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Abstrakt 
Bakgrund: Våld i nära relation är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem. Våldsutsatta 
kvinnor kan söka hjälp överallt inom vården. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta 
våldsutsatta kvinnor kan vara avgörande för identifiering och adekvat fortsatt vård. Syfte: 
Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor 
som utsatts för våld i nära relation. Metod: Litteraturöversikt baserad på vetenskapliga 
artiklar sökta i databaserna Pub Med och Cinahl. Totalt 12 kvalitativa och kvantitativa 
artiklar har kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts till ett resultat. Resultat: 

Sjuksköterskor ansåg att samtliga kvinnor bör screenas för våld i nära relation. Faktorer som 
hindrade sjuksköterskor från att utföra screening var; tidsbrist, brist på avskilt utrymme för 
samtal, otillräcklig utbildning och kunskap. Inställningar och attityd kunde vara avgörande 
för vilken hjälp och stöd som de våldsutsatta kvinnorna fick. Diskussion: Samtal i avskild 
miljö med kvinnor som misstänkts ha varit utsatta för våld i nära relation borde vara möjligt 
för sjuksköterskor. Det fanns ett ökat behov av kunskap för att kunna ge adekvat vård till 
kvinnor som utsatts för våld i nära relation, vilket borde tillgodoses av arbetsgivaren. 
Slutsats: Att medvetandegöra sjuksköterskor om våldsutsatta kvinnor kan bidra till 
kunskap, förbättra hjälp och stöd till dessa kvinnor. Förbättringar behövs inom området, till 
exempel riktlinjer och vårdprogram, som kan utgöra ett värdefullt stöd för sjuksköterskor. 
 
 
Nyckelord: Kvinnor, Misshandlade kvinnor, Partnerrelaterat våld mot kvinnor, 

Sjuksköterskans attityd, Sjuksköterskans roll. 

 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation- en 

litteraturöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

Mittuniversitetet 
Avdelningen för hälsovetenskap 
Författare: Maria Edblad 
                   Charlotta Larsson 
Omvårdnad, C. Vetenskapligt arbete  
 HT, 2014 

 



 

 

 
 

Innehållsförteckning 

Introduktion ................................................................................................................... 1 

Bakgrund ........................................................................................................................ 1 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och vårdens ansvar ........................................... 3 
Kommunikation .......................................................................................................................... 3 
Problemformulering .................................................................................................................. 4 

Syfte ................................................................................................................................ 4 

Metod.............................................................................................................................. 5 

Design ........................................................................................................................................... 5 
Inklusionskriterier ..................................................................................................................... 5 
Exklusionskriterier ..................................................................................................................... 5 
Litteratursökning ........................................................................................................................ 5 
Urval .............................................................................................................................................. 8 
Klassificering och värdering ..................................................................................................... 8 
Etiska överväganden .................................................................................................................. 8 
Analys ........................................................................................................................................... 8 

Resultat ......................................................................................................................... 10 

Sjuksköterskors arbetsmiljö ................................................................................................... 10 
Arbetsmiljöns inverkan på mötet med den våldsutsatta kvinnan ..................................... 10 
Sjuksköterskors behov av utbildning om våld i nära relationer ......................................... 11 
Sjuksköterskors förhållningssätt gentemot den våldsutsatta kvinnan ......................... 12 
Relation och kommunikation vid screening av våld i en nära relation ............................. 12 
Identifikation och stöd till våldsutsatta kvinnor ................................................................... 13 
Sjuksköterskors erfarenheter av att påverkas emotionellt ............................................... 13 
Känsla av frustration och hjälplöshet ..................................................................................... 13 
Attityder hos sjuksköterskor .................................................................................................... 14 

Diskussion ................................................................................................................... 15 

Metoddiskussion ...................................................................................................................... 15 
Resultatdiskussion ................................................................................................................... 16 
Slutsats ........................................................................................................................................ 19 

Referenser .................................................................................................................... 20 

Bilaga 1. Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod .............................................. 22 
Bilaga 2. Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod ........................................... 24 
Bilaga 3.  Översiktstabell, artikelredovisning ........................................................................ 26 

 



 

 

1 

 

Introduktion  

Våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem som påverkar utsatta 

kvinnors hela livssituation. Våldet riktas mot kvinnor i alla samhällsklasser och i alla åldrar. 

För den våldsutsatta kvinnan som söker hälso- och sjukvård är oftast sjuksköterskan den 

första kontakten. Sjuksköterskor har därför en särskilt viktig roll i att identifiera och stödja 

den utsatta kvinnan (Reisenhofer & Seibold, 2007). Det är nödvändigt för alla sjuksköterskor 

att ha kunskap om våldets omfattning och konsekvenser som det ger. 

 

Bakgrund 

Våld definieras enligt World Health Organization (WHO) som,            
         “The international use of physical force or power, threatened or actual  
            against oneself, another person or against a group or community, that 
            either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, 
            psychological harm, maldevelopment or deprivation.”(WHO, 2002 s. 5) 
 

Våld i nära relation beskrivs som beteende hos en partner eller expartner som orsakar fysisk, 

sexuell eller psykologisk skada, vilket inkluderar fysisk aggression, sexuella övergrepp, 

psykologisk misshandel och kontrollerande beteende. Att vara utsatt för våld eller hot 

påverkar hälsan negativt och våld är en av de främsta orsakerna till kvinnors ohälsa i 

världen (WHO, 2005).  

 

Drygt 27 100 fall av våld i nära relation mot kvinnor över 18 år anmäldes under 2013 i 

Sverige. I jämförelse med män utsätts kvinnor oftare för våld i nära relation i hemmet. 

Antalet anmälda fall av våld i nära relation mot kvinnor i Sverige har ökat. Till viss del kan 

det förklaras med att fler fall anmäls, särskilt sedan lagstiftningen ändrades i början av 1980-

talet så att misshandlade kvinnor inte längre kunde ta tillbaka sin anmälan 

(Brottsförebyggande rådet, 2014). Mellan år 1999 och 2000 genomfördes i Sverige en 

enkätundersökning där 46 % av 10 000 kvinnor 18-64 år svarade att de blivit utsatta för våld i 

nära relation av en närstående man någon gång efter sin 15-årsdag (Lundgren, Heimer, 

Westerstrand & Kalliokoski, 2001, s. 8 ). Våld från en manlig partner utgör den övervägande 

delen av det våld kvinnor utsätts för, men våld förekommer även i samkönade relationer 
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samt i särskilt utsatta grupper, som kan innefatta, funktionshindrade, utvecklingsstörda, 

missbrukare, barn samt äldre.(Nationellt Centrum för Kvinnofrid [NCK], 2013).  

Våldsutsatta kvinnor berättar oftast inte om våld när de söker vård. Situationen kvinnan 

lever i har blivit normal för henne och hon sätter därför sällan sina besvär i samband med 

våldsutsatthet (Wendt & Enander, 2013).  Många våldsutsatta har levt länge med våld i sin 

närhet och väntat i det längsta med att söka hjälp. Ofta upptäcks våldet först när det blir 

livshotande eller när det inte längre går att dölja (SOU, 2014:49, s.14).  

