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Tid  Ht 2011 

 

Sidantal  18 

 

Nyckelord  Bemötande, omvårdnad, sjuksköterska, våldsutsatta kvinnor 

 

Sammanfattning Våld mot kvinnor är ett stort problem i dagens samhälle. Våldet 

har stora effekter på kvinnors hälsa och sjukvården har ett 

optimalt läge i att upptäcka och hjälpa kvinnorna ur 

våldssituationen. Sjuksköterskan är ofta den första inom vården 

som möter kvinnorna. Möten med våldsutsatta kvinnor omges 

av utmaningar för sjuksköterskan både på ett professionellt och 

personligt plan. Syftet med studien var att belysa bemötande och 

omhändertagande av våldsutsatta kvinnor ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Utifrån analys av 12 vetenskapliga 

artiklar framkom fyra faktorer som arbetets resultat bygger på. 

För att sjuksköterskor skall vårda våldsutsatta kvinnor på ett 

optimalt vis behövs kunskap om våld, ett bra förhållningssätt 

gentemot patienten, god hantering av egna känslor samt 

förståelse av miljöns betydelse. Samtliga faktorer har ett stort 

samband med varandra och är grundläggande för sjuksköterskor 

i mötet med våldsutsatta kvinnor. Pågående forskning inriktas på 

att fördjupa kunskap och insatsmetoder för organisationer och 

myndigheter i bekämpandet av våld. Grundutbildningen för 

sjuksköterskor borde inkludera undervisning om våld i 

närarelation och förbereda sjuksköterskor för att kunna hantera 

den emotionella press som kan uppstå i mötet med 

våldsdrabbade kvinnor.   
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Abstract Violence against women is a major problem in today’s society. 

The violence has a great impact on women's health and the 

healthcare system has an ideal location to detect and help 

women from violence situation. Nurses are often the first 

healthcare staff to face the women. Meeting with abused women 

are surrounded by challenges for nurses, both on a professional 

and personal level. The purpose of this study was to illuminate 

the treatment and care of abused women from a nursing 

perspective. Based on analysis of 12 research articles four 

factors was exposed and finding building. For nurses to care for 

abused women in an optimal way, they need to know about 

violence, have a good approach towards the patient, proper 

management of their own feelings and understanding of the 

importance of the environment. All the factors have a great 

connection with each other and are essential for nurses in the 

meeting with abused women. Current research focuses on 

deepening knowledge and input methods for organizations and 

authorities in the fight against violence. Basic education for 

nurses should include education about domestic violence and 

prepare nurses to cope with the emotional pressures that may 

arise when dealing with violent women. 
 



                               

Innehållsförteckning 

 

Inledning              1 
 

Bakgrund                1 

Våld i nära relationer i samhället              1 

Mäns våld mot kvinnor               2 

Den våldsutsatta kvinnan               3 

Den våldsutsatta kvinnans möte med hälso- och sjukvården  3  

Omvårdnad av våldsutsatta kvinnor              4 

 

Syfte                5 

 

Metod               5 

Datainsamling               6 

Databearbetning              7 
 

Resultat              7 
 

Diskussion            13 
Metoddiskussion            13 

Resultatdiskussion            14 
 

Konklusion            17 
 

Implikation            18 
 

Referenser 
 

Bilaga A1 – 2  Tabell 2. Sökhistorik 

Bilaga B1 – 7  Artikelöversikt med kvalitativ forskning 

Bilaga C1, C2 Artikelöversikt med kvantitativ forskning 

Bilaga D1, D2 Artikelöversikt med kvalitativ och kvantitativ 

metod  

 



                               1 
 

Inledning 
  

I genomsnitt dör 17 kvinnor varje år i Sverige till följd av våld från en nuvarande eller 

före detta manlig partner (Regeringskansliet, u.å.). Partnervåld medför omfattande 

fysisk och psykisk ohälsa och årligen beräknas mellan 12 000 och 14 000 kvinnor söka 

till öppenvården till följd av våldsrelaterade skador (Socialstyrelsen, 2009a). Åtgärder 

för våld mot kvinnor beräknas kosta svenska samhället ungefär tre miljarder kronor per 

år (Regeringskansliet, u.å.) och år 2006 uppgav Socialstyrelsen (2009 a) att 38 miljoner 

kronor av kostnaderna bestod av direkta sjukvårdskostnader.  
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som står i kapitel 3 och 5 

(1948), ska ingen människa utsättas för omänsklig, förnedrande eller tortyrliknande 

behandling och alla är berättigade frihet och personlig säkerhet genom livet. Amnesty 

(u.å.) liknar mäns våld mot kvinnor som ett angrepp mot kvinnors mänskliga rättigheter 

som kan leda till livslånga hälsonegativa trauman exempelvis posttraumatiskt 

stressyndrom.  

 

I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), kap. 5, § 11, klargörs att särskild hänsyn skall tas 

till våldsutsatta kvinnors eventuella behov av stöd och hjälp i situationer där den 

våldsutövande är eller har varit en närstående. Hälso- och sjukvården är ofta första 

myndigheten som våldsutsatta kvinnor vänder sig till och de sökande kvinnorna har gett 

positiva reaktioner till den hjälp de erhållit (Amnesty, u.å.; Eliasson & Ellgrim, 2006). 

Trots detta uppmärksammas för få kvinnor med våldsutsatthet av sjukvårdspersonal och 

förblir dolda offer. Medvetenhet och kunskap om våld mot kvinnor är en grundläggande 

aspekt för att vården skall kunna upptäcka och bemöta kvinnorna på ett effektivt sätt 

(Amnesty, u.å.; Regeringskansliet, u.å.). Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK] (u.å. 

c) och Regeringskansliet (u.å.) framhåller att forskning kring våld mot kvinnor 

fokuserar på att fördjupa kunskapsområdet och olika insatsmetoder för myndigheter och 

organisationer som är aktuella vid bekämpandet mot våld. 

  

Sjuksköterskor har ett ansvar i att utveckla och uppdatera den egna kompetensen för att 

bedriva god omvårdnad. I professionen ingår även att bidra till forskning och 

kvalitetsutveckling av vården i ett multidisciplinärt perspektiv genom hela vårdkedjan. 

Sjuksköterskor skall även bedriva god samverkan och planering med andra 

vårddiscipliner samt föra god informationsöverföring (Socialstyrelsen, 2005).  

I alla omvårdnadshandlingar har sjuksköterskor ett moraliskt ansvar att reflektera över 

sina bedömningar och avgöranden för åtgärder. Vårdarbetet är alltid involverat av ett 

etiskt beslutstagande och många faktorer kan göra det svårt för den enskilda 

sjuksköterskan att ta korrekta beslut (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2005).  

 

Bakgrund 
 

Våld i nära relationer i samhället 
 

Definitionen av våld mot kvinnor i nära relation innebär att förövare har eller har haft en 

nära, intim eller känslomässig relation till den misshandlade kvinnan (Amnesty, u.å.). 

Att utsättas för våld i nära relation kan få stora hälsonegativa effekter så som fysisk 
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skada, emotionella problem, ökad suicidrisk, depression och användning av alkohol och 

droger för att handskas med situationen (WHO, u.å.). I Amnestys (u.å.) 

sammanställning citeras FNs deklaration från 1993 (sid.3) om avskaffande av våld mot 

kvinnor där partnervåld definieras som:  

 

”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller sannolikt 

kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant 

lidande för kvinnan, innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller 

godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller i 

privatlivet”  

 

Mäns våld mot kvinnor ses enligt Regeringens handlingsplan (2007) som ett stort 

samhällsproblem och klassas som en allvarlig brottshandling. Individer från alla 

samhällsgrupper kan vara potentiella offer för våldet och detta utgör ett hot för 

jämställdheten för kvinnor och män i Sverige.  

 

I brottsbalken (SFS 1962:700) står det i § 5 och 6 i tredje kapitlet att om en person 

åsamkar en annan person kroppsskada, smärta eller sjukdom och om gärningen kan 

dömas som livshotande eller försätter den utsatta i ett tillstånd av vanmakt eller dylikt 

klassas brottet som grovt. Ingen människa skall behöva utsättas för våld, alla har rätt till 

kroppslig integritet. I regeringens handlingsplan (2007) för att bekämpa mäns våld mot 

kvinnor framkommer det att våld mot kvinnor inte är acceptabelt och målet skall 

inriktas på att förebygga och förhindra att förövare får möjlighet att fortsätta utföra 

våldshandlingar och att de potentiella offren kan få hjälp. 

 

I Brottförebygganderådets rapport [BRÅ] 2007:14 (2006) har en beräkning på Sveriges 

kvinnliga befolkning i åldrarna 16 – 79 år gett resultat som visar på att 1,8 % (60 000), 

någon gång blivit utsatta för våld under det senaste året. 70 % av dessa kvinnor hade 

blivit misshandlade av en närstående person. 

 

Mäns våld mot kvinnor 
 

Våld mot kvinnor grundar sig i en vilja hos mannen av att uppnå underkastelse från den 

våldsutsatta kvinnan och på så sätt få ett maktövertag (Eliasson, 2008; NCK, u.å.b). 

Maktbegäret är främsta skälet till mäns våldsutövning men det finns även en könsprägel 

på våldet som är starkt lutad mot den normativa könsordningen att män har högre status 

än kvinnor (NCK, u.å.b). Våldets mönster består av att mannen utövar dominans och 

kontroll över kvinnan upprepningsvis och med tilltagande omfattning (Amnesty, u.å.). 

Våld i nära relation kan innefatta att förövaren är pojkvän, make, sambo eller före detta 

make. De misshandlande männen beskrivs ofta som impulsdrivna, aggressiva personer 

som handlar okontrollerat vid våldstillfällena. Detta är dock en vanlig missuppfattning. 

Våldet sker ofta systematiskt och välplanerat utan insyn av omvärlden i mannens och 

kvinnans hem (Amnesty, u.å.). För att dölja fysiska skador väljer män ofta att slå på 

mjukdelar av kroppen och som lätt kan döljas med kläder (NCK, u.å.d; Amnesty, u.å.). 

Termen normaliseringsprocess är stark kopplat till våldets dynamiska utveckling. 

Normaliseringen innebär att gränserna mellan vad som allmänt ses som acceptabelt 

suddas ut hos båda partnerna i förhållandet och våldet blir en del av 
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vardagen (Amnesty, u.å.; Eliasson, 2008). Konstant nedvärdering, hotfulla akter och 

fysiskt våld från mannens sida, växlat med perioder av värme och kärlek, leder till att 

kvinnan tar på sig skulden för våldet (Amnesty, u.å.; Eliasson, 2008).  

