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Abstarkt 

Bakgrund: Våld i nära relationer är ett världsomfattande problem. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen är den profession som oftast stöter på de patienter som drabbats av 

våld i nära relationer först. Utarbetade screenigmetoder finns för att fånga upp denna 
patientgrupp, men tillämpas inte alltid av sjuksköterskor eller av verksamheten. Syfte: Att 

belysa kunskapsläget hos sjuksköterskor vad gäller screening av våld i nära relationer hos 
patienter. Metod: Litteraturöversikt med en deduktiv ansats där 5 stycken kvalitativa och 8 

stycken kvantitativa artiklar har sammanställts i resultatet. Resultat: Sjuksköterskors 

upplevelser, utbildning, erfarenheter, attityder och föreställningar är faktorer som är 

avgörande för huruvida om och hur screening utförs. Verksamheten är också av stor 
betydelse för att skapa möjligheter att utföra screening samt minska de hinder som leder till 
utebliven screening. Diskussion: Trots att sjuksköterskor har utbildning i screening för våld 

i nära relationer, hindras utförandet på grund av föreställningar, attityder, upplevelser och 

erfarenheter. Mer utbildning om våld i nära relationer behövs. Verksamheten bör bistå med 
resurser, rutiner och praktiska lösningar för att underlätta utförandet av screening. Slutsats: 

Sjuksköterskor är medvetna om att våld i nära relationer existerar och många har en adekvat 

utbildning inom utförandet av screening för våld i nära relationer. Tillämpning av 

utbildningen i praktiken är bristande och olika faktorer bidrar till utebliven screening.  

 
Nyckelord: intimt partnervåld, litteraturöversikt, screening, våld i nära relationer, 

omvårdnad 
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Introduktion  

Våld i nära relationer, ett världsomfattande problem  

Våld i nära relationer är ett allvarligt världsomfattande problem som även existerar i de mest 

fredliga, rika och utvecklade länderna. Dessvärre saknar våld i nära relationer prioritet i 

många länder (Ellsberga, Penä, Herrera, Liljestrand & Winkvist, 2000; Husso et al., 2012). 

Världen över har en av tre kvinnor blivit slagen, tvingad till sex eller misshandlad (Williams, 

2005). I en studie utförd på ett finskt sjukhus hade närmare hälften av de deltagande 

patienterna någon gång upplevt våld i nära relationer. Våldet leder många gånger till 

förödande konsekvenser, kortvariga liksom långvariga, allt från fysiska skador, psykiska 

symptom till ekonomiska omkostnader eller i värsta fall döden (Husso et al., 2012).  Hälso- 

och sjukvårdspersonal är oftast den första professionen att stöta på dessa problem. Dock, i 

alltför många fall, sker ingen screening, fråga eller rapportering om eventuell misshandel, 

inte ens i de fall där våld är uppenbart (Husso et al., 2012). 

 

Även om den största delen av forskningen görs på kvinnor visar studier att även män blir 

utsätta för våld, dock inte i samma utsträckning som kvinnor. Det finns även skillnader i 

vilka typer av våld kvinnor och män blir utsatta för. Kvinnor uppvisade betydligt större 

utsatthet för sexuellt och psykiskt våld än i jämförelse med män, som däremot påvisade 

högre utsatthet för allvarligt fysiskt våld. De utsatta kvinnorna blir oftast misshandlade av 

en nära anhörig medan mannen oftast blir misshandlad av främlingar eller bekanta (Kramer, 

2002). En ökad insikt om människors utsatthet för olika typer av våld är en förutsättning för 

att kunna åstadkomma en förändring (Heimer, Andersson & Lucas, 2014). 

Bakgrund  

Definitioner  

 

Våld i nära relationer  

Socialstyrelsen (SoS, 2008) beskriver hur våld i en nära relation kan ta sig uttryck på många 

olika sätt. Våldet består oftast av en kombination av olika handlingar, allt från grovt våld, 
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sexuella övergrepp till handlingar som skapar utsatthet, till exempel emotionellt våld, 

isolation och ekonomiskt våld. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet vilket medför att 

det sällan uppmärksammas av utomstående.  

 

Våldets olika uttryck: 

 Fysiskt våld kan innebära att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, 

skakar eller knuffar den andra personen. Våldet kan också bestå utav örfilar, 

knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag. 

 Psykiskt våld kan handla om hot, tvång, trakasserier, glåpord och 

förlöjliganden. Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social 

isolering.  

 Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar. 

Att tvinga den utsatta att se på pornografi, ha samlag utan samtycke, 

könsstympning, sexuella trakasserier och att använda ett sexuellt kränkande 

språk är några exempel. (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Närstående  

Socialstyrelsen (SoSb, 2015) definierar begreppet närstående i samband med våld i nära 

relationer som könsneutralt och innefattar varje person som den våldsutsatte bedöms ha en 

nära och tillitsfull relation till, allt från makar, sambos, pojk- eller flickvänner, till föräldrar, 

syskon, barn eller andra släktingar. Andra personer kan också definieras som närstående, till 

exempel en person som den våldsutsatta har eller har haft en nära och tillitsfull relation till. 

Men det viktigaste är att göra en bedömning från fall till fall av vem som kan betraktas som 

närstående utifrån familje- och levnadsförhållandena.   

 

Screening  

Screening innebär att sjukvårdspersonal ställer rutinmässiga frågor kring det ämnet 

personalen syftar till att screena. Det finns olika formulär som sjukvårdspersonal kan 

tillhanda ha vid genomförandet av screening. Även patienten kan få ett formulär att själv 

fylla i som innehåller frågor om förekomsten av våld i nära relationer. Frågorna kan även 

ställas i intervju-/samtalsform. Det kan också vara fråga om enkla frågeformulär som 



3 
 

patienten fyller i i väntrummet. Syftet med screening är att fler personer som drabbats av 

våld i nära relationer ska upptäckas (SoS, 2008). 

 

“En systematisk undersökning av en population för att hitta personer med ett 

tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. Syftet är att upptäcka 
hälsotillstånd som kan få allvarliga eller omfattande konsekvenser, dels för 

den enskilda individen i form av för tidig död, svår skada eller 

funktionsnedsättning, dels för samhället i form av stor resursåtgång. Målet är 

att kunna åtgärda tillståndet tidigt och på så sätt minska de konsekvenser som 

det leder till hos befolkningen”. (SoSb, 2015) 
 

 

Dagens situation och screeningsmetoder 

Inte förrän nyligen har våld i nära relationer ansetts vara en straffrättslig och social fråga 

som fått lite uppmärksamhet inom hälso- och sjukvården. De som blivit misshandlade ringer 

sällan polisen eller söker hjälp, men samtidigt integrerar alla de utsatta med sjukvården på 

ett eller annat sätt (Kramer, 2002). Att screena för våld i nära relationer är inom hälso- och 

sjukvård en komplicerad och omtvistad fråga. Tidigare forskning visar att majoriteten av de 

hjälpsökande offren för våld i nära relationer söker hjälp för de våldsrelaterade skadorna och 

symtomen och inte för våldet. Det finns ett bristande engagemang hos sjukvårdspersonal där 

en del sjuksköterskor anser att det är patientens ansvar att själv ta tag i våldssituationen. 

Detta fenomen kan grunda sig i dagens suddiga och komplexa bild av våld i nära relationer 

då sjukvårdspersonal inte känner trygghet i vem som innehar skyldighet och ansvar för 

ämnet (Hussos et al., 2012). Omvårdnadsteoretikern Travelbee menar att den professionella 

sjuksköterskan ska kunna separera egna behov och önskningar från patientens. Genom 

kommunikation försöker sjuksköterskor identifiera patientens individuella behov och lägger 

inte över sina egna behov på patienten (Travelbee, 1972b, s.97). 

 

Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskor har en viktig roll att fånga upp de utsatta patienterna genom att hjälpa dem 

och identifiera behovet av hjälp. Effektiva omvårdnadsåtgärder vid sjukvårdsbesöket, så 

som screening av förekomsten av våld, kan göra en avgörande skillnad (Woodtli, 2000). 

