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familjeangelägenhet till ett uppmärksammat samhällsproblem. 
Hälso- och sjukvården är ofta de som först kommer i kontakt med 
misshandlade kvinnor trots det går många kvinnor oupptäckta 
genom vården. Syftet med studien var att beskriva omvårdnad av 
misshandlade kvinnor samt faktorer som inverkar på 
omvårdnaden. Studien genomfördes som en litteraturstudie där 18 
artiklar analyserades. Resultatet visade att sjuksköterskan spelade 
en stor roll i att identifiera misshandlade kvinnor i vården. 
Kunskap och förståelse för misshandel var viktigt i mötet med 
kvinnorna. Utbildning om omvårdnad av misshandlade kvinnor 
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omvårdnad av misshandlade kvinnor inom svensk hälso- och 
sjukvård. 
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Inledning 
 
Kvinnomisshandel har utvecklats från att ha varit en privat angelägenhet till ett 
uppmärksammat samhällsproblem vanligt förekommande i Sverige. Statistik visar att var 
tionde kvinna i landet blivit utsatt för misshandel av sin nuvarande partner (Statens offentliga 
utredning [SOU] 2004:117). Misshandeln sker till stor del i det tysta och får många av de 
utsatta kvinnorna att ständigt känna sig otrygga (Lidholm, 2002). Hälso- och sjukvården är 
ofta de som först kommer i kontakt med kvinnor som utsatts för misshandel av sin partner 
(SOU 2002:71). Det är inte alltid sjukvården har tillräckligt med kunskap för att kunna 
identifiera och uppmärksamma kvinnor som utsatts för misshandel. Erfarenheter från flera 
samverkansprojekt visar på svårigheter i att engagera hälso- och sjukvården i frågor rörande 
kvinnomisshandel. Även sjukhus som utvecklat handlingsplaner utnyttjar inte alltid 
tillgängliga resurser. Inte ens när kvinnan söker vård för akuta skador är det säkert att detta 
relateras till kvinnomisshandel (Lidholm, 2002). 
 
Mängden anmälningar om kvinnomisshandel ökade med 7 % i Halland under år 2006 jämfört 
med år 2005. Enbart i Halmstad gjordes 249 anmälningar om misshandel mot kvinnor varav 
gärningsmannen var bekant med offret i 170 av fallen (Stohr, 2007). 
 
Bakgrund 
 
Det finns många olika benämningar på våld mot kvinnor. Termer som ofta används är 
kvinnomisshandel, lägenhetsbråk, familjevåld, partnermisshandel och hustrumisshandel 
(Widding Hedin, 1997).  
 
FN definierar våld mot kvinnor som: 

Varje handling av kvinnospecifikt våld som resulterar i eller kan 
resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, 
inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 
frihetsberövande, vare sig handlingen sker i det offentliga eller privata 
livet (Svenska FN-förbundet, 2003). 

 
Genomgående i arbetet kommer begreppet kvinnomisshandel användas med vilket menas 
”mäns våld mot kvinnor i nära relationer” (SOU 2006:65, s. 53). Med nära relation menas att 
mannen är kvinnans nuvarande eller före detta partner (Widding Hedin, 1997; SOU 2006:65).   
 
Historiskt sett är det relativt nytt att erkänna kvinnors individuella mänskliga intressen. 
Genom utvecklingen av kvinnors mänskliga intressen har kvinnan fått ökat rättsligt 
erkännande. På 1200-talet ansågs det brottsligt att våldföra sig på kvinnor utom familjen om 
brottet upptäcktes och kunde bevisas. Aga mot tjänstefolk förbjöds 1858 medan husaga (våld 
mot hustru och barn) förbjöds enligt lag först 1864. Det dröjde till en bit in på 1900-talet 
innan våld mot kvinnor inom familjen och äktenskapet sågs som ett brott i samhällets ögon. 
Sverige var första landet i världen att införa en lag mot våldtäkt inom äktenskapet, vilket 
skedde år 1965. Detta var ett viktigt steg för kvinnornas självbestämmanderätt. År 1982 
placerades kvinnomisshandel under allmänt åtal vilket medförde att den utsatta kvinnan inte 
själv måste polisanmäla sin partner. Detta medförde ingen större förbättring för kvinnorna då 
de flesta brott sker bakom lyckta dörrar och sällan uppmärksammas av andra än kvinnan 
(Eliasson, 2003).  
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Sverige anses idag ha kommit långt i jämställdhetsfrågan (SOU 2004:117) och förekomsten 
av våld mot kvinnor lyftes fram redan för 20 år sedan och definierades då som ett socialt 
problem (Olsson & Wiklund, 1997). Emellertid förekommer kvinnomisshandel fortfarande i 
stor utsträckning (SOU 2004:117). En orsak till uppkomsten av våld mot kvinnor anses vara 
samhällets struktur och könskultur. Män och kvinnor har i dagens samhälle olika 
levnadsvillkor och många institutioner och samhällsföreteelser som upplevs jämställda 
fungerar ofta till förmån för männens intressen. De ojämna maktförhållandena i samhället har 
lett till mäns dominans över kvinnor och har försatt kvinnorna i en underordnad ställning 
(Olsson & Wiklund, 1997).  
 