   

Den våldsutsatta kvinnan 
 

Något som förhindrar kvinnorna att våga söka hjälp hos hälso- och sjukvården är 

personalens inställning och attityder (Björck & Heimer, 2008). Vårdpersonal kan 

tendera att se på de våldsutsatta kvinnorna som apatiska offer med ovilja att förändra sin 

situation. Den stereotypa bilden av misshandlade kvinnor är att de inkommer akut med 

fysiska skador i brådskande behov av vård. Genom detta synsätt förbises grundläggande 

tecken på våldsutsatthet. Exempelvis så försummas den psykiska misshandeln så som 

hot, ofredande, kontrollerande beteenden och nedbrytning av kvinnans självförtroende 

(Amnesty, u.å.).  

 

Socialstyrelsen (2009b) tar upp i sin rapport att vissa aspekter gör det svårt för kvinnor 

att lämna en våldsutövande man, dessa kan både vara av känslomässiga och praktiska 

skäl. En del av de aspekter som hämmar kvinnor att lämna mannen kan vara gemensam 

vårdnad av barn, ekonomiskt beroende till mannen, religiösa och kulturella värderingar, 

rädsla för förvärrat våld, dödshot och svårt att hitta ny bostad. Enligt Amnesty, (u.å.) 

kan emotionella hinder vara att kvinnan känner skuldkänslor gentemot mannen eftersom 

hennes verklighetsuppfattning ses utifrån mannens perspektiv där våldet beror på 

kvinnan. På grund av den förvrängda synen på relationen där mannen är maktbärande 

anpassar sig kvinnan för att undvika fortsatt våld och kämpa för överlevnad. 

Socialstyrelsen (2009b) nämner ytterligare orsaker till kvinnans val att stanna hos 

mannen så som att kvinnan är handlingsförlamad på grund av psykisk stress, kvinnan 

har emotionella känslor för mannen och en önskan om att våldet ska upphöra, är i 

beroendeställning av mannen på grund av sjukdom/handikapp eller att kvinnan saknar 

stöd hos omgivningen (ibid). Personlig kritik och nedvärdering förminskar gradvis 

kvinnans självkänsla och hon skuldbelägger sig själv för våldet. Mannen skapar större 

makt och kontroll över kvinnan genom att aktivt isolera kvinnan från familj, vänner och 

andra närstående, som kan inverka på kvinnans synsätt av relationen (Nordborg, 2008).  

 

Den våldsutsatta kvinnans möte med hälso- och sjukvården 
 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) i § 2 står det att:  

 

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den 

som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till 

vården” 

 

Vidare skriver Heimer, & Tönnesen (2004) att hälso- och sjukvården har till ansvar att 

behandla våldsutsatta kvinnor på ett adekvat medicinsk och psykosocialt sätt. Björck 

och Heimer, (2008) understryker att hälsotillståndet försämras vid utsatthet av våld, 

oavsett om det är fysiskt, psykiskt eller enbart hot om våld. Hälso- och sjukvården har 

även skyldighet att jobba för att upptäcka och identifiera våldsutsatta kvinnor. Det 
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framgår i en nationell kartläggning om den svenska hälso- och sjukvårdens arbete inom 

kompetensområdet våld mot kvinnor (Andréasson, Stenson, Björck, & Heimer, 2006) 

att bemötande av våldsutsatta kvinnor inom vården kräver särskilda kunskaper, 

samarbete, planering och organisation genom hela vårdkedjan, från ledningsnivå till alla 

olika vårdprofessioner. För att ge adekvat vård behövs en gemensam samverkan mellan 

olika hjälporganisationer och andra myndigheter i arbete med våldsutsatta kvinnor. 

Kontinuerlig utbildning, vårdprogram och skriven information bör ligga till grund för 

vårdpersonalens arbete med kvinnor som utsatts för misshandel (ibid).  

  

Kontakten mellan våldsutsatta kvinnor och vårdgivare bör grunda sig i att kvinnor skall 

få stöttning, bli synliggjorda för att kunna påbörja en förändring av sitt fortsatta liv och 

börja en läkningsprocess. Eftersom detta steg är fyllt av skam och skuldkänslor vill en 

del kvinnor att inte berätta om våldsupplevelserna. Våld försätter kvinnor i en 

emotionell kris som gör det svårt att känna tillit till vårdpersonal och istället intas en 

försvarsställning (NCK, u.å.a). Det är av största vikt att bemötandet från vårdgivare 

inger tillräcklig trygghet för kvinnor att berätta om sina erfarenheter och få information 

om tillgänglig hjälp (Heimer, Björck & Hogmark, 2006).  

  

Vid undersökning av våld måste vårdgivare vara medvetna och inse vilket trauma det är 

att vara utsatt för misshandel av en partner (Tönnesen, Lundh, & Claesson, 2005). 

Hälso- och sjukvården har en unik position när det gäller att upptäcka och omhänderta 

våldsutsatta kvinnor. Många av dessa kvinnor kommer någon gång uppsöka sjukvården 

på grund av varierande skador, ofta sker även upprepade besök utan att våldet upptäcks 

som bakomliggande orsak uppsökandet av sjukvård (Björck & Heimer, 2008). 

 

Omvårdnad av våldsutsatta kvinnor 
 

Målet med omvårdnaden är att visa och hjälpa våldsutsatta kvinnor hitta en väg mot 

tillfrisknande och en utväg ur misshandelsrelationen (Heimer et al., 2006). 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska av Socialstyrelsen (2005) 

skall sjuksköterskor kunna ”uppmärksamma patienter som ej själva uttrycker 

informationsbehov eller som har speciellt uttalade informationsbehov.”(sid. 11) och  

”kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört 

och empatiskt sätt.”(sid. 11). Vid möte med en våldsutsatt kvinna är dessa 

grundprinciper för sjuksköterskor av särskilt vikt att beakta (Heimer et al., 2006).   

Om kvinnor upplever sjuksköterskor som icke empatiska och nedvärderande kan detta 

skapa brist på tillit till sjukvården och kvinnorna kan känna sig än mer isolerade och 

hjälplösa (Björck & Heimer, 2008). Sjuksköterskor skall bemöta våldsutsatta kvinnor 

med respekt för deras integriteten och frånse egna attityder. Mötet skall inriktas till att 

höja kvinnornas självförtroende och befria från skuld för våldet (ibid). Enligt Björck 

och Heimer (2008) står sjuksköterskor i en maktposition gentemot hjälpsökande 

kvinnor, vilket kan användas både på ett positivt och negativt vis. Våldsutsatta kvinnor 

har genom sin livssituation lärt sig tyda olika kroppssignalen och känslostämningar från 

den misshandlande partnern som ren överlevnadstaktik. På grund av kvinnors 

sensibilitet på kroppsspråk måste sjuksköterskor vara medvetna om vilka icke verbala 

signaler en sjuksköterska sänder ut för att inte åsamka kvinnor ytterligare misstro. Ett 

gott omhändertagande karaktäriseras av att sjuksköterskor aktivt lyssnar, vågar fråga 

och tror på det kvinnor med möjlig våldsutsatthet berättar (Witkowski & Tönnesen, 

2010).  
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Heimer et al. (2006) och Witkowski och Tönnesen (2010) föreslår att i möten där 

kvinnor söker till sjukvården i sällskap med sin partner där en sjuksköterska misstänker 

våldsutsatthet skall dessa kvinnor utan vidare fördröjning få möjlighet till avskildhet 

utan sällskap av sin partner eller andra närstående. Om mannen ändå insisterar på att 

vara med under samtalet bör sjuksköterskor använda sin auktoritära position som 

vårdpersonal till att bestämt men vänligt klargöra att denna rutin är allmänt gällande på 

arbetsplatsen. Frågan om våld bör ställas direkt till kvinnor exempelvis om hon har 

blivit sparkad, slagen eller biten. Detta tillfälle är optimalt för att ge kvinnor information 

om tillgänglig hjälp samt visa förståelse för kvinnors situation. Om det skulle behövas 

skall en kompetent tolk tillkallas, närstående skall inte översätta samtalet då dessa kan 

förvränga given information (ibid).  

 

Björck och Heimer (2008) skriver att mötet med våldsutsatta kvinnor kan skapa 

blandade känslor hos sjuksköterskor. Om dessa känslor är omedvetna och den enskilda 

individen har svårt att tackla dem försvårar det sjuksköterskors vårdarbete med kvinnor 

som farit offer för våld. En reaktion som sjuksköterskor kan uppleva vid möte med 

våldsutsatta kvinnor är identifiering med patienten. Situationen kan väcka minnen och 

känslor som gör det emotionellt påfrestande för sjuksköterskor att vårda kvinnorna.  

Fortsättningsvis nämner Björk och Heimer (2008) att ett annat hinder som 

sjuksköterskor kan uppleva är rädslan för att kränka kvinnor genom att fråga om våld. 

Känslan av att inkräkta på någon annans privatliv skapar olustkänslor hos 

sjuksköterskor och tanken på att kränka integriteten hos kvinnor kunde skapa en sämre 

relation mellan de båda parterna. Sjuksköterskor upplever även frustration då 

våldsutsatta kvinnor väljer att gå tillbaka till den misshandlande mannen. Trots 

intervention från vårdgivarens sida skapas en känsla av maktlöshet när sjuksköterskor 

uppfattar sina handlingar som meningslösa. Detta kan leda till att sjuksköterskor 

bortprioriterar och distanserar sig från problemet (Björck & Heimer, 2008).  

 

Även brist på kunskap om vilka hjälporganisationer och behandlingsmetoder som finns 

för våldsutsatta kvinnor skapar osäkerhet samt ovilja att vårda kvinnorna (Björk och 

Heimer, 2008). Om en sjuksköterska inte har tillräcklig kunskap om våld mot kvinnor 

och alla faktorer som omger detta fenomen, blir sista utvägen att förlita sig på den 

stereotypa bilden av en våldsutsatt kvinna. Sjuksköterskan kan således missa att 

undersöka kvinnor som inte anses vara självklara offer av våld och detta leder till att 

sjukvården inte kan erbjuda tillräckligt omhändertagande (Heimer & Björck, 2010).  

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att belysa bemötande och omhändertagande av våldsutsatta 

kvinnor ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

 

Metod 
 

Metoden var en litteraturstudie vilken genomfördes som en litteraturöversikt med 

Fribergs (2006) vägledning för litteraturbaserade examensarbeten som utgångsmall. 
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Genom analys av vetenskapliga artiklar var målet att besvara ett antal frågeställningar 

kopplade till det valda ämnesområdet med problemformulering som inriktar sig mot 

sjuksköterskeprofessionen.  

 

Datainsamling  
 

Arbetsprocessen påbörjades genom att ett preliminärt första syfte utformades som en 

bas för att hitta korrekta sökord. Syftet omfattade termerna våldsutsatta kvinnor, 

omvårdnad och sjuksköterskor. En inledande pilotsökning resulterade i artiklar som 

fokuserade på sjuksköterskor i mötet med våldsutsatta kvinnor. Efter preliminär 

genomläsning av ett antal utvalda artiklar behövdes en bearbetning av 

syftesformuleringen för att fokusera på ett mindre fält inom det valda ämnesområdet. 