Även en tidig identifiering av problemet kan minska dess konsekvenser och minska 
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sannolikheten för ytterligare utsatthet av våld mot den drabbade patienten (Garcia-Moreno, 

2002). Därmed ställs krav på samhällets aktörer att arbeta preventivt och tidigt 

uppmärksamma när tecken finns på att en patient utsätts för misshandel av närstående (SoS, 

2015). Travelbee menar att sjuksköterskans uppgift är att etablera en mänsklig relation där 

sjuksköterskan möter patienternas individuella behov. Denna mänskliga relation är en 

ömsesidig process. Sjuksköterskor behöver vara observanta i syfte att försäkra sig om att de 

behov patienter söker hjälp för uppfylls (Travelbee, 1972, s.123-125).  Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är målet en god hälsa, på lika villkor för alla där vi ska ta 

hänsyn till alla människors lika värden och vårda med respekt. Hälso- och sjukvården ska 

även arbeta för att förebygga ohälsa. 

 

Sjuksköterskor inom primärvården uppgav att de inte fanns någon rutinmässigt utarbetad 

screeningmetod gällande våld i nära relationer, men de uttryckte positiva attityder och 

föreställningar om screening inom primärvården, samt ansåg att primärvården är en 

utmärkt plats för patienter att inneha stöd gällande våldssituationen. Vårdgivarna uttryckte 

även ett genuint engagemang att hjälpa människor oavsett skada, sjukdom eller problem 

men att det saknas verktyg för att uppmärksamma den patientgrupp som utsätts för våld i 

nära relationer (Iverson, Stephanie, Wiltsey-Stirman,, Vaughn & Gerber, 2013).  

 

Sjuksköterskans profession och position utgör en unik roll för att adressera de patienter som 

utsätts för våld i nära relationer. Våldutsatta uttrycker även själva att sjukvårdspersonalen 

borde ta initiativet att fråga om våld i nära relationer, etablera en god relation gentemot 

patienten och ge patienten information om vart den kan vända sig för att få professionell 

hjälp (Rodriguez, Quiroga & Bauer, 1997). Hälso- och sjukvården ansvarar för att tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården samt att främja goda kontakter mellan 

patient och hälso- och sjukvårdspersonal (SFS 1982:763). 

 

Sjuksköterskor strävar efter att göra vad som är det rätta för patienterna och de anser sig 

vara skyldiga till att vidta åtgärder innan ett våldsproblem uppstår (Iverson, et al., 2013). 

Sjuksköterskor rapporterar dock en frustration kring bristen på utbildning, kompetens och 

resurser i samband med att deras profession utgör en viktig roll vad gäller screening för våld 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodriguez%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8620256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quiroga%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8620256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bauer%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8620256
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i nära relationer. Sjuksköterskor påtalar även deras påverkan på patienternas hälsa. Det finns 

en lucka kring kunskapen inom ämnet våld i nära relationer, hur ofta det uppkommer och 

hur sjuksköterskor ska förhålla sig till de patienter som eventuellt blir eller blivit utsatta för 

våld i nära relationer (Iversons et al., 2013).   

 

Problemformulering 

Våld i nära relationer är ett stort världsomfattande problem och därmed ett viktigt ämne. 

Forskning visar på att ett förhållningssätt gentemot patienter där misstanke om att patienten 

blir eller blivit utsatt för våld i nära relationer är hos sjuksköterskor av bristande karaktär 

samtidigt som sjuksköterskor utgör en viktig roll i identifieringen av problemet. 

Screeningmetoder för att detektera våld i nära relationer finns, dock är rutiner för hur dessa 

metoder används inte tillräckligt utarbetade och personalen har inte tillräcklig utbildning 

eller kunskap nog för att kunna använda sig av screeningmetoderna. Sjuksköterskor 

beskriver även en osäkerhet i huruvida de ska uppmärksamma en våldsutsatt patient, “vad 

kan jag fråga och vad gör jag som personal om patienten blivit våldsutsatt?”. Trots att viljan 

till att få verktyg finns är våld i nära relationer ett ämne som dessvärre inte prioriteras i 

dagens sjukvård.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kunskapsläget hos sjuksköterskor vad 

gäller screening av våld i nära relationer hos patienter.  

Frågeställningar 

 Hur upplever sjuksköterskor att screena för våld i nära relationer hos patienter?  

 Hur påverkar sjuksköterskors kunskap och erfarenheter förmågan att screena för 

våld i nära relationer? 

 Hur påverkar verksamheten sjuksköterskors möjlighet till screening?  

 

Metod 
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Design  

Litteraturöversikten har en deduktiv ansats. Litteraturöversikten utförs genom att skapa en 

översikt inom valt ämne som är relaterat till omvårdnad alternativt ett problem inom 

sjuksköterskans verksamhet- /kompetensområde. Den gemensamma nämnaren mellan 

samtliga litteraturöversikter är att de baseras på metodiskt utvalda texter, till exempel 

forskningsartiklar, rapporter och andra vetenskapliga arbeten, för att sedan sammanfatta 

texternas innehåll (Friberg, 2012a, s. 133-135).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna är våld i nära relationer mot vuxna samt studier som genomförts i 

Västeuropa och Nordamerika. De valda artiklarna är skrivna på svenska eller engelska och 

uppfyller kraven för en forskningsetisk artikel, enligt Friberg (2012b, s. 126).    

De valda artiklarna utgår från sjuksköterskors perspektiv. Artiklarna ska vara publicerade 

mellan år 2000 och 2015. Exklusionskriterierna är våld mot barn. 

 

Litteratursökning 

Sökningarna av artiklar har utgått från ord som är kopplade till litteraturöversiktens syfte 

och frågeställningar. Sökningar har utförts i databaserna Cinahl och Pubmed eftersom dessa 

databaser är omvårdnadsinriktade. Författarna använde även Ulrichweb för att försäkra sig 

om att tidsskrifterna där de valda artiklarna har publicerats är vetenskapligt granskade. 

Enligt Polit & Beck (2008) får resultatet ökad trovärdighet om en vetenskaplig granskning 

sker. En del sökkombinationer har vi utifrån syftet skapat själva med hjälp av Karolinska 

universitetets sökverktyg för mesh-termer.   

 

Sökorden som kombinerats på olika sätt och används är: Domestic violence, Intimite partner 

violence, screening, nurse, care och patient med begränsningarna som årtal 2000-2015 och 

studier utförda på vuxna från 19 år och uppåt. En del sökord har vid några sökningar 

använts som mesh-termer. Orden har även tillämpats i ett flertal olika kombinationer för att 

möjliggöra chansen till att fånga upp maximalt antal artiklar med anknytning till författarnas 
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syftes, se bilaga 1. Sökorden Domestic violence och Intimate partner violence är synonymer och 

därav kom båda orden att användas vid sökningarna. Sökningar på ordet identicifation gav 

samma sökträffar som vid användning av ordet screening, däremot gav screening fler 

sökträffar.  

Urval, relevansbedömning och granskning 

Sökningarna har sorterats ut i flera steg. Det första steget var att granska artikelns titel och 

därefter granskades abstraktet för att sedan läsa hela artikeln i sin helhet. Därefter sållades 

artiklar som inte uppfyller litteraturöversiktens syfte och inklutions- och exklutionskriterier 

bort. Efter dessa steg kvarstod 15 artiklar som kvalitetsgranskades med hjälp av en 

modifierad bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar, se bilaga 3 och 4 

(Carlsson & Eiman, 2012). En fråga i bedömningsmallen har exkluderas då den endast berör 

patienter med lungcancer.  De artiklar som graderades med grad 3 sorterades bort på grund 

av låg vetenskaplig kvalitet. Artiklar med grad 1 eller grad 2 kom att inkluderas i 

litteraturöversikten. Totalt inkluderades 13 artiklar som tillsammans redovisas i studiens 

resultatavsnitt.  

Analys  

Analysen av de tretton inkluderade artiklarna har skett med inspiration av Friberg (2012b, s. 

