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Sammanfattning   
 
Våld mot kvinnor är idag ett globalt folkhälsoproblem. Det visar sig att 30 % av 
kvinnorna världen över har upplevt fysiskt eller sexuellt våld i en nära relation. 
Kvinnor som utsätts för våld söker sig i högre grad till hälso- och sjukvården än andra 
kvinnor. Därav är risken relativt hög att sjuksköterskor kommer att möta våldsutsatta 
kvinnor i vården. Sjuksköterskor utgör därför en viktig roll i mötet och att våga ställa 
frågan om våld till kvinnorna som söker vård. Syftet med studien var att belysa 
sjuksköterskors erfarenheter i mötet med våldsutsatta kvinnor. Studien genomfördes 
som en litteraturstudie där fjorton artiklar låg till grund för resultatet. Resultatet 
presenteras i tre kategorier: Sjuksköterskans känslor i mötet, Mötets påverkan efter 
arbetspasset och Sjuksköterskans profession i mötet. Sjuksköterskor upplever mötet 
med våldsutsatta kvinnor som mycket känslosamt, vilket kan frambringas då 
kvinnorna berättar om sin livssituation. Avsaknad av utbildning kring 
problemområdet påverkar sjuksköterskornas beredskap och upplevelser av osäkerhet 
uppkommer om hur de skall agera i mötet med kvinnor som utsätts för våld. 
Sjuksköterskorna lyfter även fram svårigheter att separera arbete och privatliv då 
minnen och tankar kvarstår efter mötet. Sjuksköterskor har ett utbildningsbehov 
avseende våld mot kvinnor, därav behövs vidare forskning kring sjuksköterskors 
erfarenheter i mötet våldsutsatta kvinnor och relevant utbildning för sjuksköterskans 
profession.
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Abstract 

Violence against women is currently a global public health problem. Studies have 
shown that 30% of women worldwide have experienced physical or sexual violence 
in intimate relationships. Women who experience violence are more likely to reach 
out to health care providers than other women, making encounters with abused 
women a reasonable possibility for a nurse. Nurses consequently have an important 
role in meeting these women who seek care and in asking the crucial questions 
regarding their experiences. The purpose of this study was to examine nurses' 
experiences in the encounter with abused women. The study was conducted as a 
literature study where fourteen articles formed the basis of the results. The results are 
presented in three categories: Nurses' feelings during the meeting, The effects of the 
encounter after work and Nurse's profession in the meeting. Nurses experience 
meeting with abused women as very emotional, which can be added to when the 
women talk about their life situations. Lack of training in this field affects nurses' 
readiness. Feelings of uncertainty arise about how to act when encountered with 
abused women. The nurses also highlight the struggle of separating work from their 
private life as thoughts of these meetings remain even after they have ended. Nurses 
need added further education about violence against women and relevant training to 
prepare them for such encounters in their profession. Therefore the need for further 
research regarding the experiences of these nurses is needed. 
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Inledning 
Våld mot kvinnor är idag ett globalt folkhälsoproblem som kan orsaka långsiktiga 
konsekvenser för kvinnornas hälsa och sociala samvaro. Våld i parrelationer är den 
vanligaste typen av våld som kvinnor utsätts för (Bradbury-Jones & Taylor, 2013). 
Varje år utsätts 2 500 000 kvinnor för någon form av våld världen över (Lutenbacher, 
Cohen & Conner, 2004). År 1993 antog United Nations: ”Declaration on the 
Elimination of Violence against Women” och definierar våld i nära relationer enligt 
följande: 

”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk 
skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller 
godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet” 
(United Nations, 1993, svensk översättning). 

Det är troligt att sjuksköterskor någon gång kommer att möta kvinnor som utsätts för 
våld i parrelationer (Wong & Mellor, 2014). Enligt Heimer och Sandberg (2008) 
ansvarar hälso- och sjukvårdspersonal för att uppmärksamma och identifiera kvinnor 
som är eller har blivit utsatta för våld. Bradbury-Jones et al. (2013) och Efe och 
Taşkın (2012) stödjer det faktum att sjuksköterskor har en viktig roll i att upptäcka 
och ingripa om kvinnor utsätts för våld. För att främja hälsa, ansvarar sjuksköterskor 
för att skaffa kunskap såsom när kvinnor drabbas av orättvisor, exempelvis våld. 
Genom att sjuksköterskor uppdaterar sin kompetens kan en god och säker vård för 
kvinnorna uppnås (Socialstyrelsen, 2005; Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 
Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver ytterligare att sjuksköterskor ansvarar 
för att ge stöd, vägledning och hjälp till individer som söker sig till hälso- och 
sjukvården. Detta skall ske genom att främja hälsa, välbefinnande och lindra lidande 
samt ta hänsyn till individernas kultur, ålder och kön. 