Slutliga syftet innefattade termerna: våldsutsatta kvinnor, omhändertagande, bemötande 

och sjuksköterskor. Databaserna Cinahl och PubMed användes som sökmotorer 

eftersom de omfattar omvårdnad och medicinsk vetenskap. För att få fram relevanta 

artiklar med korrekt ämnesområde genomfördes sökningarna med hjälp av 

databasfunktionerna Cinahl Headings eller MeSH-termer i PubMed. Fritext användes 

också för att utveckla sökningen av antalet artiklar eftersom Cinahl Headings och 

MeSH-termer gav ett begränsat resultat. I samtliga sökningar inkluderades ett antal 

avgränsningsfunktioner med målsättningen att få fram aktuella och syftesrelaterade 

artiklar. För att skapa en snabb överblick om artiklarnas innehåll och säkerställa den 

vetenskapliga kvaliteten valdes ”Abstract available”, ”English language”, och 

”Research article” att implementera i varje sökning. Samtliga sökningar begränsades 

med ”Published date from 2001 12  01 - 2011 12 31” i Cinahl. I PubMed användes 

“Published in the past 10 years”, “Adult: 19-44 years” och “Middle aged: 45-64 years”. 

Boolska termen ”AND” nyttjades för att kombinera olika sökord som kunde ge artiklar 

med sammanvävt tema. De valda sökorden redovisas i sökordsöversikt (tabell 1). 

 

Tabell 1 Sökords översikt. 

Sökord Cinahl PubMed 

Våld i hemmet Domestic violence 

(Heading) 

Domestic violence (MeSH) 

Sjuksköterska-patient 

relationer 

Nurse-Patient Relations 

(Heading) 

Nurse-patient Relations 

(MeSH) 

Sjuksköterskor Nurses (Heading) Nurses (MeSH) 

Misshandlade kvinnor Battered women (Heading)  

Våld i parrelationer Intimate partner violence 

(Fritext) 

 

Utbildning Education (Fritext)  

 

Totala mängden träffar var 209 artiklar efter samtliga sökkombinationer genomförts (se 

bilaga 1: sökhistorik). 
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Om en artikels titel var intresseväckande lästes tillhörande abstrakt och granskades för 

att påvisa om artikeln svarade till syftet, innehöll perspektiv på sjuksköterskan och var 

överförbar på västerländsk sjukvård. Sammanlagt lästes 101 abstrakt varav 24 artiklar 

levde upp till givna kriterier och valdes att läsas igenom i sin helhet. Sju artiklar föll 

bort eftersom de inte ansågs relevanta medan resterande 17 artiklar valdes som urval ett 

och granskades för den vetenskapliga kvaliteten enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2006) protokoll för kvalitetsbedömning. Graderingen på vetenskapliga kvaliteten 

fördelade sig mellan hög, medel och låg, vilket innebar att hög gradering visade på stark 

vetenskaplig metod och låg ansågs vara av mindre vetenskaplighet. Av de 17 artiklarna 

bedömdes fem att vara av låg kvalitet och uteslöts. Urval två resulterade i totalt 12 

artiklar, varav sex värderades till hög samt sex till medel kvalitetsgrad, och bestod av 

åtta med kvalitativ ansats, två med kvantitativ ansats och två artiklar med triangulering, 

vilket innebär att undersökningen gjorts med en mixad metod av både kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

 

Databearbetning 

 

De 12 artiklar som blev till underlag för resultatet lästes av båda uppsatsförfattarna för 

att få en djupare uppfattning om innehållet och stycken ur resultaten markerades om de 

ansågs svara till syftet. De markerade styckena översattes till svenska som sedan 

analyserades systematiskt genom färgkodning för att urskilja samband mellan 

artiklarnas resultat. I slutändan framkom fyra kategorier som var förenliga med syftet. 

Dessa var: kunskap och utbildning, det professionella mötet, emotionell påverkan samt 

miljö, resultatet utgår ifrån föregående kategorier. 

 

Resultat  
 

Enligt Henderson (2001) var bemötandet och omhändertagandet av en misshandlad 

kvinna beroende av den utbildning sjuksköterskan har om våld mot kvinnor. Genom 

adekvat kunskap skapades bättre förutsättningar för att möta våldsutsatta kvinnor utan 

obekväma känslor. Likväl som på andra medicinska områden, som ingår i 

sjuksköterskans profession, fanns ett intresse att kunna vårda våldsutsatta kvinnor med 

lika stor yrkessäkerhet. Hathaway, Willis och Zimmer (2002) samt Natan och Rais 

(2010) belyste att våld mot kvinnor var ett allvarligt medicinskt problem som ansågs 

svåråtkomligt att identifiera genom osäkerhet och brist på kunskap hos 

sjuksköterskorna, vilket ledde till att patienterna inte kände sig tillräckligt trygga att 

berätta om situationen. Sjuksköterskans brist på förståelse för situationens dynamik och 

sammanhang var en svårighet, vilket motverkade möjligheten till att ge kvinnor det stöd 

som behövdes (Henderson, 2001).  

 

Häggblom, Hallberg och Möller (2005), Morgan (2003) samt Natan och Rais (2010) 

visade på att en majoritet av sjuksköterskorna inte fått undervisning i sin 

grundutbildning angående hur de skall vårda kvinnor som är våldsutsatta.  

I Storbritannien har Morgan (2003) skickat ut frågeformulär till tre 

vårdprofessionsgrupper med frågor och påståenden rörande våld mot kvinnor så som 

statistiska siffror på antalet våldsutsatta kvinnor, vilken åldersgrupp som beräknades 

som främst utsatt för våld samt vilken period i livet våldet är mest frekvent. 
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Sjuksköterskornas övergripande svar pekade mot att de inte var inlästa på ämnet och 

hade stora kunskapsluckor, på flera frågor hade samtliga sjuksköterskor inga korrekta 

svar. Henderson (2001) styrker de faktum om kunskapsbrist i sin studie där 

sjuksköterskor framhöll att deras utbildning misslyckats med att förbereda dem att 

handskas med det känsliga ämnet om misshandlade kvinnor. Det var svårt att tackla den 

känsloladdade situationen i mötet med patienten. 

 

Häggblom, et al. (2005) visar i sin studie att de sjuksköterskor som jobbade inom den 

regionala sjukvården blev erbjudna att delta i ett arbetsplatsträningprogram med 

inriktning på våldsutsatta kvinnor, 28 % av 133 deltagare valde att medverka. 

Henderson (2001) visar på att ett antal sjuksköterskor som jobbade inom samma 

vårdenhet fick frågan om hur ofta dem mötte kvinnor som kunde tänkas vara utsatta för 

våld i nära relation. Trots samma arbetsklimat varierade svaren emellan 

arbetskamraterna nämnvärt, detta visade på att ansvaret låg hos den enskilda 

sjuksköterskan att anstränga sig för att upptäcka våldsutsatthet hos kvinnor. Brist på 

förberedande utbildning, och i de flesta fall frånvaro av riktlinjer, ledde till stress/oro i 

situationer där sjuksköterskan mötte våldsutsatta kvinnor (ibid). Robinson (2010) 

intervjuade akutsjuksköterskor där det framkom att upplevelsen av brist på kunskap var 

påtaglig. Sjuksköterskornas arbetsplats hade särskilda riktlinjer utformade för att 

undersöka om partnervåld och som skulle vara ett bra hjälpmedel men flesta de 

sjuksköterskorna kände inte till dessa riktlinjer.  

 

I Svavarsdottir och Orlygsdottirs (2009) studie implementerar de riktlinjer, gällande 

omhändertagande av våldsutsatta kvinnor på en akutmottagning och en 

högriskgraviditetsklinik, där det visade sig att sjuksköterskor och barnmorskor ansågs 

ha stor nytta av riktlinjerna, särskilt vid dokumentation av hälsoinformation. De blev 

också medvetna om vikten av basal kunskap om familjevåld och praktiska färdigheter 

som behövs vid undersökning och bedömning av patienterna. Efter att de två 

yrkesprofessionerna gått igenom riktlinjerna kände de sig mer redo som vårdpersonal att 

diskutera våld med sina patienter.   

 

Häggblom, et al.s (2005) visade på att 83 % (n=133) av de intervjuade sjuksköterskorna 

välkomnade ytterligare utbildning om partnervåld. När förfrågan om vilken kunskap 

som sjuksköterskor ansåg vara särskilt relevant i omvårdnad av våldsutsatta kvinnor 

framkom sju områden; Mottagning av kvinnor, socialt stöd och resurser, psykologiska 

effekter, orsaker till partner våld, rättsliga aspekter av våld, olika 

förklaringsmetoder/modeller och skriva juridiska certifikat. I situationer där kvinnor 

inte själva påvisade våldsutsatthet blev identifieringen beroende av indikationer som låg 

på sjuksköterskor att upptäcka. Det krävdes finjusterade skickligheter för att upptäcka 

subtila tecken på våld samt att den uppfattningsförmågan som krävdes av 

sjuksköterskan utvecklades genom kliniska erfarenheter och handledarskap 

(Brykczynski, Crane, Medina & Pedraza, 2011; Robinson, 2010). Vidare beskriver 

Robinson (2010) att sjuksköterskor ibland menade att ansvaret låg på kvinnor att ge 

antydan på våld i hemmet. Utan misstänksamma tecken på våld ignorerade 

sjuksköterskan att undersöka kvinnan för partnervåld. Beslutet att undersöka med fokus 

på våld baserades delvis på kvinnors beteende. Om kvinnor inte kunde förklara hur 

skadan uppkommit och haft många upprepade sjukvårdsbesök eller uppvisade ett 

nervöst och vaksamt beteende kunde detta leda till att sjuksköterskor gick vidare med 

mer specifika frågor angående våld i hemmet (Läppäkoski, Åstedt-Kurki och 

Paavilainen , 2010; Robinson, 2010).  
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Resultatet av mötet mellan sjuksköterskan och den vårdsökande kvinnan berodde på 

vilket beteende, bemötande och omhändertagande sjuksköterskan visade upp 

(Bradbury-Jones, Duncan, Kroll, Moy och Tailor, 2011; Brykczynski, et al., 2011; 

Hathaway, et al., 2002; Henderson, 2001; Watt, Bobrow & Moracco, 2008). 