 

 Våldsutsatta kvinnor kan söka hjälp överallt inom vården – vid både vårdcentraler, 

specialiserade kliniker och akutmottagningar. Undersökningar visar att den svenska hälso- 

och sjukvårdens beredskap för att ta hand om våldsutsatta kvinnor varierar i stor 

omfattning, både inom och mellan landsting. Av denna anledning är det av stor vikt att det 

finns enhetliga rutiner för att ställa frågor om våld i alla sjukvårdsinstanser (NCK, 2014).  

Det föreligger en diskrepans mellan andelen patienter som skrivs ut från akutmottagningen 

med orsakskoden kvinnomisshandel jämfört med den förväntande andelen enligt 

epidemiologiska studier. Mörkertalet anses vara stort. Svenska studier visar att förutom det 

sjukvårdsbehov som uppstår på grund av skador efter fysiskt eller sexuellt våld är det 

vanligare att våldsutsatta kvinnor söker hälso– och sjukvården för olika former av psykiska 

problem, kroniska smärtor och långvariga mag-tarmproblem (NCK, 2013:4, s. 21-131). 

 

Att få frågan om våld i nära relation skapar en möjlighet till dialog mellan patienten och 

sjuksköterskan. Det kan vara avgörande för en förändring där kvinnan väljer att lämna det 

destruktiva förhållandet. Majoriteten av kvinnor som tillfrågas om våld i nära relation har 

ingenting emot att frågan ställs och hyser stor tilltro till professionerna (Socialstyrelsen, 2002)   

När den vårdsökande inte blir uppmärksammad och lyssnad på, och inte heller sedd som en 

person med individuella behov och unika bekymmer leder detta till osäkerhet i relationen 

med vårdaren och missnöje med vården (Eldh, Ekman och Ehnfors, 2008). 

Hur frågan ställs har stor betydelse för patientens val att svara. Viktigast är att ställa öppna 

frågor och att inta en tillåtande attityd. Då ökar patientens förståelse för innebörden av 

frågorna och därmed möjligheterna för denne att våga öppna sig (NCK, 2013). 
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En undersökning eller en test som erbjuds patienter inom hälso- och sjukvården för att tidigt 

upptäcka ett tillstånd för att kunna bota eller lindra effekterna kallas ofta för screening 

(NCK, 2013). Att screena för våld i nära relation innebär att beskriva hur våldet tar sig 

uttryck och för att göra en riskbedömning. För att ett bedömningsinstrument ska vara 

standardiserat ska formuläret ha fastställda frågor och svarsalternativ i skala för att kunna 

mäta olika aspekter av ett problem. Formuläret kan baseras på intervju, skattning, 

självskattning eller observation (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och vårdens ansvar  

I sitt dagliga arbete ska sjuksköterskan utgå från en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. 

Det innefattar bland annat att visa öppenhet och respekt för olika värderingar samt att värna 

om patienters integritet, värdighet och autonomi. Sjuksköterskans arbete ska oavsett 

verksamhetsområde bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet 

med gällande författningar och andra riktlinjer (Socialstyrelsen, 2005). Personal inom hälso- 

och sjukvården har ett ansvar att ställa frågor om våld i nära relation i sin kontakt med 

patienter för att identifiera utsatta för våld i nära relation och att ge ett adekvat medicinskt 

och psykosocialt omhändertagande. Detta tydliggörs i hälso- sjukvårdslagens definition av 

”en god vård”, som innebär att beakta patientens behov av trygghet, att vården är 

lättillgänglig och bygger på respekt för patienten samt att vården främjar goda kontakter 

mellan patienten och sjukvården (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS nr 1982:763, 2§). 

För personal inom hälso- och sjukvården gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, 

25 kap. 1§). Enligt lagen är det förbjudet att lämna ut uppgifter till utomstående om 

patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att 

uppgiften kan lämnas utan att patienten eller någon närstående lider men. Det finns 

möjlighet, men inte skyldighet, för sjukvårdspersonal att göra en polisanmälan när de får 

kännedom om att patienten har utsatts för ett grovt brott, även då patienten själv inte vill. Ett 

sekretessgenombrott kräver att brottet har ett minimistraff på ett års fängelse, som 

exempelvis vid våldtäkt eller grov misshandel.  

 
Kommunikation 

Att samtala i vården innebär att individen som söker hälso- och sjukvård är expert på sina 

egna upplevelser och där möter personalen som har sin speciella kompetens. 

Kommunikation är en förutsättning för att skapa en god vårdrelation. Förutsättningar för 
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samtal skapas både på individnivå och på organisatorisk nivå. På den individuella nivån 

handlar det om människors vilja att lyssna till den andres berättelser, och på organisatorisk 

nivå handlar det om vilken tid och vilket utrymme ett samtal får ta och om det finns 

möjlighet till avskildhet i mötet (Vinthagen, 2007, s.75).  

 

För att kunna skapa en god kommunikation krävs enligt Joyce Travelbee (2014, s135-141) att 

en mellanmänsklig relation etableras, där sjuksköterska och patient inte längre ser sig i de 

roller de har utan ser varandra som unika individer. Travelbee beskriver det som att både 

patienten och sjuksköterskan ser individen bakom rollerna. Sjuksköterskan känner empati, 

förståelse för individens yttre beteende och inre upplevelser. En empatisk förmåga innebär 

att uppmärksamma individens känslor och reaktioner som sorg, lidande och besvikelser 

utan att värdera individen. Detta byggs upp genom erfarenheter både från livet och från de 

människor sjuksköterskan möter. Sympati utvecklas i empatifasen och är sjuksköterskans 

sätt att visa engagemang och intresse för patienten. När sjuksköterskan med ord och 

handling visar kunskap och vilja att hjälpa patienten, etableras kontakt och förståelse mellan 

patient och sjuksköterska. Kommunikationen och samtalet är för Travelbee av central 

betydelse. Där förmedlas känslor, behov och tankar. Sjuksköterskan ska ha en målinriktad 

intellektuell ansats, ha förmåga att sammanfatta och analysera och kunna tillämpa sina 

yrkeskunskaper. 

 

Problemformulering 

Kvinnor utsatta för våld i nära relation riskerar att inte bli uppmärksammade vid kontakt 

med hälso- sjukvården. Att se på sjuksköterskors erfarenhet utifrån mötet med våldsutsatta 

kvinnor kan ge kunskap, ökad medvetenhet och förklaringar till vilka faktorer som påverkar 

och hinder som finns för att identifiera dessa kvinnor. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i 

en nära relation. 
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Metod 

 

Design 

En litteraturöversikt handlar om att skapa en översikt om kunskapsläget inom ett visst  

omvårdnadsrelaterat område eller ett problem inom sjuksköterskans  

verksamhetsområde/kompetensområde. Den valda litteraturen kvalitetgranskas och  

analyseras, vilket resulterar i en beskrivande översikt av det valda forskningsproblemet. 

Litteraturöversikten har genomförts med inspiration av Friberg (2012,s. 133-134). 