 
Bakgrund 
Våld i nära relationer 
I alla delar av världen förekommer våld mot kvinnor, främst från hennes partner 
(Ehrenberg & Wallin, 2011). Dock visar studier att det varierar mellan länder och 
regioner. Ur ett globalt perspektiv har 30 % av kvinnorna världen över upplevt fysiskt 
eller sexuellt våld i en nära relation (WHO, 2013). du Plat-Jones (2006) beskriver att 
våld i nära relationer är en viktig folkhälsofråga som berör påverkan av kvinnornas 
hälsa och välbefinnande. Kvinnor som utsätts för våld kan uppleva djup skam, rädsla, 
förlust av självkänsla och självförtroende, känsla av isolering, skyldighet och 
förvirring till följd av situationen. Mannen kan utöva sin makt på ett känslomässigt, 
fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt sätt, riktat mot en individ, familjemedlem 
eller partner (du Plat-Jones, 2006). 
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Ordet våld har många olika uttryck och skapar många olika tolkningar (Grände, 
Lundberg & Eriksson, 2009). Vid samtal om våld är det vanligt att bilder av fysiskt 
våld uppkommer, såsom knytnävar, sparkar, blåmärken. Detta kan göra att psykiskt 
och sexuellt våld faller bort (ibid.). Psykiskt våld innefattar bland annat verbala 
kränkningar, förnedring, kontrollerande, skambeläggande och återkommande brutna 
löften (Wendt & Enander, 2013), medan fysiskt våld innebär att kasta saker, knuffa, 
hålla fast eller släpa, dra, frånta sömn, nypa, slå och ta stryptag. Ekonomiskt 
utnyttjande kan innebära stöld av pengar eller ägodelar, utpressning eller kontroll över 
ekonomin. Sexuellt våld innebär tvång att utföra eller gå igenom sexuella aktiviteter 
som kvinnan inte vill delta i (Grände et al., 2009).  

I ett förhållande där mannen utsätter kvinnan för våld, är det vanligt att relationen 
börjar i förälskelse och kärlek, med undantag för de kvinnor som blir bortlovade eller 
utsatta för socialt förtryck (Grände et al., 2009). Om mannen istället använder sig av 
våld eller kränkande ord mot kvinnan i början av relationen, kommer hon troligtvis 
lämna mannen med en gång. I många fall är det vanligt att kvinnan inte reagerar på 
hur situationen i förhållandet förändras, då dessa förändringar sker successivt (ibid.). 
Kvinnans livs- och handlingsutrymme krymps gradvis i och med att mannen utsätter 
henne för våld (Heimer & Sandberg, 2008). Livsutrymme innefattar allt som ingår i 
kvinnans liv, bland annat hennes relationer, hennes självkänsla, hennes åsikter och 
hennes fritidsintressen (Grände et al., 2009). Det kan handla om svartsjuka som till en 
början kan ses som tecken på kärlek, eller att mannen ger kommentarer angående 
kvinnans klädsel eller hennes sätt att prata. Svartsjukan kan sedan utvecklas snabbt till 
kontroll och kommentarerna blir alltmer kritiska. I början använder sig männen oftast 
utav psykisk påfrestning såsom nedbrytning av kvinnans livsutrymme och det kan ta 
lång tid innan mannen utför fysiskt våld (ibid.). 

