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Abstrakt 

 

Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett hot mot kvinnors mänskliga rättigheter och ett stort 
problem världen över. Hälso- och sjukvårdspersonalen har en skyldighet att upptäcka våldet 
och ge ett adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande. Men flertalet kvinnor som 
blir utsatta för partnerrelaterat våld och uppsöker vård på akutmottagningar blir inte 
identifierade som offer för partnerrelaterat våld. Syftet var att genom en litteraturöversikt 
klargöra vilka faktorer som påverkar identifieringen av våldsutsatta kvinnor som inkommer 
till akutmottagningar. Metod: En litteraturöversikt som baserades på vetenskapliga artiklar 
inom område våldsutsatta kvinnor på akutmottagningar. De vetenskapliga artiklarna söktes 
fram via databaser. Resultat: Merparten av studierna visade att sjuksköterskor på 
akutmottagningar saknade kunskap och utbildningen inom ämnet. Vidare var en kaotisk miljö 
samt patientens motvilja till att medverka faktorer som försvårade identifieringen av 
våldsutsatta kvinnor. Diskussion: Orsaken till kunskapsbristen om ämnet kan bero på att 
undervisning om mäns våld mot kvinnor inte ges i utbildningen. Slutsats: Eftersom 
sjuksköterskor har stor brist på kunskap inom problemområdet krävs både forskning och 
utbildning kring mäns våld mot kvinnor.  

Nyckelord: Akutsjukvård, omvårdnad, partnermisshandel, screening 
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Inledning 
 

I Sverige finns sju universitetssjukhus och endast fyra av dem har bekräftat att deras 

akutmottagning har en handlingsplan gällande omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. 

Bakgrund 
 

”Kvinnor som kommer till hälso- och sjukvården på grund av misshandel och sexuella 

övergrepp är utsatta för ett multitrauma. Hälso- och sjukvården ansvarar för ett adekvat 

medicinskt och psykosocialt omhändertagande av de våldsutsatta kvinnorna. En första 

förutsättning är att uppmärksamma problemet och bli bättre på att upptäcka det….” 

(Sporrong Ivarsson, 2008, intern hemsida). 

Kvinnor som utsätts för våld av sin manliga partner är den vanligaste formen av våld som 

drabbar kvinnor världen över. Förutom att det är ett samhällsproblem så är det även ett hot 

mot de mänskliga rättigheterna (URL 1). Världshälsoorganisationen [WHO] (URL1) 

genomförde en studie i tio länder som innefattande 24 000 kvinnor. Studien visade att mellan 

15-71% av kvinnorna utsätts för partnerelaterat våld någon gång under livet och ungefär 5000 

kvinnor dör varje år till följd av misshandel av sina partners. 

 

År 1946 bildades Förenta nationernas [FN] kvinnokommission. Kvinnokommissionen 

arbetade fram den första kvinnokonventionen, ” avskaffande av all diskriminering av kvinnor 

” (Committee on the elimination of discrimination against women [CEDAW]). Konventionen 

godkändes av FN:s generalförsamling och trädde ikraft den 3 september 1981. I konventionen 

framgår att kvinnor ska ha rätt till arbete, utbildning, rösträtt och hälsovård. År 1993 kom 

FN:s deklaration om ”avskaffande av våld mot kvinnor” som 1995 kompletterades med en 

handlingsplan för jämställdhet. Samma år som deklarationen om avskaffande av våld mot 

kvinnor trädde i kraft tillsatte regeringen i Sverige en kvinnovåldskommission. 

Kvinnovåldskommissionen arbetade fram förslag för att hindra mäns våld mot kvinnor, vilket 

ledde fram till ”kvinnofridspropositionen”. Riksdagen antog proportionen och 1998 trädde 

kvinnoreformen ikraft, vilket innebar bland annat skärptare lagstiftning, förebyggande 

åtgärder och bättre bemötande för de kvinnor som utsätts för partnerrelaterat våld (Eliasson 

& Ellgrim, 2006, s. 10-17).  
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Begreppet våldsutsatta kvinnor definieras av Förenta Nationerna (FN) enligt följande: 

 

  Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result 

in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, 

including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of 

liberty, whether occurring in public or in private life. (FN, 1993, s.3). 
 

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem även i Sverige. Trots att det uppmärksammats 

i flera år är problemet fortfarande tabubelagt och nedtystat. Våld mot kvinnor förekommer i 

alla samhällsklasser men våldet yttrar sig olika. Vanligast är att misshandeln sker i hemmet 

och att förövaren är en man som kvinnan har eller har haft en relation med. Vanligtvis utsätts 

kvinnan för återkommande fall av misshandel innan kvinnan söker hjälp. I de fall där 

sjukvården och andra myndigheter misslyckas med att hjälpa kvinnan kan hon utsättas för 

dödligt våld (Leander, 2007). 

  

Våldets konsekvenser är mångfacetterad, såväl på individnivå som på samhällsnivå. Kvinnor 

som misshandlas drabbas ofta av fysiska, psykiska, sexuella och ekonomiska konsekvenser, 

exempelvis kroniska smärttillstånd, posttraumatisk stressyndrom och sexuellt överförbara 

sjukdomar. Eventuella barn som finns i familjen vet att våldet förekommer och har sett det, 

hört det och upplevt konsekvenserna av våldet. Samhället drabbas av kostnader i form av 

belastning på sjukvården, polisresurser, åklagare och långa och upprepade sjukskrivningar 

(Stockholms läns landsting [SLL], 2003, s. 7). 

 

Årligen beräknas att ungefär 1 200 kvinnor som besöker akutmottagningar för 

misshandelsrelaterade skador blir identifierade som offer för partnerrelaterat våld i 

Stockholms län dock är mörkertalet stort och många fler beräknas vara oidentifierade. De 

våldsutsatta kvinnorna söker inte enbart hjälp på akutmottagningar, utan även andra 

vårdinstanser, exempelvis primärvården. Ofta är de som kommer till akutmottagningar svårt 

skadade eller inkomma med polis för utfärdande av rättsintyg (SLL, 2003, s. 7, 17). 

 

I december år 2005 kom en handlingsplan för Stockholms läns landsting, ”Omhändertagande 

av våldsutsatta kvinnor”. Handlingsplanen var menad att användas inom hela hälso- och 

sjukvårdsverksamheten (Leander, 2007) och som det nämns i patientsäkerhetslagen 

(2010:659) så har sjuksköterskor skyldighet att upptäcka våld, det vill säga våga fråga om 

våld. Handlingsplanerna ska innehålla provtagningsanvisningar och rutiner kring 
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dokumentation och syftet med handlingsplanerna är att de ska underlätta arbetet för 

sjuksköterskan i omhändertagandet av den våldsutsatta kvinnan (SLL, 2007).  

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Hälso- och sjukvårdens ansvar regleras av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt 

patientsäkerhetslagen (2010:659). Ansvaret kan sammanfattas som följande: upptäcka våld, 

ge adekvat vård och behandling, informera om andra myndigheter och organisationer dit den 

våldsutsatta kvinnan kan vända sig. Vidare biträder hälso- och sjukvården polismyndigheterna 

genom att utfärda rättsintyg på ett noggrant och omsorgsfullt sätt (Skoger, Edlund & Leander, 

2005, s. 13).  