 

Inklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades i litteraturöversikten svarade mot syftet utifrån 

allmänsjuksköterskans perspektiv. Artiklarna var Refereebedömda i databasen PubMed, 

Ulrich online granskade och i Cinahl Peer Reviewed granskade.  

Artiklar med kvalitativ- , kvantitativ-  och mixad design inkluderades. Avgränsning av 

artiklarnas årtal för att få aktuella studier var i första sökningen 2004-2014 och i den utökade 

sökningen 1999-2004. Artiklar skulle vara skrivna på svenska eller engelska. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar med innehåll av våld mot män, barn ( <18 år) samt samkönade relationer 

exkluderades när artiklarnas titlar lästes. Även artiklar skrivna ur den våldsutsatta kvinnans, 

specialistsjuksköterskor eller annan vårdpersonals perspektiv exkluderades. De artiklar som 

enligt bedömningsmallen skapad av Carlsson och Eiman (2003) värderades till grad III = 60- 

69  procent exkluderades på grund av låg vetenskaplig kvalitet. Artiklar som återkom och 

valts ut i tidigare sökningar exkluderades. Artiklar skrivna på andra språk än svenska och 

engelska exkluderades. 

 

Litteratursökning 

Artikelsökningar genomfördes i databasen PubMed som hade inriktningen medicin och 

hälsa samt i omvårdnadsdatabasen Cinahl. De använda sökorden var MeSH termer och 

Headings, initialt gjordes flera sökningar med olika sökord och sökordskombinationer för att 

finna de som var relevanta till syftet. De slutligt använda sökorden var; Battered women, 

Domestic violence, Intimate partner violence, Nurse attitudes, Nurse practice patterns, 

Nurses role, Spouse abuse och Women. Ytterligare sökningar i Cinahl och PubMed med 

tillägg av sökorden; Battered women och Women gav ett fåtal träffar med relevanta titlar 
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som svarade mot litteraturöversiktens syfte. I denna sökning återkom även artiklar från 

tidigare sökningar.  De sökord som slutligt användes kombinerades på olika sätt. De utvalda 

artiklarna var fem kvalitativa och fyra kvantitativa samt tre med mixad design. Den första 

litteratursökningens avgränsning bestämdes till de senaste 10 åren i syfte att begränsa 

artiklarna till de mest aktuella. För att undersöka om fler artiklar fanns som svarade till syftet 

så gjordes en andra sökning med alla de tidigare använda sökorden och med utökad 

tidsavgränsning på ytterligare 5 år bakåt i tiden. Till sist genomfördes en tredje sökning och 

då kompletterades de tidigare använda sökorden med Battered women och Women. 

Använda sökord redovisas i figur. 

 

Figur 1. 

 

 

 

 

 

Artikelsökningen och urvalsprocessen redovisas på nästa sida i tabell 1.   

 

 

Pub Med

•Battered women
•Domestic violence
•Nurse practice patterns
•Nurses role
•Spouse abuse

Cinahl

•Battered women
•Domestic violence
•Intimate partner violence
•Nurse attitudes
•Women
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning gjord, 140916, 140930 & 141013 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade Artiklar 
inkluderade i 
resultatet 

CINAHL 
140920 
 
 
 
 
 
 
140930 
 
 
 
 
 
141013 
 

Domestic 
violence AND 
Nurse 
attitudes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domestic 
violence AND 
Nurse 
attitudes 
AND Battered 
women 

2004-2014  
Engelska  
Svenska 
Peer Reviewed 
 
 
 
 
1999-2004 
 
 
 
 
 
1999-2014  
Engelska  
Svenska 
Peer Reviewed 

17 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

8* 
4** 
1*** 
 
 
 
 
 
9* 
3** 
2** 

Goldblatt 2009 
Häggblom et al., 
2005 
Svavarsdottir & 
Orlygsdottir 2008 
Yonaka et al. 
2007  
 
Bryant & 
Spencer 
2002 
Henderson 
2001 
Woodtli 
2001 

PubMed 
140916 
 
 
140930 
 
 
141013 
 
 

Domestic 
violence AND 
Nurses 
practice 
patterns 
 
Domestic 
violence AND 
Nurses 
practice 
patterns AND 
battered 
Women 

2004-2014 
Engelska 
Svenska 
Ulrich  
1999-2004 
 
 
1999-2014 
Engelska 
Svenska 
Ulrich  
 

8 
 
 
 
8 
 
 
0 

7* 
 
 
 
6* 
2** 

Beynon et al.,2012 

CINAHL 
140916 
 
 
 
140930 
 
141013 

Nurses 
Attitudes 
AND Intimate 
Partner 
Violence 
 
Nurses 
Attitudes 
AND Intimate 
Partner 
Violence 
AND 
Women 

2004-2014 
Engelska 
Svenska 
Peer Reviewed 
 
1999-2004 
 
 
2004-2014 
Engelska 
Svenska 
Peer Reviewed 
 

17 
 
 
 
 
5 
 
 
1 

7* 
5** 
2*** 
 
 
3* 
2*** 
 
1* 

Tower et al., 
2012 
DeBoer et al., 
2013 
Robinson & Ream 
2009 
 

PubMed 
140916 
 
 
140930 
 
141013 

Spouse Abuse 
AND Nurses 
role  
 
 
Spouse Abuse 
AND Nurses 
role AND 
Battered 
Women 

2004-2014 
Engelska  
Svenska 
Ulrich 
1999-2004 
 
1999-2014 
Engelska  
Svenska 
Ulrich 

79 
 
 
 
54 
 
 
38 

46* 
23** 
6*** 
3**** 
50* 
4** 
 
38* 

Merav & 
Idit 2010 
 

 
*Antal exkluderade efter lästa titlar/återkommande i tidigare sökning 
** Antal exkluderade efter lästa abstrakt  
***Antal exkluderade pga låg vetenskaplig kvalite´ 
****Antal exkluderade efter läst artikel och svarande ej mot syfte 
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Urval 

 

Efter att sökningar gjorts med sökordskombinationerna och valda avgränsningar 

genomfördes första artikelurvalet. Författarna läste artiklarnas titlar för samtliga sökträffar 

och om titeln svarade mot litteraturöversiktens syfte lästes abstraktet. De artiklar med ett 

abstrakt svarande mot syftet valdes ut och lästes i sin helhet av båda författarna och de som 

inte var svarande mot syftet exkluderades. Artiklarna som lästs i sin helhet och ansågs ha ett 

relevant innehåll kvalitetsgranskades. 

 

Klassificering och värdering 

Kvalitetsbedömning av utvalda artiklar genomfördes med de bedömningsmallar som 

Carlsson och Eiman (2003) skapat. Bedömningsmallarna anpassades efter 

litteraturöversiktens syfte vilket innebar att; ”patienter med lungcancerdiagnos” ersattes 

med texten: ”antal sjuksköterskor inkluderade i studien”. Artiklarna gavs i 

bedömningsmallarna en poängsumma som sedan räknades om i procent och resulterade i en 

gradering I-III, där grad I avser hög kvalitet och grad III avser låg kvalitet. Det krävdes 80-

100 procent av bedömningsmallens poängsumma för att erhålla grad I. För grad II krävdes 

70-79 procent och för grad III 60-69 procent. Artiklarna med mixad design granskades med 

den kvantitativa och kvalitativa bedömningsmallen. 