När våldsutsatta kvinnor söker vård 
Kvinnor som blir utsatta för våld söker sig i högre grad till hälso- och sjukvården än 
andra kvinnor (Wong & Mellor, 2014). I en studie av Hollingsworth och Ford-Gilboe 
(2006) visar det sig att våldsutsatta kvinnor uppsöker i första hand akutmottagningen 
för att få vård. En stressfylld miljö på akutmottagningen utgör svårigheter för 
sjuksköterskorna att upptäcka kvinnor som är utsatta för våld (ibid.). De vanligaste 
orsakerna till att våldsutsatta kvinnor kontaktar vården är fysiska skador såsom sår, 
frakturer och skallskador (Grände et al., 2009). Kvinnorna kan även söka vård för 
olika typer av smärtproblematik, till exempel kroniska smärtor i huvudet, axlar, rygg, 
bröst och mage som vanligtvis hälso- och sjukvårdspersonal inte ser som ett tecken på 
misshandel. Svårigheter kan uppstå vid genomförandet av gynekologiska- eller mun 
och svalgundersökningar vilka kan vara indikationer på att kvinnan är utsatt för våld 
(ibid.). Våldet kan även ge allvarliga fysiska eller psykiska problem, vilket gör att 
kvinnorna söker sjukvård (du Plat-Jones, 2006). Heimer och Sandberg (2008) 
beskriver att sjukvårdspersonal oftast missar att hjälpa kvinnorna då de främst söker 
vård i annat syfte än vad våldet har orsakat. Kvinnor, som är utsatta för våld, upptäcks 
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inte alltid i samband med vård, vilket kan bero på att de döljer sin livssituation då 
känslor av skam och rädsla för förövaren finns (du Plat-Jones, 2006).  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) innebär lidandet känslor av att förlora 
kontrollen, ett hot eller en kränkning. Lidandet behöver inte alltid vara orsakat av 
ohälsa, dess symptom eller biverkningar av behandling utan kan vara patientens hela 
livssituation eller att det är orsakat av hälso- och sjukvården, så kallat vårdlidande. 
Kränkande bemötande, vårdskador eller utebliven vård innefattar vårdlidandet. Därför 
har sjuksköterskorna en viktig roll i att upptäcka och bemöta våldsutsatta kvinnor för 
att ge kvinnorna trygghet och en god omvårdnad (ibid.). 

Svensk sjuksköterskeförening (2008) visar att förhållningssättet har stort inflytande 
för hur patienten och närstående upplever hälso- och sjukvården och möjligheten till 
förbättring. Sjuksköterskans attityd avgör även hur förhållandet mellan 
sjuksköterskan, patienten och möjliga närstående kommer att se ut. Förhållningssättet 
skall sträva efter ett salutogent perspektiv, vilket innebär att sjuksköterskan lägger 
fokus på vad som frambringar och upprätthåller den enskilda personens hälsa trots 
sjukdom (ibid.). Att införstådd med sina egna värderingar skapar förutsättningar för 
etisk medvetenhet och förmåga att agera utifrån detta (Svensk sjuksköterskeförening, 
2010). Tillit är en viktig förutsättning i vårdrelationen, eftersom patienten skall känna 
sig trygg och anförtro sig till vården. Känslor av öppenhet, engagemang, förtroende 
och pålitlighet kan växa fram om patienten upplever tillit till vårdpersonalen. Tillit 
ingiver också möjligheter för patienten att uppleva en mening när livet ter sig svårt 
(ibid.).  

Sjuksköterskans profession 
International Council of Nurses (ICN) ger ut riktlinjer för sjuksköterskans 
yrkesverksamhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). All omvårdnad skall utföras 
med respekt för den mänskliga individen och skall inte begränsas utifrån ålder, 
hudfärg, trosuppfattning, kultur, funktionsnedsättning, sexuell läggning, politisk åsikt, 
etnisk tillhörighet eller social status. Sjuksköterskans fyra grundläggande 
ansvarområden är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt 
lindra lidande. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor innefattar också fyra 
huvudområden som sammanfattar riktlinjerna för etiskt handlande. Dessa 
huvudområden är sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och 
yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen och sjuksköterskan och 
medarbetare (ibid.).' 

