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ABSTRAKT 
                                                                                    
Bakgrund: Våld i nära relationer var ett globalt folkhälsoproblem. Drygt fyra av fem 
kvinnor i Sverige har upplevt någon typ av våld. Dessa kvinnor upplevde ofta skam i 
kontakten med sjukvården där sjuksköterskor upplevts dömande och respektlösa. 
Sjuksköterskor har en viktig roll i mötet och identifieringen av våldsutsatta kvinnor. Syfte: 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av omvårdnaden kring kvinnor utsatta 
för våld i nära relationer. Metod: Litteraturöversikt med elva vetenskapliga artiklar sökta i 
databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna har kvalitetsgranskats, analyserats och 
sammanställts till ett resultat. Resultat: Mötet med våldsutsatta kvinnor gav sjuksköterskor 
varierande reaktioner som frustration och maktlöshet. Vissa hade svårt att sätta 
professionella gränser. Mörkertalet var stort och kunde bero på skam hos kvinnan. Stor 
efterfrågan på bättre arbetsrutiner, utbildning och resurser. Vissa sjuksköterskor frågade 
aldrig om våld, andra ansåg det obligatoriskt. De betonade vikten av stöd och samarbete 
mellan professioner i vårdkedjan. Diskussion: Sjuksköterskors utbildningsnivå av 
omvårdnaden kring våldsutsatta kvinnor var låg. Detta ingick inte i grundutbildningen trots 
att kunskap kunde leda till förbättrad omvårdnad av kvinnan. Slutsats: Sjuksköterskor 
upplevde omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor som svår och behovet av ytterligare 
utbildning, arbetsrutiner och resurser var stor.  
                                                                                                         
Nyckelord: Kvinnor, Litteraturöversikt, Omvårdnad, Sjuksköterskans upplevelser, Våld i 
nära relationer 
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BAKGRUND 

Definitioner 

Definitionen av våld kan förklaras som både psykiskt, fysiskt, sexuellt våld samt social 

isolering. Upplevelser av till exempel knuffar, slag, sparkar, våldtäkt eller muntliga hot kan 

förekomma enskilt eller i kombination. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av 

handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott (Socialstyrelsen, u.å., a). 

På socialstyrelsens termbank (Socialstyrelsen, u.å., b) definieras närstående som en person 

som den enskilde anser sig ha en nära relation till.  

 

Förekomst 

Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Sett till världens alla kvinnor har i 

genomsnitt nästan var tredje kvinna som är eller har varit i nära relationer, upplevt fysiskt 

eller sexuellt våld. I Europa bedöms siffran ligga på 25 % (World Health Organization 

[WHO], 2010). Nationellt centrum för kvinnofrid, [NCK] (2014:1) räknar med att fyra av fem 

undersökta kvinnor i Sverige blivit utsatt för någon typ av fysiskt, psykiskt eller sexuellt 

våld och förekomsten var högre hos kvinnor under 18år. Vidare visade det sig att nästan var 

sjunde kvinna någon gång hade utsatts för fysiskt våld där partnern var förövaren, vilket 

innebär omräknat till befolkningsnivå omkring 468 000 kvinnor. Mellan åren 2011-2012 hade 

knappt 60 000 kvinnor blivit utsatta för fysiskt våld av aktuell partner. Totalt hade var femte 

kvinna blivit utsatt för psykiskt våld av sin partner, omräknat till befolkningsnivå innebär 

det 160 000 mellan våren 2011 – våren 2012. Nästan varannan kvinna hade utsatts för 

sexuellt våld inklusive trakasserier där partnern var i förövaren i 5 % utav fallen. Totalt sett 

hade 5-10 % sökt professionell hjälp medan 5 % anmält händelsen till polisen.  

 

De årliga kostnaderna för våldsutsatthet mot kvinnor ligger för hälso- och sjukvård och 

samhället högt (NCK, 2014:1). Socialstyrelsen (2006) beräknar att samhällsekonomiska 

kostnaderna uppskattas till omkring 2,7 – 3,3 miljarder kronor per år. NCK (2014:1) menar 

därför att stora vinster för livskvalitet och ekonomi skulle kunna göras om våldet mot 

kvinnor i nära relationer minskade. Vidare menar NCK (2010:4) att det är viktigt att 

sjuksköterskor frågar kvinnan om våld, genom att fråga visar man att våldsutsatthet är ett 

hälsoproblem, att samhället inte kan acceptera att någon utsatts för förtryck och våld samt 

att det finns kompetens och beredskap inom hälso- och sjukvården att hantera problemet 

och hjälpa patienten.  
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Teoretisk referensram 

Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori ligger fokus på mellanmänsklighet, där en 

förståelse mellan patient och sjuksköterska är av högsta intresse. Travelbee menar att alla 

människor är unika där sjuksköterskans uppgift bland annat är att se till patientens 

upplevelse av sjukdom och lidande istället för själva diagnosen. Hon suddar ut rollerna 

sjuksköterska och patient och ser till individen, där de kan tala med varandra som 

människor och generaliserar aldrig. Teorins fem viktigaste element är människan som 

individ och dennes relationer, lidande, kommunikation och mening med livet (Kirkevold 

2000, s.130-132). 

 

Kvinnans upplevelser 

I en studie gjord av Reisenhofer och Seibold (2012) framkom det att kvinnor som utsatts för 

våld i nära relationer ofta känner skuld och isolerade från omvärlden. Av de sju kvinnor 

som blivit intervjuade kände alla sig vid något tillfälle skyldiga till våldet. Två av dem hade 

även suicidala tankar och alla kände otillräcklighet där de själva inte ansåg sig vara 

älskvärda eller förtjänade respekt. Detta framkommer också i en kinesisk studie av Loke, 

Wan och Hayter (2012) där sju av nio kvinnor beskriver hur de upplever stor skam av våldet 

och två av dem stannade hellre hemma för att slippa förklara för andra personer vart de fått 

sina blåmärken ifrån. Även fem av de kinesiska kvinnorna beskriver sig själva som icke 

älskvärda och fyra har tänkt eller försökt avsluta sitt liv.  

 

De deltagande kvinnorna Belinda och Anna i studien, jämför livet som våldsutsatt kvinna i 

nära relationer med cancer, där båda är dödliga. Enda skillnaden var kontakten med vården 

och Belinda berättar "När du har cancer tenderar sjuksköterskorna göra mycket mer för att hjälpa 

dig... medan de behandlar kvinnor som utsatts för våld i nära relationer med inställningen: varför 

stannar du? varför har du fått dig själv inblandad?" (Reisenhofer & Seibold, 2012, s.258).  

 

Mytbildningarna kring våld i nära relationer bidrar till att skulden av våldet skulle ligga på 

kvinnan som stannar kvar i relationen och att det skulle vara hennes beteende som var 

orsaken till misshandeln. Även hos familj och vänner samt i sjukvården förekommer detta 

tankesätt. I mötet med sjukvården upplevde fem av kvinnorna bemötandet som både 

respektlöst, kallt och med dömande kommentarer och blickar. De har även upplevt att 

sjukvårdpersonal bemött dem som att de skulle ha drabbats utav sjukdom och blundat för 

den egentliga sanningen. Sjukvårdspersonal har av kvinnorna beskrivits som respektlösa 
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där en del av dem hade normaliserat och minimerat de övergrepp offren blivit utsatta för. 

Detta ledde till sist att kvinnorna inte vågat vara ärlig inför någon, inte ens för 

sjukvårdspersonalen. En genomgående önskan fanns bland kvinnorna - att mötas av en 

sjuksköterska som till exempel höll deras hand och lyssnade på deras upplevelser, var 

empatisk och förstående (Reisenhofer & Seibold, 2012). 

 

Sjuksköterskans ansvar   

I socialstyrelsens (2005)  kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor föreskrivs 

det att sjuksköterskan ska kunna visa omsorg, respekt och värna om patientens integritet 

och värdighet. Vidare framkommer de att sjuksköterskor ska förebygga hälsorisker och 

kunna hantera känsliga uppgifter korrekt och med varsamhet. Sjuksköterskor ska även 

kunna hantera situationer där våld, hot om våld eller skada föreligger. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS nr 1982:763), 2§, beskrivs även kravet på god vård där patienters 

behov av trygghet och säkerhet ska uppfyllas. Vården ska bygga på respekt och den ska 

främja goda kontakter mellan patient och sjukvårdspersonal. Enligt författarna är det därför 

av största vikt att sjuksköterskor ställer frågan om våld i nära relationer i mötet med 

kvinnan för möjlighet att uppfylla detta krav på god vård. I socialtjänstlagen (SOL, SFS nr 

2001:453), kap 5 11§, framkommer det att socialnämnden särskilt ska beakta kvinnor som är 

eller har blivit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående och kan vara i behov av 

stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ska också beakta barn som 

bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående. De ansvarar för att barnet 

ska få det stöd och hjälp som barnet behöver. 

 

Problemformulering 

Våld mot kvinnor i nära relationer kan leda till både långa och kortsiktiga hälsoproblem. Till 

exempel kan kvinnan drabbas av depressioner, posttraumatisk stress och sömnsvårigheter. 

Våldet kan även leda till självmordsförsök och mord (WHO, 2014). Enligt författarna har 

sjukvården därför ett stort ansvar att minimera våldet mot kvinnor som påverkar hälsan 

negativt. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att titta på sjuksköterskors upplevelser 

av mötet med de våldsutsatta kvinnorna för att öka medvetenheten om problemet samt 

kunskap om vad som påverkar och hindrar identifikationen. Kanske kan det också leda till 

att strategier och riktlinjer anpassade för mötet med kvinnan och identifieringen i framtiden. 