Hälso- och sjukvårdspersonalen har ingen anmälningsskyldighet om det framkommer 

uppgifter om att en patient över 18 år har blivit utsatt för brott. Dock finns det 

sekretessbrytande bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagens (2009:400) 10 kap. 23§, 

där det framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen har möjlighet att göra en polisanmälan om 

patienten har utsatts för ett brott där påföljden för brottet är minst ett års fängelse, försök till 

ett brott där påföljden är minst två års fängelse eller om handlingen innefattat försök till 

överföring av en anmälningspliktig sjukdom.  

Kvinnofridskränkning (se vidare brottsbalkens 8 kap. 4a § 2st) är ett brott där sekretessen inte 

kan brytas. Minimistraffvärdet för grovkvinnofridskränkning är sex månaders fängelse. 

Exempel på brott som omfattas är våldtäkt och grov misshandel (SLL, 2007, s. 15).  

En granskning av alla sjuksköterskeutbildningar i Sverige visade att 16 av alla 24 

sjuksköterskeutbildningar har undervisning i mäns våld mot kvinnor och att endast nio av 

utbildningarna uppfyller kriterierna gällande antalet timmar undervisning om mäns våld mot 

kvinnor (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2010, s. 45-47). 

 

Det saknas omvårdnadsforskning om ämnet som belyser problemet i Sverige men det finns 

forskning ur andra perspektiv som till exempel socialt arbete och folkhälsa. Se vidare 1,2. 

                                                           
1
 Amnesty international. (2004). Mäns våld mot kvinnor: En sammanställning i situationen i Sverige. Stockholm: 

Amnesty 
2
  Södling, M., (2004). Genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor: ett regeringsuppdrag. Stockholm: 

Högskoleverket 
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Problemformulering 

Flertalet misshandlade kvinnor som uppsöker vård på akutmottagningar blir inte identifierade 

som offer för partnerrelaterat våld. Det leder till att adekvata hjälpinsatser inte sätts in och att 

det egentliga problemet kvarstår. För att identifiera partnerrelaterat våld behöver 

sjuksköterskor på akutmottagningar kunskap om ämnet samt om hur de bör agera i 

bemötandet med våldsutsatta kvinnor. 

Syfte 
Syftet var att genom en litteraturöversikt klargöra vilka faktorer som påverkar identifiering av 

våldsutsatta kvinnor som inkommer till akutmottagningar. 

Frågeställningar 

- Vilka hinder kan finnas för identifiering av våldsutsatta kvinnor? 

- Vilken verkan har handlingsplaner i identifieringen av våldsutsatta kvinnor på 

akutmottagningar? 

- Vilka kännetecken bör sjuksköterskor uppmärksamma? 
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Metod 

Design 

Studien var en litteraturöversikt, där tidigare forskning, i form av empiriska studier, 

sammanställdes inom det valda problemområdet. Inledningsvis utformades ett tydligt 

avgränsat och välformulerat syfte. Utifrån syftet utarbetades tre frågeställningar. Den litteratur 

som användes i litteraturöversikten var vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och 

kvantitativa. Artiklarna som hittades via databaserna, granskades med hjälp av Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall.  

Litteratursökning  

De vetenskapliga artiklarna hittades genom sökning i databaser: Cinahl och PubMed. 

Sökningar genomfördes även i databasen SveMed, dock utan resultat på studier som passade 

syftet. 

En artikel hittades via manuell sökning efter en artikels referenslista (Perriccante et al., 2010). 

Avgränsningar som användes för alla artiklar som söktes via PubMed var: artiklarna var 

publicerade de senaste tio åren, artiklarna skulle handla om kvinnor mellan 19-45+ års ålder 

samt att de ska finnas i full text. Avgränsning för sökning i Cinahl var: att artiklarna var peer- 

rewieved. Se vidare tabell 2 för översikt av resultatet. De sökningar som gjordes utan resultat 

finns inte presenterade i tabellen.  

“MeSH – termer”,  “headings” och fritext som användes i databassökningarna var följande: 

abused women, battered women, intimate partner violence, domestic violence, partner abuse, 

emergency department, emergency care, emergency service, emergency nursing, 

identification, screening, risk assessment. Dessa sökord kombinerades på olika sätt.  
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Tabell 2. Översikt av litteratursökning via databaser 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade i 

resultatet 

Referens 

Cinahl Battered women 

AND emergency 

department AND 

Screening 

Peer reviewed 10 2** 

6* 

2 Leppäkoski et 

al., 2010; 

Perciaccante et 

al., 2010 

Cinahl Intimate partner 

violence AND 

emergency 

department AND 

Screening 

Peer reviewed 20 16* 

2 ** 

2 Ktothari & 

Rhodes, 2006; 

Btoush et al., 

2008 

Cinahl Intimate partner 

violence AND 

emergency nurse 

AND screening 

Peer reviewed 6 2* 

2** 

2 Robinson & 

Ream, 2010; 

Furniss et al., 

2007 

Cinahl Domestic 

violence AND 

emergency care 

AND screening 

Peer reviewed 35 5** 

26* 

4 Kolbrun 

Svavarsdottir & 

Orlygsdottir, 

2008; Rhodes et 

al., 2007 

Heinzer & 

Krimm, 2002 

Petridou et al., 

2002 

PubMed Domestic 

violence AND 

emergency 

department AND 

screening 

Inte äldre än 10 

år, Links to free 

full text, humans 

female, 19- 45+ 

36 21** 

11* 

4 Liebschults et 

al,2008; 

Gutmanis et al., 

2007; Davas 

Aksan & Aksu, 

2007; Krimm & 

Heinzer, 2002 

Cinahl Domestic 

violence AND 

emergency 

service AND risk 

assessment 

Per reviewed 14 11* 

2** 

1 Zachary et al., 

2001. 

*Antalet Förkastad efter läsning av titel 

** Antalet förkastad efter läsning av abstrakt 
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Urval 

Inklusionskriterier  

De artiklar som inkluderades i litteraturöversikten var publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

under de senaste tio åren. Vidare var samtliga ”peer- rewieved”. Artiklarna hade i 

utgångspunkt att omfatta frågor som ”Vilka hinder det finns för sjuksköterskan att identifiera 

kvinnor som blivit utsatta för våld av sin manliga partner” och som därtill har ”sökt vård på 

en akutmottagning”. Studier från alla länder söktes och som tidigare nämnts så omfattades 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar i litteraturöversikten. 

Exlusionskriterier 

De artiklar som exkluderades i litteraturöversikten var följande: barn som utsätts eller 

bevittnat våld i hemmet, hedersrelaterat våld, gravida kvinnor, kvinnor med missbruk, kvinnor 

med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, våld från okänd förövare, våldtäkter samt våld i 

samkönade relationer samt rewievs, metaanalyser och vetenskapliga artiklar med låg kvalitet, 

grad III enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Bearbetning   

Bearbetningen av de vetenskapliga artiklarna gjordes i tre steg. 

Steg1 

Det första urvalet av artiklarna genomfördes utifrån de titlar som antogs att uppfylla 

litteraturöversiktens syfte.  

Steg 2 

Andra steget var att läsa sammanfattningen på de utvalda artiklarna och de artiklar som 

ansågs relevanta valdes ut. 

