot ger studien nya insikter i att utbildningen av sjuksköterskor inte leder till att det 

kliniska arbetet förändras. Till följ av bristande respons inom verksamheten samt 

administrativa och institutionella svårigheter i arbetet med att effektivisera policydokument 

(a.a).  

                                                                                       

En kvalitativ studie i litteraturöversikten beskriver att sjuksköterskans attityder såsom brist 

på empati, tålamod och otrevlig attityd bidrar till “uncaring” och riskerar att “väggen” 

skapas mellan sjuksköterskan och kvinnan. En av kvinnorna beskrev kontakten med en 

läkare så här: ”When the physician came she was so cold. She could have pretended that she 

understood my situation . . .”(Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014, s.4). I resultatet 

understryks just dessa attityder som ett hinder för identifikation och stöd under 

subkategorin “sjuksköterskans attityder”. Ett annat hinder som identifierats i 

litteraturöversiktens resultat och i en kvantitativ studie av Moore, Zaccaro, Parsons (1998), är 

att stereotypa föreställningar, rädsla för att inkräkta på familjerelationer eller kvinnans 

integritet kan påverka kvinnans stöd. Däremot ger studien nya insikter i att sjuksköterskans 

attityder mot våldsutsatthet inte förändras trots att sjuksköterskan själv hade blivit utsatt för 
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våld. Däremot blev sjuksköterskor som själva blivit utsatt för våld mer engagerade i att 

identifiera våldsoffer samt mer benägna att fråga om våldsutsatthet (a.a).   

 

Ytterligare ett hinder i vården kring kvinnan är tidsbristen, detta identifieras i resultatet 

under ”arbetsmiljö och organisatoriska hinder”. Goldblatt (2009) stärker detta resultat 

genom att förklara att tidsbristen hindrar sjuksköterskan att fördjupa sig i varje individs 

situation. Det finns inte tid att sätta sig ned och lyssna till patientens historia vilket kan göra 

att sjuksköterskans attityd mot kvinnorna misstolkas (a.a). Halldorsdottir (2008) tidsbristen 

kan därav orsaka att sjuksköterskan upplevs besitta attityder som är ”uncaring”, som 

därmed är direkt negativa för relationen mellan patienten och sjuksköterskan. 

 

Moore et al. (1998) påvisade att sjuksköterskor saknade kunskap om våldsutsatthet vilket 

kan hota relationen mellan sjuksköterskan och patienten och därmed omvårdnaden. Som 

Halldorsdottir (2008) beskriver “väggen” kan okunskapen leda till icke existentiell 

kommunikation och därmed bidra till misstro och ogynnsam vård. Furniss (2006) beskriver 

att kunskapsbristen hos sjuksköterskan kommer att påverka bemötandet vilket bidrar till att 

hinder uppstår i kontakten vilket stödjer resultatet. I studien framgår även att arbetet för att 

minska denna barriär skulle innefatta att sjuksköterskor erhåller träning inom våldsutsatthet. 

Utbildningen bör innehålla kännedom om särskildsårbarhet, våldets omfattning, 

bakomliggande orsaker, våldets konsekvenser och sjuksköterskans bemötande och ansvar 

med fokus på att identifiera samt stödja (a.a).   



	

23	 	

7	SLUTSATS		
Resultat i föreliggande litteraturöversikt har belyst sjuksköterskans roll hinder för 

identifikation och stöd. Och ger insikt i hur sjuksköterskan besitter en central roll i att 

bemöta och stödja. Resultatet utmynnar i att sannolikheten att våldsutsatta kvinnor erhåller 

tillräckligt stöd i kontakt med hälso- och sjukvården är liten. Denna litteraturöversikt är 

särskilt intressant för sjuksköterskor som möter våldsutsatta kvinnor i sin yrkesroll, där 

identifikation och stödjandeinsatser av våldsoffren är en del av arbetsuppgifterna. 

Litteraturöversikten är av vikt i klinisk praxis då kännedom framkommer om hälso- och 

sjukvårdens brister i arbetet i att identifiera och stödja våldsutsatta kvinnor. För att minska 

dessa brister kan förslagsvis sjuksköterskor erbjudas utbildning inom våld mot kvinnor för 

att förbättra stödet till kvinnorna men även öka sjuksköterskans förståelse kring ämnet. 

Verksamheter och organisationer behöver tydliga riktlinjer och rutiner för att förbättra mötet 

med våldsoffer. Vidare forskning bör bedrivas för att utforska hur hälso- och sjukvården kan 

arbeta för att våldsutsatta kvinnor ska erhålla bättre stöd.   
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Bilaga	1	.	Översikt	av	artiklarnas	resultat	
Författare, 
årtal, land 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare/bortfall Metod, datainsamling, 
analys 

Huvudresultat Kvalité 

Alvarez et al. 
2018 Spanien 

Beskriva hur 
sjukvårdspersonal 
undersöker och 
svarar på IPV 
avslöjande och 
granska deras 
synpunkter på 
genomförandet. 

Kvalitativ 17 vårdpersonal Halvstrukturerad 
intervjumetod  
Deskriptiv  
tematisk analys 

MyPlan-appen skulle kunna 
bidra till ett bättre sätt att 
bemöta och hjälpa utsatta 
kvinnor.  