 

Etiska överväganden 

De vetenskapliga artiklarnas respektive beskrivningar av etiska överväganden och av 

myndigheter sökta tillstånd, givna godkännanden samt information till deltagarna i de 

studier som utförts har granskats. Författarna har haft som inriktning att vara noggranna, 

objektiva och neutrala vid översättningar av artiklarnas text från engelska till svenska. 

 

Analys 

Artiklar som motsvarade syftet i litteraturstudien och efter kvalitetsbedömningen ansågs 

kunna inkluderas lästes flera gånger för att få en känsla av helheten. Därefter 

sammanfattades artiklarnas resultat i ett eget dokument för att få en bättre översikt av 

studieresultaten. Författarna identifierade och färgmarkerade med olika färger det viktiga i 

textens innehåll, meningsbärande enheter togs ur för att se likheter och skillnader. Texten 

kondenserades och sorterades i kategorier som beskrev innehållet. I texten framkom 

återkommande innehåll med liknande innebörd och denna text sattes samman till tre 
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övergripande teman i resultatet. Analysen som genomfördes i litteraturöversikten 

inspirerades och följde en modell av kvalitativt analysarbete samt processen för analysarbete 

som beskrivs av Friberg (2012, s. 127-129, 133-140). Analysarbetet kan enligt Friberg (2012) 

beskrivas som en rörelse från helheten till delarna och därifrån till en ny helhet.  

 

 

 Tabell 2. Exempel på hur texten har analyserats 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad enhet Underteman Teman 

En sjuksköterska 
uttrycker att hon inte 
hinner följa upp när 
kvinnor lämnar ut att de 
är utsatta för våld i nära 
relation på grund av 
hög arbetsbelastning. 

Hög arbetsbelastning 
leder till bristande 
stöd till kvinnor som 
utsatts våld i nära 
relation. 

Tidsbrist att lyssna 
och ge kvinnan stöd. 

Sjuksköterskors 
arbetssituation. 

Mötet med kvinnorna 
väcker känslor som 
ilska, medlidande, 
samtidigt med en stark 
känsla av ansvar för 
patientens hälsa.  
 

Sjuksköterskor kände 
ilska, medlidande och, 
känsla av ansvar för 
patientens hälsa. 

Ilska, medlidande och 
känsla av 
patientansvar. 
 

Sjuksköterskors 
personliga känslor. 
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Resultat  

I litteraturöversikten beskrivs sjuksköterskors erfarenheter, förhållningsätt och inställning till 

att ställa frågor om våld i nära relation samt emotionella faktorer som påverkar 

sjuksköterskor i möten med våldsutsatta kvinnor. Resultatet består av tre teman och sex 

subteman och presenteras nedan. 

Figur 2, resultatöversikt. 

 

 

Sjuksköterskors arbetsmiljö 
 

Arbetsmiljöns inverkan på mötet med den våldsutsatta kvinnan 

Sjuksköterskor uppgav att alla patienter bör screenas för våld i nära relation oavsett om de 

uppvisar skador eller inte. Sjuksköterskorna ansåg att de hade tillräckligt med tid för att 

utföra screening av patienterna, men då svaret var ja på frågan om utsatthet för våld i nära 

relation fanns det inte tillräckligt med tid att fortsätta samtala om detta. Korta patientmöten 

och tidsbrist gjorde att flera av sjuksköterskorna kände sig otillräckliga. Om kvinnorna 

lämnade ut att de var våldsutsatta var sjuksköterskorna medvetna om att samtalet då krävde 

mer tid och engagemang. Kvinnornas berättelser om våldsutsatthet kunde vara långa och då 

uttryckte sjuksköterskor att de vid hög arbetsbelastning inte hade tiden att lyssna samt att de 

hade svårt att ge en vidare uppföljning till kvinnorna (Robinson & Ream 2009; Tower, Rowe 

& Wallis, 2012).  I en studie svarade sjuksköterskorna att de inte frågade om våld i nära 

relation endast på grund av tidsbrist (Häggblom, Hallberg & Möller, 2005). Sjuksköterskor 

som i sitt arbete tidigare kommit i kontakt med våldsutsatta kvinnor rapporterade i större 

Sjuksköterskors 
arbetsmiljö

Arbetsmiljöns  
inverkan på  mötet 

med den 
våldsutsatta 

kvinnan

Sjuksköterskors 
behov av  

utbildning om våld 
i nära relationer

Sjuksköterskors

förhållningssätt 
gentemot våldsutsatta 

kvinnor

Relation och 
kommunikation 
vid screening av 

våld i en nära 
relation

Identifikation och 
stöd till 

våldsutsatta 
kvinnor

Sjuksköterskors 
erfarenheter av att  

påverkas emotionellt

Känsla av 
frustration och 

hjälplöshet

Attityder hos 
sjuksköterskor
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utsträckning än sjuksköterskor utan tidigare erfarenhet, att de ansåg att korta patientmöten 

var ett hinder för att identifiera denna patientgrupp (Bryant & Spencer 2002).   

  

Arbetsmiljön och lokalerna var ett hinder för att ställa frågor om våld på så sätt att det inte 

fanns utrymmen för att kunna samtala enskilt med den våldsutsatta kvinnan (DeBoer, C. 

Kothari, R. Kothari , Koestner & Rohs 2013). Svårigheter att ställa frågan om våld i nära 

relation beskrevs av sjuksköterskorna då kvinnans partner var närvarande och det 

påpekades att det fanns få utrymmen på arbetsplatsen där samtal kunde genomföras ostört 

(Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen & MacMillan, 2012). 

 

Sjuksköterskors behov av utbildning om våld i nära relationer 

I DeBoer et al.(2013) studie ansåg nästan hälften av sjuksköterskorna att de inte fått adekvat 

utbildning för att känna igen tecken och symptom för våld i nära relation. De ansåg att det 

var mer eller mindre svårt att identifiera våldsutsatta. Liknande svar framkom i fler 

intervjustudier där bristen på utbildning om våld i nära relation i sjuksköterskors 

grundutbildning påtalades och det framkom att sjuksköterskorna aldrig ens talat om våld i 

nära relation under grundutbildningen (Henderson, 2001; Häggblom et al.2005; Merav &Idit 

2010).  

 

Känslan av att inte ha tillräcklig kunskap om våld i nära relation medförde att sjuksköterskor 

i vissa fall medvetet undvek att fråga kvinnan då de var rädda att kränka henne. 

Sjuksköterskorna visste inte heller vilka frågor de skulle ställa, och det fanns även en rädsla 

hos sjuksköterskorna för vilket svar de skulle få. Om kvinnan är eller varit utsatt för våld i 

nära relation visste de inte hur de skulle hantera detta vidare. (Beynon et al, 2012; Tower et 

al., 2012 ).   