Steg 3 

I det tredje steget lästes de utvalda artiklarna i sin helhet i syfte att få en uppfattning om 

innehållet. De artiklar som valdes ut efter det tredje steget bedömdes med hjälp av Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmall. 

 

Totalt 14 artiklar valdes ut, varav sju kvantitativa, fem kvalitativa och två artiklar som 

kombinerade kvalitativa och kvantitativa metoder. Se bilaga 1. 

Vetenskaplig kvalitet 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall användes till värderingen av vetenskapliga 

kvaliteten på de kvalitativa och kvantitativa artiklarna. Se bilaga 2 och 3. Artiklarnas olika 
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delar poängsattes på en 0-tregradig skala. Maxpoängen för de kvalitativa artiklarna var 45 

poäng och 44 poäng för de kvantitativa artiklarna. Den totala summan av poängsättningen 

räknades om till procent, som resulterade i en gradering. Graderingen bestod av tre olika 

grader, lägst vetenskaplig kvalitet var 60-69% som resulterade i grad III, 70-79% resulterade i 

grad II och 80-100% resulterade i grad I. Endast artiklar som uppfyllde kriterierna till grad II 

och grad I inkluderades i studien. 

Analys 

Artiklarna analyserade efter principen av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Det innebar att texten i artikeln delades in i mindre delar. Meningar och stycken som 

motsvarade litteraturöversiktens syfte plockades ut för att sedan sättas in i en ny helhet. Första 

steget var att hitta meningsbärande enheter, det vill säga identifiera det viktiga i innehållet. 

Det andra steget var att omvandla de meningsbärande enheterna till mer lätthanterliga koder. 

Koderna sorterades sedan in i sju kategorier, som med samlingsnamn kunde förklara 

innehållet. Utifrån de sju kategorierna som togs fram kunde tre passande teman skapas 

Tabell 3. Exempel på bearbetning av artikeln till meningsbärande enheter: 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori Tema 

“Some staff 

indicated fear of 

retribution from 

the patient’s 

family members if 

they addressed 

these sensitive 

concerns..” 

(Krimm & 

Heinzer, 2002, s. 

489). 

Några av personalen 

uttryckte rädsla för 

patientens 

familjemedlemmar om 

de närmar sig det 

känsliga ämnet   

Rädsla Sjuksköterskan Hinder för 

identifiering 

 

Etiska överväganden  

Ingen etisk prövning behövde genomföras då studien var en sammanställning av tidigare 

publicerade studier men hänsyn till de vetenskapliga artiklarnas etiska överväganden har 

tagits. Samtliga vetenskapliga artiklar som ingår i litteraturöversikten var skrivna på engelska 



9 

 

men lästes igenom och översatts noga så att resultatet i litteraturöversikten inte innehåller 

falska eller fabricerade information.  

Resultat 
Det finns en rad olika faktorer som påverkar identifieringen av kvinnorna. De faktorer som 

uppmärksammats i de studier som ingår i litteraturöversikten presenteras i tre teman, sex 

kategorier och tre underkategorier. Se figur1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt över teman och kategorier. 

 

Studier har visat att tidig upptäckt av partnerrelaterat våld mot kvinnor som inkommer till 

akutmottagningen är viktigt, för att så snart som möjligt sätta in rätt åtgärder för att stoppa 

pågående misshandel och förebygga fortsatt misshandel. Personalen på akutmottagningar har 

goda möjligheter att upptäcka dessa kvinnor (Perciaccante, Carey, Susarla & Dodson, 2010). 

Hinder för identifiering av våldsutsatta kvinnor 

Hinder för identifiering av de kvinnor som utsätts för våld av sin partner tycks enligt studierna 

vara relaterade till tre faktorer: sjuksköterskan, akutmottagningen och patienten. 

Vilka kännetecken 
kan sjuksköterskor 
uppmärksamma? 

Hjälpmedel för 
identifiering av 
våldsutsatta kvinnor 

Hinder för 
identifiering av 
våldsutsatta kvinnor 

Riktlinjer 

Faktorer 
relaterade 
till patienter 

Faktorer relaterade 
till 
akutmottagningar 

Faktorer 
relaterade till 
sjuksköterskor 

Skador och beteende Riskprofil 

Frustration 
och 
hjälplöshet 

Osäkerhet, 
rädsla och 
misstro 

Kunskap och 
förberedelser 
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Faktorer relaterade till sjuksköterskor 

De studier som fokuserat på hinder hos sjuksköterskor visade att typiska hinder utgjordes av 

brist på kunskap och förberedelser, känsla av osäkerhet, rädsla och misstro samt frustration 

och hjälplöshet.  

Kunskap och förberedelser 

I den övervägande delen av studierna fastslås att brist på kunskap och förberedelser är det 

vanligaste hindret för sjuksköterskor i identifiering av våldsutsatta kvinnor. Flertalet av 

sjuksköterskorna är inte medvetna om att det ingår i deras arbetsuppgifter att fråga patienterna 

om partnerrelaterat våld då de inkommer till akutmottagningar (Davas & Aksu, 2007; 

Gutmanis, Beynon, Tutty, Wathen & MacMillan, 2007; Kolbrun Svavarsdottir & 

Orlygsdottir, 2008; Krimm & Heinzer, 2002; Leppäkoski, Åstedt-Kurki & Paavilainen, 2010). 

Vidare menar ett fåtal sjuksköterskor i Robinson och Reams (2010) studie att det är kvinnan 

själv som ska rapportera att hon blivit utsatt för misshandel av sin partner. En sjuksköterska i 

studien uttrycker sig så här: ”I don’t think we’ve been educated as far as what a question to 

ask, who we contact or what to look for”(Robinson & Ream, 2010, p. 574). 

Det framkom i några studier (Davas & Aksu, 2007; Gutmanis et al., 2007; Krimm & Heinzer, 

2002; Leppäkoski et al., 2010; Rhodes et al., 2007) att de sjuksköterskor som har genomgått 

en utbildning i omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor anser att utbildningen inte är 

tillräcklig, trots att de samtidigt påpekar att problemet är viktigt att beakta. Via den utbildning 

som de har givits anser sig deltagarna i studien ha fått bättre självförtroende och känner sig 

därigenom mer förberedda än de sjuksköterskor som saknar utbildning och erfarenhet i 

omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. 

 

Flertalet sjuksköterskor anser även att de saknar kunskap om de lagar och andra rättsliga 

åtgärder och processer som efterföljer om en misshandel avslöjas. De saknar även vetskap om 

vilka samhällsinsatser som de kvinnor som utsatts för misshandel av sina partners kan 

hänvisas vidare till (Davas & Aksu, 2007; Gutmanis et al., 2007; Krimm &Heinzer, 2002; 

Rhodes et al., 2007). En sjuksköterska säger: ”I need to know the legal aspects of reporting to 

authorities” (Furniss, McCaffrey, Parnell & Rovi, 2007, p. 241). 

 

En annan studie visar att ett fåtal sjuksköterskor anser att våld mot kvinnor inte är ett 

prioriterat ämne samt att det inte är viktigt att dokumentera de skador som dessa kvinnor 

uppvisar då sjuksköterskorna antar att journalerna inte kommer att användas i rättegångar 
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(Davas & Aksu, 2007; Rhodes et al., 2007). I Davas och Aksus (2007) studie noterar 

forskarna att mäns våld mot kvinnor, konsekvenserna av våldet samt kvinnans legala 

rättigheter inte ingår i kursplanen på sjuksköterskeutbildningen. 