En milstolpe i Sveriges jämställdhetsutveckling var kvinnofridspropositionen, 1997/1998:55, 
som betonar vikten av en förnyad och skärpt lagstiftning med förebyggande åtgärder och ett 
bättre bemötande gentemot utsatta kvinnor (SOU 2004:117). Genom 
kvinnofridspropositionen lagfördes grov kvinnofridskränkning som brott och därigenom 
markerades allvaret i våld mot kvinnor i nära relationer (Nordborg, 2000). På grund av 
misshandel mister i Sverige minst sexton kvinnor livet varje år (Nordborg, 2000). År 2006 
gjordes 25 400 anmälningar av kvinnomisshandel där gärningsmannen i 72 % av fallen var en 
för kvinnan känd man. Mörkertalen är stora och det uppskattas att endast vart femte fall av 
kvinnomisshandel polisanmäls (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2007). Många 
misshandlade kvinnor tar inte kontakt med någon myndighet utan söker indirekt hjälp genom 
sjukvården (Lidholm, 2002).  
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (Svensk författningssamling [SFS], 1982:763) 1§ ligger det 
på sjukvårdens ansvar att identifiera och behandla misshandlade kvinnor samt enligt 2§ ge en 
adekvat medicinsk och psykosocial vård. Utöver den akuta medicinska vården behöver 
misshandlade kvinnor hjälp med krisbearbetning och trygghetsskapande åtgärder (SOU 
2004:117). Inom sjukvården är det viktigt att få kännedom om hur utbredd 
kvinnomisshandeln är för att kunna erbjuda stöd och hjälp (Lidholm, 2002). Många 
misshandlade kvinnor döljer våldet och skadorna de utsatts för då de ofta känner skuld eller 
skam för att anmäla en man hon har eller har haft en nära relation med (SOU 2004:117). För 
en misshandlad kvinna kan det uppkomma praktiska svårigheter om hon väljer att lämna 
partnern. Detta kan röra ekonomi, bostad eller att ha någon att vända sig till. Undersökningar 
visar även att misshandeln inte avtar utan istället tenderar öka om kvinnan väljer att separera 
från partnern (SOU 2004:117; Widding Hedin, 1997). ”Misshandeln kan ske i ett flertal olika 
former som verbal trakassering, ekonomiska restriktioner, knuffar och slag, påtvingade 
sexuella handlingar, överfall/hot med dödliga vapen samt förnedring.” (Widding Hedin, 1997, 
s. 9).  
 
Enligt sekretesslagen (SFS 1980:100) kap.7 1c§ har sjuksköterskan skyldighet till sekretess 
det vill säga att inte lämna ut information om en patients hälsotillstånd eller 
levnadsförhållanden, om det inte tydligt står att uppgiften kan lämnas utan att patienten far 
illa. Sjuksköterskan är även skyldig enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område (SFS 1998:531) kap.2 8§ till tystnadsplikt vilket innebär att inte utanför 
verksamheten avslöja information om enskild patient eller andra personliga förhållanden som 
erfarits inom verksamheten. Kvinnofridskränkning kan antingen polisanmälas av den utsatta 
kvinnan eller av annan enskild person (Eliasson, 2003). Enligt sekretesslagen (SFS 1980:100) 
kap.14 2§ är det tillåtet för hälso- och sjukvårdspersonal att lämna uppgifter till polis- och 
åklagarmyndighet om det föreligger misstanke om brott och straffet för brottet inte förväntas 
understiga två år, vilket bland annat gäller mord, dråp och våldtäkt. Sjuksköterskan har enligt 
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socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kap.14 1§ skyldighet att vid misstanke om att ett barn far 
illa, anmäla det till socialstyrelsen. 
 
Enligt patientjournallagen (SFS 1985:562) 1§ är sjuksköterskan skyldig att vid vård och 
behandling av en patient föra patientjournal. I 7§ står det att patientjournalen ska hanteras och 
förvaras säkert så att endast behöriga personer har tillgång till journalen (SFS 1985:562). I 
sjuksköterskans arbete med misshandlade kvinnor är det av betydelse att vara grundlig med 
dokumentation och säkerställande av bevis. Även om kvinnan väljer att inte anmäla mannen 
så är sjuksköterskans dokumentation lika viktig och kan vara avgörande som bevis i 
framtiden. Polis, åklagare eller domstol kan begära rättsintyg från hälso- och sjukvården och 
dokumentationen kan då vara utslagsgivande (Widding Hedin, 1997; Björck & Heimer, 
2003). 
 
Kravet på sjuksköterskans kunskaper i ämnet är stort och bör inkludera förekomst av våld mot 
kvinnor, symtom och konsekvenser. Misshandel av kvinnor leder till fysisk och psykisk 
sjuklighet och påträffas inte enbart på akutmottagningar utan förekommer inom alla hälso- 
och sjukvårdens områden (Socialstyrelsen, 2003). Sjuksköterskan har enligt International 
Council of Nurses’ [ICN] etiska kod för sjuksköterskor ett grundläggande ansvar att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 
2002). Sjuksköterskan har ett stort ansvar inom hälso- och sjukvården när det gäller 
omvårdnad av misshandlade kvinnor. I ansvaret ingår att bedöma, planera och genomföra 
omvårdnaden (Jahren Kristofersen & Ottvik Jensen, 2006). I dagens hälso- och sjukvård finns 
stora brister i vården av misshandlade kvinnor. Det saknas ofta handlingsplaner både lokalt 
och länsövergripande. Vårdpersonal brister i kunskap och utbildning om misshandel och det 
finns ett starkt motstånd att belysa misshandeln bakom skadan som uppstått. Målet med den 
långsiktiga prioriteringen om vård av misshandlade kvinnor är att all vårdpersonal ska ha 
kunskap att bemöta misshandlade kvinnor och erbjuda stöd och behandling utifrån enhetliga 
riktlinjer (Medicinsk beredningsgrupp 2, 2003).  
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva omvårdnad av misshandlade kvinnor samt faktorer som 
inverkar på omvårdnaden. 
 