127-129). De artiklar som tilldelades grad 1 eller 2 lästes av författarna ett flertal gånger, 

enligt Friberg (2012c, s. 168) är läsningen av artiklarna en del i analysarbetet då det bidrar till 

att läsaren (i detta fall författarna) blir mer öppen till texten, samtidigt som författarna bör 

läsa fördomsfritt och utan antaganden. Därefter diskuterades artiklarna tillsammans för att 

minska risken för feltolkningar och missförstånd. Eftersom litteraturöversikten har en 

deduktiv ansats utgick vi från frågeställningarna vid granskning av artiklarnas resultat. 

Varje frågeställning fick en tillhörande färg, här färgkodades resultatet.  Artiklarnas resultat 

färgkodades med tillhörande färg, exempel frågeställningen ”Hur screenar sjuksköterskor 

för våld i nära relationer hos patienter?” fick färgen grön. De resultat som svarade på 

frågeställningen färgkodades med färgen grön.  

 

Whittemore och Knafl (2005) ger förslag om att sammanfatta varje studies resultat i ett antal 

sidor text för att stödja analysarbetets process.  I denna litteraturöversikt har de resultat som 
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färgkodats sammanfattats i olika dokument, ett dokument för varje frågeställning. 

Dokumenten lästes ett flertal gånger för att sedan ta ut meningsbärande enheter.   

Dessa meningsbärande enheter kom att utgöra tre huvudkategorier med tre tillhörande 

underkategorier, se tabell 1. Läsningen och granskningen av artiklarna har sammanställts i 

en översiktstabell, se Bilaga 2. 

 

Etiska överväganden 

Vid granskningen av vetenskapliga studier har hänsyn tagits till huruvida forskningsetiska 

överväganden skett eller inte. Forskningsetik grundar sig på att människor som deltar i 

studier ska behålla integritet och autonomi (Kjellström, 2012) något som författarna har tagit 

i beaktande. Författarna till denna litteraturöversikt har haft som ambition att endast 

använda artiklar som för ett etiskt resonemang eller som har blivit godkända av ett etiskt 

råd. Dock finns en artikel i resultatet som inte har fått ett etiskt godkännande, författarna 

ansåg att studien gick att använda eftersom den innehåller enkäter med frivilligt deltagande. 

Allt material översattes noggrant från engelska till svenska för att artiklarnas resultat inte 

skulle förvanskas.  

 

Resultat 

Tabell 1. Sammanställning av resultatets områden  

Huvudkategorier Underkategorier 

Hur sjuksköterskor screenar för våld i 

nära relationer hos patienter.  

 Upplevelser av att screena för våld i nära 

relationer 

 Positiva och negativa attityder samt 

olika föreställningar 

 Olika hinder för screening  
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Sjuksköterskans kunskap och 

erfarenhetens betydelse för screening. 

 Utbildning inom våld i nära 

relationer 

 Sjuksköterskans erfarenheter av 

våld i nära relationer 

Verksamhetens betydelse för screening.  Organisationen  

 Rutiner  

 

Sjuksköterskors upplevelser av att screenar för våld i nära relationer hos patienter 

Tidens betydelse vid screening för våld i nära relationer 

Upplevelsen av tid, tillräckligt med tid och tidsbrist är en orsak som påverkar utförandet av 

screening hos sjuksköterskor (De Boer, Kothari, Kothari, Koestner & Rohns, 2013; Robinsons, 

2010). Det råder delade meningar om tiden räcker till för screening av våld i nära relationer. 

De Boer et al. (2013) visar att de flesta sjuksköterskor ansåg att de hade tillräckligt med tid på 

sin arbetsplats för att screena medan vissa sjuksköterskor uttryckte en frustration över 

tidsbrist (Robinson, 2010; Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen, & MacMillan, 2012). En 

sjuksköterska beskrev hur ett avslöjande från en patient ledde till många extra samtal och att 

tidsbristen leder till att sjuksköterskan varken vill eller kan följa upp kvinnas avslöjande om 

våld. Även en annan deltagare uttryckte att det inte fanns tid att lyssna på patientens historia 

“ I don`t have time to hear a 30-minute story about it” (Robinson, 2010, s. 574).   

“There were probably 5 other phone calls I had to make because of that lady 
saying she was abused, and so, you know, it can be labor intensive and if you 

don't want to follow up then you just don't”. (Robinson, 2010, s. 575) 

 

Positiva och negativa attityder samt olika föreställningar 

Sjuksköterskors föreställningar om vilka patienter som blir utsatta för våld i nära relationer 

är avgörande för om sjuksköterskor kommer att screena eller inte (Robinson, 2010; Spangaro 

et al., 2011; Häggblom, Hallberg & Möller, 2005). Sjuksköterskor delar föreställningar om 

vilka patientgrupper som blir utsatta för våld. De trodde att störst risk för att bli utsatt för 

våld i nära relationer var patienter som är missbrukare, fattig, lever ett isolerat liv och 
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graviditet (DeBoer et al., 2013; Taylor, Bradbury-Jones, Kroll, & Duncan, 2013). Soglin, 

Bauchat, Soglin och Martin (2008) visar att sjuksköterskor antog att misshandel är vanligare 

bland låginkomsttagare. Majoriteten av deltagarna i en annan studie hade föreställningar om 

att alkohol och missbruk var orsaken till våldet (Häggblom et al., 2005). En del 

sjuksköterskor menar att våld i nära relationer förkommer i alla åldrar och på alla 

inkomstnivåer, samt att våld i nära relationer är något som existerar inom många familjer 

(Soglin et al., 2008; De Boer et al., 2013).   

 

Vanliga föreställningar sjuksköterskor har är att de som utsätts för våld i nära relationer inte 

skulle följa de hänvisningar som sjukvården skulle ge dem efter ett avslöjande, och att de 

kvinnor som blir screenade kommer att känna sig kränkta (Robinson, 2012). En del 

sjuksköterskor utför ingen screening alls då de tror att de inte kommer få något ärligt svar av 

patienten. De tror även att patienterna oftast förnekar att misshandel förekommer och därför 

ansåg en del sjuksköterskor att det inte var av betydelse att fråga/screena för våld i nära 

relationer (Robinson, 2012).   

 

Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården anser att screening för våld i nära relationer hos 

patienter tillhör sjuksköterskors profession och att alla patienter bör screenas oavsett om de 

uppvisar tydliga, synliga skador och oberoende av socioekonomisk kultur. Sjuksköterskor 

menar även att både läkare och sjuksköterskor har lika mycket ansvar vad gäller 

genomförandet av screening för våld i nära relationer (De Boer et al., 2013; Taylor et al., 

2013). Gutmanis, Beynon, Tutty, Wathen och  MacMillans  (2007) visar samtidigt att läkare i 

större utsträckning initierar ämnet i jämförelse med sjuksköterskor, framförallt inom 

akutsjukvården. De såg även en skillnad sjuksköterskor emellan, där personal inom 

primärvården mer frekvent initierade ämnet än sjuksköterskor som arbetade inom andra 

områden (Gutmanis et al., 2007). Det förelåg också en signifikant skillnad i vilken 

utsträckning sjuksköterskor screenar beroende på demografiska faktorer och yrkesfaktorer 

samt beroende på vidareutbildning inom sjuksköterskeyrket och kön. Kvinnliga 

sjuksköteskor och allmänsjuksköterskor screenar mest frekvent (Lawoko et al., 2011).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bauchat%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18667690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soglin%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18667690
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Det råder delade meningar hos vårdpersonalen angående vem som bär ansvaret för våldet, 

den utsatte eller den som misshandlar. En del sjuksköterskor anser att det inte är kvinnornas 

eget fel att de utsätts för misshandel (De Boer et al., 2013), medan andra anser att de utsatta 

kvinnorna själva försatt sig i situationen, antingen genom sitt beteende eller genom val av fel 

partner (Taylors et al., 2013). Sjuksköterskor menar även att våld i nära relationer är ett 

socialt problem och inte ett problem för sjukvården (Robinson, 2010).  