Osäkerhet, rädsla och misstro 

När det gäller osäkerhet, rädsla och misstro visar merparten av studierna att flera 

sjuksköterskor på akutmottagningar är osäkra på hur de ska ställa frågan om partnerrelaterat 

våld utan att inkräkta på kvinnors privatliv. Vissa sjuksköterskor uttrycker även oro över att 

kvinnor kan uppleva frågan som ett övergrepp. Medan andra sjuksköterskor inte vågar fråga 

på grund av rädsla för det svar de kan förväntas få och oro då de inte vet hur de ska gå vidare 

med svaret. Det framkommer även att sjuksköterskor väljer att inte fråga om partnerrelaterat 

våld då de inte vill bli involverade i kvinnors liv eller på grund av rädsla för hot från dennes 

anhöriga (Davas & Aksu, 2007; Gutmanis et al., 2007; Kolbrun Svavarsdottir & Orlygsdottir, 

2008; Krimm & Heinzer, 2002; Leppäkoski et al., 2010; Robinson & Ream, 2010).  De 

sjuksköterskor som frågat kvinnor om partnerrelaterat våld bekräftar att det var svårt och 

generande de första gångerna, framför allt frågor kring om sexuellt våld (Kolbrun 

Svararsdottir & Orlygdottir, 2008) 

 

De sjuksköterskor som själva varit patienter på exempelvis mödrahälsovården och har fått 

frågan om partnerrelaterat våld är mer angelägna att fråga sina egna patienter om 

våldsutsatthet än de sjuksköterskor som inte själva blivit tillfrågade om våldsutsatthet (Furniss 

et al., 2007). Vidare menar manliga sjuksköterskor att de har lättare att hantera skadorna än 

det emotionella när det gäller kvinnor som utsätts för våld av sin partner (Robinson & Ream, 

2010). Rhodes et al. (2007) tillägger att det är viktigt att sjuksköterskor ser allvarligt på frågan 

och agerar empatisk och med engagemang för att inge trygghet för våldsutsatta kvinnor. 

 

Robinson och Ream (2010) påpekar i en studie att vissa sjuksköterskor inte har möjlighet att 

hjälpa de misshandlade kvinnorna, vilket beror på att merparten av de kvinnor som utsätts för 

partnerrelaterat våld väljer att inte berätta detta. Dessa kvinnor uppmärksammas därför aldrig. 

Några sjuksköterskor ser på kvinnomisshandel som ett samhällsproblem och inte ett 

hälsoproblem som endast kan lösas inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskorna berättar 

dock att ett påtagligt problem utgörs av en ovilja hos våldsutsatta kvinnor att ta emot den 

hjälp som erbjuds av andra aktörer, exempelvis kvinnojourer.  
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Frustration och hjälplöshet 

Robinson och Ream (2010) visar att sjuksköterskorna blir frustrerade när de inser att 

partnerrelaterat våld är ett komplext problem. De inser att problemet är någonting som inte 

kan lösas med ett besök på akutmottagningar. Sjuksköterskorna menar att de är vana att i sitt 

arbete se snabb förbättring i patientens tillstånd, vilket de inte gör gällande kvinnor som 

utsätts för partnerrelaterat våld. 

 

Davas och Aksu (2007) i likhet med Robinson och Ream (2010) visar att sjuksköterskor 

beskriver känslor av hjälplöshet då de inte kan hjälpa de våldsutsatta kvinnorna, vilket beror 

på att de ofta återgår till samma våldsamma miljö efter besöket på akutmottagningen. 

En sjuksköterska uttrycker:  

”It’s kind of frustrating if the patient doesn’t make the call (to the 

women’s shelter) while they are here where you kind of feel like 

something actually is going to happen for the patient. That can be 

frustrating” (Robinson & Ream, 2010, p. 574). 
   

Vidare menar Robinson och Ream (2010) att om en kvinna avslöjar att hon blivit misshandlad 

av sin partner så blir det mycket extra jobb att göra för sjuksköterskorna. En sjuksköterska 

säger: 

”There were probably five other phone calls I had to make because 

that lady saying she was abused, and so, you know, it can be labor 

intensive and if you don’t want to follow up then you just don’t ” 

(Robinson & Ream, 2010, p. 573). 

Faktorer relaterade till akutmottagningar 

När det gäller akutmottagningen framkommer det i studier att hindren för identifiering utgörs 

av en kaotisk miljö vilket leder till hög arbetsbelastning, stress och tidsbrist hos personalen 

(Davas & Aksu, 2007; Gutmanis et al., 2007; Zachary, Mulvihill, Burton & Goldrank, 2001). 

Sjuksköterskor beskriver att de är upptagna med så många arbetsuppgifter att de inte har tid 

att sätta sig ned och lyssna på patienten samt att det inte finns någon lämplig plats där de kan 

prata och ställa frågor om partnerrelaterat våld till patienten ostört (Läppakoski et al., 2010).  

En sjuksköterska påpekar:  

I don’t have time to hear a 30- minute story about it. You’re a grown 

person: Get out of it. That’s horrible, I shouldn’t be saying that 

(Robinson & Ream, 2010, p. 574). 
 



13 

 

Sjuksköterskor uppfattar även brister i den egna säkerheten på så sätt att de kan utsättas för 

hot och våld från patienter och deras anhöriga om de ställer frågor om ett sådant privat och 

känsligt ämne som partnerrelaterat våld (Davas & Aksu, 2007; Liebschultz, Battaglia, Finley 

& Averbuch, 2008). Davas och Aksu (2007) noterar att det saknas socialarbetare på 

akutmottagningen som skulle kunna hjälpa kvinnan med de frågor som rör det utanför med 

medicinska. 

Faktorer relaterade till patienter 

De hinder som ligger hos patienten beror vanligast på kommunikationssvårigheter, det vill 

säga när patienterna inte talade samma språk som sjuksköterskan (Furniss et al., 2007).  

Det framkommer även ibland att patienten inte vill eller förmår att berätta om utsattheten för 

misshandel av sin partner. Det händer också att de våldsutsatta kvinnorna nekar till hjälp och 

undanhåller det faktum att de blivit misshandlade av sina partners. En del av de kvinnor som 

inkommer till akutmottagningar är alkoholpåverkade, vilket försvårar samarbetet mellan 

sjuksköterskan och kvinnan (Leppäkoski et al., 2010). Davas och Aksu (2007) menar att det 

är på grund av rädsla, skuld och skam och brist på kunskap om egna rättigheter som en kvinna 

inte berättar om sin utsatthet. 

 

En kvinna kan också dölja märken och skador som uppstått genom misshandel av sin partner 

och det försvårar sjuksköterskans arbete med att upptäcka om kvinnan är ett offer för 

partnerrelaterat våld. En sjuksköterska uttrycker sig: ”Contusions and bruises can be hidden, 

which makes it difficult to notice any signs of violence” (Läppakoski et al., 2010, p. 643 ). 

Även en kvinnas anhöriga som medföljer till akutmottagningen kan utgöra ett hinder för 

sjuksköterskan att fråga kvinnan om våldsutsatthet, så tillvida att den anhöriga faktiskt kan 

vara den som har utsatt kvinnan för den aktuella misshandeln (Leppäkoski et al., 2010; 

Rhodes et al., 2007).  