Våldsutsatta kvinnor kunde uppleva svåra känslor så som rädsla, skam och förlägenhet 

(Hathaway, et al., 2002; Watt, et al., 2008). Samtidigt fanns band till partnern som 

gjorde det svårt för kvinnan att lämna våldsutövaren, exempelvis gemensamma barn, 

ekonomiskt beroende och kärlek (Watt, et al., 2008). Bradbury- Jones, et al. (2011), 

Hathaway, et al., (2002) och Watt, et al. (2008) har i sina studier intervjuat kvinnor som 

var eller hade varit utsatta för partnervåld. Frågorna som ställdes var kopplade till vad 

kvinnorna ville att sjuksköterskor och andra vårdpersonal skulle göra, hur de skulle 

uppträda och bemöta samt vilka aspekter av omvårdnad som var relevanta i mötet med 

hälso- och sjukvården. Kvinnor uppfattade det lättare att avslöja våld till sjuksköterskor 

som visade förståelse och kunskap om våld i nära relationer samt såg det som ett 

hälsoproblem. Sjuksköterskor underlättade kvinnors avslöjande genom att inge intresse 

och visa engagemang till att hjälpa utan dömande attityd (Brykczynski, et al. 2011; 

Hathaway, et al., 2002; Watt, et al., 2008). Bradbury-Jones, et al. (2011), Brykczynski, 

et al. (2011) och Hathaway, et al. (2002) uppmärksammade att kvinnor hade lättare att 

berätta om våld om tillit och en god relation hade skapats till vårdgivaren. Kvalitén på 

relationen mellan en kvinna och en sjuksköterska kunde vara direkt avgörande för 

följden av hur kvinnan valde att ta hjälp av hälso- och sjukvården (Bradbury-Jones, et 

al., 2001; Hathaway, et al., 2002). Att uppleva medkännande från sjuksköterskor ansågs 

som en underlättande faktor för att kvinnor skulle känna sig trygga nog för efterföljande 

åtgärder (Hathaway, et al., 2002).  

 

Watt et al. (2008) har intervjuat sjuksköterskor och före detta våldsutsatta kvinnor. 

Samtliga informanter skulle besvara frågor utifrån tre olika scenarier med en våldsutsatt 

kvinna som reagerar olika beroende på hur redo hon är att förändra sin situation. Varje 

scenario hade varsitt specifikt utfall med tre likadana frågor. Alla frågor syftade till att 

undersöka vad informanterna tror att den våldsutsatta kvinnan känner och hur en 

sjuksköterska skall agera i mötet med kvinnan. Det framkom att en aspekt som 

förhindrade våldsutsatta kvinnor från att öppet söka hjälp av vården var rädslan för 

konsekvenserna (Hathaway, et al., 2002; Watt, et al., 2008). Typen av konsekvenser 

kunde vara att kvinnor fruktade att utsättas för ytterligare våld samt att kvinnornas 

situation skulle bli värre vid exempelvis inblandning av polis (Hathaway, et al., 2002). 

Sjuksköterskor kunde ibland behöva förklara för kvinnor, som stod i förnekelse mot 

våldet och minimerade allvaret i situationen, att konsekvenser av våld kunde bli så 

drastiska som dödlig utgång (Brykczynski, et al., 2011).  

 

Hathaway, et al. (2002) nämnde också att kvinnor som utsatts för partnervåld ibland inte 

kände till vilka hjälpinstanser som fanns tillgängliga för att komma ur våldsrelationen. 

Genom att hälso- och sjukvården tillgängliggjorde tryckta material, exempelvis 

broschyrer och fickkort om vad våld i nära relation innebar och kontaktupplysningar till 

olika hjälpinstanser sände detta ett budskap till våldsutsatta kvinnor att sjukvården 

uppfattar våldet som ett problem och står i beredskap för att hjälpa (Hathaway, et al., 

2002; Watt, et al., 2008). Våldsutsatta kvinnor som sökte sig till hälso- och sjukvården 

ansåg det vara viktigt att sjuksköterskor uppvisade intresse till att ge tid och lyssna. I 

samtal mellan våldsutsatta kvinnor och sjuksköterskor betraktades det värdefullt att 

fråga om partnervåld på ett icke dömande sätt och att frågan borde ställas med direkt 
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inriktning på den potentiella våldsutsattheten (Brykczynski, et al., 2011; Hathaway, et 

al., 2002).  

 

Som tidigare nämnts var sjuksköterskor som hade erfarenhet eller kunskap om våld i 

nära relation bättre förbereda och villiga att vårda våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor 

som inte hade en dömande attityd och hade en vilja att handskas med våldsutsatta 

kvinnor försökte i större utsträckning att lägga fokus på kvinnornas styrkor och 

överlevnadsförmågor. Sjuksköterskor som i stället uppvisade motstånd till att möta 

kvinnorna, som blivit utsatta för våld, betonade i stället kvinnors oförmåga att 

exempelvis inte kunna lämna förövaren eller brist på motivation att söka hjälp. 

Sjuksköterskor kunde ignorera våldet om de hade en obehagskänsla att involveras i 

omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor (Henderson, 2001). Henderson (2001) belyste att 

sjuksköterskor borde ha ett förhållningssätt där viljan att uppmärksamma ämnet våld 

mot kvinnor fanns utan att de vårdsökande kvinnorna själva valt att påtala existensen av 

våld. En andel av de intervjuade i Hathaway, et al. (2002) studie rekommenderade att 

som komplement till en icke dömande attityd, som sjuksköterskor skall sträva efter, så 

fanns det några budskap som kan vara stödjande för våldsutsatta kvinnor, dessa var; 

Våldet var inte rätt, allt kommer att ordna sig, du är inte ensam, du ska inte behöva stå 

ut med detta och hjälp är tillgänglig.  

 

Sjuksköterskor kunde med fördel ta upp frågan om våld i hemmet och klargöra vilken 

hjälp som fanns att tillgå även om kvinnorna valde att inte använda sig av insatserna i 

nuläget (Brykczynski, et al., 2011; Hathaway, et al., 2002). Att pressa kvinnor till att 

svara på frågor angående partnervåld sågs som ett negativt tillvägagångssätt för att 

möjliggöra avslöjande (Hathaway, et al., 2002). Kvinnor bör ha valmöjligheten att svara 

eller inte svara på vårdgivares frågor.  Det ansågs inte vara kränkande att ta upp ämnet 

om våld och det sågs som en positiv handling att repetera frågorna vid eventuellt 

återbesök (Hathaway, et al., 2002; Watt, et al., 2008). Leppäkoski et al. (2010) har 

genomfört intervjuer med akutvårdspersonal som beskrev sex specifika uttryck som 

kunde antyda på en kvinnas våldsutsatthet. En av de största kategorierna var 

förekomsten av fysisk skada. Genom att observera typen av skada i samband med 

lokaliseringen och utseendet kunde misstankar om våldsutövning förekomma då skadan 

kunde vara karaktäristisk som resultat av våldshandlingar. Även en typisk indikation för 

möjlig våldsutsatthet var att kvinnans berättelse inte överensstämde med typen av 

skada.  

 

En essentiell handling som sjuksköterskor noggrant skall genomföra vid framkomst av 

våldsutsatthet hos en kvinna var dokumentation av både fysiska och psykiska skador 

(Hathaway, et al., 2002; Häggblom, et al., 2005; Natan och Rais, 2010; Watt, et al., 

2008). Vissa faktorer skall dokumenteras noggrant i journalen utifall en rättslig process 

inleds för en kvinna som är utsatt för partnervåld. I journalen registreras skador, 

psykologiskt tillstånd, fysiskt tillstånd, kvinnans relation till förövaren, händelseförlopp, 

socialt tillstånd, åtgärder som vidtagits, drogvanor och personlig information om 

förövaren (Häggblom, et al., 2005) samt övrig information som sjuksköterskan tagit 

emot (Natan och Rais, 2010). Även fotografering  av fysiska skador bör ske (Watt et al., 

2008). För att styrka kvinnors säkerhet ytterligare skulle sjuksköterskor ta hänsyn till 

och uppmärksamma sekretessbehovet samt klargöra att den givna informationen om 

våldssituationen skulle hållas konfidentiell. Dessutom skulle ingen annan person vara 

närvarande vid samtal med en våldsutsatt kvinna (Hathaway, et al., 2002; Läppäkoski, 

et al., 2010). En grundläggande faktor innan åtgärder kunde tilltas, var att kvinnan 
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kände tillit till sjuksköterskan (Henderson, 2001). I Häggblom et al. (2005) nämner 37% 

(n=133) av studiedeltagarna att hur allvarlig en vårdsökande kvinnas skada var hade 

stor inverkan på om sjuksköterskor frågade om våld eller inte. Leppäkoski, et al. (2010) 

beskrev olika problem som sjuksköterskor kunde stöta på vid identifiering och 

omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Vanliga problem som en sjuksköterska kunde 

behöva handskas med var exempelvis om partnern var närvarande, kvinnor uppgav 

andra orsaker till varför vårdkontakten uppsökts samt om kvinnor var alkoholpåverkade.  

 

Trygghetsfaktorn ansågs ha stor betydelse i mötet med våldsutsatta kvinnor. Trygghet 

kunde uppnås genom att erbjuda remittering till olika koordinerade instanser 

exempelvis Polis, kvinnojourer och Socialtjänsten. Om våldsutsatta kvinnor avslöjade 

våld borde sjuksköterskor även kartlägga var förövaren befann sig (Hathaway, et al., 

2002; Henderson, et al., 2001; Häggblom, et al., 2005; Morgan, 2003; Natan och Rais, 

2010; Watt, et al., 2008). För sjuksköterskor är det fördelaktigt att skapa ett nätverk av 

andra myndigheter och hjälpinstanser som kan erbjudas till vårdsökande kvinnor med 

våldsutsatthet (Hathaway, et al., 2002; Häggblom, et al., 2005). En del av 

sjuksköterskors dagliga arbete innebar uppföljning, detta gällde även vid omvårdnad av 

våldsutsatta kvinnor dock var det endast 39% (n=133) av sjuksköterskorna som 

genomförde detta. Typen av uppföljning kunde vara att boka ett nytt möte, ha fortsatt 

telefonkontakt och göra hembesök (Häggblom, et al., 2005). Hathaway, et al. (2002) 

nämnde att kvinnor visade stor tacksamhet om sjuksköterskor var tillgängliga för 

uppföljning.  

 

När en sjuksköterska hjälpte en kvinna som blivit utsatt för våld kunde utgången variera 

kraftigt beroende på kvinnors vilja att förändra sin situation. En känsla av stark 

frustration kunde upplevas av sjuksköterskor när kvinnor valde att gå tillbaka till den 

våldsutövande partnern trots ingripande för att hjälpa kvinnorna (Henderson, 2001; 

Natan & Rais, 2010; Robinson, 2010). Risken finns att sjuksköterskor väljer att helt 

ignorera våldsfaktorn vid upprepade situationer där kvinnor inte förmår sig att lämna 

misshandelsförhållandet eftersom känslan av att inte kunna åstadkomma en förändrande 

påföljd, efter ingripande, överskuggade viljan av att fortsätta anstränga sig (Henderson, 

2001; Robinson, 2010). Goldblatt (2009) och Henderson (2001) uppmärksammade den 

emotionella press som sjuksköterskor upplever vid mötet av våldsutsatta kvinnor. Hur 

sjuksköterskor bemötte situationer där det handlade om partnervåld berodde delvis på 

hur trygga sjuksköterskor kände sig i att hantera ämnet (Henderson, 2001). Vid 

omvårdnad av våldsutsatta kvinnor uppkom en mängd olika reaktioner och känslor 

vilket i sin tur blev en utmaning för sjuksköterskor att balansera för att ändå behålla sin 

professionella uppfattning av yrkeskorrekt vård (Goldblatt, 2009; Henderson, 2001).  