 

Det fanns en stor efterfrågan av sjuksköterskorna att få utbildning av sin arbetsgivare i hur 

de skulle ställa frågor till patienter om våld i nära relation (Yonaka,Yoder, Darrow,  & 

Sherck, 2007). Sjuksköterskor önskade få ta del av litteratur samt befintligt 

utbildningsmaterial om våld i nära relation, det ansågs vara arbetsgivarens ansvar att avsätta 

tid till detta för sjuksköterskorna (Beynon et al., 2012).  Att ha möjlighet och tid för 

återkoppling med mer erfarna kollegor kunde möjliggöra att sjuksköterskor kände sig bättre 

rustade inför nästa möte med en våldsutsatt kvinna.  Sjuksköterskor reflekterade över 
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kopplingen mellan brist på utbildning och sitt eget beteende gentemot de våldsutsatta 

kvinnorna och de ansåg att med utbildning hade de förmodligen agerat annorlunda. På 

grund av kunskapsbrist om våld i nära relation kunde de i mötet med den våldsutsatta 

kvinnan välja att närma eller distansera sig. Frånvaron av förberedande utbildning och 

riktlinjer på arbetsplatsen ledde till olikheter i hur kvinnan blev bemött utifrån 

sjuksköterskors individuella erfarenheter (Henderson, 2001). Sjuksköterskorna hade en 

önskan om att fullfölja sin egen förväntan på sjuksköterskerollen, de identifierade den som 

att vara professionell, stödjande, empatisk, agera som patientens advokat samt att vara 

omvårdande. Sjuksköterskorna ansåg att de bör vara objektiva, neutrala samt fördomsfria 

(Henderson, 2001; Woodtli, 2001). 

 

En majoritet av sjuksköterskorna indikerade att kliniska riktlinjer var effektivt när man 

screenade för könsrelaterat våld (Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2008). Sjuksköterskor 

uttalade att de var ovetande om det fanns rutiner och policys på deras arbetsplats gällande 

våld i nära relation (Robinson & Ream, 2009). De sjuksköterskor som hade fått fortbildning 

om våld i nära relation ansåg sig kunna identifiera utsatta kvinnor och de anmälde våldet i 

större utsträckning till polisen. De sjuksköterskor som fått utbildning var insatta i och visade 

förståelse för svårigheterna för kvinnan att lämna sin partner. Dessa sjuksköterskor hade 

också större kunskap om riktlinjer och rutiner samt de kände sig trygga i mottagandet och 

behandlingen av kvinnor utsatta för våld i nära relation (Häggblom et al, 2005; Bryant & 

Spencer, 2002 ).  

Sjuksköterskors förhållningssätt gentemot den våldsutsatta kvinnan 
 

Relation och kommunikation vid screening av våld i en nära relation 

Sjuksköterskor svarade på frågan om screening att de endast screenade utvalda patienter. 

Dessa svar kunde indikera att sjuksköterskorna endast ställde frågan om våld i nära relation 

till kvinnor som hade uppenbara tecken på att ha blivit utsatta för våld enligt Yonaka et al 

(2007). Sjuksköterskor angav att screenande frågor ställdes då misstanke väcktes utifrån 

skadans allvar hos den våldsutsatta kvinnan (Häggblom et al., 2005). Misstanken om 

våldsutsatthet förstärktes om den medföljande partnern uppträdde dominant (Robinson & 

Ream, 2009). När sjuksköterskorna hade byggt upp en relation till den våldsutsatta kvinnan 

baserat på förtroende, ansåg de att det var kvinnans ansvar att berätta om sin situation. Om 

kvinnan var öppen med att hon var utsatt för våld i nära relation kände sjuksköterskorna sig 
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bekväma med att bemöta kvinnan. Sjuksköterskor uttalade att kvinnan aktivt måste be om 

hjälp och att de då vidtog åtgärder för att stödja kvinnan. En sjuksköterska uttalade: ”I think 

they´ve got to request the help. If they requested the help then we would pursue it and the social work 

aspect. But as regards, from our professional point of view, delving into their situations-no.” 

(Henderson, (2001), s.1290). 

  

Identifikation och stöd till våldsutsatta kvinnor 

Att visa respekt för den våldsutsattas känslor och respektera de beslut kvinnan fattade 

angående sin livssituation ansågs viktigt. Flera sjuksköterskor var medvetna om att även om 

de kunde erbjuda stöd för en trygg tillvaro hade den våldsutsatta kvinnan rätt att neka till 

hjälpen. Sjuksköterskor ansåg att fokus i arbetet var att ge den våldsutsatta kvinnan hjälp, 

och med hjälp menade de att kunna identifiera våldsutsatthet, tillhandahålla information, 

kunskap, stöd och speciellt trygghet. En sjuksköterska uttalade gällande mötet med den 

våldsutsatta kvinnan att man bör se kvinnan som: ” a unique individual in a unique situation 

with a unique set of problems.”  (Woodtli, 2001, s. 349). Sjuksköterskor ansåg det vara viktigt att 

kunna erbjuda möjlighet till att samtala om våldsutsatthet (Svavarsdottir & Orlygsdottir, 

2008 ). Att hjälpa våldsutsatta kvinnor bidrog till att flera sjuksköterskor rapporterade 

känslor av framgång och att ha lyckats relatera till effektiv screening och åtgärder mot våld i 

nära relation. En sjuksköterska menade att även om screeningen kanske inte gav omedelbara 

resultat, kunde den i framtiden ha framgång och hon uttryckte: ” At least adress it. Maybe this 

time nothing´s done. Maybe the next time it might help.” (Robinson & Ream, (2009), s. 574).  

 

Sjuksköterskors erfarenheter av att påverkas emotionellt 
 

Känsla av frustration och hjälplöshet 

Frustration beskrevs av sjuksköterskor då kvinnor som berättat om utsatthet för våld i nära 

relation stannade kvar hos eller gick tillbaka till den misshandlande partnern, detta speciellt 

då sjuksköterskorna hade lagt ner stor ansträngning i att utveckla en relation till kvinnan. 

Sjuksköterskor angav även att kvinnans initiativlöshet till att anmäla eller lämna partnern 

gav dem känslor av hjälplöshet samt att de blev förvirrade och stod oförstående inför ett 

sådant beteende. Denna känsla av frustration hos sjuksköterskor kunde resultera i att de 

beslutade att inte utföra screening för våld i nära relation (Beynon et al., 2012; Merav & Idit, 

2010; Robinson & Ream, 2009). Sjuksköterskor beskrev i en studie av Glodblatt (2009) att de 
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blev påverkade av de våldsutsatta kvinnornas situation och det blev svårt att särskilja 

personliga och professionella känslor. Tankar efter mötet med de våldsutsatta kvinnorna 

fanns hos sjuksköterskorna även på fritiden. I mötet med den våldsutsatta kvinnan väcktes 

känslor som ilska och medlidande och samtidig en känsla av ansvar för patientens hälsa.  

Det var svårt för sjuksköterskorna att distansera sig från kvinnans erfarenheter av våldet. 