Hjälpmedel för identifiering av våldsutsatta kvinnor 
Vissa studier har tagit upp underlag som sjuksköterskor kan använda i mötet med en kvinna 

som misstänks eller har blivit utsatt för partnerrelaterat våld. Dessa presenteras som riktlinjer. 

Riktlinjer 

I några studier framkom att sjuksköterskor anser att riktlinjer är bra underlag för dem att 

använda då de ska fråga en kvinna om partnerrelaterat våld. Men trots att det finns riktlinjer 
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att tillgå kan det vara svårt att fråga men det beror på personliga orsaker så som osäkerhet. I 

riktlinjerna finns det förklarat vad sjuksköterskor kan göra, provtagnings – och 

dokumentationsanvisningar samt information om andra myndigheter och organisationer i 

samhället som sjuksköterskor kan hänvisa kvinnor till. Riktlinjerna kan vara ett sätt för 

sjuksköterskor att förbereda sig inför mötet med våldsutsatta kvinnor (Kolbrun Svavarsdottir 

& Orlygsdottir, 2008). En sjuksköterska framför:   

Useful in order to be aware of the importance of basic knowledge 

regarding family violence and the clinical skills needed when taking 

the evaluation/screening interview. (Kolbrun Svavarsdottir & 
Orlygsdottir, 2008, p. 785). 

 
Det framkommer att flertalet av de akutmottagningar som ingått i någon av studierna har 

handlingsplaner men sjuksköterskorna är inte medvetna om att de finns (Leppäkoski et al., 

2010; Robinson & Ream, 2010). Men några få akutmottagningar saknar helt kliniska riktliner 

och rekommendationer om hur sjuksköterskorna kan gå tillväga i mötet med våldsutsatta 

kvinnor (Davas & Aksu, 2007) och på andra akutmottagningar efterfrågar sjuksköterskorna 

riktlinjer om hur de ska agera i omhändertagandet med kvinnor som utsatts för partnerrelaterat 

våld (Furniss et al., 2007). Krimm och Heinzer (2002) anser att riktlinjer och protokoll måste 

finnas tillgängligt på akutmottagningar för personalen för at tupprätthålla livskvaliteten för de 

som är eller potentiellt kan vara offer för partnerrelaterat våld. 

Vilka kännetecken kan sjuksköterskor uppmärksamma? 
Några av studierna undersökte om det finns kännetecken som sjuksköterskor kan 

uppmärksamma gällande kvinnor som utsätts för partnerrelaterat våld. De presenteras som 

riskprofil, skador och beteenden.  

Riskprofil 

Zachary et al. (2001) studerade om det fanns någon typisk riskprofil av kvinnor som blir 

utsatta för partnerrelaterat våld och uppsöker vård på akutmottagningar. Det framkommer i 

studien att vilken kvinna som helst kan bli utsatt för våld av sin partner, det förekommer alltså 

ingen skillnad i etnicitet, social eller ekonomisk status. Dock finns det två grupper i samhället 

där sannolikheten att som kvinna bli utsatt för våld av sin partner är större och det är 

missbrukande och hemlösa kvinnor, då de oftast får välja mellan ett tak över huvudet eller att 

bo på gatan. Det räcker inte att enbart fråga de kvinnor som tillhör en så kallad ”högrisk”- 

grupp eller kvinnor som inkommer till akutmottagningar med misshandelsrelaterade skador 



15 

 

om de har blivit utsatta för partnerrelaterat våld. Det leder enbart till att problemet vilseleds 

och underrepresenteras. 

Andra studier visar att den som utsatts för misshandel av sin partner och inkommer till 

akutmottagningar är en kvinna mellan 25-45 år och som har blivit misshandlad av sin 

pojkvän. Misshandeln begås oftast i hemmet under en veckodag och oftast väntar kvinnorna 

mellan en dag till upp till två veckor innan de uppsöker hjälp för de skador som uppkommit 

(Btoush, Campbell & Gebbie, 2008; Kothari & Rhodes, 2006; Petridou et al., 2002). Vidare 

menar Petridou et al. (2002) att det är vanligare med partnerrelaterat våld i mindre städer och 

ute på landet än det är i storstäder. 

Skador och Beteende 

Andra utmärkande egenskaper som har tagits upp i studier och som sjuksköterskor på 

akutmottagningar bör vara uppmärksamma på utgörs av skador och beteenden. Studier 

utförda av Leppäkoski et al. (2010), Petridou et al. (2002) och Zachary et al. (2001) visar att 

de vanligaste skador uppvisas vid partnerrelaterat våld är lokaliserade i huvudet och ansiktet. 

Oftast är det inte enbart en skada utan ett flertal och dessa har orsakats av någon form av 

tillhygge. Det finns även andra skador och märken som sjuksköterskor bör uppmärksamma 

som blåmärken över hela kroppen som är olika gamla och oförklarade. Riv- och skärsår är 

också vanligt likaså strypmärken på hals och nacke. Kvinnor kan inkomma till sjukhus med 

blåmärken över hela kroppen men söker för exempelvis huvudvärk eller bröstsmärtor. 

Flertalet av de kvinnor som utsatts för misshandel har även utsatts för sexuella övergrepp och 

psykisk misshandel (Zachary et al., 2001). En studie gjord av Perciaccante et al. (2010) visar 

att de kvinnor som bekräftat misshandel av sina partners uppvisar vanligast skador på huvud, 

hals och ansikte.  

Leppäkoski et al. (2010) visar i en studie att ett vanligt förekommande beteende är hos de 

kvinnor som blivit misshandlade av sin partner och uppsöker vård på akutmottagningar med 

sina skador berättar en annan historia om hur skadorna uppkommit men historien 

överrensstämmer inte med skadornas utseende och lokalisation. Det händer också att kvinnor 

först avslöjar att det handlar om partnerrelaterat våld men tar sedan tillbaka avslöjandet eller 

att kvinnor inte berättar hur skadan har uppkommit. 

Kohtari och Rhodes (2006) samt Libebshutz et al. (2008) har funnit att kvinnor som blir 

utsatta för partnerrelaterat våld inkommer till akutmottagningar upprepade gånger under 
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kortare tidintervall för liknande skador. De visar även att de kvinnor som gör upprepade besök 

har större chans att bli identifierade. En sjuksköterska säger:”The same women are victims of 

violence over and over again” (Leppäkoski et al., 2010, p. 643). Andra beteenden som 

sjuksköterskor uppmärksammat i studierna var att kvinnorna ibland bagatelliserade skadorna 

och ville gå hem. Men även att kvinnans beteende förändras då medföljande person är med i 

rummet eller att den medföljande personen inte lämnar kvinnan ensam i rummet med 

sjuksköterskan (Leppäkoski et al., 2010) 
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Diskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att undersöka vilka olika faktorer som gör att 

sjuksköterskor på akutmottagningar inte identifierar de kvinnor som utsatts för 

partnerrelaterat våld. Resultatet visade att det som anses vara vanligaste hindret är 

sjuksköterskornas brist på kunskap om ämnet, gällande såväl bemötande till vilka rättsliga 

åtgärder som bör vidtas. Många sjuksköterskor anser att ämnet är känsligt och svårt att fråga 

om utan att inkräkta på patientens privatliv. Miljön på akutmottagningar är stressig och 

arbetsbelastningen är hög, vilket leder till att sjuksköterskorna inte alltid har tid att lyssna till 

patientens berättelse. Andra faktorer som påverkar identifieringen är språkhinder, 

alkoholpåverkade patienter samt patienter som inte vill samarbeta och ta emot hjälp. 