 

Känslor inverkade på sjuksköterskornas yrkesutövande i mötet med våldsutsatta kvinnor 

(Goldblatt, 2009; Henderson, 2001). Dessa känslor kunde sträcka sig från identifiering 

med patienten till totalt emotionellt avståndstagande (Goldblatt, 2009). När gränsen 

mellan personlig och professionell involvering med patienter suddades ut skapades en 

stor känslomässig stress vilket i längden kunde påverka sjuksköterskors egna privatliv. 

Att möta våldsutsatta kvinnor framkallade starka känslor av empati hos sjuksköterskor 

samtidigt som det även genereras känslor av ilska, frustration, ångest och hjälplöshet. 

En anledning till detta var att sjuksköterskor fann det svårt att förstå situationen som 

den utsatta kvinnan var försatt i och kunde inta en dömande attityd gentemot kvinnan, 

trots att det ansågs som en oprofessionell reaktion (Goldblatt, 2009; Henderson, 2001). 

Henderson (2001) och Robinson (2010) nämnde att sjuksköterskor såg det lättare att 
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inte engagera sig i ämnet om de inte hade kunskapen om våldsprocessen och den 

professionella förberedelsen för att möta våldsutsatta kvinnor. Utan förståelse för 

kvinnors reaktioner som till exempel att gå tillbaka till den våldsutövande partnern, 

kunde sjuksköterskor besluta sig för att inte undersöka för partnervåld vilket ledde till 

att kvinnor förblev oupptäckta. 

 

En anledning till varför sjuksköterskan undvek att undersöka kvinnan var rädslan för 

den känslomässiga belastning som kunde uppstå vid mötet. (Brykczynski, et al., 2011; 

Goldblatt, 2009). Genom att bara fokusera på att vårda synliga skador avstod 

sjuksköterskor från att involveras i processen att hjälpa kvinnan ur våldssituationen och 

kringgick det svåra dilemmat att handskas med kvinnors ångest. Resultatet blev att 

sjuksköterskor endast uppfyllde egna intresset av att undgå emotionell stress och 

hjälplöshet (Goldblatt, 2009). I studien av Brykczynski, et al., (2011) nämnde en av de 

intervjuade sjuksköterskorna att det fanns en generell attityd inom vården där det ansågs 

mer centralt att utvärdera och omvårda fysiska skador än mer känsliga problem så som 

misshandel eller psykisk ohälsa. Oviljan att ta upp personliga frågor så som våld i nära 

relation grundade sig till viss del i att det existerade en nivå av acceptans i samhället 

rörande den typen av våldsutövning (ibid). 

 

Häggblom, et al. (2005) belyste även att personliga anledningar kunde inverka på om 

sjuksköterskor valde att undersöka eller inte undersöka om våld. Vidare beskrevs dessa 

anledningar som exempelvis: respekt av integriteten för kvinnan, svårigheter i att 

formulera frågor, brist på erfarenhet i hur frågan skall tas upp, frågan var irrelevant samt 

rädsla för svaret. Sjuksköterskor kunde känna en förbittring och meningslöshet när de 

handskades med psykosociala frågor som ofta krävde mer tid. Det fanns även färre 

resurser för denna typ av åkomma. Detta kunde över tid resultera i tunnelseende från 

sjuksköterskan med fokus på tekniska aspekter av vård, medicinering, och behandling 

och bara fokusera på fysiska problem (Brykczynski, et al., 2011). 

 

Vissa omständigheter i den fysiska miljön där sjuksköterskor mötte våldsutsatta kvinnor 

kunde hämma omvårdnadens kvalitét (Hathaway, et al. 2002; Henderson, 2001). 

Tidsbristen som kvinnor upplevde från sjuksköterskors sida kunde förhindra ett 

avslöjande eftersom känslan av att inte bli uppmärksammad försvårade möjligheten att 

skapa en god vårdgivar-patient relation (Henderson, 2001). Brykczynski, et al. (2011), 

Henderson, (2001) och Watt, et al. (2008) påtalade vikten av att våldsutsatta kvinnor 

bör få tillgång till ett enskilt rum för att kunna prata ostört om våldssituationen. 

Bradbury-Jones et al. (2011) uppmärksammade den bristfälliga överföringen av 

information mellan professioner som arbetade inom hälso- och sjukvården. Våldsutsatta 

kvinnor kunde behöva upprepa samma innehåll om sin våldssituation för olika 

vårdinstanser, vilket ledde till att kvinnorna upplevde en ineffektivitet från vårdgivarnas 

sida. Denna kommunikationsbrist resulterade i att kvinnan blev oengagerad och valde 

att inte ta hjälp av hälso- och sjukvården (Bradbury-Jones et al., 2011).  

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
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Valet av sökord i föreliggande studie grundade sig i att få ett brett och relevant 

sökresultat. Användningen av termer så som ”Domestic Violence” och ”Nurses” gav 

träffar som kunde relateras till syftet med arbetet. Det ansågs även som en styrka att 

sökorden var övergripande eftersom det gav många träffar med olika infallsvinklar 

utifrån sjuksköterskeprofessionen. Mer specifika sökord som provades var ”Treatment”, 

”Nursing” och ”Caring” för att undersöka fler möjliga träffar, dock ansågs det inte 

bidragande till redan genomförda sökningar och exkluderades.  
Databaserna Cinahl och PubMed är omvårdnadsinriktade och användes till samtliga 

sökningar. I SweMed hittades inga artiklar som tillförde ny information och PsycInfo 

sågs inte som tillräckligt omvårdnadsfokuserat därav blev de bortsorterade. 

Ett av de kriterier som valdes i avgränsningsfunktionerna för båda databaserna var att 

artiklarna skulle vara publicerade inom 2000 talet, detta för att endast få ny uppdaterad 

forskning i resultatet. Sökningarna som gjordes i PubMed inkluderade även att 

artiklarna skulle fokusera på vuxna individer som utsatts för partnervåld eftersom denna 

målgrupp avsågs att undersöka.  

En styrka i studien var att resultatet till största del bestod av artiklar med kvalitativ 

forskningsansats. Eftersom syftet var att belysa bemötande och omhändertagande, vilket 

var kopplat till upplevelser och åsikter, var artiklar med intervjumetoder relevanta för 

att få fram vad sjuksköterskor känner i mötet med våldsutsatta kvinnor och hur de skall 

vårda dem. De kvantitativa artiklarna tillförde statistik som styrkte påståenden om 

graden kunskap angående våld mot kvinnor hos sjuksköterskor, detta sågs som 

främjande till resultatets trovärdighet.  

 

Artiklarna som använts i studiens resultat kom från Island, Finland, Storbritannien, 

Skottland, USA och Israel. Variationen på länder bidrog till ett större mångperspektiv i 

synen på våld mot kvinnor och gav möjlighet till djupare diskussion. Det togs i 

beaktning att en svaghet kunde vara att använda artiklar från olika länder med skiftande 

kulturella övertygelser vid undersökning av känsliga ämnen och att inga artiklar från 

Sverige användes i resultatet vilket kunde försämra överförbarheten till den svenska 

hälso- och sjukvården. Dock framkom inga nämnvärda skillnader i hur sjuksköterskor 

och våldsutsatta kvinnor upplever fenomenet partnervåld. Bemötandet, 

omhändertagandet och känslorna som involveras vid vårdandet av misshandlade 

kvinnor var lika oberoende på vilket land artikeln hade som ursprung. 

Bearbetningen av artiklarna i urval ett påbörjades genom individuell läsning samt 

reflektering om relevansen för syftet. Processen var ett redskap för att undersöka om 

artiklarnas innehåll uppfattades likvärdigt mellan författarna. Efter analys av samtliga 

artiklar och gallring av de som inte svarade till frågeställningarna kvarstod 12 artiklar 

som ansågs resultatuppbyggande för studien. Nästa steg i bearbetningen var att 

översätta de stycken ur artiklarnas resultat som kunde användas utifrån syftet. Det borde 

noteras att vid all översättning från ett språk till ett annat skall varsamhet tas vid 

värdering av sammanhangskontext, skillnader i benämning av ord och deras bokstavliga 

betydelse som kan variera mellan språkbruk. Utifrån ytterligare temaanalys urskildes 

fyra huvudsakliga områden som resultatdelen är uppbyggd utifrån. 

 

Resultatdiskussion 
 

Den vetenskapliga kvalitén på artiklarna bedömdes utifrån Willman, et al.s (2006) 

granskningsmall. På den tregradiga skalan valdes endast artiklar med antingen hög eller 

medel gradering att användas i resultatet. De artiklarna som fick låg gradering uteslöts 
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på grund av brister av den vetenskapliga metoden. Om urvalet och bortfallet i artiklarna 

inte kunde urskiljas konkret var det svårt att få uppfattning om överförbarheten till 

befolkningen. De artiklar som togs med i resultatet kunde i de flesta fall redovisa urval 

och beskrev studiedeltagarnas ålder, yrke, antal år inom sjukvården, kön och etnicitet. 

Dock var det svårt att urskilja bortfall i samtliga artiklar. En anledning till detta kan vara 

att endast två artiklar var kvantitativa och åtta kvalitativa, vilket ofta är gjort med 

mindre antal deltagare och betydelsen av bortfall kan möjligtvis bli mindre relevant. En 

annan faktor som möjligtvis påverkade resultatet och borde beaktas är att samtliga 

studiedeltagare i alla artiklar var till största delen kvinnor och detta kan ge en smalare 

synsätt med genuspåverkan.  

 

Genom en blandning av kvalitativa, kvantitativa och tvärsnittsartiklar gavs ett brett 

spektrum i att besvara frågeställningar utifrån syftet eftersom de olika metoderna 

besvarade problemformuleringen ur olika perspektiv. Det ansågs som en styrka att 

använda sig av främst kvalitativa artiklar på grund av fokus på undersökning av 

upplevelser och erfarenheter som beskrivs av sjuksköterskor och kvinnor som fallit 

offer för våld. Tre av resultatartiklarna utfördes genom intervjuer med våldsutsatta 

kvinnor. Kvinnorna blev tillfrågade vad de tyckte om bemötandet från hälso- och 

sjukvården och hur de ville att sjuksköterskor skulle agera gentemot dem. Eftersom 

sjuksköterskan alltid var i centrum i frågeställningarna ansågs artiklarna tillföra mycket 

värdefull fakta om hur informanterna vill att sjuksköterskan skall bemöta och 

omhänderta våldsutsatta kvinnor. De flesta av resultatartiklarna var godkända av en 

etisk kommitté.    

