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Publika-
tionsår 
Land 

Författare  Titel Syfte Metod Urval Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

1998, 
Australien 

Bates, L., 
Brown, W. 

Domestic violence: 
Examining nurses' and 
doctors' management, 
attitudes and knowledge in 
an accident and emergency 
department 

Att undersöka kunskap om, 
vård av och attityder mot 
misshandlade kvinnor 
bland sjuksköterskor och 
doktorer. 

Kvalitativ n=70 
sjuksköterskor, n=41 
doktorer 

Informanterna anser misshandel 
av kvinnor vara ett hälsoproblem 
och att de har en stor roll i att 
identifiera och vårda dessa 
kvinnor. De anser att 
kunskapsbehovet är stort. 

Grad I 

2005, Syd 
Afrika 

Christofides, 
N.J., Silo, Z. 

How nurses' experiences of 
domestic violence influence 
service provision: Study 
conducted in north-west 
province, South Africa  

Att undersöka om 
sjuksköterskors egna 
erfarenheter av 
kvinnomisshandel påverkar 
deras vård av misshandlade 
kvinnor.   

Kvantitativ n=212 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor behöver en ökad 
förståelse för personliga faktorer 
som bidrar till sjuksköterskans 
förmåga att hantera 
kvinnomisshandel för att kunna 
erbjuda bättre vårdkvalitet.  

Grad I 

2001, 
Australien 

Cox, H., Cash, 
P., Hanna, B., 
D'Arcy-Tehan, 
F., Adams, C. 

Risky business: Stories 
from the field of rural 
community nurses' work in 
domestic violence 

Att undersöka 
sjuksköterskor som arbetar 
på landsbygdens upplevelse 
av, förståelse för och 
handlande i relation till 
kvinnomisshandel.   

Kvalitativ n=24 
sjuksköterskor 

Det visade sig tydligt i studien att 
sjuksköterskor som möter 
kvinnomisshandel arbetar inom 
ett farligt område och med stort 
mod och med mycket mer 
kunskap än de tror sig ha. 

Grad III 

2006, USA Davila, Y.R. Increasing nurses' 
knowledge and skills for 
enhanced response to 
intimate partner violence 

Att identifiera 
sjuksköterskans färdigheter 
och kunskaper i förhållande 
till intimt partnervåld och 
bristen på adekvat 
handlingsplan samt att 
utvärdera effekten av ett 
specifikt träningsprogram i 
förhållande till kunskap 
och färdigheter. 

Metod 1: Kvalitativ 
n=14 hälso- och 
sjukvårdspersonal (7 
sjuksköterskor, 6 
annan vårdpersonal, 
1 föreståndare)               
Metod 2: 
Kvantitativa n=41 
sjuksköterskor 

Studien indikerar att personalen 
ansåg sig ha en grundläggande 
förståelse för intimt partner våld. 
Personalen ansåg sig ha ett behov 
av ökade skickligheter i att 
ingripa mot kvinnomisshandel. 

Grad I 
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2005, USA Dienemann, J., 
Glass, N., 
Hyman, R. 

Survivor preferences for 
response to IPV disclosure 

Att öka hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
förståelse för misshandlade 
kvinnors åsikter rörande 
vårdgivarnas respons när 
de avslöjar intimt partner 
våld för att öka 
effektiviteten av hjälpen.  

Kvalitativ n=26 
misshandlade 
kvinnor 

Kvinnorna framhävde vikten av 
skydd och dokumentation. 
Fortgående utbildning om 
kvinnomisshandel behövs för all 
hälso- och sjukvårdspersonal. 

Grad I 

2005, 
Finland 

Flinck, A., 
Paavilainen, E., 
Åstedt-Kurki, 
P. 

Survival of intimate partner 
violence as experienced by 
women 

Att beskriva kvinnans 
upplevelse av intimt 
partner våld, 
konsekvenserna av sådant 
våld, hjälpen de fick och 
kvinnornas upplevelse av 
sin överlevnad. 

Kvalitativ n=7 
misshandlade 
kvinnor 

Social- och hälsoarbetare behöver 
kompetens i att tidigt upptäcka 
misshandeln och ha förmåga att 
diskutera moralfrågor, sexualitet 
och våld på ett sätt som är fritt 
från fördomar och fördömande 
attityder. 

Grad I 

2002, USA Hathaway, J.E., 
Willis, G., 
Zimmer, B. 

Listening to survivors 
voices: Addressing partner 
abuse in the health care 
setting 

Att få förståelse för hur 
sjukvårdspersonal kan 
bemöta kvinnomisshandel 
effektivare. 

Kvantitativ n=49 
misshandlade 
kvinnor 

Kvinnliga överlevare av 
partnermisshandel identifierade 
flera faktorer som påverkade dem 
att avslöja misshandeln, 
sjukvårdspersonalen ansågs ha 
förmåga att underlätta vid flera 
av dessa faktorer.   

Grad I 

2002, USA Heinzer, M., 
Krimm, J. 

Barriers to screening for 
domestic violence in an 
emergency department 

Att identifiera antalet och 
karaktären på vuxna offer 
av misshandel i hemmet 
som kom i kontakt med 
akutmottagningen i 
Philadelphia för att stödja 
deras screening. 