Olika hinder för screening  

Att sjuksköterskor inte frågar om misshandel kan bero på svårigheter med att screena och att 

fråga, av respekt för patienten, att närstående är närvarande eller på grund av rädsla. Nästan 

hälften av sjuksköterskorna uttryckte någon av ovanstående svårigheter angående screening 

av våld i nära relationer (De Boer et al., 2013). En fjärdedel av sjuksköterskorna har sällan 

eller aldrig frågat en patient om våld förekommer (Häggblom et al., 2005). De vanligaste 

orsakerna till att sjuksköterskan inte frågade var av respekt för kvinnans integritet och 

svårigheter med att formulera frågan eller att en partner eller familjemedlem var närvarande 

(Häggblom et al., 2005; Beynon et al., 2012; Taylor et al., 2013). Vissa sjuksköterskor uttryckte 

en rädsla för att bli involverade i de misshandlades situation och antog därför en attityd där 

de skyllde på de utsatta patienterna (Robinson, 2010). Andra var rädda för det svar de skulle 

få om de frågade, då kunskapen var knapphändig om hur de skulle gå vidare med fallet 

(Robinson, 2010; Schoening, Greenwood, McNichols, Heermann & Agrawal, 2004).    

 

En del sjuksköterskor fann att det var lättare att föra ämnet på tal om misshandel med 

kvinnor från vissa grupper (Taylor et al., 2013). Vissa sjuksköterskor screenade i större 

utsträckning en viss patientgrupp och att de snarare screenade utifrån sina föreställningar än 

utifrån det utarbetade rutinprotokollet som fanns på arbetsplatsen (Robinsons, 2010).  

 

Sjuksköterskor behöver bygga upp ett förtroende hos patienten i samband med ett 

avslöjande om våld. Patienter som har bristande tillit till och rädsla för sjukvården är en 

utmaning för sjuksköterskor samtidigt som de har en skyldighet att rapportera om 

misshandeln om barn är inblandade. Däremot fanns ingen oro hos sjuksköterskor för att 

förlora patientens tillit efter att tagit upp frågor om våld i nära relationer (De Boers et al., 

2013). Trots denna rädsla och bristande förtroende hos patienten gentemot sjukvården 
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framkom ofta ett erkännande från patienten vid ett senare vårdtillfälle (Spangaro et al., 2011). 

Detta är något som även Taylor et al. (2013) uppmärksammat då patienterna inte berättade 

om misshandeln vid det första mötet med sjuksköterskan, men vid ett andra möte så kom 

avslöjandet om våld. Även om patienten inte avslöjar att de blir utsatta för våld vid första 

samtalet kan en förfrågan om misshandel bidra till att dörren lämnas öppen för möjligheten 

att komma tillbaka. En sjuksköterska sa:”At least address it. Maybe this time nothing's done. 

Maybe the next time it might help.” (Robinson, 2010, s. 573). Robinsons (2010) och Spangaro 

et al. (2010)  tror att även om screening inte ger omedelbart resultat kan detta vara av 

betydelse för framtiden. Att patienten avslöjar våldet vid ett återkommande besök är ett 

vanligt förekommande fenomen.  

 

Sjuksköterskors kunskap och erfarenhetens betydelse för screening 

Utbildning inom våld i nära relationer  

Adekvat utbildning hos sjuksköterskor och väl utarbetade rutiner för genomförande av 

screening är mycket viktiga faktorer för frekvensen av screening dessutom skapar det i 

praktiken en trygghet för vårdgivarna (Lawoko et al., 2011; Spangaro et al., 2011; Robinson, 

2010; Gutmains et al., 2007; Beynon et al., 2012; Hinderliter et al., 2005; Ambuel, 2013). 

Schoening et al. (2004) beskriver att utbildning inom ämnet våld i nära relationer hos 

sjukskötetskor är av stor betydelse för förekomsten av screening.    

 

De sjuksköterskor som inte hade någon utbildning gällande screening av våld i nära 

relationer ansåg att screening var svår att genomföra och förstod heller inte syftet med 

screening. Utbildning gav sjuksköterskor en ökad medvetenhet om våldets kopplingar till 

hälsan, ökad vakenhet, en känsla av att ge mer omfattande vård och kunskap om var 

patienten ska remitterats (Spangaro et al., 2010; Häggblom, et al., 2005; Ambuel, et al., 2013) 

samt en känsla av att kunna hantera våldssituationen (Hinderliter et al., 2005; Ambuel, et al., 

2013). Med utbildning ses även en ökad vilja av att ingripa utanför sjukhuset hos vänner och 

grannar (Spangaro et al., 2010).   

 

Drygt hälften av sjuksköterskorna ansåg att de hade en adekvat utbildning för att kunna 
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känna igen tecken och symtom hos de utsatta patienterna (DeBoer et al., 2013) och nästan 

samtliga deltagare i en annan studie kände sig förberedda att fråga där de misstänker våld 

(Häggblom et al., 2005).  

 
“Obviously, you become more comfortable as you grow into the role. 

But I think, also training, when you become awere of how prevelant it 

is. So you feel that - you cross that boundary from prying to acctually 

genuinely inquiring”. (Spangaro et al., 2011, s. 136)  
 

Sjuksköterskors erfarenheter av våld i nära relationer  

Erfarenheter av våld i nära relationer, både privata och inom yrket, ökade tryggheten hos 

sjuksköterskan att screena för våld i nära relationer (Gutmanis et al. 2007; Beynon et al., 2012  

& Spangaro et al., 2011). Personal med erfarenhet och utbildning hade signifikant högre 

beredskap att initiera frågor om våld i nära relationer jämfört med de som endast hade 

erfarenhet men ingen utbildning samt jämfört med dem utan erfarenhet men med 

utbildning.  

 

Personliga erfarenheter och yrkeserfarenheter medför en känsla av ökad beredskap och 

självförtroende, minskad oro för negativa konsekvenser av att fråga, ökad trygghet vid 

diskussioner om våld i nära relationer och en vilja att skapa en dialog kring våld i nära 

relationer. Med personliga erfarenheter och yrkeserfarenheter av våld i nära relationer ökar 

även känslan av att kunna handla adekvat gentemot patienten om det visar sig att patienten 

är utsatt för våld (Gutmanis et al., 2007).  Dock finns en brist på erfarenhet av att screena för 

våld i nära relationer. Nästan hälften av sjuksköterskorna uppger att de aldrig screenat för 

våld i nära relationer under det senaste året (Lawoko et al., 2011; DeBoer et al., 

2011).  Lawoko et al., (2011) rapporterade att hälften av deltagarna aldrig tillfrågat patienter 

om våld i nära relationer under de senaste tre månaderna och majoriteten i andra studier 

hade aldrig tagit del av en patients avslöjande om våld (De Boer et al., 2013; Häggblom, et 

al., 2005).   

 

Sjuksköterkor har erfarenhet av patienter som själva inte uppfattat att de blir utsatta för våld, 

samtidigt som personalen anser sig identifiera en typ av våld. Sjuksköterskors perspektiv 

stämmer därför ibland inte överens med patientens perspektiv, då sjuksköterskor uttrycker 
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att patienten påverkas och blir sämre och sämre men patienten uppfattar inte detta. Om 

patienter inte själva förstår att de blir misshandlade kan de heller inte avslöja denna 

omedvetna misshandel för någon (Taylor et al,. 2013).  

 

Verksamhetens betydelse för screening 

 

“I was able to ring the social worker after the woman accepted, and she 

dropped everything and came immediately. That made me straight 
away feel, “Oh, it’s okay”. All I had to do was ask and respond in a 

really supportive way. Whereas before, I felt like I had to sort it all out 

and make sure that nothing happened” (Spangaro et al., 2011, s. 136). 

 

Organisationen  

Sjuksköterskor upplever även att verksamheten spelar en viktig roll för utförandet av 

screening då det är verksamheten som bör ge verktyg och rutiner för screening av våld i nära 

relationer (Lawoko, Sanz, Helström, & Castren, 2011; Spangaro, Roslyn, & Anthony, 2011). 