Sjuksköterskor identifierade sig med kvinnan och hennes utsatta situation, frustration samt 

hjälplöshet.   

 

Attityder hos sjuksköterskor 

Det var viktigt för sjuksköterskorna att kunna tro på patienten, vilket de i flera fall inte ansåg 

sig kunna göra i mötet med våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskorna upplevde att de 

våldsutsatta kvinnorna tenderade att överdriva och ljuga och på frågan om våld i nära 

relation skulle de ändå bara neka (Goldblatt, 2009). Flera sjuksköterskor kommenterade att 

de inte frågade kvinnor om våld i nära relation då de ansåg att de ändå inte fick ett korrekt 

svar, kvinnorna ville inte erkänna våldet och några sjuksköterskor hade policyn; fråga inte, 

tala inte om. Trots sjuksköterskors misstro var inställningen ändå att vilja hjälpa kvinnorna 

och sympati visades genom att tycka synd om dem samt påtala att det inte var kvinnans fel 

att hon befann sig i en våldsam relation (Tower et al., 2012 ). Sjuksköterskor rapporterade att 

de sätter tydliga gränser för att medvetet undvika personligt engagemang. De ansåg inte att 

en misshandlad kvinna är sjuksköterskornas ansvar. Genom att konsekvent negligera 

omvårdnadssidan av sitt arbete visade sjuksköterskorna att de avstod den känslosamma och 

vårdande delen av yrket. Sjuksköterskorna utförde endast medicinsk-tekniska uppgifter och 

då fullföljde sjuksköterskan sitt mål- att skydda sig själv från påverkan som ger oro och att 

undvika känslan av hjälplöshet (Goldblatt, 2009). 

  

Sjuksköterskor ansåg att kvinnan som blivit utsatt för våld i nära relation tillåter det genom 

att hon själv troligtvis är uppväxt i en familj där våld anses normalt. Även om kvinnan skulle 

lämna sin partner så trodde sjuksköterskorna att kvinnan skulle söka sig till en ny våldsam 

partner (Henderson, 2001). I en studie med 156 deltagande sjuksköterskor rapporterade 97 %  

att även kvinnor i de högre samhällsskikten var utsatta för våld i nära relation (De boer et al., 

2013).  

 I en studie av Robinson och Ream (2009) framkom att manliga sjuksköterskor uttryckte en 

känsla av att vara mer bekväma med att vårda kroppsliga skador hos våldsutsatta kvinnor än 
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att hantera de emotionella aspekterna. De manliga sjuksköterskorna uttryckte även att 

kvinnorna tenderade att tala mer öppet och att de öppnade upp sig mer för kvinnliga 

sjuksköterskor om det var en man som skadat henne. 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens artiklar innehåller studier av sjuksköterskors erfarenheter, utbildning, 

kunskaper och hur sjuksköterskor påverkas av möten med kvinnor som utsatts för våld i 

nära relation. Ett aktivt val för att begränsa litteraturöversikten gjordes genom att endast 

studera våldsutsatta kvinnor och således valdes män, barn, samkönade relationer och utsatta 

grupper bort.  Tidsbegränsningen av artiklar publicerade de senaste 10 åren valdes vid första 

sökningen för att få den mest aktuella forskningen. Avgränsningen i tid bestämdes även 

utifrån den generella litteraturgenomgången då det framkom att våld mot kvinnor länge 

uppmärksammats endast som en hälsofråga. År 2007 konstaterade Socialstyrelsen att våld 

mot kvinnor är ett juridiskt, socialt, ekonomiskt samt hälso- och jämställdhetsproblem 

(Heimer, Björck & Kunosson, 2014). En andra artikelsökning med utökad tidsbegränsning till 

sammantaget 15 år gjordes för att öka antalet artiklar men det tillkom endast ett fåtal 

relevanta artiklar varav flera redan tagits med i första urvalet. 

 

 De sökord som användes beskrev sjuksköterskors roll, arbetsmönster, attityder, relation till 

patienter och partner relaterat våld. Flera olika sökkombinationer testades och för att utöka 

antal artiklar till sökresultatet samt för att syftet inriktades mot kvinnor gjordes ytterligare 

sökningar med tillägg av sökorden; Women och Battered women. Dessa sökresultat gav 

endast tidigare återkommande utvalda artiklar och inga relevanta artiklar tillkom. Svagheter 

är åldersbegränsningen som kunnat resultera i fler artiklar om åldersintervallet utökats 

ytterligare. Fler försök att finna fram ytterligare sökord eller fritextsökningar hade möjligen 

också kunnat tillföra fler artiklar. Artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall och det stärker den vetenskapliga kvaliteten i resultat att endast artiklar 

med gradering I och II inkluderats. Artiklarna med mixad kvalitativ och kvantitativ design 

granskades med bedömningsmallen för kvantitativa artiklar och mallen för kvalitativa 

artiklar. De utvalda vetenskapliga artiklarna har skrivits i olika delar av världen, vilket ger 

en bredd av studier av sjuksköterskors erfarenheter och stärker resultatet. I några av de 

inkluderade artiklarna deltog olika yrkesgrupper men de meningar och stycken som 
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användes till denna litteraturöversikt innehöll enbart svar från allmänsjuksköterskors 

perspektiv. Artiklarna som inkluderats i resultatet var kvalitativa, kvantitativa och med 

mixed design. Enligt Friberg (2012, s.133) kan såväl kvantitativ och kvalitativ forskning ingå i 

analysen för att ta reda på befintlig forskning, få en uppfattning om vad som studerats, vilka 

metoder och teoretiska utgångspunkter som använts. Båda författarna av litteraturöversikten 

har granskat artiklarnas innehåll, genomfört kvalitetsbedömningen, och tillsammans tagit ut 

meningsenheter som sedan kategoriserats och bildat teman. Noggrannhet av översättningar 

från engelska till svenska har eftersträvats. Artiklarna har granskats objektivt av författarna 

som varit medvetna om att förförståelse hos dem kan ha betydelse och vara en svaghet då 

risken finns att artiklar som bekräftar upplevda erfarenheter väljs ut. 

 Under analysarbetet framträdde tre teman och sex subteman. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturöversikten har visat att sjuksköterskorna insåg vikten av att utföra 

screening av våld i nära relation och flera hinder i arbetssituationen uppmärksammades. 

Arbetssituationen medförde att den tid som sjuksköterskor hade för patientmöten var 

begränsad. Flera sjuksköterskor svarade att de var medvetna om att mötet med en kvinna 

som berättar om våldsutsatthet skulle ta längre tid. Av denna orsak fanns det sjuksköterskor 

som medvetet inte frågade om våld i nära relation. Kvinnor utsatta för våld i nära relation 

kan påträffas överallt inom hälso- och sjukvården och de kan söka för eller uppvisa 

symptom som sjuksköterskan inte direkt kopplar till våldsutsatthet. Författarna anser att det 

i sjuksköterskors arbetssituation bör finnas möjligheter för att kunna ge en god och säker 

vård till våldsutsatta kvinnor. 