 
SYFTE 
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Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av omvårdnaden kring kvinnor utsatta 

för våld i nära relationer.     

 

METOD 

Design 

Metoden som använts är litteraturöversikt vilket enligt Friberg (2012, s.133-134) innebär en 

sammanställning av tidigare forskning över ett valt problemområde eller ämne. Det syftar 

till att ge en översikt över kunskapsläget genom ett strukturerat arbetssätt. Litteraturen 

valdes ut systematiskt för att sedan kvalitetsgranskas och sammanställas vilket resulterar i 

en litteraturöversikt.      

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i arbetet skulle artiklarna vara skrivna på svenska eller engelska och 

publicerade efter år 2005. Att engelska och svenska valdes beror på att författarna behärskar 

dessa språk. De skulle även vara vetenskapligt granskade och kunde vara av både kvalitativ 

eller kvantitativ design. Våldsutsatta kvinnor under 18år exkluderades. Artiklarna kunde 

vara gjorda vart som helst i världen för att inkluderas i litteraturöversikten och måste vara 

skrivna i ett sjuksköterskeperspektiv.  

 
Litteratursökning 

Sökningar av vetenskapliga artiklar gjordes i två steg. I första steget gjordes övergripande 

fritextsökningar i PubMed, Cinahl och PsycInfo för att undersöka om ämnet var relevant 

samt att antalet artiklar var tillräckligt. Genom att hitta lämpliga MeSH-termer samt 

headings i databaserna som relaterar till syftet startade sökningarna med de 

informationsbärande orden i syftet - sjuksköterskans upplevelse (experience), omvårdnad 

(nurse), kvinnor (women), våld (violence) och närstående (intimate partner violence, 

spouse). I PsycInfo hittades inga relevanta artiklar och databasen valdes bort. I andra steget 

valdes tillämpliga MeSH-termer i PubMed och headings i Cinahl (tabell 1) och dessa termer 

användes sedan i olika kombinationer (tabell 2).  

 
Tabell 1. Översikt av sökord, gjord 2015-03-11. 
Cinahl Headings PubMed MeSH 
(MH “Nurse Attitudes”) "Nurse's Role"[Mesh] 
(MH “Intimate Partner 
Violence”) 

"Spouse Abuse"[Mesh] 

(MH “Domestic Violence”)  "Domestic Violence"[Mesh] 
(MH “Battered Women”)  "Battered Women"[Mesh] 
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Nurse (fritext) "Nurse-Patient 
Relations"[Mesh] 

Experience (fritext) "Violence"[Mesh] 
 Women (fritext) 
 
Tabell. 2. Översikt av litteratursökning, tabell sammanställd 2015-02-26. 

Databas, 
datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal 
förkastade 

Inkluderade till 
resultat 

Cinahl, 
150202 

(MH “Intimate 
Partner Violence”) 
OR (MH “Domestic 
Violence”) OR (MH 
“Battered Women”) 
AND (MH “.Nurse 
Attitudes”) 

20050101 -
20151231 
Peer reviewed 
English & 
Swedish 
All adult 

16st 7st* 
3st** 
1st*** 
1st**** 
4st***** 
0st ****** 

Goldblatt (2009), 
Natan och Rais 
(2010), Natan et 
al. (2012), 
Häggblom och 
Möller (2006) 

Cinahl, 
150202 

(MH “Intimate 
Partner Violence”) 
OR (MH “Domestic 
Violence”) OR (MH 
“Battered Women”) 
AND Nurse* AND 
Experience* 

220050101-
20151231 
Peer reviewed 
English & 
Swedish 
All adult 

61st 43st* 
9st** 
2st*** 
2st**** 
2st***** 
3st****** 

Vieira et al. 
(2012), Wath et 
al. (2013).   

PubMed, 
150202 

"Spouse 
Abuse"[Mesh] OR 
"Domestic 
Violence"[Mesh] OR 
"Battered 
Women"[Mesh] 
AND "Nurse's 
Role"[Mesh] 

20050101-
20151231 
English & 
Swedish 
Adult: 19+ 
years 

100st 74st* 
17st** 
5st*** 
0 st **** 
1st***** 
3st****** 

Smith et al. 
(2008) 

PubMed, 
150126 

"Nurse-Patient 
Relations"[Mesh] 
AND 
"Violence"[Mesh] 

20050101-
20151231 
English & 
Swedish 
Adult: 19+ 
years 

130st 104st* 
18st** 
3st*** 
1st**** 
3st***** 
1st ****** 

Ramsay et al. 
(2012), Nyame et 
al. (2013), Watt et 
al. (2008) 

PubMed, 
150126 

"Nurse-Patient 
Relations"[Mesh] 
AND "Domestic 
Violence"[Mesh] 
AND Women 

20050101-
20151231 
English & 
Swedish 
Adult: 19+ 
years 

25st 16st* 
4st** 
1st*** 
0 st **** 
1st***** 
3st****** 

Finnbogadóttir 
och Dykes (2010) 

* Antal förkastade efter läst titel. ** Antal förkastade efter läst abstrakt. ***Antal förkastade 
efter hela artikeln lästs. **** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning. ***** Antal 
inkluderade artiklar.  ****** Antal dubbel-exemplar.  
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Urval och kvalitetsbedömning 

Urvalet av de artiklar som presenteras i resultatet gjordes i flera steg. Efter sökningar i 

databaserna Cinahl och PubMed lästes alla titlarna igenom där de artiklar som ej var 

relevanta valdes bort. Kvar blev då artiklar med titlar som kunde vara relevanta till syftet 

och deras abstrakt lästes i steg två. Här valdes artikeln antingen bort eller så påbörjades steg 

tre, där hela artikeln lästes för att få en bättre uppfattning om den var relevant till 

litteraturöversikten eller inte, tabell 2. Totalt valdes 15 artiklar ut. När dessa tre steg slutförts 

påbörjade författarna läsa artiklarna grundligt och kvalitetsbedömde dem. Utav de 15 

artiklarna återstod nu 11 artiklar. Artiklarna granskades av författarna först var för sig, 

sedan tillsammans. 

       Kvalitetsbedömningen genomfördes med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar och de blev då graderade och 

poängsatta efter skalan, se bilaga 2 och 3. Den artikel som var av mixad design 

kvalitetsbedömdes med hjälp av båda bedömningsmallarna. För att bedömningsmallarna 

skulle svara mot syftet i denna litteraturöversikt, ströks en punkt: “patienter med 

lungcancerdiagnos” ur båda mallarna. Maxpoängen justerades därför om till 45 poäng i den 

kvalitativa bedömningsmallen och 44 poäng i den kvantitativa bedömningsmallen. Artiklar 

av grad I och grad II inkluderas i studien. Bedömningsmallarna samt en översikt av 

inkluderade studier med kvalitets grad redovisas i bilaga 1,2 samt 3. Observera att det är 

original mallarna som ligger under bilaga 2 och 3, alltså med punkten ”patienter med 

lungcancerdiagnos” fortfarande kvarstående.   

 

Analys 

Resultatet i varje enskild artikel lästes igenom av författarna först var för sig sedan 

tillsammans ett flertal gånger tills en överblick skapats. All data från varje artikel 

extraherades och placerades in i en egen tabell där texten översattes till svenska och 

kondenserades. Alla artiklarnas kondenserade text i sina egna tabeller, delades därefter in i 

likheter och skillnader inom samma område (t.ex. sjuksköterskerollen) och sammanlagt nio 

underkategorier kunde identifieras på detta sätt. Se tabell 3 och 4. Den kondenserade texten 

från varje enskild artikel, som nu blivit uppdelad i skillnader och likheter, kodades med en 

siffra som visade vilken artikel texten ursprungligen kom ifrån. De kodade texterna 

sammanställdes i ett dokument och lades in under varje tillhörande underkategori. Texten 

arbetades sedan ihop till ett resultat under respektive underkategori och kodsiffran 
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omvandlades till korrekt referens. Då detta sammanställts identifierades två kategorier, se 

tabell 4, som motsvarar ett övergripande område av underkategorierna och dess innehåll. 

Analysprocessen kan enligt Friberg (2012) beskrivas som en rörelse från helheten till delarna 

och till en ny helhet.  

 

Under analysarbetet jämfördes syftet ständigt mot analystexten och texten jämfördes i sin 

tur fortlöpande mot originalartiklarna för att skapa ett så korrekt resultat som möjligt. 

 
Tabell 3. Exempel på kondensering och kategorisering, gjord 2015-03-16. 
Meningsbärande 
enhet 

Översättning Kondenserad 
enhet 

Underkategori Kategori 

The overriding theme 
that emerged from the 
data was a strong 
sense of nurses’ 
engagement and 
concern to respond to 
women survivors of 
violence. Nurses 
clearly displayed their 
competence and 
expertise in their role 
as one of the most 
important persons 
providing help to 
battered women; 
nevertheless, those 
encounters caused 
considerable 
frustration and stress 
as well. 

Det övergripande 
temat som framkom 
från data var en 
stark känsla av 
engagemang för 
sjuksköterskorna 
samt omtanke att ta 
hand om kvinnor 
som överlevt våld. 
Sjuksköterskor 
beskrev tydligt sin 
kompetens och 
expertis i sin roll, 
som en av de 
viktigaste personer 
som tillhandahåller 
hjälp till 
misshandlade 
kvinnor; ändå 
orsakade dessa 
möten avsevärd 
frustration och stress 
också. 