Metod 
 
Datainsamling 
 
Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i tre databaser: Cinahl, PubMed och Academic 
Search Elite (se tabell 1). Innan de slutgiltiga sökningarna utfördes gjordes en pilotsökning för 
att undersöka ämnet. De slutgiltiga sökningarna gjordes vid tre olika tillfällen. För att få 
korrekt engelsk översättning på vår definition av kvinnomisshandel användes Svensk MeSH. I 
databasen Cinahl användes databasens thesaurus-tjänst för att finna det mest lämpliga 
sökordet för kvinnomisshandel vilka visade sig vara intimate partner violence (IPV). I Cinahl 
användes även begreppen abused women och domestic violence. I PubMed användes 
databasens MeSH-tjänst och de ord som överensstämde med vår definition av 
kvinnomisshandel var spouse abuse. I alla sökningar användes fritextsökning för att inte gå 
miste om relevanta artiklar. Inklusionskriterier som genomgående användes i sökningarna var 
att artiklarna skulle vara publicerade från år 2000 utom i den fjärde sökningen i Cinahl då 
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tiden för tidigast publikation utökades till 1997. I Cinahl var ett inklusionskriterium att 
artiklarna skulle vara research-artiklar. Exklusionskriterier var att artiklarna inte fick beröra 
gravida kvinnor eller barn. Artiklar som berörde män, homosexuella, sjuksköterskestuderande 
samt artiklar som inte var på svenska, norska, danska eller engelska valdes manuellt bort. 
Sammanlagt efter sökningarna blev det 317 träffar varav 151 sammanfattningar lästes. Av de 
151 sammanfattningarna var 63 artiklar av intresse. Av de 63 artiklarna återkom ett flertal i 
många av sökningarna. Efter att dubbletterna sorterats bort återstod 31 artiklar. De 31 
artiklarna lästes en första gång för att sortera bort artiklar som inte var vetenskapliga eller som 
inte stämde med syftet. Efter urval två återstod 18 artiklar. 
 
Tabell 1 Översikt av sökhistoria 
    
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genom-
lästa 
abstract 

Urval 
1 

Urval 
2 

Cinahl   2007-02-23 Intimate 
partner 
violence 
AND 
Nursing 

52 22 7 3 

PubMed 2007-02-23 Spouse 
Abuse AND 
Nurses Role 

42 17 8 3 

Academic 
Search 
Elite 

2007-02-23 Intimate 
partner 
violence 
AND Nurs* 

51 22 11 2 

Cinahl 2007-02-23 Abused 
Women 
AND Nurs* 

24 10 6 2 

Academic 
Search 
Elite 

2007-02-26 Domestic 
Violence 
AND 
Nursing 

96 53 13 3 

Cinahl 2007-02-28 Intimate 
Partner 
Violence 
AND Nurs* 
AND Care 

36 13 7 1 

Cinahl 2007-02-28 Domestic 
Violence 
AND 
Nursing 
Knowledge 

6 5 4 2 

Cinahl 2007-02-28 Domestic 
Violence  
AND Nurse 
Attitudes  

11 9 7 2 

  Totalt 317 151 63 18 
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Databearbetning 
 
De återstående 18 artiklarna granskades enligt en bedömningsmall för kvalitativa respektive 
kvantitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003). Artiklarna sammanställdes i en artikelöversikt 
där syfte, metod, slutsats och vetenskaplig kvalitet redovisas (se Bilaga 1). Artiklarna lästes 
flertalet gånger av samtliga gruppmedlemmar för att identifiera olika teman. Genom 
diskussion av artiklarna framkom fyra tydliga teman. De teman som framkom var 
sjuksköterskans identifiering av misshandlade kvinnor, sjuksköterskans bemötande och stöd 
av misshandlade kvinnor, sjuksköterskans attityder gentemot misshandlade kvinnor och 
sjuksköterskans behov av kunskap om kvinnomisshandel. Artiklarna lästes ytterligare för att 
inte gå miste om väsentligt resultat och för att kategorisera innehållet efter de teman som 
framkommit. Innehållet från artiklarna presenterades i resultatet utifrån de fyra teman som 
identifierats.  
 
Resultat 
 
Sjuksköterskans ansvar vid mötet med misshandlade kvinnor beskrivs som att först identifiera 
problemet för att därefter erbjuda hjälp i form av information, kunskap, stöd, resurser och 
säkerhet för kvinnan (Woodtli, 2001). I sjuksköterskans ansvarsområde ingår även att 
dokumentera vid alla fall där misshandel misstänks (Dienemann, Glass & Hyman, 2005). 
 
Sjuksköterskans identifiering av misshandlade kvinnor 
 
Många misshandlade kvinnor gick oupptäckta genom hälso- och sjukvården trots att en stor 
del av kvinnorna gick på regelbundna hälsokontroller (Varcoe, 2001; Lutenbacher, Cohen & 
Mitzel, 2003). I en studie från USA (Willson, Cesario, Fredland, Walsh, McFarland, Gist, et 
al., 2001) hade 86 % (n=149) av de intervjuade kvinnorna besökt hälso- och sjukvården under 
det senaste året. Av dessa kvinnor blev endast 24 % kontrollerade för misshandel. Att 
rutinmässigt kontrollera alla kvinnor för misshandel vid varje besök till hälso- och sjukvården 
skulle kunna leda till identifiering och empowerment av misshandlade kvinnor (Willson, et 
al., 2001). Ämnet kvinnomisshandel belystes inte tillräckligt av hälso- och sjukvården vilket 
ledde till att cykeln med misshandel fortsatte (Lutenbacher, et al., 2003). Rutinkontroll kunde 
dock hindra misshandlade kvinnor att söka hjälp samt leda till att deras partner inte tillät dem 
uppsöka hälso- och sjukvården av rädsla för att misshandeln skulle avslöjas (Loughlin, 
Spinola, Stewart, Franzlow & Norton, 2000). 
 
I en studie av Lutenbacher, et al. (2003) förespråkade misshandlade kvinnor starkare fokus på 
rutinkontroll. Många kvinnor upplevde det som en lättnad att bli tillfrågade om misshandel 
och att dela med sig av sin situation (Loughlin, et al., 2000; Lutenbacher, et al., 2003) medan 
andra blev tårögda, tysta eller aggressiva mot personalen (Loughlin, et al., 2000). Kvinnorna 
valde ofta att inte berätta om misshandeln förrän de kände sig starka nog att hantera 
situationen. Det kunde vara av betydelse att sjuksköterskan frågade om misshandeln även om 
kvinnan valde att inte avslöja situationen omedelbart (Hathaway, Willis & Zimmer, 2002).  
 