De Boer et al. (2013) visar att majoriteten av sjuksköterskorna anser att verksamheten, genom 

bra utbildning, rutiner och riktlinjer, gav möjligheter för screening. Utan rutiner för 

utförande av screening finns risk för utebliven screening då sjuksköterskor inte förstår dess 

mening. De anser inte att de kan göra något för de utsatta patienterna och vet heller inte vart 

denna patientgrupp ska vägledas (Robinson, 2010). Stöttning från verksamheten ökar 

sannolikheten för screening (Lawoko et al., 2011; Spangaro et al., 2011).  

 

Verksamheten bör därför skapa utrymme i sjuksköterskornas arbetsuppgifter inom området 

våld i nära relationer.  Verksamheten har även ansvar gällande screening av våld i nära 

relationer (Spangaro et al., 2011; Hinderliter et al., 2003). Professionellt stöd och samarbeten 

med andra professioner är viktiga faktorer för att möjliggöra screening av våld i nära 

relationer (Gutmanis et al., 2007; Beynon et al., 2012; Ambuel, et al., 2013). Sjuksköterskor 

efterfrågade tillgång till professioner som de våldsutsatta patienterna kan vända sig till efter 

ett avslöjande (Spangaro et al., 2011; Hinderliter et al., 2003).  Spangaro et al. (2011) beskriver 

att de professioner som fanns att tillgå oftast bedrev sin verksamhet utanför sjukhusen 

förutom på en avdelning där social uppbackning fanns tillgänglig på avdelningen för de som 
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avslöjat om sin våldssituation. Sjuksköterskorna på avdelningen upplevde en lättnad och 

kände ett mindre ansvar att lösa dessa patienters problem.  

 

Sjuksköterskor anser även att den begränsade tillgången till privata utrymmen på 

avdelningarna är ett hinder för att utföra screening. Det fanns ett samband mellan antalet 

ökade avslöjanden om våld i nära relationer och ökade samarbeten mellan hälso- och 

sjukvården och de professioner som arbetar med partnervåld. Samarbetet ledde i sin tur till 

förbättrade relationer mellan professionerna inom vården (Spangaro et al., 2011; Beynon et 

al., 2012). 

 

God tillgänglighet och uppbackning kan vägleda sjuksköterskor till rätt yrkesprofession när 

en våldsutsatt patient påvisas, vilket leder till ökad frekvens av screening (Lawoko et al., 

2011; Ambuel, et al., 2013). Vid de arbetsplatser där det saknas professioner som arbetar med 

partnervåld och samtidigt hade hög statistik gällande avslöjande av våld, uttryckte 

sjuksköterskorna en oro kring arbetsbelastningen. Här betonade sjuksköterskorna snabba 

screeningmetoder och stöttning från arbetsgivarna (Spangaro et al., 2011). 

Rutiner 

Få sjukvårdsavdelningar har specifika riktlinjer och rutiner gällande screening för våld i nära 

relationer (Ambuel, et al., 2013). Att rutinmässigt utföra screening på alla patienter inom 

våld i nära relationer ökar identifieringen av utsatta patienter (Ambuel, et al., 2013; Soglin et 

al., 2008). Sjuksköterskor som arbetar inom akutvården har ett stort ansvar eftersom det är de 

som ser patienten i vårdsökandets första skede. Dock är våld i nära relationer en mycket 

komplex fråga som inte kan lösas via ett akutbesök. Men även om en akutmottagning har 

utarbetade rutiner för screening för våld i nära relationer, är majoriteten av sjuksköterskorna 

omedvetna om dessa rutiner. Det fanns även en brist i sjuksköterskornas medvetenhet kring 

obligatorisk rapportering gällande våldsutsatta patienter (Robinsons, 2010). En handbok 

innehållande rutiner och riktlinjer för vård av våldsutsatta tilldelades samtliga enheter inom 

en hälsoorganisation på Åland. Dock svarade endast en tredjedel av sjuksköterskorna att de 

visste att det fanns sådana rutiner som fastställts (Häggblom et al., 2007).  

Diskussion  
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Metoddiskussion  

Vid de första sökningarna upptäcktes att våld i nära relationer är ett relativ utforskat ämne, 

det finns en hel del studier om screening och statistik gällande förekomsten av våld och 

studier från sjuksköterskans perspektiv. Samtidigt finns få rutiner och riktlinjer kring hur 

vården skall handskas med detta komplexa ämne.  

 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa kunskapsläget inom valt område. För att få fram 

kunskapsläget när det gäller våld i nära relationer valdes både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar då kvalitativa artiklar gav en fördjupad förståelse om fenomenet (Friberg, 2012, s 99) 

medan kvantitativa artiklar medförde en bredare synvinkel av valt ämne. Genom en 

artikelsökning som genererar många sökträffar av vetenskapliga artiklar kan kunskapsläget 

belysas (Friberg, 2012, s.100).  

 

Syftet var till en början hur sjuksköterskan bör handla om hen misstänker att våld i nära 

relationer förekommer. Denna sökning gav få träffar och visade sig vara ett område med 

begränsad forskning vilket resulterade i ett annat syfte, det nuvarande syftet. I samband med 

litteratursökningen användes ord som inte presenterades i syftet men som ändå bidrog till 

relevanta artiklar. Eftersom ordet kunskapsläget har en bred betydelse valdes att använda 

sökord som författarna ansåg belysa kunskapsläget. Det här medför ett ställningstagande 

från författarna som varit medvetna om att detta kan komma att bli till litteraturöversiktens 

nackdel.    

 

Författarna ansåg att trots det breda syftet bidrog sökningarna till ett brett resultat som är en 

styrka i litteraturöversikten enligt Friberg (2012, s. 100). I samband med sökningarna och 

granskning av artiklarna har en objektivitet försökts upprätthållits för försäkran av att 

fördomar och perceptioner inte påverkat litteraturöversiktens resultat.     

 

Under litteratursökningens senare del framkom väldigt få nya artiklar men många 

dubbletter, detta trots nya sökningar och nya sökkombinationer. Därför ansågs det finnas 

tillräckligt med underlag för resultatet. En svaghet i samband med detta är att yttligare 

sökkombinationer kunde ha utförts för att styrka resultatet. 
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Hela arbetsprocessen har utförts tillsammans med undantag av granskandet av artiklarna då 

författarna granskade dessa var för sig, vilket ses som en styrka i arbetet. En svårighet i 

arbetet har varit att skilja på orden Intimite Partner Violence (IPV) och Domestiv violence, 

ord som förekommer i samtliga artiklar. Orden har nästintill samma betydelse, dock kan 

Domestic violence innefatta barn, vilket hör till exklutionskriterier därför har artiklar med 

barn exkluderats. En annan svårighet var hur vi skulle skapa en överförbarhet till svensk 

sjukvård genom litteraturöversikten. Till en början söktes artiklar från länder som ansågs ha 

en likanande kultur som Sverige. Dock är kultur ett diffust ord som är öppet för tolkningar, 

därför skapades istället inklusionskriteriet Västeuropa och Nordamerika som författarna 

ansåg skapade en bättre överförbarhet till svensk sjukvård.   

 

Resultatdiskussion  

Huvudresultat 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplever vissa svårigheter att screena för våld i nära 

relationer. Dessa svårigheter tar sig uttryck på olika sätt för olika individer. Vissa 

sjuksköterskor upplevde screening som meningslöst då patienten likväl inte kommer att 

avslöja våldet. Resultatet visar även att genom att föra ämnet på tal kan patienten ge ett 

avslöjande vid ett annat besök hos sjukvården. Utbildning och erfarenhet inom våld i nära 

relationer är av stor betydelse för om screening utförs. De flesta sjuksköterskor anser att de 

har adekvat utbildning men samtidigt för lite erfarenhet. Här har verksamheten en viktig roll 

då det är verksamhetens ansvar att säkerställa god utbildning hos samtliga sjuksköterskor 

och införa rutiner kring screening. Trots adekvat utbildning är attityder och föreställningar 

avgörande faktorer för huruvida sjuksköterskan kommer att screena eller inte. 