Sjuksköterskor
na hade en 
stark känsla av 
engagemang 
och omtanke 
till kvinnan. 1 
 
Sjukskötersker
ollens expertis 
och kompetens 
är en av de 
mest viktiga 
delarna i 
hjälpen till 
kvinnan. 1 
 
Mötet ledde 
till frustration 
och stress. 2 

Sjuksköterskerollen 

 

 

 

 

Sjuksköterskerollen 

 

 

 

 

 

Individuella 

uppfattningar i 

mötet med 

kvinnorna 

Organisationen 

 

 

 

 

Organisationen 

 

 

 

 

 

Attityder & 

Värderingar  

 

Etiska överväganden 

Målet var att så objektivt som möjligt sammanställa en litteraturöversikt med aktuellt, 

trovärdigt och etiskt gott resultat. Därför skulle det framgå i de inkluderade artiklarna att 

deltagandet var frivilligt samt att möjligheten fanns att hoppa av när som under studiens 

gång. Inga artiklar exkluderades som kunnat påverka resultatet. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013, s.145) är etiska överväganden ett krav för att inte orsaka deltagarna skada 

eller men. Översättning från engelska till svenska har skett med försiktighet för att inte 

förvränga resultatet.  



8 
 

 

RESULTAT 

Tabell 4. Översikt av kategorier och underkategorier. 

 
VÄRDERINGAR & ATTITYDER 

- Individuella uppfattningar i mötet med kvinnorna  
- Att sätta professionella gränser 
- Synen på kvinnan  
- Åsikter kring orsaker till våldet  

 
ORGANISATIONEN 

- Sjuksköterskerollen 
- Vårdkedjans betydelse 
- Brister & hinder i sjukvården  
- Identifieringsprocessen 
- Att ta med jobbet hem  

 

VÄRDERINGAR & ATTITYDER 

Individuella uppfattningar i mötet med kvinnorna  

Det var vanligt för sjuksköterskor att känna frustration, ångest och maktlöshet i mötet med 

den våldsutsatta kvinnan (Häggblom & Möller, 2006; Wath, Wyk & Janse van Rensburg, 

2013; Finnbogadóttir & Dykes, 2010). Mötet kunde leda till stress hos sjukvårdspersonalen 

och de som någon gång blivit utsatta för våld (cirka en tredjedel) upplevde starkare ilska än 

resterande både över att förövaren gick ostraffad och att samhället ej var jämställt nog. 

Sjuksköterskorna berättade däremot hur viktigt det var att hålla sina egna erfarenheter 

utanför mötet. I situationer med kvinnan där sjuksköterskorna inte visste hur de skulle 

agera kände de sig ofta hjälplösa, otillräckliga och ledsna eftersom att de ofta också stod 

ensamma i stödet till kvinnan (Häggblom & Möller, 2006; Wath et al., 2013). När kvinnan 

nästan dött av våldet eller blivit svårt fysiskt skadad kände sjuksköterskorna hopplöshet och 

besvikelse över mänsklighetens beteende. Det var även i dessa stunder som de beskrev sig 

själva som mest stressade (Häggblom & Möller, 2006; Wath et al., 2013). En sjuksköterska 

berättade att det värsta var att se kvinnan bakom skadorna “Det är tungt att möta och höra om 

all skräck, höra om hur ont det gör och om alla skräckscener av blåmärken och slag, örfilar och allt 

sådant” (Häggblom & Möller, 2006, s. 1082). Om kvinnan överlevt upplevde 

sjuksköterskorna en otrolig lättnad och glädje där de känt att det de gjort för kvinnan lett till 

en god förändring (Wath et al., 2013). 

 

Oron för kvinnorna kunde upplevas som en tryckkänsla över bröstet och hade kvinnan barn 

upplevde sjuksköterskorna smärta och sorg då de såg på dem. En sjuksköterska berättar att 

hon “ibland brukar gråta, bara av att se på dem” (Wath et al., 2013, s. 2246) och undrade om 

barnen skulle få växa upp med båda sina föräldrar. De upplevdes även jobbigt att se 
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kvinnan gå tillbaka till relationen med förövaren (Häggblom & Möller, 2006) men de var 

ändå medvetna om att det var viktigt att hjälpa båda parterna i den våldsutsatta relationen 

(Finnbogadóttir & Dykes, 2010). Enligt Häggblom och Möller (2006) kunde brist på 

magkänsla och intuition leda till stress då oron för att missa outtalad information ökade. I en 

studie av Ramsay et al. (2012) ansåg mer än hälften att det var omöjligt att se på en kvinnas 

beteende om hon blivit utsatt för våld.  

 

Att sätta professionella gränser 

Goldblatt (2009) pratar om de varierande reaktionerna som kan upplevas av 

sjuksköterskorna, där den ena kan uppleva starka sympatikänslor och ha svårt att sätta 

professionella gränser medan andra sätter tidiga hårda gränser och undviker nästan helt ett 

känslomässigt engagemang. En sjuksköterska i studien berättar hur hon egentligen inte 

gillar att vårda våldsutsatta kvinnor eftersom att hon tycker de är alldeles för rädda och 

ointresserade att göra något åt situationen de befinner sig i “Jag är en sjuksköterska, inte en 

psykolog! ... Du går till jobbet, gör ditt jobb och går hem…” (Goldblatt, 2009, s.1649). Detta kan 

enligt Goldblatt (2009) symbolisera hur starkt sjuksköterskor kan identifiera sig i kvinnorna 

på olika sätt, samtidigt som hjälplösheten är överväldigande. Enligt Häggblom och Möller 

(2006) var sjuksköterskorna rädda för att skapa ett för starkt emotionellt band till kvinnan 

som skulle innebära att de fäste sig för mycket och de strävade därför hela tiden efter att ha 

en neutral attityd i mötet. Wath et al. (2013) berättar också om en sjuksköterska som haft 

svårt att ta emotionellt avstånd och inte klarat av att gå på ronden då det skulle innebära att 

hon fick se en kvinnas bortbrända ansikte.  

 

Synen på kvinnan  

Sjuksköterskor beskriver de våldsutsatta kvinnornas liv som en vardag fylld av skräck, 

ångest, skam och skuld. Sjuksköterskor menar att kvinnor känner sig fruktansvärt ensamma, 

med dåligt självförtroende och med bristande valmöjligheter. De trodde att kvinnan ibland 

hade insikt i situationen men var för rädd för att skiljas. Vidare berättar de att kvinnorna 

ofta kände hopplöshet och var desperata då de lidit tillräckligt (Häggblom & Möller, 2006; 

Finnbogadóttir & Dykes, 2010; Watt, Bobrow & Moracco, 2008). Sjuksköterskorna 

fokuserade därför ofta på kvinnornas styrkor och överlevnadsfärdigheter i omvårdnaden 

(Häggblom & Möller, 2006) och ansåg att de behövde trygghet och säkerhet för kvinnan 

(Watt et al., 2008). Sjuksköterskorna förmodade att mörkertalet kring våldsutsatta kvinnor 

var stort (Häggblom & Möller, 2006) bland annat på grund utav rädsla för att bli fördömda 
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men även för att de kanske inte alltid erkänt våldet för sig själva. Några utav 

sjuksköterskorna trodde även att det kunde bero på att de hade barn hemma och därför var 

rädda för att förlora vårdnaden av dem om de anmälde våldet till polisen (Watt et al. 2008; 

Finnbogadóttir & Dykes, 2010).  

 

Sjuksköterskorna pratar även om olika grupper som de anser vara extra sårbara och utsatta 

för våld i samhället och till dessa hör psykiskt sjuka, invandrare, missbrukande kvinnor, 

unga tjejer och intellektuellt handikappade kvinnor. Till exempel upplevde 

invandrarkvinnor ensamhet i samhället där den enda källa till säkerhet var förövaren och i 

sjukvården hade hon svårt att göra sig förstådd (Finnbogadóttir & Dykes, 2010).  

             

I en studie gjord i England ansåg majoriteten av sjuksköterskorna (drygt 72 %) att våldet inte 

var kvinnans fel (Ramsay et al., 2012). Detta kan jämföras med en studie från Israel där 1 % 

av sjuksköterskorna och nästan var femte läkare ansåg att kvinnorna var ansvariga för 

våldsutsattheten. Ungefär var tredje läkare menade även att våldet inte var ett problem 

(Natan, Ari, Bader & Hallak, 2012).  “Min åsikt är att om en kvinna blir slagen mer än två gånger 

beror det på att hon tycker om det… för den som stannar med mannen som slår henne, tycker om 

det”. (Vieira, Santos & Ford, 2012, s. 236-237).    