Generellt var sjuksköterskor inte rädda för att hantera känsliga ämnen, emellertid skapade 
kvinnomisshandel oro och osäkerhet hos många sjuksköterskor. När de utsatta kvinnorna inte 
var villiga att självmant ta upp misshandeln var en stor del av sjuksköterskorna motvilliga till 
att ta tag i problemet (Henderson, 2001). Anledningar till att kvinnor inte blev tillfrågade om 
misshandel, trots misstanke, var svårigheter i att formulera frågan, brist på erfarenhet i ämnet 
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och rädsla för svaret (Häggblom, Hallberg & Möller, 2005). Sjuksköterskans respekt för 
kvinnans integritet, sjuksköterskans brist på tid eller att frågan inte ansågs relevant i 
sammanhanget bidrog även till att ämnet inte belystes (Henderson, 2001; Häggblom, et al., 
2005). Sjuksköterskor kände sig generellt mer bekväma i att endast fråga om 
kvinnomisshandel då misshandel misstänktes (Loughlin, et al., 2000). Flertalet sjuksköterskor 
ansåg att det låg på den misshandlade kvinnans ansvar att ta upp ämnet och erkänna sitt behov 
av hjälp (Henderson, 2001).  
 
Kvinnorna ansåg att det var viktigt hur sjuksköterskan ställde frågan om misshandel 
(Hathaway, et al., 2002; Davila, 2006). Känslor som att vara generad och skamsen försvårade 
för kvinnor att berätta om misshandeln. De upplevde det lättare att öppna sig om de kände 
förtroende för sjuksköterskan som frågade om misshandeln. Sjuksköterskan skulle inte vara 
skuldbeläggande eller fördömande då frågan om misshandel ställdes (Hathaway, et al., 2002). 
En studie av Hathaway, et al. (2002) visade på betydelsen av respekt för misshandlade 
kvinnors integritet genom accepterande av deras valfrihet att avslöja misshandeln eller ej. En 
anledning som försvårade för kvinnorna att berätta om misshandeln var deras rädsla för 
konsekvenser så som upptrappat våld, inblandning av polisen (Hathaway, et al., 2002) och 
rädslan att förlora barnen (Hathaway, et al., 2002, Dienemann, et al., 2005). 
 
Många sjuksköterskor ansåg sig inte påträffa kvinnomisshandel särskilt ofta utan 
sjuksköterskorna sa sig endast upptäcka uppenbara fall (Varcoe, 2001; Christofides & Silo, 
2005; Häggblom, et al., 2005) och förbisåg mindre tydlig fysisk och psykisk misshandel 
(Varcoe, 2001; Christofides & Silo, 2005). Sjuksköterskan skulle vara observant på specifika 
fysiska skador och sjukdomar som kunde vara indikatorer på misshandel (Loughlin, et al., 
2000). Karakteristiska fysiska skador för misshandel kunde vara blåmärken, frakturer (Bates 
& Brown, 1998; Loughlin, et al., 2000), håravfall, tecken på strypning (Loughlin, et al., 
2000), skär- eller skrubbsår. Skadorna förväntades vara lokaliserade i ansiktet, på armar och 
på huvudet (Bates & Brown, 1998). Även emotionella problem, depression (Bates & Brown, 
1998; Häggblom & Möller, 2006), ångest, tvångsföreställningar (Häggblom & Möller, 2006), 
viktminskning, sömnproblem och fatigue kunde härledas till misshandel (Dienemann, et al., 
2005). Icke-verbala ledtrådar som kunde tyda på misshandel var restriktioner i förhållandet 
såsom en av partnern kontrollerad ekonomi (Cox, Cash, Hanna, D’Arcy-Tehan & Adams, 
2001) eller en dominerande och övervakande man. När kvinnans berättelse inte stämde 
överens med skadan eller sjukdomen eller om hon blev särskilt upprörd över mindre skador 
kunde misshandel misstänkas (Loughlin, et al., 2000). 
 
För att underlätta eventuella rättsliga följder skulle sjuksköterskan dokumentera skador efter 
misshandel (Hathaway, et al., 2002). Skadorna skulle vara detaljerat beskrivna och fotografier 
stärkte bevisen på misshandel ytterligare (Häggblom, et al., 2005). Även namnen på de poliser 
som varit i kontakt med kvinnan borde dokumenteras i kvinnans journal. Dokumentation 
skulle ske vid alla fall där misshandel misstänktes även där det inte var bekräftat (Dienemann, 
et al., 2005).   
 
Sjuksköterskans bemötande och stöd av misshandlade kvinnor 
 
Sjuksköterskor uppgav att de vanligtvis inte hade möjlighet att följa upp ledtrådar om 
misshandel utan överlät ansvaret till socialarbetare, läkare eller familjemedlemmar (Varcoe, 
2001).   
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Sjuksköterskor skulle vara öppna, empatiska och ha modet att lyssna till svåra fall utan att 
skuldbelägga (Flinck, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005) eller döma den misshandlade 
kvinnan (Dienemann, et al., 2005; Flinck, et al., 2005). Sjuksköterskan förväntades aktivt ta 
upp ämnet misshandel med kvinnan vare sig hon nämnt det eller ej. Sjuksköterskan 
förväntades även veta vilka hjälpinsatser som fanns att tillgå och hänvisa kvinnan vidare samt 
vara ett stöd och en förespråkare för kvinnan. Kvinnorna ansåg även att sjuksköterskan skulle 
lyssna till kvinnans berättelse på ett icke fördömande sätt och tillsammans med kvinnan arbeta 
fram en plan för att hantera och gå vidare med situationen (Henderson, 2001). Genom att 
sjuksköterskan lyssnade till kvinnan och inte pressade henne till ett beslut kunde kvinnan själv 
komma fram till hur hon skulle hantera situationen (Varcoe, 2001).  
 
Sjuksköterskan behövde förstå den långa process som misshandlad kvinna genomgår vid 
separation från partnern. Sjuksköterskan skulle även stödja kvinnan i att öka sin självkänsla 
och medvetenhet om konsekvenser av att stanna kvar. Det var viktigt för sjuksköterskan att få 
kvinnan att förstå förövarens ansvar för det våldsamma beteendet (Häggblom & Möller, 
2006). Kvinnan behövde även stöd i beslutet att stanna kvar eller lämna partnern (Woodtli, 
2001; Häggblom & Möller, 2006). Misshandlade kvinnor ansåg det betydelsefullt att 
sjuksköterskan trodde på kvinnan och inte pressade henne till att avslöja misshandeln utan 
erbjöd stöd och försiktigt uppmuntrade kvinnan att prata om misshandeln (Hathaway, et al., 
2002).  
 