Sjuksköterskor hade ofta föreställningar kring vilka patientgrupper som blir utsatta för våld 

och screenar därför utifrån sina föreställningar. Spargue et al. (2012), Latman (2002) och 

Furniss, McCaffrey, Parnell och Rovi (2007) beskriver hur verksamheten har ett ansvar att 

skapa tid för screening, något som många sjuksköterskor ansåg bristande. 
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Föreställningarnas betydelse för utförandet av screening  

Resultatet visar att föreställningar om vilka patienter som blir utsatta för våld utgör ett 

hinder för genomförandet av screening samt att sjuksköterskor har föreställningar om vilken 

patientgrupp som blir utsatt för våld i nära relationer, vilket även Latman (1996) beskriver. 

Drog- och alkoholmissbruk, fattigdom, isolering, graviditet och låginkomsttagare är de 

grupper som sjuksköterskor antar blir mest utsatta för våld i nära relationer. Även Latman 

(1996) beskriver att hemlösa, alkohol- eller drogmissbrukare ses som patienter som blir 

utsatta. Samtidigt visar resultatet att våld i nära relationer är något som förekommer i alla 

patientgrupper oavsett socioekonomisk samhällsgrupp eller situation. En tolkning av 

resultatet är att föreställningar om vilka patienter som utsätts för våld kan leda till att 

sjuksköterskor missar patienter som blir utsatta för våld eftersom de endast frågar patienter 

där de misstänker förekomst av våld, något som även Latman (1996) skriver.  

 

García-Moreno (2002) belyser också hur värderingar, attityder och fördomar påverkar 

utförandet av screening av våld i nära relationer. Det finns ett behov av att bättre förstå hur 

sjuksköterskors attityder och erfarenheter av våld i nära relationer påverkar deras vilja och 

förmåga att screena för våld i nära relationer.  

 

Författarna menar att fördomar är något som alla människor besitter och som också kommer 

att påverka våra handlingar. Med god utbildning och kunskap inom området våld i nära 

relationer kan sjuksköterskors föreställningar och myter brytas. Det är då av betydelse att 

sjuksköterskor får ta del av information som till exempel att alla patientgrupper kan drabbas 

av våld och att även om en patient inte avslöjar våld vid första mötet så visar resultatet på att 

en förfrågan om misshandel öppnar en dörr för patienten att återkomma.  

 

Precis som Travelbee beskriver att sjuksköterskor bör skilja sina egna önskningar och behov 

från patientens behov (Travelbee, 1972b, s.97). Sjuksköterskor är den profession som har 

möjlighet att fånga upp utsatta patienter på grund av det sammanhang som de arbetar i, de 

möter människor från alla samhällsgrupper. Därför är det otroligt viktigt att sjuksköterskor 

förstår konsekvenserna av våld i nära relationer och betydelsen av preventivt arbete, 

eftersom våldet kan leda till fysisk, psykisk och social ohälsa (Heimer, Andersson & Lucas, 
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2014). För att slå hål på föreställningarna om våld i nära relationer behövs utbildning inom 

området vilket troligtvis kan leda till att sjuksköterskor förstår innebörden och betydelsen av 

screening.  Här talar även Travelbee (1972, s. 95) om hur sjuksköterskor har skyldighet att 

arbeta preventivt för att förebygga lidande hos patienten.  

Andra mötet med sjuksköterskan 

Sjuksköterskor screenar inte alltid, en anledning till varför är fördomen om att patienten 

ändå inte kommer att avslöja misshandeln. Samtidigt visar litteraturstudiens resultat att 

många patienter inte berättar om sin situation vid första mötet med en sjuksköterska men 

däremot vid ett andra möte. Resultatet visar även att många inom sjukvården aldrig hört ett 

avslöjande från en patient. Dudgeon och Evanson (2014) belyser att de som utsätts för våld i 

nära relationer inte alltid avslöjar om sin situation för sin egen säkerhets skull och att det kan 

ta tid innan patienten väljer att avslöja, och detta bör respekteras av sjuksköterskan. I dessa 

situationer kan sjuksköterskor bistå med information om vart utsatta kan vända sig, och 

förklara för patienten att våld i nära relationer är vanligt förekommande och att hen därför 

vill bistå med informationen ifall patienten har en vän eller anhörig som utsätts.  

 

Av resultatet att tolka bör sjuksköterskor alltid ska fråga om våld i nära relationer, även om 

de aldrig erfarit något avslöjande eller inte tror att frågan kommer leda till ett ärligt svar. 

Orsaken är att det finns en chans att patienten vid sitt andra möte med sjukvården avslöjar 

om sin situation. Travelbee beskriver i sin omvårdnadsteori hur sjuksköterskor kan etablera 

en god omvårdnadsrelation till patienten genom samspel och kommunikation sinsemellan. 

Hon beskriver hur en omvårdnadsrelation mellan sjuksköterskor och patienter går igenom 

olika faser innan sjuksköterskan uppnår en känsla av empati och förståelse för patienten och 

ett förtroende byggts upp hos patienten (Travelbee, 1972, s. 121-122).  Då våld i nära 

relationer är ett känsligt och stigmatiserat ämne är det viktigt att skapa en god 

omvårdnadsrelation samt att sjuksköterskor har i åtanke att denna relation kan ta tid att 

bygga upp.  

Utbildningens betydelse  

Utbildning inom området våld i nära relationer är av stor betydelse för huruvida 

sjuksköterskor kommer att screena eller inte. Resultatet visar att majoriteten av 
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sjuksköterskorn anser sig ha en adekvat utbildning men samtidigt brist på erfarenhet. Brist 

på utbildning inom våld i nära relationer utgör ett hinder för screening och leder till att 

sjuksköterskor känner sig obekväma med att screena och i mindre utsträckning 

uppmärksammar våld i nära relationer. De sjuksköterskor som har utbildning känner sig 

mer bekväma att prata om våld i nära relationer och utbildning ökar frekvensen av 

screening.  Även Iverson et al. (2013) visar att utbildning inom våld i nära relationer är den 

viktigaste faktorn för om screening kommer att ske.  

 

En tolkning av resultatet är att sjuksköterskors upplevelser av att ha adekvat utbildning men 

för lite erfarenhet inom ämnet kan grunda sig i att utbildningen inte tillämpas av 

sjuksköterskorna, eller att de sällan får ta del av ett avslöjande och därför inte får tillräcklig 

möjlighet att tillämpa sin utbildning. Men även om sjuksköterskor har utbildning inom 

ämnet våld i nära relationer så har verksamheten det yttersta ansvaret. Arbetsplatsen 

ansvarar för att skapa rutiner så att sjuksköterskors kunskap kan tillämpas och att 

verksamheten har en utarbetad plan inom ämnet som all personal får ta del av. 

Verksamhetens ansvar och betydelse 

Verksamheten har ett övergripande ansvar för att skapa möjligheter till screening på 

arbetsplatsen. Sjuksköterskor upplever olika hinder för att utföra screening så som tidsbrist, 

brist på privata utrymmen och kunskapsbrist om var de utsatta kan få hjälp efter ett 

avslöjande hos sjukvårdspersonalen. Därför behöver samarbeten skapas mellan olika 

professioner inom hälso- och sjukvården samt synliggöras för de anställda så de kan känna 

en trygghet vid ett avslöjande. Samarbete mellan olika professioner leder till ökad beredskap 

gällande vart sjuksköterskan kan hänvisa patienten (Iverson et al., 2013; Husso et al., 2012).  

 

Hälso- och sjukvården är en plats där tidsbrist kan utgöra ett hinder för att screena. 

Sjuksköterskor anser att de inte kan bistå med den hjälp som behövs vid ett avslöjande på 

grund av små tidsmarginaler (Husso et al., 2012; Iverson et al., 2013; Sprague et al., 2012). 