Hög 
kvalité 

Coker et al. 
2007 USA 

Se frekvensen av 
partnervåld genom 
en screening metod.  

Kvantitativ 3664 Kvinnor 
Bortfall 2400 

Observationsstudie 
Tvärsnittsdesign 
Cronbach’s α, beskrivande 
statistisk analys 

Att screena kvinnor gav 
information som annars hade 
gått obemärkt förbi.  

Måttlig 
kvalité 

Francis et al. 
2016 
Australien 

Att undersöka hur 
vårdpersonal 
identifierar sin 
stödjande roll i 
kontakten med 
våldsutsatta 
kvinnor. 

Kvalitativ  25 Sjuksköterskor  
12 Kvinnor  
Inget redovisat 
bortfall 
 

Semistrukturerade 
intervjuer, 
Fokusgruppsintervjuer, 
Tematisk analys 

Acceptansen och möjlighet 
till stöd hos vårdgivare är 
avgörande för att hjälpa 
kvinnor som utsätts för våld.  

Hög 
kvalité 

Giacomo et 
al. 2016 
Italien 

Att undersöka 
sjuksköterskans 
kunskap, attityder 
vid vård av kvinnor 
utsatta för våld. 

Kvantitativ 51 Sjuksköterskor  
30 Barnmorskor  
Bortfall 20 

Tvärsnittsstudie  
Frågeformulär 
Bekvämlighetsurval  
Beskrivande 
statistiskanalys 

Att sjuksköterskans attityder 
har förändrats över tid. Dock 
ses ännu tendenser till att 
kvinnan skuldbeläggs för 
våldet.  

Hög 
kvalité 



	

	

Gutmanis et 
al. 2007 
Kanada 

Att undersöka 
attityder, rutiner för 
screening, barriärer, 
erfarenhet och 
träningsrelaterade 
faktorer.  

Kvantitativ 1000 
Sjuksköterskor  
1000 Läkare  
Totalt bortfall 
1069 

Dillman tailored design, 
digitalt frågeformulär 
Principalkomponentanalys 
(PCA), ANOVA, T-test, 
Beskrivande 
statistiskanalys 

Identifiera de hinder och 
hjälpmedel som beskrivits av 
vårdgivare för att på lämpligt 
sätt identifiera kvinnliga 
patienter som kan utsättas för 
våld. 

Hög 
kvalité 

Hou et al. 
2016 Kina 

Testa en intervention 
som bygger på hopp, 
motståndskraft och 
depression.  

Kvantitativ 24 Kvinnor 
Bortfall 5 

Frågeformulär  
Chi-två test 
En två-grupps, 
kvasiexperimentell design  
Beskrivande statistisk 
analys 

Programmet som är utformat 
speciellt för våldsutsatta 
kvinnor minskade betydligt 
deltagarnas nivå av 
depressiva symtom och ökad 
känsla av hopp. 

Måttlig 
kvalité 

Häggblom et 
al. 2005 
Finland 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskornas 
kunskaper, praxis 
och utbildning i 
samband med våld 
mot kvinnor. 

Kvantitativ 133 
Sjuksköterskor  
Bortfall 101 

Deskriptiv design 
Frågeformulär 
Chi-2 test  
Beskrivande statistisk 
analys 

Viktiga faktorer för att stödja 
kvinnorna är den vårdande 
relationen, rutiner, riktlinjer, 
utbildning och träning. 

Hög 
kvalité 

Häggblom et 
al. 2006 
Sverige 

Att utforska erfarna 
sjuksköterskors 
erfarenheter av våld 
mot kvinnor och 
sjuksköterskor roll i 
mötet med dessa 
patienter. 

Kvalitativ 10 Sjuksköterskor  
inget bortfall 
redovisat 

Grounded theory 
Djupintervjuer  
Systematisk analys 

Sjuksköterskor är av 
avgörande betydelse i vården 
av misshandlade kvinnor. 
Sjuksköterskans kunskap och 
kompetens är av vikt i mötet. 

Måttlig 
kvalité 

Inoue et al. 
2016 Japan 

Utveckla en 
identifieringsskala 
för intimt 
partnervåld och 

Kvantitativ 1855 
Sjuksköterskor  
Bortfall 15 

Tvärsnittsstudie  
Frågeformulär 
Beskrivande statistisk 
analys  

Den framtagna skalan för 
identifiering av intimt 
partnervåld underlättade för 
sjuksköterskans arbete, då det 
blev ett stöd i samtalet.  

Hög 
Kvalité 



	

	

undersöka dess 
tillförlitlighet. 

Inoue et al. 
2006 
Australien & 
Japan 

Att undersöka 
sjuksköterskans 
förståelse, 
medvetenhet och 
kunskap av våld i 
nära relation. 

Kvalitativ 41 Sjuksköterskor 
Inget bortfall 
redovisat 

Grounded theory 
Ostrukturerade intervjuer   
Teoretiskt urval  
Teoretisk dataanalys 
  
 

Sjuksköterskans attityder 
påverkar omvårdnaden av 
våldsutsatta kvinnor. 
Konservativ och stereotypa 
förhållningsätt hos 
sjuksköterskan kan påverka 
kvinnan negativt.  