För att den misshandlade kvinnan skulle känna sig trygg nog att avslöja misshandeln krävdes 
att hon kände förtroende och tillit för den vårdande sjuksköterskan samt kände sig respekterad 
(Hathaway, et al., 2002). Förtroende skapades genom att sjuksköterskan gav kvinnan tid, lät 
henne berätta i lugn och ro samt förklarade varför frågan om misshandel ställdes (Häggblom 
& Möller, 2006). Sjuksköterskor skulle uppmärksamma situationer där kvinnans partner 
insisterade på att delta vid undersökningar och när kvinnan inte själv förde sin talan 
(Dienemann, et al., 2005). Det var därför viktigt att tillfällen skapades då den misshandlade 
kvinnan kunde prata enskilt med en sjuksköterska för att känna trygghet och ha möjlighet att 
avslöja misshandeln (Hathaway, et al., 2002; Dienemann, et al., 2005).  
 
Sjuksköterskans attityder gentemot misshandlade kvinnor 
 
I en studie av Woodtli (2001) beskrev sjuksköterskor de misshandlade kvinnorna som 
individer ”som ropar på hjälp” (s. 349). Studier visar att sjuksköterskor ofta skuldbelägger de 
misshandlade kvinnorna då de ses som vuxna människor med valmöjligheter och eget ansvar 
för sitt liv (Woodtli, 2000; Henderson, 2001; Woodtli, 2001). Fördomar som att de 
misshandlade kvinnorna var av en hjälplös karaktär, hade problem med alkohol och droger 
(Häggblom, et al., 2005), var av låg socioekonomisk status eller tillhörde en specifik etisk 
population visade sig vanligt förekommande bland sjuksköterskor (Bates & Brown, 1998; 
Henderson, 2001; Varcoe, 2001). Förutfattade meningar kunde leda till att misshandlade 
kvinnor förbisågs då de inte tillhörde den del av populationen där misshandel förväntades 
(Varcoe, 2001). Sjuksköterskor var medvetna om sina fördomar men ansåg att de inte 
påverkade deras handlande (Inoue & Armitage, 2006). Flertalet sjuksköterskor såg dock 
sambandet mellan sitt beteende mot misshandlade kvinnor och bristen på förståelse för 
misshandel och dess effekter (Henderson, 2001). Sjuksköterskor med förståelse för 
misshandel anklagade inte de misshandlade kvinnorna utan såg misshandel som ett 
hälsoproblem och hade kunskap i hur de skulle agera (Hathaway, et al., 2002).  
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Sjuksköterskor beskrev sin frustration, okunskap och känsla av hjälplöshet med att hantera 
den komplexa situationen misshandel (Cox, et al., 2001). Även känslor av obehag och 
otillräcklighet gentemot misshandlade kvinnor framkom (Davila, 2006). Känslorna hos 
sjuksköterskor varierade från oro och omtanke till frustration över hur de misshandlade 
kvinnorna blev skadade av någon som förväntades tycka om dem (Woodtli, 2000). 
Misshandel av kvinnor beskrevs som psykiskt betungande att lyssna till och resulterade i att 
flera sjuksköterskor undvek att engagera sig i situationen av rädsla för att bränna ut sig 
(Woodtli, 2000; Inoue & Armitage, 2006). Kvinnor som upplevdes aggressiva och projicerade 
sin ilska mot sjuksköterskorna ansågs ansträngande att handskas med. Kvinnor som upplevdes 
tysta och fogliga ansågs däremot lättare att hantera (Woodtli, 2000).  
 
Flera misshandlade kvinnor som uppsökte hälso- och sjukvården var missnöjda med 
sjuksköterskans attityder. Sjuksköterskan upplevdes underskatta våldet, visa motvilja i att 
hantera problemet (Flinck, et al., 2005) och vara fördomsfulla (Lutenbacher, et al., 2003; 
Flinck, et al., 2005). Kvinnorna beskrev även en del sjuksköterskor som nedlåtande, kyliga, 
arga, jäktade, okänsliga och misstroende (Dienemann, et al., 2005). I en studie av Hathaway, 
et al. (2002) angav emellertid en tredjedel (n=49) av de misshandlade kvinnorna att de tagits 
väl om hand av sjuksköterskor som visade intresse, omtanke och engagemang. Författarna 
menade vidare att de misshandlade kvinnorna kände lättnad av att inte bli skuldbelagda eller 
dömda på förhand.  
 
Sjuksköterskor behövde kunskap om att misshandlade kvinnor tillhör alla socioekonomiska, 
kulturella och etiska delar av populationen och denna kunskap skulle spegla sig i 
sjuksköterskans omvårdnad av misshandlade kvinnor (Woodtli, 2001). Det visade sig finnas 
ett behov av en öppen, omsorgsfull och trygg miljö med valmöjligheter och respekt för 
kvinnornas beslut (Woodtli, 2000).  
 
I en studie av Inoue och Armitage (2006) beskrevs japanska sjuksköterskors attityder 
gentemot misshandlade kvinnor. I Japan sågs misshandel som en privat familjeangelägenhet 
som skulle döljas från omvärlden. Av respekt för kvinnan och hennes familj togs inte ämnet 
upp av de japanska sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna ansåg att misshandeln hade en 
bakomliggande orsak där både förövare och offer kunde bära skuld. Misshandel accepterades 
i stor utsträckning inom den japanska kulturen och ansågs som en del av äktenskapet (Inoue & 
Armitage, 2006).      
 