 

Åsikter kring orsaker till våldet  

Sjukvårdspersonalen menade att alkohol och droger hade ett starkt samband med våld i 

nära relationer (Smith, Rainey, Smith, Alamares & Grogg, 2008; Ramsay et al., 2012; Vieira et 

al., 2012).  Av de deltagande sjuksköterskorna hade drygt en femtedel själva blivit utsatta för 

våld och nästan häften hade någon i sin närhet som också blivit utsatt. De var överens om 

att alkohol var en stor orsaksfaktor i deras fall (Smith et al., 2008). Enligt Vieira et al. (2012) 

kunde även sociala faktorer så som arbetslöshet vara en orsakande faktor.  Studien, som är 

gjord i Brasilien, visar att utbildningsnivåerna och de ekonomiska skillnaderna är stora 

mellan kvinnor och män och sjukvårdspersonalen menar att detta påverkar kvinnans 

utsatthet för våld. Kvinnorna var därför ofta helt beroende av sina män och skuldbelade sig 

själva för våldet. Trots det höll ca 94 % av sjukvårdspersonalen med om att mannen ändå 

inte hade rätt att slå sin fru. I detta argument var det fler kvinnor än män som instämde. De 

diskuterar också om orsaken till våldet kan bero på psykiska problem och drygt en femtedel 

kom fram till att det var kvinnans psykiska problem. Majoriteten tyckte däremot att det var 
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mannens psykiska problem (73 %) som utlöste våldet. Desto yngre sjukvårdspersonalen var, 

ju fler trodde att det var mannen som bar skulden för våldet.  

ORGANISATIONEN 

Sjuksköterskerollen 

Enligt Goldblatt (2009) har sjuksköterskor ett etiskt ansvar i sin yrkesroll där de ska kunna 

kontrollera sina egna känslor för att kunna utföra sin plikt adekvat. I situationen med den 

våldsutsatta kvinnan står sjuksköterskan inför ett dilemma som inte går att lösa med till 

exempel ett medicinskt protokoll. Det kan leda till frustration och ångest hos sjuksköterskan 

då hen kan bli oförmögen att lindra kvinnans ångest. De står inför det faktum att ingen är 

immun mot övergrepp (Goldblatt, 2009) och detta problem är något som sjuksköterskorna 

aldrig kan blunda för. De måste inse fakta och hantera det på bästa sätt (Wath et al., 2013).  

  

Enligt Häggblom och Möller (2006) bör sjuksköterskan ha flera olika egenskaper i sin roll. 

Sjuksköterskor bör vara flexibel, ärlig, empatisk, påläst, stöttande, uppfinningsrik och 

fungera som en länk mellan vårdgivarna. Det var också viktigt att visa kvinnan engagemang 

och omtanke samt trösta henne då hon själv var oförmögen att veta vad hon skulle göra. 

Enligt Vieira et al. (2012) ansåg majoriteten att det var deras roll som sjuksköterska att ta 

hand om kvinnorna och inte bara behandla skadorna. En viktig del i rollen som 

sjuksköterska var expertis och kompetens (Häggblom & Möller, 2006) som var 

grundläggande för att kunna hantera dessa känsliga situationer med våldsutsatta kvinnor 

(Finnbogadóttir & Dykes, 2010). Sjuksköterskorna läste därför böcker och broschyrer i svåra 

situationer. I mötet med kvinnan var det även sjuksköterskans roll att förstå kvinnans långa 

process av att lämna en våldsam man, öka hennes självförtroende och göra henne medveten 

om konsekvenserna av att stanna hos förövaren samt hjälpa henne att ta ett beslut 

(Häggblom & Möller, 2006). En sjuksköterska berättar hur svårt hon tycker det är i sin roll 

att prata om känslor där hon ofta förtränger dessa på grund av tidsbrist och i professionellt 

syfte “jag måste släppa taget om verkligheten, om att vara en människa där jag fungerar som 

åskådare, det finns inget jag kan göra…”. (Wath et al., 2012, s.2246). En annan sjuksköterska 

berättar: “att bevittna såren och van ställdheten efter våld i nära relationer är en hemsk erfarenhet 

med traumatiska effekter” (Wath et al., 2013, s.2246).  

 

Vårdkedjans betydelse 

Sjuksköterskorna berättade hur viktigt det var att ta in andra professioner så som 

socialarbetare och kuratorer i omvårdnadsprocessen med den våldsutsatta kvinnan 
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(Finnbogadóttir & Dykes, 2010). Tillsammans med socialtjänsten lade sjuksköterskan upp en 

uppföljningsplan för kvinnan. I denna plan ingick ett telefonsamtal som många utav 

kvinnorna uppskattade (Häggblom & Möller, 2006). Att ta in andra professioner var också 

hjälpsamt i situationer där kvinnan inte ville avslöja våldet, enligt sjuksköterskorna (Watt et 

al., 2008). Det hände också att sjuksköterskorna kände irritation mot kollegorna då de 

ignorerade, missade eller inte tog sig tid till kvinnan. De kunde likaså vara arga på läkare 

och socialtjänsten som enligt sjuksköterskorna ibland utryckte för lite empati och tog för 

lång tid på sig att ta beslut (Häggblom & Möller, 2006). Att kunna dela upplevelsen av 

omvårdnaden kring den våldsutsatta kvinnan med kollegor var ett stort stöd för 

sjuksköterskorna. De pratade ofta om den smärtsamma sanningen tillsammans samt utbytte 

kunskapen och erfarenheten (Finnbogadóttir & Dykes, 2010; Wath et al., 2013).  De tyckte att 

förebyggande åtgärder skulle sättas in redan i låg skolan samt att våldsutsatta kvinnor 

skulle få ett speciellt akutlarm de kunde använda. Till sist ansåg sjuksköterskorna att flera 

kvinnocenter borde öppnas som en extra trygghet för våldsutsatta kvinnor (Häggblom & 

Möller, 2006). 

 

Brister & hinder i sjukvården  

För sjukvårdspersonalen var kunskap och erfarenhet det största kravet i mötet med den 

våldsutsatta kvinnan (Häggblom & Möller, 2006). Trots detta ifrågasatte sjukvårdpersonalen 

ofta sin egen kompetens (Finnbogadóttir & Dykes, 2010; Nyame, Howard, Feder & 

Trevillion, 2013). Omkring hälften av deltagarna i studierna hade ingen eller väldigt lite 

utbildning i ämnet (Natan et al., 2012; Ramsay et al., 2012; Natan & Rais, 2010) där de i snitt 

haft en timmes utbildning under grundutbildningen (Nyame et al., 2013) och önskade därför 

utökade utbildningsprogram för öka insikten och medvetenheten kring våldet och kvinnan 

(Häggblom & Möller, 2006). I en studie gjord i Brasilien hade drygt en tredjedel av 

sjukvårdspersonalen inte fått någon utbildning i ämnet där det var vanligare att desto yngre 

de var, ju mer utbildning hade de (Vieira et al., 2012). Tre av tio sjuksköterskor i studien 

Häggblom och Möller (2006) hade fått utbildning om vård av våldsutsatta kvinnor och dessa 

var därför mer säkra i mötet med kvinnan än resterande deltagare. Enligt Nyame et al. 

(2013) hade sjuksköterskor en bättre förmåga att bedöma och hantera våld i nära relationer 

än psykiatriker och kvinnor var även duktigare än män på detta. 

 

I mötet med kvinnan kunde vissa hinder uppstå, ibland var det sjukvårdspersonalen själva 

som var hindret då kunskap, fördomar och attityder stod i vägen. Andra gånger var mannen 
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problemet, en sjuksköterska berättar om mötet: “... mannen var alltid med, och det fick mig 

undra vad som kommer att hända med kvinnan efter mötet, kommer det att bli värre om jag gräver i 

deras problem?” (Finnbogadóttir & Dykes, 2010, s.184). Ett annat vanligt förekommande 

hinder var bristande eller underutvecklade arbetsrutiner (Vieira et al., 2012; Ramsay et al. 

2012; Natan & Rais, 2010) där sjukvårdpersonalen ofta fick gå på magkänslan för att 

identifiera våldet hos kvinnan (Häggblom & Möller, 2006). Sjukvårdspersonalen önskade 

därför bättre riktlinjer och utbildning ifrån arbetsgivaren där en deltagare berättar: "… det 

skulle vara hjälpsamt med någon typ av ram, säkerhetsriktlinjer och stöd" (Finnbogadóttir & 

Dykes, 2012, s.186; Vieira et al., 2012). Ungefär varannan sjuksköterska var även osäker på 

vilka resurser som fanns att tillgå på deras arbetsplats för att hjälpa kvinnan (Ramsay et al., 

2012) och cirka en fjärdedel ansåg att arbetsplatsen saknade resurser helt för att kunna ta 

hand om kvinnorna (Nyame et al., 2013). Andra brister som också kunde uppstå var 

kulturella, institutionella och professionella hinder. Den brasilianska sjukvårdspersonalen 

menade att brist på tid och intresse kunde vara ett hinder i omvårdnadsprocessen för den 

våldsutsatta kvinnan. De ansåg att våldet var något privat där det skulle vara 

diskriminerande och integritetsinkränkande att fråga kvinnan om hon någon gång blivit 

utsatt för våld. Anledningen till att sjukvårdspersonalen inte frågade kunde också bero på 

rädsla för att bli involverad i en farlig situation eller brist på självförtroende där ämnet 

ansågs vara för svårt att tala om (Vieira et al., 2012).   

 

Identifieringsprocessen 

Enligt Nyame et al. (2013) var det cirka 10 stycken av 131 sjukvårdspersonal som ställt 

frågan om våld, medan det framkommit i Vieira et al. (2012) att drygt en tredjedel av 221 

stycken alltid gjorde det. Det var däremot även drygt en tredjedel som aldrig tog upp ämnet. 