Resultatet visar också att vilken kvinna som helst kan bli offer för partnerrelaterat våld. 

 

Resultatdiskussion 

Det saknas omvårdnadsforskning som belyser hur situationen ser ut i Sverige men det finns 

omvårdnadsforskning i ämnet från andra länder. Det visar att detta inte enbart är ett problem i 

Sverige utan även finns i stora delar av världen, dock förekommer det i olika omfattning. Våld 

mot kvinnor är en orsak till kvinnors ohälsa (URL 1), vilket innebär att detta borde ses som ett 

prioriterat problem och ett område där åtgärder bör sättas in omgående. FN:s 

kvinnokommission har arbetat fram deklarationer, vars syfte är att förbättra kvinnans 

rättigheter världen över. I Sverige har folkhälsorapporter visat att många kvinnor utsätts för 

våld av sin partner och mår dåligt (Leander, 2007). De handlingsplaner som har utarbetats de 

senaste åren är på uppdrag av regeringen, vars syfte är förbättra omhändertagande av 

våldsutsatta kvinnor. Trots dessa insatser har ingen förbättring skett inom området visar 

folkhälsorapporter(se vidare URL 3) och rapporter från brottsförebygganderådet (se vidare 

URL 4). Studier som har publicerats under senare delen av decenniet menar på samma sak 

som studier som gjordes under början på decenniet. Kan den långsamma utvecklingen bero på 

att studierna är gjorda i olika länder och att utvecklingen sker då i olika takt?  

 

Det kan diskuteras om orsaken till sjuksköterskornas och även annan vårdpersonals ointresse 

bero på brist på kunskap om våldets omfattning och konsekvenser. Kunskapsbrist är något 

som togs upp i de flesta studier (Davas & Aksu, 2007; Gutmanis et al., 2007; Kolbrun 

Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2008; Krimm & Heinzer, 2002; Leppäkoski, Åstedt- Kurki & 

Paavilainen, 2010) och ansågs vara det största hindret relaterat till sjuksköterskan. Vid Davas 

och Aksu (2007) och NCK:s (2009) granskningar av sjuksköterskeutbildningarna visade att 



18 

 

det är brist på undervisning i mäns våld mot kvinnor i kursplanen. Skulle ett sätt att angripa 

problemet vara att utöka undervisningen av sjuksköterskestuderande i ämnet partnerrelaterat 

våld? Genom att uppmärksamma problemet och undervisa sjuksköterskestuderande hur de ska 

handla i omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor blir de varse om det och därmed även få 

ökad kunskap. En ökad kunskap ökar också sjuksköterskans självförtroende och kan tänkas 

leda till att osäkerheten minskas, vilket kan leda till att fler sjuksköterskor verkligen vågar 

fråga kvinnorna om partnerrelaterat våld.  

 

Genom att flera sjuksköterskor vågar fråga kvinnor om partnerrelaterat våld så kan det i 

slutändan bli en vana och kännas naturligt som en del sjuksköterskans arbetsuppgifter. 

Sjuksköterskor i Kolbrun Svavarsdottir och Orlygsdottirs (2008) studie berättar, att det var 

obekvämt till en början att fråga kvinnorna om partnerrelaterat våld. Vidare så framkommer 

att handlingsplaner är efterfrågade och omtyckta av sjuksköterskor på akutmottagningar. 

Därför bör handlingsplaner finnas på varje akutmottagning och slutsatsen borde således vara 

att gemensamma handlingsplaner skall finnas tillgängliga på samtliga akutmottagningar i 

Sverige.   

 

I statens folkhälsoinstituts (2008) rapport ger några kvinnor konkreta åtgärder som personal 

inom vården bör tänka på i omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. Skador som uppstått 

ska dokumenteras noggrant, mannen ska inte tillåtas att närvara i undersökningsrummet samt 

att sjukvårdspersonalen ska våga fråga om partnerrelaterat våld. Dock är detta en 

folkhälsorapport men ger ändå en vägledning om vad patienterna anser är viktigt i bemötandet 

och dessa åsikter bör tas med i utformandet av handlingsplanerna. 

 

Resultatet visar också att vilken kvinna som helst kan bli utsatt för partnerrelaterat våld 

(Zachary et al., 2001) och därför bör alla kvinnor som inkommer till akutmottagningar 

tillfrågas även vid minsta grad av misstanke kring partnerrelaterat våld. Dock är inte miljön på 

akutmottagningar optimal för samtal med patienten om en sådan privat fråga så som 

partnerrelaterat våld. Resultatet visar även att sjuksköterskor på akutmottagningar inte har tid 

att ställa frågan och lyssna på svaret samt att det är stor brist på platser där ett sådant samtal 

kan ske ostört (Läppakoski et al., 2010). Sjuksköterskor på akutmottagningar borde därför få 

en specifik utbildning kring hur de kan fråga patienter om ämnet trots en stressig miljö. Något 

som skulle kunna underlätta förfarandet är screening med hjälp av datorer i väntrummet, det 

vill säga en dator med färdigställda frågor som kvinnorna kan fylla i. Det kan vara något som 
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också skulle kunna underlätta för sjuksköterskor och läkare i arbetet med att identifiera 

kvinnor som utsätts för våld av sina partners.  

 

Resultatet visar också att kommunikationshinder i form av språk förekommer. Det är således 

centralt att utnyttja tolkar i dessa fall för att få en fullständig anamnes. Detta samstämmer med 

det övergripande målet i hälso- och sjukvårdslag (1982:763), det vill säga lika vård för alla. 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten var baserad på vetenskapliga artiklar från olika länder. Merparten av 

artiklarna var från USA och övriga är från Canada, Turkiet, Finland, Island och Grekland, 

vilket ger en global bild av problemet. Litteraturöversiktens svaghet var att det saknas studier 

som belyser problemet i Sverige, men utbudet av omvårdnadsforskning inom problemområdet 

i Sverige är väldigt låg eller saknas helt. Sökorden hittades genom Karolinska Institutets 

hemsida samt genom vetenskapliga artiklarna. De exlusionskriterier som användes motiveras 

genom att de inte svarar på syftet med studien. Exempelvis gravida kvinnor uppsöker främst 

vård på mödrahälsovården eller på förlossningen och det svarar inte på syftet som var 

avgränsat till akutmottagningen samt då barn är inblandade hamnar de i fokus och syftet var 

att litteraturöversikten skulle belysa de våldsutsatta kvinnorna. Avgränsningarna som 

användes i sökningarna i databaserna Cinahl och PubMed såg olika ut, på grund av att 

avgränsningarna som användes i PubMed gav inget resultat då de användes i Cinahl. 

Genom att sökningarna gjordes på engelska och svenska artiklar samt artiklar som var 

publicerade under de senaste tio åren kan ett bortfall av relevant data som svarar på syftet 

orsakats. Men dessa avgränsningar gjordes på grund av författarens begränsade 

språkkunskaper samt önskan om att använda aktuella studier. Det finns en möjlighet att ett 

annat urval av artiklar och därmed också ett annat resultat av litteraturöversikten kan ges med 

andra sökord och avgränsningar samt sökningar i andra databaser. 