Sjuksköterskans behov av kunskap om kvinnomisshandel 
 
I studier framkom att endast 20-30 % (n=133, n=10) av sjuksköterskorna hade fått 
information om kvinnomisshandel under sjuksköterskeprogrammet (Häggblom, et al., 2005; 
Davila, 2006). Studier visade att en majoritet av vårdpersonalen välkomnade mer utbildning 
inom området kvinnomisshandel (Bates & Brown, 1998; Häggblom, et al., 2005). Trots detta 
visade en studie att enbart en tredjedel av sjuksköterskorna hade utnyttjat möjligheten för 
fortbildning på arbetsplatsen (Häggblom, et al., 2005). Utbildning om kvinnomisshandel 
borde enligt en studie av Woodtli (2000) ingå i sjuksköterskeprogrammet. Många 
sjuksköterskor ansåg även att det behövdes fortlöpande utbildning för att få information och 
erfarenhet i hur kvinnomisshandel skulle hanteras (Bates & Brown, 1998; Woodtli, 2000; 
Henderson, 2001; Davila, 2006). 
 
Studier visade att det bland sjuksköterskor rådde kunskapsbrist kring kvinnomisshandel. 
Sjuksköterskor kände sig inte bekväma att konfrontera situationen och många kvinnor fick 
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inte den hjälp de behövde (Loughlin, et al., 2000; Henderson, 2001). Kunskapsbrist 
tillsammans med en ofta rådande tidsbrist ledde till att sjuksköterskor inte själv tog tag i 
problemet utan hänvisade kvinnorna till olika stödorganisationer eller andra instanser inom 
området (Loughlin, et al., 2000). Kunskap i form av utbildning var ett sätt att öka 
sjuksköterskors förståelse för kvinnomisshandel (Woodtli, 2000; Heinzer & Krimm, 2002; 
Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskor indikerade behovet av kärnkunskap vilket 
inkluderade fysisk och psykisk omvårdnad, kommunikationsstrategier, en generell kunskap 
om misshandelns cykler, typer, statistik, manifestation och att var situation är unik. 
Sjuksköterskans kunskap om kulturella och religiösa skillnader kunde påverka 
sjuksköterskans förståelse för misshandel och även öka förståelsen för kvinnornas beslut att 
lämna eller stanna hos mannen (Woodtli, 2000). Även de misshandlade kvinnorna ansåg att 
behovet av kunskap och utbildning var stort och att sjuksköterskorna behövde en ökad 
förståelse för misshandeln (Hathaway, et al., 2002; Lutenbacher, et al., 2003). Genom ökad 
utbildning och kunskap menade de misshandlade kvinnorna att sjuksköterskornas fördömande 
och ofta frustrerande gensvar skulle minska och att förståelsen och känsligheten inför ämnet 
skulle öka (Lutenbacher, et al., 2003).  
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Den största delen av litteraturen som påträffades inom ämnet var skriven på 80- och 90-talet 
vilket inte ansågs aktuellt för arbetet. Den bakgrundslitteratur som användes i studien var från 
cirka år 2000. Endast ett fåtal av böckerna var från 2004 och framåt vilket kan ses som en 
nackdel. För att finna aktuell fakta och statistik användes vad vi ansåg tillförlitliga källor från 
Internet.   
 
I den första litteratursökningen identifierades ett flertal tänkbara sökord vilka kontrollerades i 
Svensk MeSH för att fastställa den korrekta engelska översättningen. För att finna lämpliga 
sökord i respektive databas användes databasens thesaurus-tjänst. I Academic Search Elite 
fanns ingen thesaurus- eller MeSH-tjänst utan sökorden som användes överfördes från 
tidigare databasers sökningar. Detta kan ha påverkat sökresultatet negativt då korrekt sökord 
kan ha förbisetts. Åtskilliga artiklar återkom i flera sökningar vilket ansågs styrka 
sökningarnas validitet. I alla sökningar användes fritextsökning för att inte gå miste om 
relevanta artiklar. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara från år 2000 och framåt då 
studien endast skulle belysa aktuell forskning. I den fjärde sökningen i Cinahl utökades 
sökningen till år 1997 för att öka antalet träffar på använda sökord. En artikel från år 1998 
användes från sökningen då den ansågs styrka studiens syfte. Anledningen att resterande 
sökningar begränsades till år 2000 och framåt var att de ansågs ge tillräckligt med artiklar 
vilka belyste aktuell forskning.   
 
Artiklarna granskades av samtliga gruppmedlemmar enligt en bedömningsmall för kvalitativa 
respektive kvantitativa artiklar vilket anses styrka resultatets trovärdighet. Nackdelen med 
bedömningsmallen var att granskningen blev vår subjektiva tolkning av artiklarna. Artiklarna 
lästes flera gånger av samtliga gruppmedlemmar för att identifiera olika teman. 
Temaindelningen styrktes av att gruppmedlemmarna var för sig identifierade likartade teman.  
 
Artiklarnas ursprungsländer varierade över flertalet världsdelar vilket ansågs vara en styrka då 
vi lever i ett mångkulturellt samhälle. En nackdel var att ingen av artiklarna var från Sverige, 
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dock var tre av artiklarna från Finland. Majoriteten av artiklarna var från västvärlden vilket vi 
ansåg återspeglar den nordiska kulturen. 
     
Resultatdiskussion 
 
Artiklarna granskades enligt en bedömningsmall för kvalitativ respektive kvantitativ metod 
och graderads enligt en ordinalskala från I-III där I stod för hög vetenskaplig grad och III för 
låg vetenskaplig grad (Carlsson & Eiman, 2003). I resultatet användes 14 artiklar av 
vetenskaplig grad I, tre artiklar av vetenskaplig grad II och en artikel av vetenskaplig grad III. 
Majoriteten av artiklarna var av hög vetenskaplig grad vilket anses styrka resultatet. Av de 18 
artiklar som användes i resultatet var 11 kvalitativa, fem kvantitativa och två var både 
kvalitativa och kvantitativa. Det anses som en styrka att övervägande del av artiklarna var 
kvalitativa eftersom kvalitativa studier mäter subjektiva faktorer som attityder, stöd och 
bemötande mer ingående än kvantitativa studier. Litteraturstudien innehåller både kvalitativa 
och kvantitativa studier vilket anses belysa ämnet övergripande ur olika perspektiv. 
 