Hög 
kvalité 

Kolbrun 
Svavarsdottir 
et al. 2008 
Island 

Identifiera 
förekomsten av våld 
mot kvinnor och 
utvärdera 
användningen av 
kliniska riktlinjer. 

Kvantitativ 14 Sjuksköterskor  
10 Barnmorskor  
208 Kvinnor  
Bortfall 9 kvinnor 

Tvärsnittsstudie 
Frågeformulär 
semistrukturerade 
intervjuer, 
Bekvämlighetsurval, 
lämplighetsurval, 
Beskrivande statistik 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
behöver uppdatering i 
forskningsbaserad kunskap 
om våld mot kvinnor. 

Hög 
kvalité 

McGarry et 
al. 2015 
England 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenhet. och 
effektivitet vid 
screening. 

Kvalitativ 11 Sjuksköterskor 
Inget bortfall 
redovisat 
 
 
 

Semistrukturerade 
Intervjuer, 
Bekvämlighetsurval,  
Iterativ analys 

Sjuksköterskor kan få effektiv 
hjälp och utbildning av en 
sjuksköterska med 
specialkompetens inom 
våldsutsatthet. 

Måttlig 
kvalité 

Merav et al. 
2010 Israel 

Att sjuksköterskans 
kunskap, rutiner och 
attityder i 
förhållande till den 
våldsutsatta 
kvinnan.  

Kvantitativ 100 
Sjuksköterskor  
Bortfall 20 

Deskriptiv design  
Frågeformulär   
Bekvämlighetsurval 
Beskrivande statistik 
analys 

Att sjuksköterskor förstår 
betydelsen av identifikation 
och screening, men används 
sällan i klinisk praktik. 

Hög 
kvalité 



	

	

Schoening et 
al. 2004 USA 

Undersöka effekten 
av ett IPV-program 
för sjuksköterskor.  

Kvantitativ 52 Sjuksköterskor 
 

Kvasi Experiment 
Pre- och posttest 
Statistisk analys 

Ett utbildningstillfälle på 3 
timmar gav större kunskap 
och gav trygghet till 
sjuksköterskorna.  

Måttlig 
kvalité 

Stenson et al. 
2005 Sverige 

Att beskriva 
barnmorskors 
erfarenhet av att 
fråga om 
våldsutsatthet som 
rutin. 

Kvalitativ 21 barnmorskor   
Bortfall 7 
 

Fokusgrupp intervjuer  
Kvalitativ innehållsanalys 
 
 
 

Att specialistsjuksköterskor 
har som rutin att fråga om 
våldsutsatthet för att kunna 
ge stöd. 

Hög 
kvalité 

Sundborg et 
al. 2017 
Sverige 

Att utvärdera 
effekterna av ett 
pedagogiskt 
ingripande på 
beredskapen hos 
distriktssköterskor 
på hälsocentraler för 
att möta våldsutsatta 
kvinnor. 

Kvantitativ 321 
Sjuksköterskor 
Inget bortfall 
redovisat 

Observationsstudie  
Kvasi Experiment 
T-test 
Kruskal-Wallis test  
Beskrivande statistisk 
analys 

Målet med det pedagogiska 
ingripandet uppfylldes inte, 
men de som fick utbildningen 
upplevde dom som positiv. 

Hög 
kvalité 

Watt et al. 
2008 North 
Carolina, 
USA 

Beskriva 
sjuksköterskans 
förmåga till socialt 
stöd på 
vårdcentraler av den 
våldsutsatta 
kvinnan.  

Kvalitativ 10 sjuksköterskor  
16 kvinnor  
Inget bortfall 
redovisat 

Semistrukturerade 
intervjuer  
Narrativ analys 
 

Sjuksköterskor behöver mer 
inblick i kvinnors beslut att 
avslöja och lämna ett 
förhållande och färdigheter 
för att ge. emotionellt stöd. 

Hög 
kvalité 

Wath et al. 
2013 
Sydafrika 

Akutsjuksköterskors 
upplevelse av att 
engagera sig i 
kvinnor som upplevt 
partnervåld. 

Kvalitativ 11 Sjuksköterskor Deskriptiv 
fenomenologisk 
Ostrukturerad 
intervjumetod 

Sjuksköterskor påverkas 
starkt av mötet med en 
våldsutsatt kvinna, att vara 
förberedd med kunskap 

Hög 
kvalité 



	

	

Deskriptiv 
fenomenologisk analys 

underlättar och gör mötet 
lättare. 

Woodlit et al. 
2001 USA 

Utforska och 
beskriva 
sjuksköterskors 
attityder mot 
våldsutsatta 
kvinnor.  

Kvalitativ 11 Sjuksköterskor 
Inget bortfall 

Strukturerad 
intervjumetod 
Systematisk analys 
 

Sjuksköterskornas attityder 
påverkar hur relationen och 
vården till de utsatta 
kvinnorna blir.  

Hög 
kvalité 

 
 