Drygt hälften av sjuksköterskorna antydde att frågan endast skulle ställas då kvinnan 

uppvisade tydliga tecken på våldsutsatthet (Vieira et al., 2012; Nyame et al., 2013; Ramsay et 

al., 2012). Sjuksköterskor i den svenska studien av Finnbogadóttir och Dykes (2010) menade 

att ställa frågan om utsatthet av våld borde vara obligatorisk. De antydde det mycket svårt 

men helt avgörande för kvinnan genom att vara ärlig och konfrontera henne. Tyngden 

borde ligga på hur sjuksköterskor frågade för att undvika förolämpning, istället för att inte 

ta upp ämnet alls. Enligt Häggblom och Möller (2006) borde korta konkreta frågor som ”vad 

har hänt?” ”vart var du?” ”har det hänt förut?” ställas för att sedan ge kvinnan tid till att 

svara. Att frågan ställdes i en säker och trygg miljö var en förutsättning för att kvinnan 
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skulle ha möjlighet att öppna sig. Det kunde däremot krävas många möten under flera år för 

att kvinnan skulle känna sig trygg nog för att berätta sin historia.  

 

Andra sjuksköterskor ansåg det mest bekvämt att inte fråga kvinnan om våld, då de var 

rädda för vilka konsekvenser det kunnat leda till. En sjuksköterska berättar att hon var 

mycket rädd för att förövaren skulle komma hem till hennes och hennes familj om hon 

anmälde honom. För några av sjuksköterskorna var det helt uteslutet att fråga om våld då 

mannen var med i mötet, detta i rädsla för att förolämpa honom eller om han skulle reagera 

aggressivt (Finnbogadóttir & Dykes, 2010). Jämfört med en studie av Ramsay et al. (2012) 

ansåg nästan varannan av sjukvårdspersonalen att det var lämpligt att direkt fråga partnern 

om han skadat eller slagit kvinnan. De framgick även att risken för misshandel var som 

störst då kvinnorna försökte lämna sin partner men enligt Häggblom och Möller (2006) var 

de ändå angeläget att uppmuntra kvinnan att lämna den osunda relationen. Majoriteten 

stöttade kvinnan, gav henne ett dygnet-runt nummer och informerade om hur vanlig 

våldsutsatthet var medan de observerade hennes kroppsspråk för att kunna identifiera 

osagd information. En sjuksköterska berättar däremot att hon trodde att hon många gånger 

missat att identifiera våldsutsatta kvinnor. Enligt Finnbogadóttir och Dykes (2010) var det 

viktigt att vara observant inte bara på kroppsspråket utan även på kvinnans kropp och 

eventuella blåmärken. När bevis saknades och situationen upplevdes diffus var 

sjuksköterskorna ibland tvungna att ”gå på magkänslan”. De var då rädda att missa tecken 

och kunde få dåligt samvete om de misslyckats med att identifiera våldet.  

 

Sjuksköterskorna betonade också vikten av anamnes vid identifieringen. Vart bodde 

kvinnan, hade hon några barn, vilket nätverk av stöd hade hon och vart befinner sig 

förövaren just nu. I dokumentationen skulle även bilder på skadorna sparas (Watt et al., 

2008). Drygt en tredjedel av sjukvårdspersonalen skulle däremot inte journalföra våldet alls 

trots att det bryter mot lagen (Vieira et al., 2012) eftersom en del ansåg att det var 

integritetskränkande (Finnbogadóttir & Dykes, 2010). Enligt Nyame et al. (2013) gjorde 7 % 

av sjukvårdspersonalen en säkerhetsbedömning för kvinnans barn medan nästan varannan 

sjuksköterska bedömde om barnet var i fara enligt Natan och Rais (2010). Under ett halvår 

hade ett eller flera fall av våldsutsatta kvinnor identifieras av sjukvårdspersonalen (Vieira et 

al., 2012).  
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Sjuksköterskorna upplevde situationen mellan lagar och anmälandet av våldet som ett 

dilemma speciellt när kvinnan själv var ovillig att förändra situationen hon befann sig i. De 

var osäkra på när anmälning var obligatoriskt och endast några få av dem hade själva lagt 

en anmälning trots att de måste följa vissa lagar. Rädslan för att anmäla gick hand i hand 

med okunskapen (Finnbogadóttir & Dykes, 2010) och situationen upplevdes som obekväm 

(Smith et al., 2008). Drygt en fjärdedel av sjuksköterskorna har misstänkt våldsutsatthet hos 

kvinnor men inte anmält det eftersom de tyckte att det inte fanns tillräckligt med bevis (32 

%) eller att kvinnan inte ville att händelsen skulle journalföras (16,5%). Sjuksköterskorna var 

även rädda att kvinnan skulle utsättas för eventuell hämnd eller konsekvenser (5,5 %) om de 

skulle anmäla förövaren eller så tyckte sjukvårdpersonalen att våldsutsattheten inte var ett 

tillräckligt stort problem (5,5 %). Nästan hälften av sjuksköterskorna hade ändå anmält 

misshandeln (Smith et al., 2008) och en läkare menar att det är hans/hennes plikt att försöka 

få kvinnan att anmäla händelsen till polisen. Lyckades inte detta lade läkaren över ansvaret 

på sjuksköterskan (Vieira et al., 2012). När anmälning hade genomförts berättade 

sjuksköterskorna att feedbacken från kollegor och chefen var väldigt liten eller nästan 

obefintlig (Finnbogadóttir & Dykes, 2010). 

 
Att ta med jobbet hem  
På ett sjukhus i Israel berättar 22 stycken sjuksköterskor om de olika känslomässiga 

reaktionerna som kan uppstå i mötet med de våldsutsatta kvinnorna och hur det visar sig i 

deras privatliv (Goldblatt, 2009). En del patienter stannar för alltid kvar i minnet (Wath et 

al., 2013; Goldblatt, 2009) och en sjuksköterska berättar hur känslor och tankar lever kvar i 

henne långt efter det korta mötet med kvinnan och beskriver frustrationen som obotlig: 

Jag känner mig hemsk den dagen (som hon träffar kvinnan), jag gråter med henne och jag gör 
inget annat än att tänka på hur jag ska kunna hjälpa henne. Jag försöker sätta mig in i hennes 
situation och tänka - vad skulle jag göra? Jag hittade inga lösningar och kände mig instängd i 
en ond cirkel som jag inte hittar vägen ur (Goldblatt, 2009, s.1648-1649).   

Vidare berättar en sjuksköterska hur mötet med kvinnorna påverkade inte bara hennes 

professionella roll utan även rollen som mamma, hustru och kvinna. Hon hade de 

våldsutsatta kvinnorna i tanken även då hon uppfostrade sina barn. Vidare berättar hon om 

behovet av stöd och extra bekräftelse speciellt från sin man i början av sin yrkeskarriär för 

att blanda annat försäkra sig om att mannen hon valt att leva med, var god. En annan 

sjuksköterska berättar hur de extrema mötena med misshandlade kvinnor gjort så hon tagit 

ett emotionellt avstånd i sin yrkesroll och fokuserat på de fysiska aspekterna av 

omvårdnaden för att kunna klara av yrket (Goldblatt, 2009). 
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En kvinna kom till akuten ensam, i en ambulans. Hennes ansikte var helt krossat. Jag kommer 
aldrig att glömma det ... Det såg hemskt ut. Av alla mina möten med våldsutsatta kvinnor, 
var detta den mest förödande eftersom hennes ansikte förstördes. Tänk på det - varje kvinna 
går upp på morgonen och ser sig i spegeln. Hon tänker på hennes hår, hennes rynkor, hennes 
smink ... hon är ständigt orolig för hennes utseende. Och här är en kvinna med ett krossat 
ansikte eftersom någon man har bestämt sig för att misshandla henne! Jag svär att för två hela 
dagar kunde jag inte titta på mitt eget ansikte i spegeln. Det höll på att bli den misshandlade 
kvinnans ansikte, fullt av blod ... (Goldblatt, 2009, s.1649-1650) 
 

I Häggblom och Möller (2006) kan man läsa om en sjuksköterska som drömt en natt att hon 

skjutit en förövare, till en kvinna hon mött, från fötterna och uppåt och en annan 

sjuksköterska berättar att ingenting kan förvåna henne längre. Enligt Wath et al. (2013) kan 

de känslomässiga effekterna efter mötet med kvinnorna påverka sjuksköterskans egen familj 

”min familj får inte min fulla uppmärksamhet jag brukade ge dem för att jag är ledsen mest hela 

tiden...”  (Wath, 2013, s.2246).  

 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturöversikten visade att det fanns varierande reaktioner i mötet med den 

våldsutsatta kvinnan. Många sjuksköterskor upplevde känslor av maktlöshet och 

frustration. Enligt tidigare forskning av Bengtsson-Topz, Saveman och Topz (2009) 

upplevde sjuksköterskor maktlöshet, hjälplöshet, ångest och kände sig värdelösa, eftersom 

de inte visste hur de skulle agera i situationen och ifrågasatte därför sin kompetens. Vidare 

visar forskning av Häggblom, Hallberg och Möller (2005) att majoriteten av sjuksköterskor 

önskade mera utbildning inom området för att kunna ta hand om de våldsutsatta kvinnorna 

på ett bättre sätt. Författarna till denna litteraturöversikt anser att utökad kunskap om 

problemet kan leda till minskade känslor av frustration och maktlöshet för sjuksköterskor.  