Av artiklarna hade fem ett urval under 15 individer vilket kan ha påverkat resultatets 
trovärdighet negativt. Generalisering av artiklar med liten population kan ifrågasättas. Av de 
fem artiklar med ett mindre urval var samtliga kvalitativa. Kvalitativa studier bygger ofta på 
intervjuer och är mer djupgående och därför krävs inte stora populationer. Vårt resultat anses 
inte ha påverkats av dessa artiklar då ämnet innefattar subjektiva faktorer och generalisering 
är möjligt då liknande resultat framkommit i flera av de övriga artiklarna.  
  
Av de 18 artiklar som användes i resultatet var 12 granskade av etiska kommittéer vilket visar 
att studiernas vetenskapliga kvalitet granskats. I fyra av artiklarna uppgick bortfallet till mer 
än 20 %, men detta anses inte ha påverkat resultatet.  
 
Hälso- och sjukvården är ofta den instans dit misshandlade kvinnor indirekt vänder sig till för 
att få hjälp. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att få kännedom om hur utbredd 
kvinnomisshandeln är för att kunna erbjuda stöd och hjälp (Lidholm, 2002). I resultatet 
framkom att flertalet sjuksköterskor ansåg att det låg på kvinnans ansvar att ta upp 
misshandeln (Henderson, 2001). Sjuksköterskan överlåter ansvaret att avslöja misshandeln på 
kvinnan då det finns en rädsla för ämnet vilken grundar sig i okunskap och brist på erfarenhet. 
Sjuksköterskan måste inse sitt yrkesansvar i förhållande till kvinnomisshandel och 
uppmärksamma sjuksköterskans roll. I sjuksköterskans ansvar ingår att identifiera och 
förebygga hälsorisker och vid behov stödja kvinnan till livsstilsförändring (Socialstyrelsen, 
2005). 
 
I en studie framkom att misshandlade kvinnor förespråkade rutinkontroll vid besök till hälso- 
och sjukvården (Lutenbacher, et al., 2003). Dock visar en annan studie att denna rutinmässiga 
kontroll av kvinnor kunde leda till att utsatta individer undvek att uppsöka hälso- och 
sjukvården (Loughlin, et al., 2000). Det fanns risker med att införa rutinkontroll av alla 
kvinnor som uppsöker vården. En del misshandlade kvinnor undvek att uppsöka hälso- och 
sjukvården då de visste att en fråga gällande misshandel ställdes. Risken finns även att 
kvinnans partner hindrar kvinnan från att uppsöka vård av rädsla för att misshandeln avslöjas 
(Loughlin, et al., 2000). Vi anser att de positiva konsekvenserna av att rutinmässigt fråga om 
misshandel överväger de negativa. Genom att rutinmässigt kontrollera varje kvinna för 
misshandel kan många kvinnor komma att avslöja misshandel och få professionell hjälp att 
hantera situationen. De negativa följderna som kan driva kvinnorna från sjukvården kan 
reduceras genom att frågan ställs enskilt och på ett icke fördömande sätt. På så sätt kanske 
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kvinnan inte känner fruktan för att uppsöka vården då hon vet att hennes svar kommer 
respekteras och behandlas konfidentiellt enligt sekretesslagen (SFS 1980:100). Enligt 
kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskan respektera och visa omsorg för patientens 
autonomi, integritet och värdighet (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Misshandel skapade oro och osäkerhet hos flertalet sjuksköterskor vilket bidrog till att ämnet 
inte belystes och frågan om våld undveks (Henderson, 2001). En bidragande orsak kan vara 
en rådande kunskapsbrist och att flertalet sjuksköterskor inte vet hur de ska hantera ämnet. 
Detta kan leda till att många misshandlade kvinnor inte upptäcks. Rädslan kan även leda till 
att den misshandlade kvinnan inte får något förtroende för sjuksköterskan och då inte känner 
sig trygg nog att självmant avslöja misshandeln. En annan faktor som kunde bidra till att 
misshandlade kvinnor förbisågs inom hälso- och sjukvården var sjuksköterskors förutfattade 
meningar om kvinnomisshandel (Varcoe, 2001). Dagens sjuksköterskor bör vara 
uppmärksamma på att kvinnomisshandel förekommer inom alla ekonomiska, sociala och 
kulturella grupper (Woodtli, 2001). Även om en del grupper kan anses överrepresenterade bör 
sjuksköterskan alltid kontrollera för eventuell kvinnomisshandel. 
 
Resultatet baseras på artiklar från flera olika länder. Sjuksköterskans attityder och bemötande 
grundar sig i den samhällssyn som råder i det aktuella landet. I en studie från Japan (Inoue & 
Armitage, 2006) tog sjuksköterskan av respekt för kvinnan och hennes familj inte upp ämnet 
misshandel. Kvinnomisshandel sågs som en privat familjeangelägenhet som samhället inte 
skulle interagera med (Inoue & Armitage, 2006). De kulturella skillnaderna som framkom i 
artiklarna kan ses som långt ifrån det västerländska synsättet. Den kulturella variationen i 
artiklarna speglar den breda etnicitet som idag kommer i kontakt med svensk hälso- och 
sjukvård. Ökat krav på sjuksköterskans kompetens krävs i mötet med patienter från olika 
kulturer. De kulturella skillnaderna leder till att sjuksköterskan måste vara flexibel och följa 
olika kulturers normer i omvårdnaden av misshandlade kvinnor.  
 
Flera studier påvisade vikten av dokumentation av eventuella skador efter misshandel 
(Hathaway, et al., 2002; Dienemann, 2005; Häggblom, et al., 2005). I sjuksköterskans ansvar 
ingår att föra patientjournal vilken ska förvaras konfidentiellt för obehöriga (SFS 1985:562).  
När misshandel misstänks men kvinnan väljer att inte avslöja något anser vi att sjuksköterskan 
likväl har ett stort ansvar i att dokumentera och fotografera skadorna. Om kvinnan längre fram 
väljer att gå vidare och anmäla misshandeln styrks hennes berättelse av en väl utförd 
dokumentation. Kvinnomisshandel är ett känsligt ämne för sjuksköterskor vilket kan leda till 
bristande dokumentation. För att åtgärda den bristande dokumentationen krävs ökad kunskap 
och förståelse för dokumentationens betydelse i omvårdnaden av misshandlade kvinnor. 
Genom utbildning och erfarenhet kan sjuksköterskans kunskap och förståelse för 
kvinnomisshandel uppnås.  
 