Enligt 2 § i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) fastställs det att god 
hälsa och god vård skall uppnås på lika villkor för hela befolkningen. För alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet skall vården ges 
med respekt (HSL, SFS 1982:763). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar för att 
patienten har rätt att bli bemött med omtanke och respekt (Wendt & Enander, 2013). 
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Lagen värnar om patientens behov av trygghet i vården och att det ska finnas en 
helhetssyn på patienten situation. God vård innebär att vården skall vara 
kunskapsbaserad samt ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och 
ges inom en rimlig tid. Dessa aspekter utgör personcentrerad vård, vilket också skall 
erbjuda både fysiskt och känslomässigt stöd. Vården skall tillgodose kvinnornas 
behov av trygghet och skall vara tillgänglig och stödja sig på respekt för kvinnornas 
självbestämmande och integritet. Vidare beskriver lagen att vården skall främja goda 
kontakter mellan våldsutsatta kvinnor och personalen i mötet med kvinnorna (ibid.). 

Enligt 13 § i Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. (SFST, SFS 
2009:400) redovisas: 

”Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den 
enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja en uppgift från en 
enskild om någon annan persons hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden, om det kan antas att det finns en risk för att den som har lämnat 
uppgiften eller någon närstående till uppgiftslämnaren utsetts för våld eller 
annat allvarligt men om uppgiften röjs” (s.48). 

Om kvinnan är utsatt för misshandel, hot eller trakasserier, som kan ge minst ett års 
fängelse för gärningsmannen, kan hälso- och sjukvårdspersonalen göra en 
polisanmälan utan att brott mot sekretesslagen begås (SFST, SFS 2009:400). Det är 
även viktigt att hälso- och sjukvårdpersonalen ger kvinnan, som är utsatt för våld, stöd 
i samband med en anmälning (Wendt & Enander, 2013). Socialstyrelsen (2005) 
menar att sjuksköterskor bör ha kunskaper om hur de skall värdera, observera, 
prioritera, dokumentera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens 
fysiska och psykiska tillstånd. Vidare ska hälso- och sjukvårdspersonal vid misstanke 
om våld i parrelationer ha kunskap om våld och andra övergrepp för att kunna 
upptäcka dessa patienter (Socialstyrelsen, 2013). Hälso- och sjukvårdspersonalen 
skall också se till att kvinnorna får den hjälp som de behöver. Svensk 
sjuksköterskeförening (2012) redogör för att sjuksköterskor ansvarar för att själva 
våga fråga, se och ingripa i mötet, men även ansvara för att skaffa sig kunskap om 
själva mötet med våldsutsatta kvinnor (ibid.). 

Problemformulering 
Sjuksköterskor kommer någon gång i sin profession att möta kvinnor som är utsatta 
för våld. I många fall söker våldsutsatta kvinnor vård när de befinner sig i en sårbar 
situation och därför är mötet med hälso- och sjukvårdpersonalen viktigt för skapandet 
av tillit. Det är essentiellt att lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter av mötet med 
våldsutsatta kvinnor för att öka förståelsen av hur sjuksköterskor påverkas. Om 
sjuksköteskornas erfarenheter belyses, kan detta ge förutsättningar för ett gynnsamt 
omhändertagande av kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. 
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Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter i mötet med 
våldsutsatta kvinnor. 

Metod 
Studien är en litteraturstudie som är utförd i enlighet med Forsberg och Wengström 
(2013). 

Datainsamling 
Insamlingen av data genomfördes mellan 2014-10-07 och 2014-10-22 med hjälp av 
en systematisk sökning. Sökorden valdes i relation till syftet. För att samla 
vetenskapliga artiklar, användes databaserna Cinahl och PubMed med goda resultat, 
men det förekom dubbletter. Cinahl Headings och MeSh-termer i PubMed användes 
för att få fram relevanta artiklar utifrån syftet. För att begränsa sökningarna användes 
limiters i databaserna. Artiklarna, som inkluderades, var publicerade i en vetenskaplig 
tidskrift och etiskt granskade för att anses tillförlitliga samt vara relaterade till syftet 
och skrivna på engelska eller svenska. För att basera studien på aktuell forskning var 
artiklarna publicerade mellan år 2004-2014. Artiklarna var studier om kvinnor som 
blivit utsatta för våld med fokus på sjuksköterskors erfarenheter. 