     

Sjuksköterskor möter våldsutsatta kvinnor i sitt dagliga arbete. Dock är det för få 

kvinnor som blir uppmärksammade och erhåller hjälp av sjukvården angående 

våldsutsattheten. Främsta anledningen till att mötet blir omedvetet mellan 

sjuksköterskor och våldsutsatta kvinnor är okunskap i hur våld yttrar sig, vad det 

innebär samt hur en sjuksköterska skall förhålla sig och agera mot det (Hathaway, et al., 

2002; Heimer & Björck, 2010; Natan & Rais, 2010). Heimer och Björck (2010) och 

Regeringen (2007) belyser att typen av vård som en kvinna erhåller vid en 

våldssituation är i förbindelse till vilken utbildning en vårdgivare har. Häggblom, et al. 

(2005), Morgan (2003) och Natan och Rais (2010) framhöll att saknad av undervisning 

rörande våld mot kvinnor i grundutbildningen lämnade sjuksköterskor utan kunskap om 

hur de skulle agera och detta skapade osäkerhet i vårdandet av de utsatta kvinnorna.  

 

I en rapport gjord av Heimer och Björck (2010) framkommer det att i sjuksköterskors 

grundutbildning saknas tydlig undervisning om mäns våld mot kvinnor. Endast ett 

universitet i Sverige med sjuksköterskeprogram hade inskrivet i studieplanen att 

eleverna skulle få undervisning om mäns våld mot kvinnor. Enbart 9 av 16 undersökta 

universitet hade tillräckligt med undervisning för att anses fylla kriterierna för tillräcklig 

kompetens efter avslutade studier. Andréasson, et al. (2006) skriver att fortlöpande 

utbildning borde ligga till grund för sjuksköterskors arbete med våldsutsatta kvinnor. 

Att vårda våldsutsatta kvinnor är ett komplext fenomen som kräver kunskap och 

involverar mer än bara medicinskt omhändertagande. Sjuksköterskor är tvungna att 

handskas med såväl fysiska som psykiska skador vilket ställer krav på kompentens och 

kunskap om behandlingsmetoder för att ge god vård. Hathaway et al. (2002) och Natan 

och Rais (2010) påpekade att om kunskapsbristen uppmärksammades av vårdsökande 

kvinnor så skapade detta en känsla av otrygghet och mindre tillit till sjuksköterskor.  

Omvårdnaden kan bli inkonsekvent och osäker utan vetskap hos sjuksköterskor 
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beträffande våldets innebörd och konsekvensen blir att de kvinnor som söker hjälp hos 

sjukvården blir lidande.  

 

Då kvinnor uppfattade sjuksköterskor som pålästa och insatta i ämnet våld och dess 

innebörd genererades tillit lättare mellan de båda parterna (Brykczynski, et al., 2011; 

Hathaway, et al., 2002; Watt, et al., 2008). Tilliten påverkades också av vilket 

förhållningssätt och beteende våldsutsatta kvinnor uppfattade från sjuksköterskor. Om 

en sjuksköterska uppvisade nedvärderande och dömande attityd förminskades kvinnors 

självförtroende och skapade ytterligare otrygghet (Björck & Heimer, 2008; 

Brykczynski, et al., 2011; Hathaway, et al., 2002; Watt, et al., 2008). 

Brykczynski, et al. (2011), Hathaway, et al. (2002) och Witkowski och Tönnesen (2010) 

framhöll vikten av att tro på kvinnors berättelse samt ge tid för att berätta om 

situationen. Trygghet och förtroende erhölls genom att sjuksköterskor aktivt lyssnande 

och hade ett genuint intresse av det kvinnor förtäljde. Målet med omvårdnad av 

våldsutsatta kvinnor är att hjälpa dem ut ur misshandelsförhållandet och stötta dem 

under vägen mot tillfrisknad (Heimer et al., 2006). På grund av det patientnära arbetet 

som tillhör sjuksköterskors vardag kan tillit lättare utvecklas genom närmare dialog. En 

av sjuksköterskors arbetsuppgifter är att fråga patienter om hälsotillstånd och 

livsförhållanden för att bedöma omvårdnadsbehovet (Socialstyrelsen, 2005). Detta kan 

vara ett idealiskt tillfälle för att upptäcka möjliga tecken på våldsutsatthet. Det står även 

uttryckligen i sjuksköterskors etiska kod (SSF, 2005) att en sjuksköterskas ansvar ligger 

i att förebygga sjukdom, lindra lidande, främja och återställa hälsa.  

 

Utan vilja och kunskap till att vårda våldsutsatta kvinnor som söker till hälso- och 

sjukvården så uppfyller sjuksköterskan inte de kraven på yrkeskompetens som SSF 

(2005) framtagit. Robinson (2010) klargjorde att de intervjuade sjuksköterskorna inte 

kände till de givna riktlinjer på arbetsplatsen som handlande om undersökning om 

partnervåld. Frågan är om ansvaret att uppmärksamma dessa riktlinjers existens ligger 

på sjukvårdsorganisationen eller om sjuksköterskor individuellt skall ta reda på om 

arbetsplatsen har utformat speciella handlingsplaner för omvårdnad av våldsutsatta 

kvinnor. I Häggblom et al. (2005) framkommer det att 83% av de intervjuade 

sjuksköterskorna hade en positiv inställning till vidare utbildning om våld mot kvinnor, 

dock var det endast 28% av samtliga intervjuade som valde att medverka när de blev 

erbjudna ett arbetsplatsträningsprogram (ibid). Resultatet motsäger sig självt när 

sjuksköterskor säger sig vara intresserade av utbildning men trots allt väljer att avstå. 

Det verkade som om sjuksköterskorna kände en vilja att kunna ingripa vid möten med 

kvinnor som misstänkts vara våldsutsatta fast underliggande faktorer förhindrade 

verklig engagemang i att utveckla sina kunskaper och kompetens.  

 

Många våldsutsatta kvinnor kommer någon gång söka sjukvård för sina skador men 

uppger oftast andra orsaker än våldet som anledning till vårdkontakten (Björck & 

Heimer, 2008; Läppäkoski, et al., 2010; Robinson, 2010; Witkowski & Tönnesen, 

2010). Björck och Heimer (2008) och Heimer och Stenson (2008) påpekar att hälso- 

och sjukvården är i ett unikt läge att upptäcka och omhänderta våldsutsatta kvinnor. 

Handlingsplaner och riktlinjer kan som tidigare beskrivits vara betydelsefulla som 

komplement och stöd för sjuksköterskor vid osäkerhet om hur bemötande och 

omhändertagande skall genomföras vid mötet av eventuellt våldsutsatta kvinnor. Detta 

styrks av Robinson (2010) och Svavarsdottir och Orlygsdottirs (2009) som visade på att 

sjuksköterskor ansåg att riktlinjer var till stor fördel vid dokumentation och 

undersökning av kvinnor som utsatts för våld. Sjuksköterskor fick en bättre 
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kunskapsgrund om våld och kunde med större säkerhet ta upp frågan om våld med sina 

patienter.  

 

Sjuksköterskors beteende skall främja allmänhetens förtroende och stärka professionens 

rykte (SSF, 2005). Brykczynski, et al. (2011), Hathaway, et al. (2002), Heimer, et al. 

(2006) och Watt, et al. (2008) framhåller gemensamt att om sjuksköterskor inger 

respekt och förtroende till våldsutsatta kvinnor och har ett förhållningssätt som syftar 

till att vilja uppmärksamma våld som ett hälsoproblem, sänder det ett budskap till 

kvinnor att sjukvården står i beredskap för att hjälpa. Våld kan vara ett svårt ämne att 

föra på tal både från sjuksköterskors och våldsutsatta kvinnors sida. En del 

sjuksköterskor kanske anser att det inte är deras uppgift att ställa frågor rörande våld om 

kvinnor inte själva ger tecken på det. Om sjuksköterskor dock ställer frågan, angående 

partnervåld, kan det leda till att kvinnor som skulle kunnat förbli oupptäckta vågar svara 

ärligt och känna en stöttning och trygghet av sjukvården. En god relation mellan 

sjuksköterskor och våldsutsatta kvinnor är av betydelse för att kvinnor skall våga förlita 

sig på vården som hjälporgan för att lämna en förövande partner (Bradbury-Jones, et al., 

2011; Hathaway, et al., 2002; Heimer, et al., 2006). Berglund och Heimer (2011) 

framhåller att frågor om våld borde finnas med i anamnesen och ställas till alla 

vårdsökande kvinnor för att kunna ge rätt behandling och omvårdnad. Om 

våldsrelaterade frågor blir en del av anamnesen skulle fler kvinnor troligen bli upptäckta 

och budskapet att våldet ses som ett hälsoproblem uppmärksammas tydligare. 

 

Om kvinnor beslutar sig för att ta aktion mot våldet, krävs det att sjukvården har ett 

samarbete med andra myndigheter och ideella hjälporganisationer (Andréasson, et al., 

2006). Genom koordinerade insatser mellan exempelvis polis, socialtjänsten, 

kvinnocenter och sjukvården, inges trygghet till kvinnor och skapar bättre 

förutsättningar för att omhändertagandet skall bli mer strukturerat och leda till bättre 

resultat. Målet med ett gott omhändertagande är att hjälpa kvinnan mot tillfrisknande 

och ta sig ur våldsrelationen (Heimer, et al., 2006). Med sjuksköterskan som första part 

att påpeka sjukvårdens möjlighet till att involvera hjälpinstanser och klargöra våld som 

icke accepterat fenomen, kan kvinnor känna ett bekräftande att våldshandlingarna inte 

skall få fortskrida. I Malmö har kvinnofridsprogrammet skapat projekt Karin (2008) 

som syftar till att belysa och utöka samverkan mellan myndigheter och verksamheter 

som är aktuella i bekämpandet av mäns våld mot kvinnor. Utan vetskap om tillgängliga 

hjälpinstanser eller gott samarbete mellan myndigheter så finns risk att sjuksköterskor 

undviker att ta upp frågor rörande våld. Samverkansprojekt kan underlätta för 

sjuksköterskor i vårdandet av våldsutsatta kvinnor eftersom det ger ett effektivare 

kontaktnät med andra instanser. Kunskap om hur kvinnor skall få hjälp genom hela 

processen kan ge sjuksköterskor större trygghet i att våga reagera och ingripa vid möte 

med våldsutsatta kvinnor. 