 

Resultatet visade vidare att sjuksköterskor som själva blivit utsatta för någon typ av våld 

upplevde starkare ilska än resterande. Tidigare forskning visar även att dessa sjuksköterskor 

samt de som kände någon i sin närhet som blivit utsatt för våld, ibland presterade bättre i 

sin yrkesroll och anmälde förövare i större utsträckning än de som inte haft personliga 

erfarenheter av våldsutsatthet (Christofides & Silo, 2005). Författarna till litteraturöversikten 

tror detta kan bero på att sjuksköterskorna förstår och ser lidandet med en tydligare inblick 

då de upplevt smärtan primärt eller sekundärt och kan sätta sig in i den utsatta kvinnans 

situation på ett mer verklighetsbaserat sätt.  
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Litteraturöversiktens resultat menar att sjuksköterskor trodde att de våldsutsatta kvinnorna 

ofta upplevde skam och skuld och att detta kunde vara en orsak till det stora mörkertalet. 

De trodde även att kvinnorna var rädda att bli dömda, inte erkänt våldet för sig själva och 

var rädda att förlora barnen om de berättade om våldet. Tidigare forskning av Scheffer 

Lindgren och Renck (2008) har kommit fram till att våldsutsatta kvinnor berättar att de ofta 

lider av rädsla, skam, osäkerhet och skuldkänslor. Kvinnorna ville inte söka sjukvård för 

sina skador eftersom det skulle betyda att de måste berätta vart de fått dem ifrån. Det var 

endast i extrema fall som de tog kontakt med sjukvården, så som när det var fara för liv och 

död. Författarna till litteraturöversikten menar att detta är ohållbart och påvisar sjukvårdens 

oprofessionella sida där patienten inte känner sig trygg nog att vara ärlig.  

 

Partnern till kvinnan anklagades i de flesta fall av sjuksköterskor i litteraturöversikten, som 

ansvarig för våldet och detta visar även NCK (2014:1) där ju allvarligare våldet var, desto 

vanligare stod aktuell/tidigare partner som förövare. Var våldet av mildare grad till 

exempel så som fasthållning, påtvingade kyssar mm. var det oftast bekanta eller okända 

som var förövare. Vidare visar resultatet i litteraturöversikten att många sjuksköterskor var 

överens om att alkohol och droger var en bidragande orsaksfaktor till våldet. I tidigare 

forskning av Häggblom et al. (2005) höll två tredjedelar av deltagarna i studien med i 

ovanstående påstående. Jakobsson, Borgstede, Krantz, Spak och Hensing (2013) menar även 

att alkohol och droger betraktas som en vanlig orsak att kvinnor utsätts för våld i nära 

relation. Vidare anser de att detta ska förebyggas redan i skolan. Litteraturöversiktens 

resultat visar ytterligare att sociala, kulturella och ekonomiska skillnader också kunde vara 

bidragande orsaksfaktorer där kvinnan ibland var helt beroende av sin partner. 

Missbrukande kvinnor, invandrare och psykiskt sjuka med fler var extra sårbara och hade 

ofta problem i kontakten med sjukvården. Enligt Statens offentliga utredningar (SOU, 

2014:49) kan kvinnor med utländsk bakgrund vara särskilt utsatta för våld på grund av brist 

på sociala nätverk, språksvårigheter samt diskriminering. Detta leder till ytterligare social 

isolering för kvinnan där hon får svårt att söka hjälp och stöd i sjukvården samt lämna den 

våldsutsatta relationen. Författarna till litteraturöversikten menar att förebyggande åtgärder 

bör sättas in tidigt för att minska utfallen av våldsutsatthet hos kvinnor. Detta önskas ske 

bland annat i skola, föreningar, på arbetsplatser samt i media för att sunda normer kring 

detta ska skapas. Med sunda normer menar vi till exempel att alla har lika värde oavsett 

kön, religion eller hudfärg. Oavsett tillexempel kulturell bakgrund ska alla ha samma rätt till 

vård och i de fall där det behövs, ska en tolk tillkallas.  
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Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskor ofta upplever mötet med våldsutsatta 

kvinnor som ett dilemma där det är viktigt med ett professionellt bemötande och att inte 

bara vårda de fysiska skadorna, utan även de psykiska. De anser det därför viktigt att vara 

flexibel, ärlig, empatisk och stöttande i rollen som sjuksköterska. NCK (2015) menar att 

grunden för ett bra omhändertagande är ett gott bemötande för att kvinnan ska känna tillit 

och våga berätta om våldet. Sjuksköterskor måste bland annat lyssna på kvinnan och tro på 

det hon har att berätta. Enligt författarnas tolkning handlar Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori om ett samtal mellan patient och sjuksköterska där rollerna suddats ut och 

fokus ligger på mellanmäskligheten och individen samt dess unika drag (Kirkevold 2000, 

s130-140). När sjuksköterskor träffar våldsutsatta kvinnor i hälso- och sjukvården är dessa 

ovanstående argument viktiga för att kvinnan ska känna sig trygg och accepterad. Vidare tar 

Travelbee starkt avstånd till generaliserbarhet och menar att man som sjuksköterska ska se 

på kvinnan med öppna ögon. I mötet med kvinnan skall sjuksköterskor undvika tolkningar, 

känna och ge empati, ge sympati samt lyssna objektivt på vad hon har att berätta. I den 

kommunikationen kan kunskap utbytas och sjuksköterskan kan hjälpa kvinnan att 

förebygga och övervinna våldet.   

 

Resultatet i litteraturöversikten visar att sjuksköterskors behov av stöd och samarbete i 

vårdkedjan var stort. I vissa fall kunde de bli arga på kollegor som brydde sig för lite eller 

inte tog sig tid till kvinnan. De betonade vikten av förebyggande åtgärder av våld i nära 

relationer som skulle sättas in redan i skolan. Enligt tidigare forskning av Jakobsson et al. 

(2013) ansågs samverkan mellan olika professionella organisationer vara en väg till att skapa 

en mer effektiv hantering av att förebygga våld i nära relationer. Vidare menar Jakobsson et 

al. (2013) att en klar och tydlig ansvarsfördelning mellan de olika organisationerna kan 

främja förebyggande insatser. Vidare visar också Häggblom et al. (2005) liknande resultat i 

sin studie där majoriteten av sjuksköterskorna som samarbetade med andra organisationer 

tyckte att det fungerade bra och beskrev behovet av samarbete mellan bland annat polis, 

akutmottagning, kvinnocenter och socialarbetare som stort. Författarna till föreliggande 

litteraturöversikt menar att stöd och samarbete i vårdkedjan är en primär förutsättning för 

att omvårdnaden av kvinnan skall vara god. Detta ger henne och sjuksköterskan en bättre 

situation och större trygghet.  
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I litteraturöversiktens resultat framkom även det att många av sjuksköterskor saknade eller 

hade ytterst lite utbildning inom området våldsutsatta kvinnor. Tidigare forskning visar att i 

dagsläget ingår inte undervisning om våld i nära relationer som en obligatorisk del i alla 

grundutbildningar för yrken inom hälso- och sjukvården och landstingen måste därför 

vidare ansvara för att personalen får grundläggande utbildning (NCK, 2010:4). 

Sjuksköterskor i resultatet var även missnöjda med rutinerna på sin arbetsplats eller saknade 

rutiner helt. Det behövs därför handlingsplaner och rutiner som är kopplade till varje 

specialistområde inför detta möte med kvinnan. Det blir sedan den enskilda 

verksamhetschefens uppgift att följa upp att berörd personal har tillräcklig kompetens och 

att frågor om våld ställs (NCK, 2010:4). Författarna menar att utbildning är grundläggande 

för att bemästra omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor. Med hjälp av kunskap och tydliga 

arbetsrutiner samt riktlinjer kan omvårdnaden kring kvinnan förbättras avsevärt vilket 

således är önskvärt.  

 

Åsikter kring att ställa frågan om våld till kvinnor var varierande hos sjuksköterskorna i 

litteraturöversikten och det framkom att en del aldrig frågade medan andra ansåg det som 

obligatoriskt. Vissa sjuksköterskor menade att ställa frågan kunde vara helt avgörande för 

kvinnan medan andra antydde det som integritetskränkande. Enligt NCK (2010:4) visar man 

genom att ställa frågan om våld att detta är ett folkhälsoproblem och att samhället inte 

accepterar att någon utsätts för förtryck och våld. Genom att fråga visar man även att det 

finns kompetens och beredskap inom hälso- och sjukvården att hantera problemet och 

hjälpa patienten. Desto tidigare våldet identifieras, ju fortare får kvinnan hjälp och på sikt 

leder det till en minskad kostnad för hälso- och sjukvården eftersom återbesök och fel- 

behandlingar kan minska i antal. Vidare menar NCK att om man på ett genomtänk sätt 

ställer frågan skyddas integriteten hos kvinnan. Författarna till föreliggande 

litteraturöversikt anser att sjuksköterskor bör ställa frågan till alla kvinnor som söker 

sjukvård eftersom att på det sättet minskar stigmatiseringen kring problemet, 

förhoppningsvis identifieras flera fall och kvinnorna kan få den hjälp de behöver.  

 

Litteraturöversiktens resultat visar också att sjuksköterskor åsikter runt dokumentationen 

var delade, en del ansåg det integritetskränkande och andra gjorde det inte eftersom 

kvinnan bad dem att inte att journalföra händelsen. Enligt NCK (2010:4) ska 

dokumentationen vara tydlig och informativ. Journaltextens avsikt är att skydda kvinnan 

från skada i mötet med hälso- och sjukvården utan att stigmatisera de kvinnor som blivit 
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utsatta för våld i nära relationer. Enligt författarna är dokumentationen viktig eftersom att 

det kan innebära att ett mönster av våldsutsatthet kan växa fram även om kvinnan nekar. 