De ämnesord, som användes i Cinahl, var Erfarenheter, Kvinnomisshandel, Kvinnor, 
Misshandlade kvinnor, Sjuksköterska, Sjuksköterske- och patientrelation, Våld i 
hemmet och Våld i parrelationer vilka översattes till engelska: Experiences*, Women 
abused, Women*, Battered women, Nurs*, Nurse-patient relations*, Domestic 
violence och Intimate partner violence. I databasen PubMed användes ämnesorden 
Misshandlade kvinnor, Sjuksköterska, Sjuksköterskor och Våld i hemmet vilka 
motsvarade: Battered women [Mesh], Nurs*, Nurses och Domestic violence [Mesh]. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan sökningar kombineras med hjälp av 
booleska operatorn AND, följt av sökord med trunkering [*]. Trunkering innebär att 
ersätta början eller slutet av ett sökord med ett hänvisningstecken, som då kan 
innefatta ett flertal ändelser, se bilaga A. Sökning i en tredje databas, PsycInfo, 
genomfördes för att stärka validiteten i artikelsökningen (Henricson, 2012) och för att 
inte gå miste om eventuell forskning som innehöll studier om sjuksköterskors 
erfarenheter i mötet med våldsutsatta kvinnor. Samma sökord, som i föregående 
sökningar i Cinahl och PubMed användes, men gav inga nya artiklar.  

Sökningarna i Cinahl och PubMed gav sammanlagt 1230 sökträffar. Totalt antal 
sökträffar i Cinahl blev 591 artiklar varav 58 abstrakt lästes. Av dessa granskades 41 
artiklar. Totala sökträffar i PubMed blev 639, varav 37 abstrakt lästes. Det granskades 
17 artiklar. Samtliga funna artiklar till resultatet i PubMed var dubbletter från Cinahl, 
se tabell B. Författarna i föreliggande studie har under hela processen av 
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datainsamlingen gemensamt bearbetat och granskat samtliga artiklar, som valts ut till 
resultatdelen. Totalt valdes 14 artiklar till resultatet, vilka granskades i enlighet med 
Carlsson och Eiman (2003). Den vetenskapliga kvalitén på artiklarna graderades I, II 
och III, varav grad I var av högsta kvalitet. Enligt granskningsmallen kunde totalt 48 
poäng ges en kvalitativ artikel och totalt 47 poäng en kvantitativ artikel. Artiklar som 
bedömdes vara av grad I krävdes 80 % av totalsumman, för grad II 70 % och grad III 
60 %. Samtliga artiklar i resultatdelen i föreliggande studie var av grad I och grad II, 
vilka redovisas i artikelöversikt, se bilaga C. Tio artiklar bedömdes vara av grad I, 
fyra artiklar grad II och ingen artikel grad III. 

Etiskt övervägande 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör etiska överväganden genomföras i 
samband med vetenskapliga studier, eftersom trovärdigheten ökar om de har ett 
godkännande av en etisk kommitté eller att forskarna kan uppvisa etiska 
överväganden. Om forskaren enbart redogör för studier, som stödjer forskarens egna 
åsikter, anses det vara oetiskt (Forsberg & Wengström, 2013). I föreliggande studie 
var samtliga artiklar etiskt godkända av en etisk kommitté eller så har ett etiskt 
godkännande diskuterats vid respektive sjukhus och/ eller universitet som ansvarar för 
respektive studie. Försiktighetsåtgärder bör utföras så att forskningsämnets integritet 
skyddas och personlig information beaktas med sekretess (Helsingforsdeklarationen, 
2013). All medicinsk forskning, som innefattar studier på människor, skall ha 
genomgått en noggrann bedömning av möjliga risker (ibid.). Kvinnor som är utsatta 
för våld, kan känna sig utlämnade och uppleva skam och rädsla. Eftersom risker för 
att tränga sig på kvinnornas integritet och sårbara livssituation, bör forskningsetiska 
övervägande genomföras. Fler kvinnor kan identifieras av hälso- och sjukvården med 
hjälp utav ny kunskap från forskning.  