Sjuksköterskans bristande kunskap om kvinnomisshandel ledde till oförståelse för 
misshandlade kvinnor (Woodtli, 2000; Heinzer & Krimm, 2002; Häggblom & Möller, 2006). 
För att öka förståelsen och förbättra omvårdnaden för misshandlade kvinnor krävs starkare 
fokus på ämnet under sjuksköterskeprogrammet. Som yrkesverksam sjuksköterska behövs 
fortlöpande utbildning vilket även framkom i vårt resultat (Bates & Brown, 1998; Woodtli, 
2000; Henderson, 2001; Davila, 2006). Fortlöpande utbildning för grundutbildade 
sjuksköterskor bidrar mer till ökad kunskap och förståelse för misshandel än om kunskapen 
endast erbjuds under sjuksköterskeprogrammet. Detta då den yrkesverksamma sjuksköterskan 
har en förförståelse för misshandel då hon troligtvis har kommit i kontakt med misshandel 
någon gång under sin yrkesverksamhet. Det är viktigt att introducera ämnet tidigt och lägga 
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grunden för kunskapen under sjuksköterskeprogrammet. Det ligger på sjuksköterskans ansvar 
att bedöma, planera och genomföra omvårdnad av sjuka eller skadade människor (Jahren 
Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2006). Omvårdnad av misshandlade kvinnor måste 
uppmärksammas mer och tydligare ses som en del av sjuksköterskans ansvarsområde. Mer 
uppmärksamhet om kvinnomisshandel som ett samhällsproblem kan leda till ökad 
medvetenhet om ämnet inom hälso- och sjukvården. Medvetenhet om kvinnomisshandel kan 
leda till utvecklat omhändertagande av kvinnorna och att sjuksköterskans rädsla för att ta upp 
och hantera ämnet minskas.  
 
Enligt Inoue och Armitage (2006) ansåg sjuksköterskor att de var medvetna om sina fördomar 
och attityder men trodde inte att det påverkade deras handlande. Vi tror att sjuksköterskans 
attityd till viss del avspeglas i hennes handlande. I mötet med misshandlade kvinnor kan 
sjuksköterskor bli starkt berörda vilket kan göra det svårt att lämna sina egna värderingar och 
attityder utanför. Omvårdnaden av kvinnorna kan på så sätt bli lidande av att sjuksköterskan 
överför sina personliga åsikter på kvinnan och pressar henne till att lämna sin partner trots att 
hon kanske inte är mogen för det. Sjuksköterskans medvetenhet om sina egna attityder och 
hur de påverkar hennes agerande kan bidra till ökad förståelse för misshandlade kvinnor. 
Kvinnomisshandel kan av sjuksköterskor ses som en privat angelägenhet och leda till att de 
undviker att belysa ämnet. Genom att sjuksköterskor diskuterar attityder och bemötande av 
misshandlade kvinnor med sina arbetskollegor kan ett öppnare klimat skapas vilket kan leda 
till att omvårdnaden av misshandlade kvinnor effektiviseras. Sjuksköterskans omvårdnad av 
misshandlade kvinnor skiljer sig från kvinna till kvinna och måste anpassas till varje unik 
situation. Utan utbildning och erfarenhet om kvinnomisshandel tror vi inte sjuksköterskor kan 
bemöta kvinnorna på ett tillfredsställande sätt. Genom att erbjuda sjuksköterskor 
vidareutbildning i ämnet och utveckla handlingsplaner kan omvårdnaden av misshandlade 
kvinnor förbättras radikalt.  
 
Konklusion 
 
I litteraturstudien framkom att många misshandlade kvinnor går oupptäckta genom hälso- och 
sjukvården trots att det är den instans dit flest kvinnorna vänder sig för hjälp. Rutinkontroll 
kan vara ett stöd för sjuksköterskor i att identifiera fler fall av misshandlade kvinnor. Den 
rådande okunskapen och bristen på erfarenhet bland sjuksköterskor är en bidragande orsak till 
oförmågan att erbjuda adekvat omvårdnad för misshandlade kvinnor. För att kunna vårda 
misshandlade kvinnor krävs ökad förståelse och kunskap i ämnet. Att vårda kvinnor som blir 
misshandlade av sin partner är ett komplext problem vilket ställer stora krav på 
sjuksköterskans kompetens. Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om sina egna 
attityder och värderingar och inse deras påverkan på det egna handlandet. En viktig del av 
sjuksköterskans arbete med misshandlade kvinnor är dokumentation av omvårdnadsarbetet 
och att i detalj beskriva kvinnans skador. En utförlig dokumentation kan komma att vara 
avgörande för framtida rättsliga påföljder.  
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Implikation 
 
För att hälso- och sjukvården bättre ska kunna förse misshandlade kvinnor med adekvat 
omvårdnad krävs bättre utvecklade handlingsplaner för sjuksköterskor att arbeta efter. Dessa 
handlingsplaner ska finnas tillgängliga inom alla hälso- och sjukvårdens områden. 
Kunskapen om kvinnomisshandel måste vidareutvecklas och få ökad uppmärksamhet inom 
hälso- och sjukvården. Sjuksköterskans kunskap bör erhållas genom ett utvecklat 
sjuksköterskeprogram och fortlöpande utbildning för yrkesverksamma sjuksköterskor. 
Samarbetet mellan hälso- och sjukvården och andra instanser som socialtjänsten, 
polismyndigheten och kvinnojourer måste stärkas och bli klarare. Detta för att tillgodose den 
holistiska omvårdnaden av misshandlade kvinnor.  Ingen forskning gjord i Sverige påträffades 
därför önskas vidare forskning inom ämnet där det fokuseras på sjuksköterskans omvårdnad 
av misshandlade kvinnor inom svensk hälso- och sjukvård.  
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