Vidare behövs inte frågan om våld ställas mer än en gång om den en gång blivit 

dokumenterad. Litteraturöversikten visade också att få sjuksköterskor själva lagt en 

anmälan av händelsen bland annat eftersom de var osäkra på när de var tvungna att anmäla 

och inte. Andra var rädda att förövaren skulle ta illa upp eller hämnas på kvinnan eller 

sjuksköterskan som utfört anmälningen. Författarna var själva osäkra på detta och försökte 

av eget intresse söka upp detta, men misslyckades då lagarna var otydliga och otroligt svåra 

att tolka. Av detta skäl anser de att tydligare riktlinjer till anmälan ska kartläggas så att 

sjuksköterskor kan utföra sin plikt och att kvinna får en god omvårdnad.  

 

Metoddiskussion 

De inledande sökningarna som genomfördes syftade till att ge författarna en överblick av 

ämnet i databaserna och de meningsbärande orden ur syftet omvandlades till MeSH termer 

i PubMed samt headings i Cinahl. Detta uppfattade författarna som lite besvärligt och 

bokade in ett besök på biblioteket för att få hjälp med detta. När korrekta termer till syftet 

valts ut påbörjade de systematiska sökningarna i databaserna. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) är en väl genomförd litteratursökning grundläggande för det fortsatta arbetet. Endast 

artiklar ifrån databaserna Cinahl och PubMed är inkluderade i litteraturöversikten och detta 

skulle kunna vara en svaghet. Sökningar i andra databaser utfördes men inga artiklar 

överensstämde med syftet.  Totalt valdes endast 11 artiklar ut, varav fem var kvalitativa 

samt sex stycken kvantitativa. Författarna anser att datamättnad uppnåtts eftersom ingen 

eller väldigt lite ny information framkom då de läste flera artiklar samt utvalda artiklar 

återkom under olika typer av sökordkombinationer. Inkluderade artiklar är av mixad design 

och detta anses enligt författarna vara en styrka. Statistik kunde brytas ned till text samtidigt 

som citat gav litteraturöversikten ett trovärdigt och berikat resultat. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013, s.57) är mixad design att föredra eftersom det bidrar till olika typer 

information av ett fenomen som kan lyftas fram i olika synvinklar. I fyra utav de utvalda 

artiklarna intervjuades läkare utöver sjuksköterskor. Detta har diskuterats mellan författarna 

som kommit fram till att mötet med kvinnorna kan uppfattas på liknande sett oberoende på 

profession och artiklarna inkluderades därför. Läkarnas åsikter har till största del använts i 

ett jämförande syfte. Detta kan än dock bidra till en svaghet i litteraturöversikten i relation 

till dess syfte. Diskussion fördes även mellan författarna kring huruvida vidareutbildade 

sjuksköterskor skulle inkluderas i litteraturöversikten. Detta beslutades att användas då 
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dessa är sjuksköterskor i grunden. Många artiklar var ur kvinnans perspektiv och för att 

försöka undvika detta användes termerna ”nurses attitudes” och ”nurse’s role”. 

Begränsningen “all adult” användes i syfte att utesluta artiklar om barn.  Samtliga sökord 

som använts i litteraturöversikten syftar till kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relation, men detta utesluter inte att en del av kvinnorna som vårdats utav sjuksköterskorna 

kan blivit utsatta för våld av okända personer. 

 

Vid arbetets start övervägdes det att exkludera artiklar från U-länder i syfte att skapa ett 

resultat mer likt den svenska kulturen och sjukvården. Under arbetets gång påträffades 

antal artiklar från I-länder vara för få och författarna valde att inte ha detta som ett 

exklusionskriterium. De inkluderade artiklarna är ifrån Sverige, Finland, England, USA, 

Brasilien, Israel och Syd-Afrika. Vidare upptäckte författarna att artiklarna skiljde sig en del 

ifrån varandra beroende på ursprung och detta anser författarna har gett litteraturöversikten 

en styrka eftersom ett perspektiv framhävdes där jämförelser mellan olika kulturer var 

möjligt. I litteraturöversikten har dock de två artiklar från Sverige och Finland använts mest 

och fick grad I i kvalitetsgranskningen. De två som använts minst kommer ifrån Israel och 

betygsattes till grad II. Författarna anser detta som en styrka eftersom grundtanken var att 

skriva en uppsats likt den svenska sjukvården, med inslag av andra kulturer och tankesätt.  

 

Något författarna till litteraturöversikten stötte på som upplevdes svårt var hur insamlade 

data skulle bearbetas på bästa möjliga sätt. Analysprocessen ger arbetet en tyngd som togs 

på största allvar och önskades göras på ett korrekt och objektivt sätt. Detta diskuterades 

därför med handledaren samt mellan författarna där de senare beslutades att arbeta med 

analystabeller, där texten från inkluderade artiklar kondenserades och kategoriserades. På 

så sätt kunde resultatet växa fram på ett kontrollerat och objektivt sätt. Litteraturöversikten 

har genomgående fullbordats gemensamt och problem som uppkommit har lösts 

omgående.  

 

SLUTSATS 

Huvudresultatet i denna litteraturöversikt visar att många sjuksköterskor upplever 

omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor som svår. Utbildningsnivån var genomgående låg 

och arbetsrutinerna och riktlinjer upplevdes oklara eller saknades helt. Eftersom få kvinnor 

själva väljer att berätta om våldet är det grundläggande att sjuksköterskor får en adekvat 

utbildning och riktlinjer för att omvårdnaden ska kunna ske på en god och säker nivå. Flera 
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100 000 kvinnor faller årligen offer för våld i nära relation, få anmäls och detta går inte att 

blunda för och frågan kring våld måste ställas i ett omvårdnadsperspektiv till kvinnan. 

Politiker och sjukhusledningar måste ta ansvar för detta folkhälsoproblem för att minska 

antalet kvinnor utsatta för våld samt sluta stigmatisera problemet vilket på sikt kommer 

leda till minskade ekonomiska utgifter för samhället. Stöd till personalen från 

organisationen och arbetsgivaren måste även bli bättre för att sjuksköterskor ska kunna 

utföra sin plikt adekvat i ett långtidsperspektiv. Författarna menar att ytterligare kvalitativ 

forskning behövs för att få en djupare förståelse för både sjuksköterskor och kvinnors 

uppfattning av mötet i sjukvården vilket kan leda till bättre arbetssituation för 

sjuksköterskor och omvårdnad för kvinnan.   
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Bilaga 1. Översiktstabell av inkluderade studier      

Författare 
Titel 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design 
Metod 
Analys 

Deltagare 
(Bortfall) 
Ålder 
Kön 

Etiskt 
avsnitt 

Resultat Veten- 
skaplig 
kvalitet 

Finnbogadóttir, 
H. & Dykes, A-
K.  
(2010) 
Sverige  
 

Undersöka 
barnmorskors 
medvetenhet och 
klinisk erfarenhet av 
våld i hemmet bland 
gravida kvinnor i 
södra Sverige. 

Induktiv kvalitativ 
design. Intervjuer, 
fokusgrupper med 3-5 
volontärer i varje grupp. 
Innehållsanalys med 
latent och manifest 
textanalys.  
 

16 stycken barnmorskor.    Finns Barnmorskorna behöver bättre 
arbetsvillkor och stöd för att kunna 
hantera kvinnor som utsätts för våld i 
hemmet. Det har inga skriva riktlinjer 
eller handlingsplaner samt dåligt stöd av 
arbetsgivaren. Barnmorskorna är 
medvetna om hur viktigt det är att 
skydda barnet genom vården av kvinnan, 
men känner sig otillräckliga för både mor 
och barn.  

91% 
Grad I 

Goldblatt, H. 
(2009) 
Israel 
 
 
 

Att undersöka 
påverkan av vården av 
utsatta kvinnor utifrån 
sjuksköterskors 
professionella och 
personliga 
livserfarenheter.  

Kvalitativ 
fenomenologisk studie. 
Ändamålsenligt urval. 
Inspelade djupintervjuer. 
Tematisk 
innehållsanalys.  

22 stycken kvinnliga 
sjuksköterskor.  
 

Finns Mötet med kvinnor som utsätts för våld i 
hemmet är en dramatisk situation som 
utmanar sjuksköterskors attityder, köns 
uppfattning och ens privata livsstil som 
kvinna, partner och mamma. Mötet 
framkallar emotionella reaktioner, som 
ilska, hjälplöshet, förvirring och 
ambivalens. 

81 % Grad I 



 
 

Häggblom, A. 
M. E. & Möller, 
A. R.  
(2006) 
Finland 
 

Att djupt undersöka 
valda specialist 
sjuksköterskors 
upplevelse av 
fenomenet våld mot 
kvinnor och 
sjuksköterskors roll 
som sjukvårdspersonal 
till dessa kvinnor.  

Kvalitativ design 
baserad på grounded 
theory. Ändamålsenligt 
urval. Individuella 
inspelade intervjuer med 
4 frågor.  

Tio stycken kvinnliga 
sjuksköterskor. 
36-56 år. 

Finns Sjuksköterskorna rapporterade att de 
misshandlade kvinnorna ofta känner 
skam och skyldighet till våldet. Det visade 
en djup oro över kvinnorna och att 
sjuksköterskorna är eller kan vara den 
första primära länken i hälso- och 
sjukvårdsteamet. 