 

Björck och Heimer (2008), Goldblatt (2009) och Henderson (2001) belyste inverkan av 

sjuksköterskors känslor på omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor. Om sjuksköterskor 

inte klarar av att hantera de känslomässiga påfrestningar som uppkommer i mötet med 

våldsutsatta kvinnor, försvårar det utförandet av en korrekt vård. För att undgå 

emotionell stress och för djup personlig involvering i patienter valde vissa 

sjuksköterskor att inte fråga om våld. I de situationer där sjuksköterskor gjort 

ansträngningar för att hjälpa kvinnor ur misshandelsförhållanden, men kvinnorna väljer 

att ändå stanna kvar hos sin partner, upplevs handlingarna som meningslösa. Detta 

lämnar sjuksköterskor med känslor av frustration, ångest, hjälplöshet och ilska (ibid).  
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Ofta är mekanismer som omger våld invecklade och kan vara svåra att förstå för 

individer som inte erfarit det. När sjuksköterskor möter kvinnor som farit offer för våld 

uppstår känslor av empati men även dömande attityder. Utan professionell förberedelse 

för att bemöta och behandla våldsoffer lämnas sjuksköterskor åt att agera utifrån vilket 

förhållningssätt varje enskild individ har (Goldblatt, 2009; Henderson, 2001; Robinson, 

2010). För att skyddas från obehagliga känslor, väljer sjuksköterskor att lägga fokus på 

att behandla fysiska skador efter misshandel och våldet som det bakomliggande 

problemet ignoreras. Valet att bortprioritera eller blunda för våld mot kvinnor är 

möjligtvis ett felaktigt handlande utifrån de grundprinciper som 

sjuksköterskeprofessionen vilar på. Svårigheter i att balansera personlig och 

professionell involvering i patienter kan leda till stressfyllda situationer och ett 

undvikande beteende kan ses som en försvarsreaktion från sjuksköterskors sida. Den 

debatterande kunskapsbristen samt det bristande stödet från organisationen utelämnar 

sjuksköterskor att agera på eget bevåg, vilket kan resultera i osäker omvårdnad. Enligt 

kompetensbeskrivningen (2005) är sjuksköterskor skyldiga att bidra till en god 

vårdmiljö som gynnar korrekt bemötande. Vissa faktorer i miljön har stort inflytande 

när det gäller undersökning och omhändertagande av våldsutsatta kvinnor (Hahaway, et 

al., 2002; Henderson, 2001). I ett klimat utan möjlighet till avskildhet försvåras 

sjuksköterskors arbete med kvinnor eftersom hänsyn till sekretess är av största vikt 

(Hathaway, et al., 2002; Läppäkoski, et al., 2010). Helst ska misstänkt våldsutsatta 

kvinnor så fort som möjligt erhålla ett eget rum för att klimatet skall kännas tryggt nog 

för att samtala om våld (Brykczynski, et al., 2011; Heimer, et al., 2006; Henderson, 

2001; Watt, et al., 2008; Witkowski & Tönnesen, 2010). 

 

Konklusion 

 

Mötet med våldsutsatta kvinnor väcker många känslor hos sjuksköterskor som kan ha 

en avskräckande effekt på viljan att involvera sig i kvinnor som söker till hälso- och 

sjukvården med tecken eller konstaterande på våldsutsatthet. En betydande faktor som 

kan underlätta hanterandet av dessa känslor är kunskap om våldets mekanismer och 

åtgärder för att bekämpa det. Sjuksköterskors allmänna grad av kunskap om våld är 

dock mycket begränsad trots tillgängliga handlingsplaner och utformade riktlinjer. Utan 

grundläggande utbildning och medvetenhet om mäns våld mot kvinnor blir det en 

utmaning för sjuksköterskor att bemöta och omhänderta de utsatta kvinnorna. 

Förhållningsätt som bidrar till en god relation mellan vårdgivare och våldsutsatta 

kvinnor utgår från respekt för kvinnors integritet och innehavet av en icke dömande 

attityd från sjuksköterskors sida. Genom förmedling av öppenhet och vilja till att ta i 

mot våldsutsatta kvinnor kan sjuksköterskor hjälpa kvinnor till att våga avslöja sin 

livssituation.  

 

Kvinnor kan söka till hälso- och sjukvården med såväl fysiska som psykiska åkommor 

orsakade av våldshandlingar, men okunskap kan få sjuksköterskor att missa tydliga 

tecken på våld vilket leder till att våldsutsatta kvinnor förblir oupptäckta och kan 

uppleva ytterligare hjälplöshet. Eftersom kvinnor ofta känner skam och skuld för våldet 

och inte har mod att prata öppet om det är det väsentligt att sjuksköterskor vågar ställa 

frågan om våldsutsatthet för att erbjuda kvinnor en hjälpväg för att ta sig ur 

misshandelsförhållandet. Sjuksköterskan är i en position som möjliggör undersökning 
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och uppmärksammande av eventuella kvinnliga våldsoffer och har ett ansvar för att 

dokumentera fynd som kan bli aktuella som bevis vid rättlig process. Ett gott samarbete 

mellan olika myndigheter och hjälporganisationer leder till effektivare 

omhändertagande och större chans för kvinnor att återfå ett liv utan våld. 

 

Implikation 

 

Genom litteratursökningen framkom det att det har bedrivits mycket forskning inom 

ämnet våld mot kvinnor globalt sett. Dock var få studier gjorda i Sverige trots att våldet 

ses som ett folkhälsoproblem och många utredningar visar på problemets omfattning i 

ett nationellt perspektiv. De nuvarande handlingsplanerna som fokuserar på åtgärder för 

våldsutsatta kvinnor riktar sig mot hälso- och sjukvårdspersonal som en stor enhet. Det 

finns en utbredd variation av professioner inom hälso- och sjukvården och generella 

direktiv kan bli missvisande. Sjuksköterskor är ofta första aktör att möta vårdsökande 

kvinnor och skapar i många fall en djupare relation till patienter än andra 

vårdprofessioner. Detta faktum borde framhävas mer i riktlinjer och särskilda 

handlingsplaner med fokus på sjuksköterskors möjlighet till ingripande och ansvar vore 

ett gott komplement i målet att få ett effektivare omhändertagande av våldsutsatta 

kvinnor. Kunskapsunderlag borde förekomma redan i sjuksköterskors grundutbildning 

angående mäns våld mot kvinnor, även våld i samkönade förhållanden och kvinnors 

våld mot män eftersom misshandel förekommer oavsett genus. Mäns våld mot kvinnor 

klassas som ett folkhälsoproblem och samtliga kurser under grundutbildningen borde 

innehålla viss undervisning om våldets komplexitet eftersom det involverar både 

emotionellt, fysiskt och psykiskt lidande. En bättre samverkan mellan instanser som 

kvinnor kan behöva hjälp från borde prioriteras för att skapa bättre kontinuitet och 

trygghet för kvinnor som vill ta sig ur misshandelsförhållanden. Budskapet att hälso- 

och sjukvården står i beredskap för att hjälpa våldsutsatta kvinnor, verka som ett stöd 

och har möjlighet att remittera kvinnor vidare till fler hjälpinstanser behöver 

synliggöras. Samverkansprojekt bör utvecklas i bredare utsträckning i Sverige och 

hälso- och sjukvården borde få en central roll. Våldets omfång och allvar måste 

synliggöras för att kunna upptäcka fler utsatta kvinnor och arbeta mot förebyggande av 

våldet. 
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utveckling av 

hjälpåtgärder för de 

utsatta kvinnorna.   

Hög 

 



 
 

 

 

         Bilaga B2 

Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel 

 

Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Israel 

Cinahl 

Goldblatt, H. Caring for 

abused 

women: 

impact on 

nurses’ 

professional 

and personal 

life 

experiences. 

Syftet med studien var att 

undersöka hur omvårdnad av en 

misshandlad kvinna påverkar 

sjuksköterskornas professionella 

och personliga livserfarenheter. 

En fenomenologisk ansats 

användes och studien 

genomfördes mellan februari 

och juni 2005. Deltagarna i 

studien (n=22) berättade om 

erfarenheter av vårdande av 

våldsutsatta kvinnor och hur 

detta påverkat dem i det 

professionella och personliga 

livet. Kriterier för att delta i 

studien: deltagarna skulle 

vara kvinnliga legitimerade 

sjuksköterskor, jobba på 

sjukhus eller inom den 

kommunala sjukvården och 

vårdat minst en våldsutsatt 

kvinna det senaste året. 

Manliga sjuksköterskor blev 

exkluderade för att undvika 

könsskillnader. Bortfall 

oklart. Studien är etiskt 

godkänd. 

Sjuksköterskor möter 

olika patientfall som kan 

upplevas känslomässigt 

påfrestande vilket i sin 

tur kan påverka deras 

professionella och 

personliga liv. Det är av 

ytterst vikt att 

sjuksköterskor kan 

balansera det 

emotionella 

involverandet mellan 

jobb- och privatliv för att 

uppnå en god patient-

sjuksköterske-relation. 

Träningsprogram 

rekommenderas till 

vårdpersonal att använda 

vid identifiering och 

handling av våldsutsatta 

kvinnor för att förhindra 

utbrändhet, emotionell 

överbelastning och 

kunna på ett 

professionellt sätt 

ingripa vid fall av våld i 

nära relationer. 

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod. 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2002 

USA 

Cinahl 

Hathaway, J., 

Willis, G., & 

Zimmer, B. 

Listening to 

survivors’ voices: 

addressing partner 

abuse in the health 

care setting. 

För att bättre förstå 

hur vårdpersonal kan 

bemöta partner våld 

på ett mer effektivt 

tillvägagångssätt. 

Studien genomfördes med 

semi-strukturerade 

intervjuer på antingen 

sjukhuset eller hälsoklinik. 

49 deltagare valdes ut att 

medverka utifrån givna 

kriterier; att de skulle varit 

involverade i H.A.V.E.N 

(ett sjukhusprogram för 

våldsutsatta kvinnor), haft 

minst tre privata möten med 

förespråkare för programmet 

och ansågs, av deras 

förespråkare, vara trygga att 

kontakta genom telefon. 

Alla intervjuer skrevs ner 

för hand och ljudinspelades.   

Ur intervjuerna framlades 

flera betydande fynd som 

kan vara till stor hjälp för 

att förbättra 

sjukvårdspersonalens 

förmåga att agera 

gentemot våldsutsatta 

kvinnor. De intervjuade 

påvisade flera element som 

influerade deras möjliga 

avslöjande av att vara 

utsatt för våld, många av 

dessa kan positivt påverkas 

av hälso-och 

sjukvårdspersonal. 

Kvinnorna i studien 

undertryckte även hur 

viktigt det var att 

vårdpersonalen etablerade 

goda kontakter emellan 

olika hjälpinsatser för våld 

i nära relations-offer. 

Medel 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2001 

Storbritannien  

Cinahl  

Henderson, A. Factors 

influencing 

nurses' response 

to abused 

women: what 

they say they do 

and why they 

say they do it. 

Forskningsfrågan var att 

undersöka hur 

sjuksköterskor 

uppfattar/förstår samspelet 

mellan de själva, deras 

arbetsmiljö och deras 

omvårdnadshandlingar 

gentemot våldsutsatta 

kvinnor.  

Studien utfördes i två större 

städer i olika länder. 49 

sjuksköterskor arbetande i 

olika sjukvårdsenheter 

intervjuades i fokusgrupper 

och sedan individuellt. Att 

studien genomfördes i två 

liknande städer, men med 

olika social-, utbildnings- 

och sjukvårdssystem, 

öppnade upp för att utreda 

skillnader i vårdande av 

våldsutsatta kvinnor. För att 

delta i studien skulle 

sjuksköterskorna vara 

uppväxta och utbildade i det 

land de representerade.   