 

Resultatet visar i likhet med Häggblom och Möllers (2006) studie att lokalernas utformning 

och bristen på utrymme för att kunna samtala enskilt kan vara ett hinder till att kunna skapa 

ett bra möte med våldsutsatta patienter. Detta är något som författarna själva har erfarenhet 

av från arbetsplatsen på akutmottagning där det är svårt att på ett respektfullt sätt ställa 

detaljerade frågor om våld i en öppen vårdmiljö och där flera människor vistas samtidigt.  

 

Enligt resultatet uppgav flera sjuksköterskor att de inte fått utbildning om våld i nära 

relationer vare sig i grundutbildningen eller via sin arbetsplats. Detta visar att otillräcklig 

utbildning kan leda till en okunskap och osäkerhet hos sjuksköterskan i mötet av 
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våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskorna hade en egen förväntan om hur de utifrån 

yrkesrollen skulle bemöta kvinnor utsatta för våld. En motsättning framkom i resultatet då 

sjuksköterskornas egna attityder gentemot de våldsutsatta kvinnorna många gånger inte 

stämde överens med dessa tankar. Detta belyser vikten av att medvetandegöra attityder som 

finns hos sjuksköterskor, ett bra möte kan vara avgörande för om kvinnorna känner 

förtroende till att berätta om utsatthet för våld i nära relation. Följderna av bristande 

kunskap kan göra att sjuksköterskorna inte ställer frågan och har svårt att ge den hjälp och 

det stöd som våldsutsatta kvinnor behöver. Vården utförs då inte adekvat samt strider mot 

Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763,§2) då vården inte ges på lika villkor. Enligt 

Heimer (2014) krävs det vårdprogram, handlingsplaner och rutiner som antagits och 

implementerats för att personalen tryggt ska kunna ställa frågor om våld och ha tid att 

hantera svaret. Våldsutsatta kvinnors möten med vården sker ofta i en tidspressad situation 

vilket ställer krav på tydlig ansvarsfördelning. I den elektroniska journalen finns möjligheter 

att lägga in vårdprogram och rutiner samt sökordet våldsutsatthet, vilket underlättar för 

personalen.  

 

Sjuksköterskorna ansåg att de kunde se vilka kvinnor som kunde misstänkas vara utsatt för 

våld i nära relation genom olika tecken kvinnorna uppvisade. Detta anser vi tyder på att 

sjuksköterskorna har bristfällig kunskap om att kvinnor utsatta för våld i nära relation söker 

för många olika symptom. I en studie av Wong och Mellor (2014) rapporteras att 

våldsutsattas hälsa kan påverkas både akut och långsiktigt av att ha varit utsatt för våld i 

nära relation. Frakturer, rivsår, skallskador, minnesförlust, gynekologiska problem, kroniska 

smärttillstånd, depressioner, PSTD och självmordsförsök är exempel på sjukdomstillstånd 

som anges kan förekomma hos våldsutsatta kvinnor.  

 

Författarna anser att den vård som erbjuds till den våldsutsatta kvinnan inte bör vara 

avgörande av sjuksköterskans individuella kunskap och attityder. För att minska risken för 

detta behövs riktlinjer och skriftliga vårdprogram på arbetsplatsen samt kontinuerlig 

utbildning för sjuksköterskor. Arbetsgivaren bör avsätta regelbundna tillfällen för 

sjuksköterskor att kunna samtala, diskutera och utbyta erfarenheter. De sjuksköterskor som 

på arbetsplatsen oftare kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor kan även behöva stöd 

genom handledning av en mer professionellt kunnig yrkesverksam person gällande våld i 

nära relation. 
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Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskor i flera fall har attityder som påverkar 

mötet negativt med den våldsutsatta kvinnan. Enligt Corbally (2001) kan sjuksköterskors 

attityder gentemot den våldsutsatta kvinnan kan spela en avgörande roll i screeningen och 

omvårdnaden. Travelbees (2014) åsikt var att sjuksköterskan måste se till den andra 

människans unika situation och inte bör vara den som ska tala om hur den andra ska göra 

eller tycka synd om, då detta tenderar att skapa ett hierarkiskt förhållande.  

 

Att undvika personlig påverkan av egna känslor kunde för vissa sjuksköterskor vara ett mål. 

De valde att distansera sig och endast fokusera på de fysiska skadorna som patienten 

uppvisade, orsaken till dessa ville sjuksköterskorna inte veta. Sjuksköterskor uttalade också 

att det var kvinnans ansvar att berätta om sin situation och uttalade att kvinnan aktivt måste 

be om hjälp i sin livssituation och att de då vidtog åtgärder för att stödja kvinnan. För att 

kvinnan ska kunna vara delaktig och ha inflytande över sin egen hälsa, vård och behandling, 

krävs att sjuksköterskan har kunskap, förståelse och insikt. Enligt Travelbee (2014, s. 213) är 

patienten expert på sina egna upplevelser i en situation präglad av ömsesidig förståelse och 

kontakt ser sjuksköterskan och patienten varandra utifrån perspektivet människa till 

människa. De två människorna kan samverka med varandra utan behov av distanserande 

handlingar. Den andra människans personlighet upplevs på det sättet den ger uttryck för 

och handlingar kan värdesättas utan hinder. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att visa respekt för den 

våldsutsattas känslor och besluten kvinnan fattade angående sin livssituation. 

Sjuksköterskorna var medvetna om att kvinnan hade rätt att neka till den hjälp som 

sjuksköterskorna erbjöd. Att undersöka vilka attityder och inställningar som sjuksköterskor 

har är viktiga steg till förändring i bemötande av kvinnor som utsatts för våld och för att 

kunna minska mörkertalet bland våldsutsatta kvinnor. 

Sjuksköterskor hade det svårt att hantera sina känslor och funderingar efter att ha varit i 

kontakt med en våldsutsatt kvinna (Häggblom & Möller, 2006). Flera sjuksköterskor 

upplevde att de distanserade sig för att skydda sig själva. Travelbee (2014) lägger tyngd på 

att i mötet med en annan individ är förutsättningen för att det ska resultera i ett gott möte att 

individerna möts som jämlikar. Sjuksköterskor har behov av att ventilera den påverkan som 

upplevs i mötet med den våldsutsatta kvinnan. De sjuksköterskor som angav att de blev 

påverkade av den våldsutsatta kvinnans berättelse/ situation hade kunnat få stöd av att 
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samtala med andra kollegor. Taylor, Bradbury-Jones, Kroll och Duncan (2013) studie belyser 

att det är genom att prata med andra samt att uppleva stöttning som bördan kan kännas 

lättare.  

 

Slutsats 

Litteraturöversikten visar på betydelsen av att öka kunskapen om att kvinnor som utsatts för 

våld i nära relation söker för flera olika symptom och hos flera olika vårdinstanser. Få 

kvinnor berättar själva utan uppmaning om våldsutsatthet, vilket gör att screening är viktigt. 

De största hindren för sjuksköterskor med att identifiera och på ett bra sätt möta patienter 

utsatta för våld i nära relation är otillräcklig tid, bristande kunskap och utbildning. Otydliga 

rutiner och frånvaro av eller ingen kännedom om handlingsplaner är också ett stort problem. 