Eftersom litteraturöversikten var baserad på både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan en 

helhet fås vilket ger litteraturöversikten styrka. De kvantitativa artiklarna visar hur vanligt 

förekommande problemet är till exempel vilka skador som vanligt uppstår och vilka hinder 

som sjuksköterskorna upplever hindrar identifieringen av de kvinnor som utsätts för 

partnerrelaterat våld. De kvalitativa artiklarna beskriver hur sjuksköterskorna upplever dessa 

faktorer.   
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Det som ytterligare stärkte litteraturöversiktens innehåll och kvalitet var att de artiklar som 

inkluderats var granskade och analyserade samt har medel till hög vetenskaplig kvalitet enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Slutsats 

Partnerrelaterat våld mot kvinnor är ett komplext problem och berör flera aktörer i samhället. 

Den främsta anledningen till att sjuksköterskor på akutmottagningar inte upptäcker dessa 

kvinnor beror på att sjuksköterskorna saknar utbildning och kunskap om mäns våld mot 

kvinnor och hur de ska bemöta problemet. Det är även stora brister i 

sjuksköterskeutbildningar gällande undervisning i mäns våld mot kvinnor.  

Det saknas omvårdnadsforskning som belyser hur det ser ut på akutmottagningarna i Sverige 

därmed efterfrågas omvårdnadsforskning inom den ramen av ämnet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Artikelöversikt 
Författare  
År 
Land 

Studiens syfte 
 

Design 
 

Deltagare 
och 
bortfall 

Analysmetod Huvudresultat  Vetenskaplig 
kvalitet 

Btoush et al 
(2008) 
USA 

Att undersöka 
likheten mellan 
patienter som kodas 
som offer för 
partnerrelaterat våld 
på akutmottagningar 

Kvantitativ 
 
Dataanalys av 
ett 
sannolikhetsurv
al 
 
Datajournaler 

482 979 
kodade 
besök 

SUDAAN SAS - 
statistikpaket 

Vanligaste 
karaktären som 
inkommer till 
akutmottagningen 
är kvinna mellan 25 
– 44 år, vita och har 
inte försäkring. 

Grad: II 
68% 

Davas Aksan, 
H. A. & 
Aksu, F. 
(2007) 
Turkiet 

Att utvärdera  
personalen på 
akutmottagningens 
syn på begreppet 
”partnerrelaterat 
våld” och utvärdera 
deras 
kunskapsnivån om 
ämnet. 
Samt se vilka hinder 
som finns för 
identifiering av 
våldsutsatta 
kvinnor. 

Kvantitativ 
 Tvärsnittstudie  
 
Enkäter med en 
öppen fråga 

41 
sjukskötersk
or, 132 
läkare varav 
47 kvinnor 
och 85 män.  
 
Bortfallet 
var 19.5% 

Chi 2 test och t- test 
för statistisk analys 
och innehållsanalys 
för den öppna 
frågan. 

Majoriteten av 
deltagarna har ingen 
utbildning i 
omhändertagandet 
våldsutsatta kvinnor 
och de som hade 
utbildning ansåg inte 
att den var 
tillfredställande. 
Många ansåg inte 
heller att ämnet är 
prioriterat. 

Grad II: 
 75 % 

Furniss et al 
(2007) 
USA 

Att fånga in vad 
sjuksköterskor på 
BB och 
akutmottagningar 
har för tankar om 
vilka hinder det 
finns för screening 
av partnerrelaterat 
våld. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
Enkäter med 
strukturerade 
och 
ostrukturerade 
frågor  

385 
sjukskötersk
or 

SPSS program för 
statistiska 
beräkningar 
Och innehållsanalys 
för de 
ostrukturerade 
frågorna. 

Sjuksköterskorna 
upplevde brist på 
kunskap både i 
omhändertagandet 
samt gällande legala 
rättigheter. De 
upplevde även brister 
i miljön på 
akutmottagningen i 
form av för få 
lämpliga utrymmen 
samt brist på resurser.   

Grad: II 
79% 

Gutmanis et al 
(2007) 
Canada 

Att undersöka 
sjuksköterskors och 
läkares attityder och 
beteende 
beträffande 
partnerrelaterat 
våld, om de 
rutinmässigt frågar 
om det och vilka 
hinder finns det för 
att inte ställa frågan. 

Kvantitativ 
 
Modiferad 
Dillman 
Tailored design  
 
Enkäter 

937, varav 
597 
sjukskötersk
or och 328 
läkare 
 
Bortfall   
1169 

Principal 
komponentanalys. 

Mindre än hälften av 
både sjuksköterskorna 
och läkarna frågar 
rutinmässigt kvinnor 
om våldsutsatthet. 
Personalen har inte 
tillräklig utbildning 
och erfarenhet och det 
i samband med bland 
annat brist på 
självförtroende och 
brist på stöd från 
kollegor hindrar 
personalen från att 
ställa frågan.  

Grad: I 
80% 

Kolbrun 
Svavarsdottir 
& 
Orlygsdottir 
(2008) 
Island 

Att identifiera 
förekomsten av 
kvinnor som utsätts 
för partnerrelaterad 
våld som söker 
sjukvård och 
utvärdera 
användandet av 
riktlinjer.  

Kvantitativ och 
kvalitativ 
 
Tvärsnittstudie 
 
Enkäter och 
semistrukturera
de intervjuer 

208 
kvinnor, 14 
sjukskötersk
or och 10 
barnmorsko
r 
 

Deskriptiv  statistik 
 
 

Sjukvårdspersonalen 
anser att riktlinjerna 
är till stor hjälp. De 
innehåller kunskap 
kring ämnet och om 
hur omhändertagandet 
av kvinnor som utsätts 
för partnerrelaterat 
våld ska gå till. 
 

Grad: I 
88% 
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Författare  
År 
Land 

Studiens syfte 
 

Design 
 

Deltagare 
och 
bortfall 

Analysmetod Huvudresultat  Vetenskaplig 
kvalitet 

Krimm & 
Heinzer 
(2002) 
USA 

Att identifiera 
antalet och typiska 
av vuxna offer för 
partnerrelaterat våld 
som uppsökt vård 
på en 
akutmottagning i en 
storstad under en 
tiodagars period 
under vintern 1996. 

Kvantitativ 
 
Prospektiv 
epidemologisk 
design 
 
Intervju med 
fem frågor som 
besvarades med 
ja eller nej. 

106 
personer 
varav 81 
kvinnor och 
25 män. 

Svaren sorterades 
efter demografisk 
information och 
svaren på frågorna 
sattes in i tabeller 
och mönster kunde 
identifieras 

20 av kvinnorna 
visade positivt på 
screeningen och ingen 
av de 25 män som var 
med i studien 
screenades som 
positiv för 
partnerrelaterat våld.  
Sjuksköterskorna på 
akutmottagningen vet 
inte att det är deras 
ansvar och uppgift att 
screena patienter som 
inkommer till 
akutmottagningen. 