Studien visar att det finns en 

tydlig brist på utbildning om vad 

våld innebär. I de flesta 

sjuksköterskeutbildningar 

existerar inte detta ämne som en 

del i utbildningsplanen. 

Sjuksköterskorna i studien 

påvisade att utan någon 

strukturerad handlingsplan, var 

de tvungna att agera utifrån egna 

värderingar. Det var en tydlig 

brist på praktiskt och 

förberedande stöd från den 

organisatoriska ledningen. På 

grund av det otillräckliga 

vårdsystemet ansågs 

omvårdnaden av våldsutsatta 

kvinnor inte som en prioritet, 

detta kunde leda till att 

sjuksköterskorna inte ansåg det 

vara en del av deras 

professionella uppgift. 

Medel 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare  Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Finland 

Cinahl 

Häggblom, A., 

Hallberg, L., & 

Möller, A. 

Nurses' attitudes and 

practices towards 

abused women. 

Utvärderar 

sjuksköterskors 

kunskap, träning och 

praktiska handlingar 

angående omvårdnaden 

av våldsutsatta kvinnor.  

Deltagarna var 

sjuksköterskor som jobbar 

inom den regionala 

sjukvården på Åland. 

Studien genomfördes under 

oktober 2000 och innebar 

att ett frågeformulär med 

60 frågor skickades ut till 

deltagarna (n=133). Studien 

är godkänd. 234 

sjuksköterskor erhöll 

frågeformuläret, varav 133 

valde att delta i studien.  

Resultaten i studien visar 

på att det behövs mer 

utbildning på arbetsplatsen 

om ämnet våld mot kvinnor 

för att kunna möta denna 

patientgrupp. Detta kräver 

att sjukvårdsledningen tar 

sitt ansvar och utvärderar 

samt implementerar goda 

handlingsplaner. De utsatta 

kvinnorna förblir ofta 

oupptäckta även om de 

söker hjälp hos sjukvården, 

vilket leder till att de 

känner sig otillfredsställda 

med omhändertagandet.  

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

USA 

Cinahl 

Robinson, R. Myths and 

Stereotypes: How 

Registered Nurses 

Screen for Intimate 

Partner Violence. 

Syftet med studien 

var att kartlägga 

hur legitimerade 

sjuksköterskor 

undersöker 

patienter med 

inriktning på 

partner våld på 

akutmottagningar.  

Studien hade en 

fenomenologisk ansatts. 13 

sjuksköterskor blev 

intervjuade från olika sjukhus. 

De använde en strukturerad 

öppen intervjuteknik.  

Myter och stereotypiska 

föreställningar om partner 

våld existerar fortfarande och 

påverkar praktiserande 

sjuksköterskors attityder 

gentemot våldsutsatta 

kvinnor. Sjuksköterskor 

känner ofta en frustration att 

de inte finns omedelbara 

lösningar för denna 

patientgrupp på 

akutmottagningar. I många 

fall är sjuksköterskorna 

ovetande om att det finns 

skrivna riktlinjer. De flesta 

påvisar dock ett intresse av 

vidare utbildning inom detta 

område.  

Hög 

 

 

 



 
 

 

 

         Bilaga B7 

Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare  Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

USA 

PubMed 

Watt, M.H., 

Bobrow, E.A., 

& Moracco, 

H.E. 

Providing support 

to IPV victims in 

the emergency 

department: 

vignette-based 

interviews with 

IPV survivors and 

emergency 

department 

nurses. 

Studiens syfte var 

att beskriva 

kapaciteten för 

socialt stöd inom 

hälso- och 

sjukvårdsenheter 

till personer som 

blivit utsatta för 

partnervåld. Detta 

kopplat till 

kvinnans villighet 

och beredskap till 

att avslöja våldet 

hon blivit utsatt för 

och jobba mot att 

uppnå trygghet.   

 

Metoden bestod av individuella 

semistrukturerade intervjuer mellan 

författaren och deltagarna.  Alla 

intervjuer spelades in digitalt. 

Deltagarna fick först berätta om 

egna erfarenheter om våldet och 

kontakten med hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterskorna fick 

berätta om deras erfarenheter om att 

omhänderta och omvårda kvinnor 

som fallit offer för våld. Efter den 

berättande delen fick både 

kvinnorna och sjuksköterskorna ta 

del av 3 olika fallbeskrivningar som 

beskrev en våldsutsatt kvinnas olika 

stadier av beredskap för att ta aktion 

mot sin situation.  Båda 

deltagargrupperna fick beskriva hur 

de uppfattade att kvinnan i fallet 

tänkte och vad man som 

sjuksköterskan bör göra i caset.  

kvinnorna som själva varit 

offer för våld ansåg att 

känslomässigt stöd, från 

sjukvårdspersonalen, 

spelade stor roll och gjorde 

det lättare för ett våldsoffer 

att berätta om sin situation. 

Sjuksköterskors fokusering 

inriktade sig mer på 

information till de 

våldsutsatta kvinnorna och 

la inte tyngden på behovet 

av emotionellt stöd. Det 

behövs mer träning till 

sjuksköterskorna så de kan 

identifiera de olika 

stadierna som en våldsutsatt 

kvinna kan befinna sig i.  

 

 

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2003 

Stor Britannien 

Cinahl 

Morgan, J. Knowledge and 

experience of domestic 

violence. 

Syftet var att 

kartlägga hälso- och 

sjukvårdspersonals 

kunskapsgrund för 

att kunna ge träning 

och stöd till att bättre 

tillämpa de redan 

angivna riktlinjer, för 

hur våldsutsatta skall 

vårdas, som fanns att 

tillgå.  

Undersökningen utfördes 

genom frågeformulär som 

lämnades ut till tre 

vårdprofessionsgrupper under 

en två-veckors period i 

september 2001. 

Frågorna fokuserade på de 

olika professionernas 

vårdområde. Ett 

frågeformulär var anpassat till 

inriktning på gynekologi och 

det andra på förlossning. Båda 

frågeformulären berörde 

frågor om våld i nära relation. 

Studien är etiskt granskad. 

Studien belyste att genom 

träning om våld i nära relation 

kan sjukvårdspersonalen 

utveckla sina kunskaper och 

kommunikationsförmågor 

vilket även öppnar upp för att 

utforska sina egna attityder 

gentemot ämnet. Personal 

inom sjukvården har en 

position som möjliggör 

ingripande för våldsutsatta 

kvinnor detta gör det extra 

viktigt att utveckla korrekta 

träningsprogram. 

Medel 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

Israel 

Cinahl 

Natan, M., & 

Rais, I. 

Knowledge and 

attitudes of 

nurses regarding 

domestic 

violence and 

their effect on the 

identification of 

battered women. 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av sjuksköterskors 

kunskap, 

avdelnings rutiner 

och attityder vid 

identifiering av 

slagna kvinnor. 

Ett frågeformulär delades ut 

till 120 sjuksköterskor, varav 

100 återlämnade dessa 

fullständigt besvarade. 

Deltagarna informerades om 

studiens syfte som 

innefattade granskande 

frågor om kunskap, attityder 

och praktiskt handlande vid 

identifieringen av slagna 

kvinnor. Urvalskriterier är 

otydligt, deltagarna 

härstammade från många 

olika nationaliteter.  

Trotts att sjuksköterskorna ansåg 

sig ha förmåga, finns det ändå 

barriärer så som brister i 

färdigheter och kunskap för att 

kunna identifiera slagna kvinnor. 

Detta hinder förhindrar korrekt 

identifiering och säkert handlande. 

Ledningen bör uppmuntra 

sjuksköterskorna till ökad kunskap 

genom att erbjuda 

utbildningsmaterial om våld mot 

kvinnor. Vidare rekommenderas 

att organisationen skapar en bra 

atmosfär som möjliggör öppenhet 

och uppmuntran till att våga fråga 

om våld.  

Medel 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med blandad metod 

 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

Finland 

Cinahl 

Leppäkoski, T., 

Åstedt-Kurki, P., & 

Paavilainen, E. 

Identification of 

women exposed to 

acute physical intimate 

partner violence in an 

emergency department 

setting in Finland.  

Syftet var att beskriva 

frekvensen av 

akutmottagningsbesök 

av kvinnor som blivit 

utsatta av fysisk 

partner våld, 

uppskattat av 

akutvårdspersonal, 

samt identifieringen av 

akut partner våld.  

Studien var en del av en 

större undersökning och var 

en kombinerad 

kvalitativ/kvantitativ.  

Datainsamlingen var 

uppdelad i två faser, första 

fasen bestod av ett 

frågeformulär som deltagarna 

individuellt fyllde i, fas två 

bestod av bandinspelade 

telefonintervjuer. Den 

kvantitativa delen utfördes 

sammanlagt på 28 

akutmottagningar runt om i 

landet (n=488) och 

kvalitativa delen utfördes på 

4 akutmottagningar varav 16 

telefonintervjuer 

genomfördes. Inga 

exklusions- eller 

inklusionskriterier kunde 

utläsas.  

Bortfallet redovisades ej 

tydligt. 

Akutvårdspersonalen 

framhöll att det var 

problematiskt att identifiera 

fysiska skador orsakade av 

partnervåld på grund av 

kvinnors ovilja att diskutera 

kring våldet och skadans 

karaktär stämde inte 

överens med kvinnans 

berättelse av hur skadan 

uppkommit. Även bristen 

på kunskap om vad 

partnervåld innebär blev ett 

hinder för vårdpersonalen i 

det dagliga arbetet. 

Resultatet pekar på att det 

krävs mer träning och 

uppmärksamhet om 

partnervåld och effekten av 

det på kvinnors hälsa. 

Ytterligare utveckling av 

interventioner för att 

professionellt identifiera 

våldsutsatta kvinnor är 

nödvändigt.  

Medel 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med blandad metod 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Island 

Cinahl 

Svavarsdottir, E., 

& Orlygsdottir, 

B. 

Identifying abuse 

among women: use 

of clinical 

guidelines by 

nurses and 

midwives. 

Att undersöka 

frekvensen av 

patientfall som 

besöker 

sjukvårdsenheter 

kopplat till våld i 

nära relation samt att 

utvärdera 

användningen av 

kliniska riktlinjer för 

en god identifiering 

av denna 

patientgrupp.  

En tvärsnittsstudie användes. 

Studien genomfördes under 

en 7 månaders period mellan 

2005-2006. Deltagarna 

bestod av 14 sjuksköterskor, 

10 barnmorskor och 208 

kvinnor på Island. 

Undersökningen gjordes på 

akuten eller vid en 

högriskgraviditets avdelning. 

Studien är etisk godkänd.  

Att frekvent uppdatera med 

ny evidensbaserad kunskap 

inom våld i nära 

relationsområdet, behövs för 

att kunna ge korrekt 

omvårdnad till de utsatta 

kvinnorna. Att undersöka 

potentiellt våld på ett 

kontinuerligt sätt med 

välutvecklade och kulturellt 

acceptabla riktlinjer utgör 

effektiva kortsiktiga 

handlingsåtgärder.  

Hög 

 

 