Att aktuella rutiner och handlingsplaner är implementerade på arbetsplatsen och är enkla att 

använda är en förutsättning för att arbetet med att uppmärksamma kvinnor utsatta för våld i 

nära relation blir bästa möjliga. Utbildning för sjuksköterskor om våld i nära relation bör 

introduceras redan i grundutbildningen och vara ett ämne som återkommer genom hela 

utbildningen. Medvetenhet om sjuksköterskors attityder och förhållningsätt är viktigt för att 

kunna förbättra i möten, hjälp och stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relation.  

 

Eftersom screening av patienter för våld i nära relation är ett aktuellt ämne och införs inom 

flera vårdinstanser så vore en uppföljning och utvärdering av detta intressant i vidare 

forskningsstudier. Detta kan öka kunskapen och förbättra förutsättningarna för att 

identifiera patienter som utsatts för våld i nära relation. 
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kommun- 
anställda  
 
 
17% bortfall 
 
91,5% 
kvinnor 
 
8,5% män 
 

Deskriptiv 
studie 
analys 
 
Medelvärde 
och 
standard 
avvikelse. 
 
 
Pearson och 
Sperman 
correlation  
test 
 
 
 

Sjuksköterskorna  
var väl medvetna 
om våld i nära  
relation och 
förstod vikten av 
att identifiera 
våldsutsatta. 
En tredjedel av 
sjuksköterskorna 
frågade om våld. 
Hälften svarade 
att det fanns 
riktlinjer. 
 
 
  

Grad I: 82% 



 

 

 

Robinson & 
Ream 
(2009) 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att identifiera 
hur 
sjuksköterskor 
screenar våld i 
nära relation, 
vilka är 
hindren, hur 
upplever 
sjuksköterskorn
a effektiviteten i 
screening, vilka 
resurser behövs 
och finns 
tillgängliga. 
Hur upplever 
sjuksköterskorn
a den 
våldsutsatta och 
sin roll i 
vårdandet. 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 
Femenologis
k 
 
Strukturerad 
intervju med 
öppna frågor.  
 
 

13 
Sjukskötersk
or 
i 
akutsjukvård 
 
8 kvinnor 
5 män 
 
 
 
 

Deskriptiv 
statistik 
 
7- stegs 
metod av 
dataanalys 
av Colaizzi 
 
 
 

Sjuksköterskor 
influeras av 
stereotypa 
uppfattningar 
och myter, dessa 
påverkar i beslut 
om screening för 
våld i nära 
relation. 
Sjuksköterskor 
ansåg 
screeningen ej 
nödvändig, flera 
var ej medvetna 
om skrivna 
policys. 
Utbildning 
önskades. 
Manliga 
sjuksköterskorna 
ansåg att kön 
spelade roll för 
kvinnors vilja att 
berätta och att de 
lättare berättade 
för en annan 
kvinna. 

Grad I: 80% 
 

Svavarsdotti
r 
& 
Orlygsdottir 
(2008) 
Island 
 

Att identifiera 
förekomst av 
våld i nära 
relation hos 
kvinnor som 
söker sjukvård 
och utvärdera 
användande av 
riktlinjer. 

Kvalitativ 
och  
Kvantitativ 
 
Tvärsnitts- 
studie 
 
Enkät & semi 
strukturerad
e 
intervjuer, 
öppna frågor. 
 

14 
Sjukskötersk
or  
  
10 
barnmorskor 
 
(208 kvinnor) 
 
 

Deskriptiv 
statistik, 
data 
analyserad 
med 
beräkning 
av 
medelvärde
n 

Sjuksköterskorna 
fick prova 
riktlinjer som de 
ansåg var till stor 
hjälp för att 
uppmärksamma 
våld i nära 
relation och 
överkomma egna 
hinder i mötet 
med våldsutsatta 
kvinnor. 

Grad I: 80% 

 
 
Författare 
År  
Land 

Studiesyfte Design Deltagare 
och bortfall 

Analys/ 
Metod 

Huvudresultat Vetenskaplig 
kvalitet  

Tower et al, 
(2012) 
Australien 

Att undersöka 
erfarenheter hos 
sjuksköterskor 

Kvalitativ 
 

12 
Sjukskötersk
or  

Narrativ 
analys 
teknik 

Sjuksköterskor 
uttryckte att de 
var dåligt 

Grad I: 80% 



 

 

 

som vårdar 
kvinnor som 
upplevt våld i 
nära relationer 
och använda 
dessa data för 
att utveckla 
sjuksköterskors 
kunskap om 
hälsobehov hos 
våldsutsatta 
kvinnor. 

Andra delen 
i en tvåstegs 
Studie. 
 
Två guidade  
Intervjuer. 

 
9 
sjukhusanstäl
lda, 
 
3 kommun 
anställda. 
 
 

 
Transkri- 
berade  
intervjudata
. 

förberedda för att 
effektivt bemöta 
våldsutsatta 
kvinnor samt 
kände de sig ofta 
maktlösa och 
förlitade sig på 
andra 
professioner. 
Flera faktorer 
som påverkar 
sjuksköterskorna 
framkom. 

Yonaka et al, 
(2007) 
USA 

Att identifiera 
potentiella 
hinder och 
värderingar 
samt attityder 
hos akut 
sjuksköterskor 
vid screening av 
patienter för 
våld i nära 
relation samt 
bedömning av 
kunskap och 
utbildningsbeho
v. 

Kvantitativ 
Enkäter.  
 
Självärderan
de 
frågor. 
 
JA och Nej, 
frågor. 
 

33 
Sjukskötersk
or 
i 
akutsjukvård 
 
88% kvinnor 
 
12% män  
 
 

Non 
experimenta
l 
 
Non 
parametric  
analysmeto
d 
 
Likertskala 
1-5 poäng 

Sjuksköterskor i 
akutsjukvård, 
spelar en 
huvudroll i 
screening för våld 
i nära relation. De 
har god insikt i 
problemet men 
behöver mer 
utbildning. 
Värderingar och 
attityder beskrivs 
samt hinder för 
screening. 
  

Grad II: 75% 

Woodtli 
(2001) 
Canada 
 
 
 

Att undersöka 
och beskriva 
sjuksköterskors 
attityd gentemot 
våldsutsatta och 
våldsutövare av 
våld i nära 
relation. 

Kvalitativ 
Intervjuer, 
Öppna frågor 
 
 
 

11 
Sjukskötersk
or 
1socialarbeta
re 
1st kurator 
 
10 kvinnor 
2 män 
 

Transkri-
berad och 
jämförande, 
sambedömd 
analys 
 

Sjuksköterskorna 
beskrev vad som 
påverkade deras 
personliga attityd 
och 
sjuksköterskors 
roll i möten med 
våldsutsatta 
kvinnor. Mer 
utbildning, 
kunskap samt 
diskussioner om 
värderingar och 
fördomar 
angående 
våldsutsatta 
skulle underlätta 
sjuksköterskornas 
arbete. 

Grad I: 80% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