Kvantitativ n=106 
patienter (81 kvinnor 
och 25 misshandlade 
män) 

Akutpersonal upplever motstånd 
och oförmåga att upptäcka och 
identifiera misshandlade kvinnor. 
Utbildningsprogram och 
specifika riktlinjer behöver 
utvecklas för hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

Grad I 
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2001, 
England 
och Kanada 

Henderson, A. Factors influencing nurses' 
responses to abused 
women: What they say they 
do and why they say they 
do it 

Att beskriva 
sjuksköterskors bemötande 
och omvårdnad av 
misshandlade kvinnor samt 
beskriva deras förståelse 
för svårigheter med 
kvinnomisshandel. 

Kvalitativ n=49 
sjuksköterskor (24 
från England och 25 
från Kanada) 

Det råder brist på utbildning om 
kvinnomisshandel bland hälso- 
och sjukvårdspersonal. Ett 
effektivare stöd behöver erbjudas 
så att de negativa följderna av det 
svåra och emotionellt krävande 
arbetet med misshandlade 
kvinnor minimeras.  

Grad II 

2005, 
Finland 
(Åland) 

Häggblom, 
A.M.E., 
Hallberg, L.R-
M., Möller, 
A.R. 

Nurses' attitudes and 
practices towards abused 
women 

Att undersöka 
sjuksköterskors kunskap, 
utbildning och praktik i 
förhållande till 
misshandlade kvinnor.  

Kvantitativ n=133 
sjuksköterskor 

Studien belyser behovet av 
fortgående utbildning om 
kvinnomisshandel för 
yrkesverksamma sjuksköterskor.  

Grad I 

2006, 
Finland 

Häggblom, 
A.M.E., 
Möller, A.R. 

On a life-saving mission: 
Nurses' willingness to 
encounter with intimate 
partner abuse  

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av fenomenet 
kvinnomisshandel och 
sjuksköterskans roll som 
kvinnornas vårdgivare.  

Kvalitativ, Grounded 
theory n=10 
sjuksköterskor 

Ett möte med en sjuksköterska 
som har erfarenhet om 
misshandlade kvinnor kan 
resultera i att kvinnan identifieras 
som misshandlad och kan 
erbjudas hjälp. 

Grad I 

2006 
Australien 
och Japan 

Inoue  K., 
Armitage, S. 

Nurses' understanding of 
domestic violence 

Att undersöka 
sjuksköterskors förståelse 
av misshandel av kvinnor i 
hemmet. 

Kvalitativ, Grounded 
theory n=41 (20 från 
Australien och 21 
från Japan) 

Sjuksköterskor i både Australien 
och Japan är i en position där de 
kan erbjuda vård och stöd för 
misshandlade kvinnor även om 
de kulturella skillnaderna 
påverkar i stor grad. 

Grad II 
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2000, Nya 
Zeeland 

Loughlin, S., 
Spinola, C., 
Stewart, L., 
Franzlow, J., 
Norton, R. 

Emergency department 
staff responses to a protocol 
of care for abused women 

Att utvärdera ett program 
för att underlätta 
akutsjukvårdspersonalens 
identifiering och 
omvårdnad av 
misshandlade kvinnor. 

Kvalitativ n=60 
hälso- och 
sjukvårdspersonal 

Akutsjukvårdspersonal fann 
programmet och träningen 
användbar och kände att det 
förbättrade den kliniska vården 
som de kunde erbjuda 
misshandlade kvinnor.  

Grad I 

2003, USA Lutenbacher, 
M., Cohen, A., 
Mitzel, J. 

Do we really help? 
Perspectives of abused 
women 

Att beskriva faktorer som 
hindrar, stödjer och 
upprätthåller kvinnornas 
förmåga att lämna 
misshandels relationer. 

Kvalitativ och 
kvantitativ n=24 
misshandlade 
kvinnor 

Det krävs grundläggande 
förändringar av samhällets 
attityder för att öka gensvaret 
gentemot misshandlade kvinnor.  

Grad I 

2001, 
Kanada 

Varcoe, C. Abuse obscured: An 
ethnografhic account of 
emergency nursing in 
relation to violence against 
women 

Att beskriva det sociala 
sammanhang där hälso- 
och sjukvård erbjuds och 
sjuksköterskors omvårdnad 
av misshandlade kvinnor. 

Kvalitativ, 
Etnografisk n=21 
sjuksköterskor, n=5 
misshandlade 
kvinnor 

Sjuksköterskorna i studien 
identifierade sällan misshandel. 
När misshandeln identifierades 
ansågs vården som erbjöds 
otillräcklig. 

Grad I 

2001, USA Willson, P., 
Cesario, S., 
Fredland, N., 
Walsh, T., 
McFarland, J., 
Gist, J., et al. 

Primary health care 
providers lost opportunity 
to help abused women 

Att fastställa hur ofta hälso- 
och sjukvårdspersonal har 
möjlighet att upptäcka och 
ingripa mot intimt partner 
våld.  

Kvantitativ n=149 
misshandlade 
kvinnor 

Det första steget i att ge adekvat 
vård för misshandlade kvinnor är 
att rutinmässigt kontrollera varje 
kvinna som kommer i kontakt 
med hälso- och sjukvården.  

Grad II 

2000, USA Woodtli, M.A. Domestic violence and the 
nursing curriculum: Tuning 
in and tuning up 

Att identifiera och beskriva 
de nödvändiga kunskaper 
och skickligheter 
sjuksköterskan behöver för 
att kunna erbjuda adekvat 
vård till misshandlade 
kvinnor. 

Kvalitativ n=13 
hälso- och 
sjukvårdspersonal 

Läroplanen för sjuksköterskor 
behöver omarbetas. Lite eller 
ingen utbildning sker för att 
förbereda sjuksköterskorna inför 
deras kommande arbete med 
misshandlade kvinnor.  

Grad I 