Avseende omvårdnadsetik, kan sjuksköterskor uppleva osäkerhet i mötet med 
våldsutsatta kvinnor på grund av att de inte vet hur de skall agera i situationen, därför 
kan det utgöra en risk att dessa kvinnor inte upptäcks. Våldsutsatta kvinnor som söker 
sig till hälso- och sjukvården befinner sig oftast i en sårbar situation och därför är det 
viktigt att sjuksköterskorna är trygga i mötet. Samhällsnyttan med empiriska studier, 
som belyser sjuksköterskor erfarenheter i mötet med våldsutsatta kvinnor, skapar 
möjligheter för att förstå sjuksköterskors erfarenheter i mötet med våldsutsatta 
kvinnor. Detta kan ge underlag för ett bättre omhändertagande och även en möjlighet 
för sjuksköterskorna att kunna identifiera fler kvinnor som utsatts för våld. 

Databearbetning 
I enlighet med Henricson (2012) genomfördes en analysprocess som utgick ifrån 
meningsenhet, kondensering, kodning, subkategorier och kategorier. De kvantitativa 
artiklar, som valdes ut till resultatet, inkluderades på samma sätt som de kvalitativa i 
analysprocessen där det plockades ut text som omvandlades till meningsenheter 
(Forsberg et al., 2013). Meningsenhet innebär att delar eller hela meningar ur artikelns 
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resultat väljs ut som har gemensamt budskap, detta ansågs också stämma överens med 
studiens syfte. Vid kondensering väljs essentiella ord, vilket utgör underlag för 
kodningen (Henricson, 2012). De koder som skapades utifrån kondenseringen var 
exempelvis oro, ångest, frustration och ilska vilket speglar kärninnehållet i 
meningsenheterna. Subkategorierna skapades utifrån koderna för att i sin tur bilda 
relevanta kategorier, i förhållande till litteraturstudiens syfte. 
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Tabell 1. Exempel på analys  

 
Tabell 2. Kategorier och subkategorier i resultatet 

Subkategori Kategori 

Känslor av frustration och ilska 
 

Känslor av oro och rädsla 

 
Sjuksköterskans känslor i mötet 
 

Sjuksköterskans påverkan av sin 
livssituation utanför arbetsplatsen 

 
Mötets påverkan efter arbetspasset 

Sjuksköterskans upplevelser i 
mötet 

Sjuksköterskans erfarenheter vid 
mötet med kvinnan som utsatts för 
våld 

 
 
Sjuksköterskans profession i mötet 

 

Meningsenhet  Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Sjuksköterskor visar ett stort 
känslomässigt engagemang i 
mötet med kvinnorna 

Sjuksköterskan 
visade 
känslomässigt 
engagemang 

Upplever 
känslomässigt 
engagemang 
 
 

Känslomässigt 
engagemang 
 
 
 

Sjuksköterskans 
känslor i mötet 

Synen av fysiska skador och det 
känslomässiga lidandet som 
kvinnan ådragit sig efter 
misshandeln gjorde att 
sjuksköterskor kunde uppleva 
smärtsamma känslor 

Sjuksköterskan 
upplevde 
känslomässigt 
lidande och 
smärtsamma 
känslor 
 

Känslomässigt 
lidande och 
smärtsamma 
känslor 
 

Känslomässigt 
engagemanget 

Sjuksköterskans 
känslor i mötet 

Sjuksköterskan kände 
frustration då kvinnan inte tillät 
att få hjälp 

Sjuksköterskan 
kände 
frustration 

Frustration Känslor av 
frustration och 
ilska 

Sjuksköterskans 
känslor i mötet 

Känslor av ilska uppkom hos 
sjuksköterskan då kvinnan inte 
ville lämna sin partner som 
utsätter kvinnan för våld 