Samtidigt ökar viljan att screena i och med utbildning, då utbildning ökar förståelsen för 

våldets konsekvenser hos sjuksköterskor (Garcia- Moreno, 2002), med resultat att utbildning 

ökar frekvensen av screening.  
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Tidsbristen behöver nödvändigtvis inte alltid vara orsaken till utebliven screening, däremot 

kan bristande utbildning vara orsaken till frånvaro av screening. Eftersom utbildning ökar 

viljan att screena kommer tidsbrist inte utgöra en ursäkt för att inte screena då 

sjuksköterskor förstår vikten av screening. Framförallt, utifrån resultatet att tolka, bör 

verksamheten bistå med utbildning inom ämnet eftersom våld i nära relationer är ett stort 

och omfattande problem i samhället. När sjukvården utgör en lämplig plats för upptäcka 

våld i nära relationer borde resurser och utbildningsplaner skapas för att fånga upp denna 

grupp. Precis som resultatet visar så ökade frekvensen av screening där sjuksköterskor hade 

stöttning av andra professioner tillgängliga på arbetsplatsen som arbetade med våld i nära 

relationer  

 

I resultatet åskådliggörs sjuksköterskors vilja att screena men uttrycker samtidigt en 

avsaknad av rutiner och riktlinjer för huruvida screeningen ska komma att ske. 

Sjuksköterskor ansåg även att riktlinjer för screening är avgörande för om screening kommer 

att ske eller inte. Sjuksköterskor önskar även kliniska verktyg för att underlätta screening, till 

exempel hjälpmedel så som en mall som uppmanar sjuksköterskor till att screena och ett 

frågeformulär (Iverson et al., 2013). Det här belyser sjuksköterskors vilja av att screena för 

våld i nära relationer, dessvärre finns en bristande uppmärksamhet från verksamheten, av 

det tolkat screenar inte sjuksköterskor i den utsträckning som vore möjligt om stöttning 

fanns från verksamheten.  

Slutsats  

Sjuksköterskor är medvetna om att våld i nära relationer existerar i dagens samhälle och de 

flesta har adekvat utbildning gällande screening av våld i nära relationer, men tillämpningen 

av utbildningen och screeningmetoderna är av bristande karaktär. Verksamhetens ansvar 

och skyldighet är att bistå med tid, rutiner och riktlinjer för att sjuksköterskor ska ha 

möjlighet att utföra screening på patienter, något som enligt resultatet verkar saknas. Genom 

att uppmärksamma våld i nära relationer finns möjlighet att sjuksköterskor får en förståelse 

för våldets konsekvenser och därmed screenar. Därför behöver våld i nära relationer 

ytterligare uppmärksamhet inom vården och under grundutbildningen.  
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Denna litteraturöversikt har givit en ökad förståelse för hur sjuksköterskor hanterar ämnet 

våld i nära relationer, vilka hinder som finns samt betydelsen av att verksamheten bistår 

med verktyg för att underlätta arbetet för sjuksköterskor. Av resultatet att tolka finns väl 

utarbetad forskning, hädanefter krävs att sjuksköterskor får ta del av forskningen och att den 

tillämpas i praktiken.
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Kvantitativ två-fas 
studie.  

 

Semi-strukturerade, 

individuella 

11barnmorskor, 16 
allmänsjuksköterskor 

och 2 allmänläkare 

Ja De misshandlande kvinnorna 
och sjukvårdspersonalen delar 

vissa föreställningar kring 

identifiering av utsatta 

patienter. Patienterna vill bli 

Grad 2 
75% 



 
 

United Kingdom 
 
Health professionals’ 

beliefs about domestic 

abuse and the issue of 
disclosure: a critical 

incident technique study 

mellan sjuksköterskors 
föreställningar om våld 

i nära relationer samt 

hur 

sjukvårdspersonalens 
föreställningar 

påverkar deras rutiner i 

att fråga vid misstanke 

om våld.  

intervjuer med 
öppna frågor. 

 

Induktiv 

klassifikation med 
ramverks analyser.  

tillfrågade medan personalen 
inte känner sig bekväm i 

ämnet.  

Spangaro J., Roslyn G. 
& Anthony B. 

(2011) 

Australien 

Pandora Doesn't Live 

Here Anymore: 
Normalization of 

Screening for Intimate 

Partner Violence in 

Australian Antenatal, 
Mental Health, and 

Substance Abuse Services 

Studien syftar till att 
genomföra screening i 

ett 

etablerat program för 

att förstå utmaningar 

och möjliggörare av 
screening. 

 

Kvalitativ metod.  
10 st fokusgrupper.  

Induktiv strategi där 

data analyserades 

med hjälp av 

NVIVO 8 samt 
kodning.  

59 personer arbetande 
inom vården.  

6 män 

53 kvinnor (/0) 

Ja Screening har blivit rutin med 
hjälp av screeningmetoden 

NSW där ett antal faktorer 

underlättar för screeningen: 

personalutbildning, 

identifiering av remissvägar, 
korta, manusfrågor som 

placeras i scheman där 

bedömning sker 

och patienternas positiva 
reaktioner bidrog till en positiv 

inställning till att fortsätta med 

screening.  

 

 

Ambuel, 
B.,  Hamberger, 

K.,  Guse, C.,  Melzer-

Lange, M.,  Phelan, M. 

B. & Kistner, A.  

Utvärdera implikation 
av 

HCCW modell på tre 

primärvårdskliniker 

och en akutmottagning, 

 Kvantitativ, 
longitudinell 

experimentell studie.  

147 deltagare, 97 
läkare, 19 

sjuksköterskor, 2 

psykologer, 26 

Ja Läkare och sjuksköterskor 
rapporterade ökad egenvård, 

förståelse för remiss resurser, 

och förståelse kring 

Grad 2 
77 % 



 
 

 
Healthcare Can Change 

from Within: Sustained 

Improvement in the 

Healthcare Response to 
Intimate Partner Violence 

och jämfört två andra 
kliniker inom 

primärvården 

som bedrev vanlig 

vård. . 

Innehållsanalys med 
intervention hos 

deltagarna.   

administrativ 
personal.  

(/oklart). 

juridiska frågor, kunskaper om 
våld i nära relationer var 

oförändrad. Efter 

interventionen har 

kliniker infört nya riktlinjer 
och rutiner, fler utbildning och 

ökad dokumentation av 

screening. 

Lawoko S., Sanz S., 

Helström, L. & Castren 
M.  

(2011)  

Sverige 

 
Screening for intimate 
partner violence against 

women in helthcare 

Sweden.  

Syftet med studien är 

att uppskatta 
omfattningen och 

prediktorer för 

screening i vården i 

Sverige, 

med hjälp av insamlad 
data från omfattande 

sjukvårdsinrättning 

 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie som 
utfördes på tre 

kliniker. Studerade 

frekvensen av 

screening genom 

frågeformulär. 

217 sjuksköterskor 

(/71). 132 kvinnor, 36 
män.  

medelåldern 41 år.  

 

 

Ja Kvinnlig sjuksköteskor var 

mer benägna att screena än 
manlig personal. De som 

screenar har ofta låg rädsla av 

att kränka patienten, 

professionell beredskap, 

tillgång till stöd om våld 
upptäcks samt hög self-

efficacy.    

Grad 2 

76% 

Robinson, R.  
(2010) 

USA 

 
Myths and Stereotypes: 

How Registered Nurses 
Screen for Intimate 

Partner Violence 

 

Syftet med studien är 
att identifiera hur 

legitimerade 

sjuksköterskor screenar 

på en 

akutmottagning, vilka 
barriärer uppstår, vilka 

resurser finns, hur 

upplever 

Kvalitativ, 
fenomenologisk 

studie.  

Öppna frågor. 

Innehållsanalys,  

7-stegsmetod för 
dataanalys.  

13 sjuksköterskor från 
olika 

akutmottagningar. 8 

kvinnor och 5 män.  

Ja Studie tyder på att 
sjuksköterskor inte 

screenar för våld i nära 

relationer baserad på ett 

protokoll som 

föreslagits av många 
professionella organisationer 

utan snarare är 

Grad 2, 
77% 



 
 

sjuksköterskan effekten 
av screening etc.  

screening av patienter för våld 
baserat på sjuksköterskor 

uppfattning 

om patienter är offer för våld. 