90 % Grad I 

Natan, M. B., 
Ari, G. B, Bader, 
T. & Hallak, M. 
(2012) 
Israel 

Att undersöka effekten 
av kunskap, 
avdelningsrutiner, och 
läkare och 
sjuksköterskors 
attityder av 
identifikationen av 
kvinnliga offer av våld 
i hemmet i Israel, lika 
så patienternas 
attityder beträffande 
screening processen. 

Kvantitativ design. 
Korrelativ, 
tvärsnittsstudie. 
Randomiserat urval. Chi-
square test. Pearson 
correlation. Linjär 
regression. Analysen 
utfördes med statistical 
package for social 
sciences (SPSS). 
Frågeformulär, open-
ended frågor. 

Frågeformuläret 
skickades ut till 133st 
sjuksköterskor och 
läkare, endast 75st 
svarade. 
85 % var kvinnor. 80 % 
var sjuksköterskor. 23-65 
år. 
 
150 st. kvinnor valdes ut, 
av dem valde 100 st. att 
medverka i studien. 

Finns Desto mer erfarenhet sjukvårdspersonal 
har av screening och identifiering av 
kvinnor som blivit utsatta för våld, desto 
större är tendensen till att fortsätta göra 
det. Flera av sjukvårdspersonalen visste ej 
hur de skulle gå till väga efter att de 
identifierat kvinnor som blivit utsatta för 
våld. 

76 % Grad 
II 
 
 
 

Natan, M. B. & 
Rais, I.  
(2010)  
Israel 

Att undersöka effekten 
av sjuksköterskors 
kunskap, avdelnings 
rutiner, och attityder 
av identifikation av 
våldsutsatta kvinnor. 

Beskrivande kvantitativ 
studie. 
Bekvämlighetsurval. 
Frågeformulär. Pearson 
och spearman 
korrelations test. 

Frågeformulär skickades 
ut till 120 st. 
akutsjuksköterskor. 100 
st. valde att medverka. 
Mellan 22-64 år. 8,5 % 
män, 91,5% kvinnor. 

Finns Mer än 40 % av sjuksköterskorna 
rapporterade att det inte fått någon 
specifik utbildning inom området 
våldsutsatta kvinnor. Några 
sjuksköterskor uppgav att de kände en 
fara efter att ha identifierat våld i hemmet. 
Flera kände sig frustrerade när det inte 
kunde hjälpa den våldsutsatta kvinnan. 

76 % Grad 
II 

Nyame, S., 
Howard, L. M., 
Feder, G. & 

Att bedöma 
psykiatriutbildad 
sjukvårdspersonals 

Tvärsnittsstudie med 
kvantitativ design. 
PREMIS frågeformuläret 

71 psykiatri 
sjuksköterskor och 280 
psykiatriker blev 

Finns Bara 15 % av personalen hade som rutin 
att fråga patienten om våld i hemmet. 60 
% av personalen rapporterade att det 

87 % Grad I 



 
 

Trevillion, K. 
(2013)  
England 

professionella 
kunskap, attityder och 
beredskap för att 
bemöta våld i hemmet. 

användes för att mäta 
kunskap och attityder av 
våld i hemmet. Likert 
skalan. Deskriptiv 
analys. Pearson och chi-
square test. Mann-
Whitney U-test.  IBM 
SPSS statistik användes 
till alla analyser 

inbjudna till att delta i 
studien. Av dem valde 50 
st. psykiatri 
sjuksköterskor att delta 
och 81 st. psykiatriker. 23 
st. av de totalt 131 som 
medverkade 
misslyckades med att 
svara på 1 underkategori 
eller fler av de totalt 10 st. 
69 st. var män, 62 
kvinnor. Medelåldern var 
37,5 år. 

fanns en brist på kunskap om våld i 
hemmet och 27 % tycker inte att deras 
arbetsplats hade tillräckligt med adekvata 
resurser. När personalen avslöjat våldet 
var det bara 27 % som gav patienterna 
information om hjälp och 23 % hänvisade 
till rådgivning. 
 

Ramsay, J., 
Rutterford, C., 
Gregory, A., 
Dunne, D., 
Eldridge, S., 
Sharp, D. & 
Feder, G.  
(2012) England 

För att mäta utvalda 
brittiska primärvårds 
klinikers nuvarande 
nivåer av kunskap, 
attityder, och kliniska 
färdigheter på detta 
område (domestic 
violence). 

Tvärsnittsstudie med 
kvantitativ design. Del 
av randomiserad 
kontrollerad studie. 
PREMIS frågeformulär 
användes. 

463 st. läkare och 
sjuksköterskor blev 
utvalda att delta i 
studien. 272 valde att 
medverka. 76 st. män och 
195 kvinnor. Medelålder 
på 45 år. 

Finns De flesta kliniker rapporterade en positiv 
inställning till att vårda kvinnor som 
upplever våld i hemmet men att det var få 
som identifierar offer och kände sig 
självsäkra i situationen. Klinikerna hade 
grundläggande kunskaper av några av de 
riskfaktorer och kliniska problem som är 
associerade till våld i hemmet. Det fanns 
en liten kunskap kring våld i hemmet och 
de resurser som finns tillgängliga inom 
sjukvården och samhället. 

75 % 
Grad II 

Smith, J. S., 
Rainey, S. L., 
Smith, K. R., 
Alamares, C. & 
Grogg, D.  
(2008) USA 

Att undersöka hinder 
sjuksköterskor möter i 
relation till tvingande 
rapportering av våld i 
hemmet.  

Icke experimentell studie 
med kvantitativ design. 
Frågeformulär. Analysen 
utfördes med statistical 
package for social 
sciences (SPSS). 

Frågeformulär skickades 
till 1000 sjuksköterskor. 
253 skickade tillbaka. 184 
analyserades, 176 st. 
kvinnor, 8 män. 46-65 år.  

Finns Sjuksköterskor som har tidigare 
erfarenhet av våldsutsatta kvinnor 
rapporterar mer fall. Den vanligaste 
orsaken till att sjuksköterskor 
ej rapporterade våldet var brist på bevis 
och den näst vanligaste var att patienterna 
ej ville att händelsen skulle 
dokumenteras. 

71 % 
Grad II 



 
 

Vieira, E. M., 
Santos, M. A. D. 
& Ford, N. J. 
(2012) Brasilien 

Att undersöka 
kunskap och attityder 
mot sjukvårdens stöd 
till kvinnor som fallit 
offer för våld i nära 
relationer. 

Kvantitativ och 
kvalitativ design. 
Kvantitativ: 
Frågeformulär.  
Chi-square test och 
Fischer exact test. Mann-
Whitney test.   
Kvalitativ: 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys. 

278 vårdpersonal valdes 
ut. 221 valde att 
medverka i studien. Av 
de som var intervjuade 
var 
51 st. sjuksköterskor, av 
dem var 90 % kvinnor. 
170 st. läkare, 67 % av 
dem var män. 
Medelåldern var 39 år. 

Finns Det fanns flera olika attityder och 
reaktioner i den Brasilianska sjukvården 
av våldsutsatta kvinnor. De flesta av 
deltagarna presenterade goda kunskaper 
om definitionen av våld mot kvinnor och 
trodde att det är hans/hennes yrkesroll 
att fråga patienter om våld. De flesta som 
medverkade i studien var inte medvetna 
om den höga förekomsten av 
könsrelaterat våld i Brasilien. 

Kval. 
71 % 
Grad II 
 
Kvant. 
73 % 
Grad II 
 

Wath, A. V. D., 
Wyk. N. V. 
& Janse van 
Rensburg, E. 
(2013) 
Sydafrika 
 

Undersöka och 
beskriva kärnan av 
akut sjuksköterskors 
upplevelser för vården 
av överlevande av våld 
i nära relationer. 

Kvalitativ, beskrivande 
fenomenologisk design 
och analys. 
Ostrukturerade 
intervjuer med open-
ended frågor. 
Ändamålsenligt urval.  
 

Elva stycken kvinnliga 
sjuksköterskor från 
akuten. Två män & nio 
kvinnor. 
25-50 år. 

Finns Många sjuksköterskor blev emotionellt 
påverkade av att bevittna och vårda 
våldsutsatta kvinnor. En del 
sjuksköterskor tog med jobbet hem och 
hade svårt att fokusera på sin egen familj. 
Minnena av kvinnorna var både 
återkommande och påträngande under 
korta respektive långa perioder. 
 

91 % 
Grad 1 
 

Watt, M. H., 
Bomrow, E. A. & 
Moracco, K. E. 
(2008) USA 
 

Att beskriva den 
potentiella sociala 
supporten för offer i 
våld i nära relationer i 
sjukvården, enligt en 
kvinnas beredskap att 
avslöja och ta till 
åtgärder att sätta 
henne i säkerhet.  
 

Kvalitativ design. 
Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 

26 stycken deltog i 
studien, tio 
sjuksköterskor på akuten 
var av åtta var kvinnor 
och två män. 25-52 år.  
16 stycken tidigare 
våldsutsatta kvinnor 
mellan 19-47 år. 
 

Finns De utsatta kvinnorna tyckte att den 
viktigaste uppgiften sjuksköterskorna 
hade var att ge emotionell stöd, till 
skillnad från sjuksköterskorna som 
fokuserade mer på att erbjuda 
information och hjälpmedel. Båda 
grupperna sa att rädsla sannolikt var en 
primär faktor till att kvinnorna 
undanhåller information om våldet. 

71 %  
Grad II 
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