Grad II: 
75% 

Kothari & 
Rhodes 
(2006) 
USA 

Att undersöka 
frekvensen och det 
karaktäriska av 
besök på 
akutmottagningen 
som beror på 
partnerrelaterat våld 
och titta på i vilken 
utsträckning 
personalen på 
akutmottagningen 
screenar och 
identifierar.  

Kvalitativ 
 
Retroperspektiv  
observationsstu
die 
 
 

964 kvinnor SPSS version 12.0 
och deskriptiv 
statistik.  

Det är flest yngre 
kvinnor som besöker 
akutmottagningen. 
Det är sällan 
sjukvårdspersonalen 
dokumenterar 
skadeorsaken som 
misshandel. Det är 
vanligast att triage 
sjuksköterskor 
screenar kvinnorna.     

Grad: II 
72% 

Leppäkoski et 
al.  
(2010) 
Finland 

Att beskriva hur 
ofta kvinnor som 
utsatts för 
partnerrelaterat våld 
blir upptäckta av 
personal på 
akutmottagningen 
och hur 
identifieringen av 
partnerrelaterat våld 
sker. 

Kvantitativ/ 
Kvalitativ  
 
En delstudie av 
en 
tvärsnittstudie 
 
Enkäter 
Strukturerade, 
flervals 
alternativ samt 
öppna frågor 

488 
sjukskötersk
or 
 
Bortfall 
49% 

Chi 2 test och  
innehållsanalys 

Det är vanligt att 
kvinnor som blir 
misshandlade av sin 
partner uppsöker vård 
på akutmottagningen 
återkommande gånger 
under året. Tidsbrist 
och brist på kunskap 
leder till att dessa 
kvinnor inte 
identifieras.  

Grad: I 
91% 

Liebschutz et 
al. 
(2008) 
USA 
 

Att förstå risk och 
nytta med att 
avslöja 
partnerrelaterat våld 
i de olika 
sjukvårdsinrättninga
rna 

Kvalitativ 
 
Etnografisk 
 
Intervjuer med 
öppna frågor 

27 kvinnor Innehållsanalys De flesta fall av 
avslöjanden av 
partnerrelaterat våld 
som skett på 
akutmottagningen har 
inte varit positivt för 
kvinnan. Det beror på 
brist på emotionell 
kontakt och extrema 
lösningar från 
personalens sida.  

Grad:II  
73% 

Perciaccante e 
t al. 
(2010) 
USA 

Att undersöka om 
frågeformulären 
som används för 
screening av 
partnerrelaterat våld 
kombinerad med 
skadelokalisation är 
en säkrare markör 
för partnerrelaterat 
våld. 

Kvantitativ 
 
Tvärsnitsstudie 
 
Intervjuer och 
screening  

300 kvinnor 
 
Bortfallet 
var en  
kvinna 

SPSS program 
version 11.0 

Att kombinera de 
aktuella screenings 
frågeformulären med 
skadelokalisation 
visade sig vara 
effektivt. Skador på 
huvud, hals och nacke 
tillsammans med 
WAST formuläret 
visade sig vara mest 
effektivast. 
 

Grad II 
75% 
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Författare  
År 
Land 

Studiens syfte 
 

Design 
 

Deltagare 
och 
bortfall 

Analysmetod Huvudresultat  Vetenskaplig 
kvalitet 

Petridou et al. 
(2002) 
Grekland 

Att fastställa 
sociodemografisk 
fakta och typiska 
skador hos vuxna 
personer som utsatts 
för partnerrelaterat 
våld bland 
traditionell 
befolkning i södra 
Europa.  

Kvantitativ 
 
Intervjuer med 
standardiserade 
enkäter. 

62 493 
personer 
 
Bortfall 3% 

SAS program Partnerrelaterat våld 
är vanligare på landet 
än inne i stan. Vanliga 
skador som uppstår 
efter partnerrelaterat 
våld är oftare 
lokaliserade till huvud 
och ansikte och är 
flera än en bara en 
skada.   
 
 

Grad: I 
90% 

Rhodes et al 
(2007) 
USA 

Att beskriva 
kommunikationen 
mellan vårdgivare 
och kvinnlig patient 
gällande våld i 
hemmet.  

Kvantitativ 
 
Randomiserad 
kontrollerad 
prövning. 
 
Bandinspelade 
intervjuer 

1281 
kvinnor och 
80 
vårdgivare 

Strukturerat 
kodningsschema för 
att identifiera koder 
och teman 

Vårdgivarna frågar 
oftast om våld i 
hemmet i samband 
med frågor om 
livsstil. Men hur de 
frågade varierade. 
Många gånger som ett 
samtal misslyckats 
har det berott på 
vårdgivarna. 
Sjuksköterskor 
utrycker också att det 
inte har tillräcklig 
vetskap om ämnet. 

Grad: II 
72% 

Roninson & 
Ream 
(2010) 
USA 

Att identifiera hur 
sjuksköterskor på 
akutmottagningar 
screenar för 
partnerrelaterat 
våld, vad det finns 
för hinder för 
identifiering och hur 
de reagerar när en 
kvinna avslöjas. 

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk 
 
Intervjuer med 
öppna frågor 

13 
sjukskötersk
or 

Sju stegs 
analysmetod av 
Colaizzi 

Sjuksköterskorna 
anser att de har för lite 
kunskap om ämne 
samt att deras 
förutfattade meningar 
påverkarviljan att 
fråga kvinnor om 
partnerrelaterat våld. 
Det är även 
tidskrävande och 
många vet inte hur de 
ska gå tillväga och 
hur de ska agera om 
kvinna avslöjar att 
hon är misshandlad.  

Grad: II 
72% 

Zachary et al 
(2001) 
USA  

Att fastställa om det 
finns någon typisk 
klinisk eller 
demografisk 
karaktär hos 
kvinnor som 
inkommer till 
akutmottagningen 
som kan likställas 
med tidigare 
erfarenheter av 
våldsutsatthet. Samt 
beskriva 
förekomsten, typen 
och allvarligheten 
av denna form av 
misshandel. 

Kvantitativ 
 
Tvärsnittstudie 
 
Intervju med 
semistrukturera
de frågor 

611 kvinnor 
 
Bortfallet 
var 184 
kvinnor 

SPSS bas 9.0 
program 

Det finns ingen typisk 
riskprofil, vilken 
kvinna som helst kan 
utsättas för 
partnerrelaterat våld. 
Men det finns två 
grupper i samhället 
där sannolikheten att 
som kvinna bli 
misshandlad av sin 
partner är hemlösa 
och missbrukande 
kvinnor..  

Grad: II 
75% 
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Bilaga 2. Modifierad Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 
Metod     
Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angivet Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20 % <5% 
Bortfall med betydelse 
för resultatet  

Analys saknas/ 
ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat 
 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning 
etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultat 
(citat, kod, teori etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
 

    

Överensstämmelse med 
resultatet (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 45 p) p p p P 
 
Grad I: >80%  Grad II: > 70%  Grad III: >60% 
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Bilaga 3. Modifierad bedömningsmall för studier med kvantitativ metod. 

 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 
Metod     
Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angivet Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20 % <5% 
Bortfall med betydelse 
för resultatet  

Analys saknas / 
ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat 
 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller 
etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   
Tolkning av resultat 
(citat, kod, teori etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
 

    

Överensstämmelse med 
resultatet (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 44 p) p p p p 
 
Grad I: >80%  Grad II: > 70%  Grad III: >60% 
 