 

DeBoer, M.I., Kothari 

R., Kothari C.,  Koestner 

A.L. & Rohns T.  

(2013)  

USA  
 
What Are Barriers to 

Nurses Screening for 

Intimate Partner 

Violence? 

Studiens syfte var att 

identifiera vad 

sjuksköterskor 

uppfattar som hinder 

för screening av 
patienter för IPV.  

 

Kvantitativ, 

beskrivande, 

tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär 

innehållande likert-
skala.  

156 sjuksköterskor 

inom akut och 

slutenvården (/338). 

142 kvinnor, 14 män. 

Medelålder: 43,2 år. 

Ja De flesta sjuksköterskor i 

studien rapporterade att 

screening för 

våld i nära relationer är viktigt, 

att det är deras ansvar att 
undersöka deras 

patienter, och att de upplever 

några arbetsmiljö 

hinder för screening. Dock 

utgör bristen på utbildning ett 
hinder för screening. 

 

Grad 2, 70 

%.  

Beynon, C.E., Gutmanis, 

I. A., Tutty, L. M., 
Wathen, C. D. & 

MacMillan, H. L.  

(2012) 

Canada 

 
Why physicians and 

nurses ask (or don’t) about 

Studiens syfte var att 

identifiera hinder och 
facilitatorer att fråga 

om våld i nära 

relationer vid hälso- 

och sjuvårdsområden 

där utsatta personer 
möjligen söker sig.    

Kvalitativ, 

randomiserad 
studie. 

Frågeformulär med 

två stycken öppna 

frågor och 43 

stängda.   

597 sjuksköterskor 

och 328 läkare. (/ej 
angivet) 

Ja  De främsta barriärerna för att 

fråga om våld i nära relationen 
var tidsbrist, uppförande till 

de kvinnor som lever i 

misshandel, brist på 

utbildning, språk/kultur praxis 

och närvaro av partner.  

Grad 1, 

86%  
 



 
 

partner violence: a 
qualitative analysis 

Hinderliter, D., 

Doughty, A.S., Delaney, 

K., Pitula, C.R. & 
Campbell, J.  

(2003) 

USA 

 
The Effect of Intimate 
Partner Violence 

Education on Nurse 

Practitioners’ Feelings of 

Competence and Ability to 

Screen Patients.  

 

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

förekomsten av 
utbildning om våld i 

nära relationer under 

grundläggande och 

avancerade 

nivåprogram och dess 
effekt på sannolikheten 

för screening för 

IPV. 

 

Kvantitativ.  

Randomiserat urval. 

Enkäter med likert-
skala. 66 slutna 

frågor, 5 öppna 

frågor.  

577 sjuksköterskor 

med eller utan 

specialistutbildning. 
(/923).  

Nej 77,9% hade fått utbildning 

inom våld i nära relationer 

någon gång i sin omvårdnad 
utbildning, dock är ämnet mer 

komplext än endast en 

utbildning så som subjektiva 

känslor, 

kompetens och komfort i att  
arbetar utsatta patienter. 

Sjuksköterskestudenterna 

behöver utbildning om 

kroppsspråk 

och screeningåtgärder för att 
de ska screena  på ett effektivt 

sätt.  

 

Grad 2, 

70% 

Häggblom, A. M. E. 
Hallberg, R.-M., & 

Möller, A.R.  

(2005) 

Sweden  

 
Nurses’ attitudes and 

practices towards abused 

women 

 

Syftet med studien var 
att beskriva 

sjuksköterskors 

kunskap, metoder och 

utbildning med 

anknytning till våld 
mot kvinnor. 

Kvantitativ. 
Frågeformulär.  

Data analyserades 

med SPSS 

234 sjuksköterskor 
225 kvinnor, 9 män. 

(/101). 

 

Ja Resultaten tyder på att för att 
möta behovet av utbildning 

bland sjuksköterskor, behöver 

ett utbildningsprogram 

inrättas. Ett program som kan 

hjälpa sjuksköterskor att 
identifiera våld i nära 

relationer och göra dem 

beredda att ingripa mer 

Grad 1, 
85% 



 
 

effektivt för att främja hälsan 
hos de utsatta.  

 

MacMillan, H. L., 

Wathen, N., Jamieson, 
E., Boyle, M.,  McNutt, 

L-A., Worster, A., Lent, 

B. &  Webb, M. 

(2006) 

Canada 
 
Approaches to 

Screening for Intimate 

Partner Violence in 

Health Care Settings 

 

Att utröna den 

optimala metoden för 
screening av våld i nära 

relationer inom  hälso- 

och 

sjukvårdsinrättningar.  

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie, 
randomiserad 

studiedesign.  

Intervjuer och 

frågeformulär.  

2461 kvinnliga 

patienter. 18-64 år. (/ej 
angivet) 

Ja En signifikant interaktion 

mellan metod och instrument 
upptäcktes: prevalensen av 

avslöjande om misshandel var 

lägre vid användning av det 

skriftliga WAST formuläret i 

jämförelse med andra 
kombinationer. Ansikte mot 

ansikte strategin var  minst 

föredragen av deltagarna .  

 

Grad 1, 82 

%,  

Schoening,A.M., 

Greenwood, J.L., 

McNichols, A.J, 

Heermann, J. & 

Agrawal, S.  
(2004) 

USA 

 
Effect of an Intimate 

Partner Violence 
Educational Program on 

Att undersöka effekten 

av ett 

utbildningsprogram 

om våld i nära 

relationer och 
sjuksköterskors 

attityder gentemot 

brottsoffer. 

 

Kvalitativ. 

Kvasiexperimentell 

design.  

52 sjuksköterskor. 

(/62). 

 

Ja Sjuksköterskor poäng ökade 

markant 

efter att ha deltagit i en timme 

session om de hade 

tidigare utbildning inom våld i 
nära relationer och efter tre 

timmar lång session om de inte 

hade någon tidigare utbildning 

inom våld i nära relationer. 

 

Grad 1,  

83%.  



 
 

the Attitudes of Nurses 

 

Soglin, L. F., Bauchat, J., 

Soglin, D. F., & Martin, 

G. J. 
 
Detection of Intimate 

Partner Violence in a 

General Medicine Practice 

Syftet var att utröna 

prevelansen av våld i 

nära relationer genom 
två olika 

interventioner, en med 

läkarnas 

utbildningsinsatser den 

andra med rutinmässig 
screening av våld i nära 

relationer.  

Kvantitativ.  

Bekvämlighetsurval 

med anonyma 
enkäter.  

306 kvinnliga 

patienter. Medelålder: 

40,5. 
(/ej angivet).    

Ja Pedagogiska insatser 

ökar inte dokumentationen av 

våld i nära relationer. 
Rutinundersökning  

ökar avsevärt 

dokumentationen  av våld i 

nära relationer men påverkar 

inte 
identifiering av våld i nära 

relationer. 

 

Grad 2, 

72%.  

 



 
 

Bilaga 3. Modifierad bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) 
 

Saknas 

 

1/3 

 

2/3 

 

Samtliga 

Introduktion 
 

Saknas 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Välskriven 

Syfte  
 

Ej angivet 

 

Otydligt 

 

Medel 

 

Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas / 

Ja 

 

Nej 

  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) 

 

Saknas 

 

Mindre bra 

 

Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

 

Grad I: 80% 
 

 

Grad II: 70% 
 

 

Grad III: 60% 
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 p 

% 

Grad 

 



 
 

Bilaga 4. Modifierad bedömningsmall för kvalitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003). 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) 
 

Saknas 

 

1/3 

 

2/3 

 

Samtliga 

Introduktion 
 

Saknas 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Välskriven 

Syfte  
 

Ej angivet 

 

Otydligt 

 

Medel 

 

Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas / 

Ja 

 

Nej 

  

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

 

Grad I: 80% 
 

 

Grad II: 70% 
 

 

Grad III: 60% 
 

 

Titel 
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 p 

% 

Grad 

 