Sjuksköterskan 
kände ilska 

Ilska Känslor av 
ilska och 
frustration 

Sjuksköterskans 
känslor i mötet 
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Resultat 
Sjuksköterskans känslor i mötet 
Sjuksköterskor visade ett stort känslomässigt engagemang i samband med mötet med 
kvinnor som var utsatta för våld, vilket även gav en stark känslopåverkan (Bengtsson-
Tops, Saveman & Tops, 2009; Goldblatt, 2009; van der Wath, van Wyk, & Janse van 
rensburg, 2013). Det känslomässiga engagemanget i mötet med kvinnorna bidrog till 
att sjuksköterskorna uppfattade plötsliga och intensiva känslor, som ledde till stress 
(van der Wath et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde oro i samband med att de inte 
visste hur de skulle agera praktiskt och känslomässigt i förhållande till kvinnornas 
berättelser (Bengtsson-Tops et al., 2009). Känslor av smärta och uppgivenhet uppkom 
i samband med att kvinnorna berättade om sin livssituation (ibid.). Sjuksköterskorna 
upplevde svårigheter att få kontakt med våldsutsatta kvinnor vid det första mötet, 
eftersom det var vanligt att hon befann sig i ett förnekelsestadium (Watt, Bobrow & 
Moracco, 2008). Sjuksköterskorna upplevde mötet med kvinnorna som mycket 
känslofullt (van der Wath et al., 2013). Flera känslor uppstod, vilket sjuksköterskorna 
erfor svåra att hantera (Goldblatt, 2009). Andra var att de upplevde sig ledsna och 
ville gråta när de mötte våldsutsatta kvinnor (van der Wath et al., 2013). En 
sjuksköterska i en studie beskrev känslor såsom att hjärtat blödde för kvinnorna som 
var utsatta för våld (Häggblom och Möller, 2006). Synen av fysiska skador och det 
känslomässiga lidandet, som kvinnorna ådragit sig efter misshandeln, medförde att 
sjuksköterskor erfor smärtsamma känslor, vilka efterliknade kvinnornas upplevda 
känslor (van der Wath et al., 2013). Flera studier visade att sjuksköterskor upplevde 
det smärtsamt, chockerande och psykiskt påfrestande att lyssna till kvinnornas 
berättelser och avslöjanden kring misshandeln (Häggblom & Möller, 2006; van der 
Wath et al., 2013; Webster, Bouck, Wright, & Dietrich, 2006). Mötet gjorde att 
sjuksköterskorna upplevde situationen som överväldigande då känslorna var svåra att 
hålla tillbaka. Det var smärtsamt när deras råd och strategier gällande säkerhet togs på 
allvar när kvinnorna befann sig i fara och riskerade att dö (Bengtsson-Tops et al., 
2009). Sjuksköterskor upplevde ilska och svårigheter att ta de våldsutsatta kvinnorna 
på allvar då deras ovilja att lyssna till råd och säkerhet ledde till förvirring. 

Flera sjuksköterskor var obekväma med att bli känslomässigt engagerade i kvinnornas 
situation, vilket istället ledde till att de utelämnade sina känslor (Tower, Rowe och 
Wallis, 2012), vilket ledde till ett opersonligt beteende gentemot sin patient. Ett fåtal 
sjuksköterskor hade förmågan att ta en distanserande roll och avlägsna sig emotionellt 
och fokusera på den medicinska aspekten (Goldblatt, 2009; van der Wath et al., 
2013). Ilska uppkom vid behandling och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor när 
kvinnorna valde att fortsätta sitt liv med sin partner (Goldblatt, 2009; Robinson, 2010) 
och det var svårt att förstå varför kvinnorna stannade kvar i ett förhållande där 
partnern utsatte henne för våld (Robinson, 2010). Frustration förekom i samband med 
det kliniska mötet med de våldsutsatta kvinnorna när de försökte dölja att deras 
partner var förövaren och förnekade dess existens (Maina, 2009). Hat, vrede och ilska 
framkallades också gentemot gärningsmannen (van der Wath et al., 2013). Mötena 
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var svåra att hantera då det var jobbigt att bevittna det kvinnorna var utsatta för 
(Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006) och ilskan “tog över”, vilket gjorde det 
svårare att genomföra sitt jobb. Ilska gentemot kollegor, läkare samt andra 
professioner, som inte var tillräckligt engagerade och hade svårigheter att möta 
kvinnorna eller identifiera våld, var också något som uppmärksammades (Häggblom 
& Möller 2006). Frustration bland sjuksköterskorna uttrycktes då kvinnorna inte fick 
den hjälp som behövdes från polis, sociala myndigheter och kvinnocenter (Häggblom 
et al., 2006; Maina, 2009; Robinson, 2010). 

Mötets påverkan efter arbetspasset 
Mötet med kvinnorna, som var utsatta för våld, påverkade sjuksköterskornas privatliv, 
då det förekom svårigheter att separera jobb och familjeliv, eftersom känslorna dröjde 
sig kvar och följde med hem (Goldblatt, 2009; Robinson, 2010). Sjuksköterskor valde 
att prata med sin partner om hur dagen var och beskrev sina känslor, som hade 
uppstått (Goldblatt, 2009). Ett fåtal sjuksköterskor uttryckte situationen som 
betungande då deras familjer inte fick deras fulla uppmärksamhet på grund av att de 
kände sig ledsna (van der Wath et al., 2013). Efter att kvinnorna berättade om sin 
livssituation, upplevde sjuksköterskorna oro över kvinnornas säkerhet och hälsa både 
under och efter mötet (Robinson, 2010). Sjuksköterskor upplevde att känslan av oro 
för de drabbade kvinnorna stannade kvar efter arbetspasset samtidigt som att lämna 
över kvinnorna till annan hälso- och sjukvårdspersonal vid hemgång, var svårt (van 
der Wath et al., 2013). En deltagare i en studie beskrev tankar, som uppstod efter 
mötet som berörde kvinnornas situation efter vården där tankarna fokuserade på hur 
våldsutsatta kvinnor hanterade sin livssituation i hemmet, vad som skulle hända 
härnäst och om kvinnorna beslutade sig för att lämna sin partner eller stanna kvar. 
(ibid.). Forskning visade att minnen av mötet med kvinnorna kvarstod i 
sjuksköterskornas medvetande (Webster et al., 2013) och att berättelserna medförde 
att sjuksköterskorna kunde föreställa sig hur misshandeln gick till (Webster et al., 
2013). Intensiva och påflugna bilder av misshandeln återkom för sjuksköterskorna, 
vilket upplevdes som påfrestande och minnena av skadorna efter misshandeln var 
såväl kortvariga som långvariga och minnena kunde återkomma i möten med liknande 
fall (ibid.). 
 
Sjuksköterskans profession i mötet 
Sjuksköterskor upplevde sig tillfredsställda med att erbjuda hjälp och stöd till 
våldsutsatta kvinnor (Robinson, 2010) samtidigt som de såg sitt stöd som 
betydelsefullt och att deras arbete var meningsfullt (Häggblom & Möller, 2006). 
Sjuksköterskor kände sig ärade och stolta när kvinnorna vågade anförtro sig åt dem 
(Robinson, 2010; Webster et al., 2006). Sjuksköterskor upplevde rädsla att möta 
kvinnorna när de var skadade och att flera av dem menade att rädslan var kopplad till 
brist på kunskap om hur sjuksköterskorna bör bemöta kvinnorna (Häggblom & 
Möller, 2006). Sjuksköterskor hade förmågan att slå bort de intuitiva känslorna för att 
skydda sig själva från att bli känslomässigt påverkade, vilket ledde till att 
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sjuksköterskorna också i många fall avstod ifrån att fråga om kvinnorna som blivit 
utsatta för våld i parrelationer (Robinson, 2010; Tower et al., 2012). Sjuksköterskor 
beskrev att det var tungt att möta och höra kvinnornas berättelser, då känslor av 
skräck uppkom (Häggblom & Möller, 2006; van der Wath et al., 2013). 

Sjuksköterskor upplevde avsaknad av protokoll och riktlinjer som de kunde följa vid 
hantering av partnervåld inom akutsjukvården (Maina, 2009). 

”I sometimes feel I don’t know what I can do to help this person. It’s like I am 
not sure if I am helping her enough or I am not sure whether I am adequately 
prepared. I would like to have training and know what I am supposed to do.” 
(Maina, 2009, s. 37). 

Sjuksköterskor som hade tillgång till riktlinjer, gällande omhändertagandet av 
våldsutsatta kvinnor upplevde sig mer säkra i mötet med kvinnorna (Maina, 2009; 
Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2009). När sjuksköterskorna saknade stöd från 
ledningen upplevde de stress, vilket vidare skapade hinder i att känna sig trygg och 
säker i vårdandet av kvinnorna som blivit utsatta för våld (Häggblom & Möller, 
2006). Erfarenheter av osäkerhet uppkom då ovissheten av hur de skulle agera i 
situationen med våldsutsatta kvinnor fanns (Watt, 2008). Sjuksköterskorna försökte 
trösta kvinnorna men visste inte hur de skulle agera (ibid.). Sjuksköterskorna belyste 
personliga begränsningar och erfarenheter av osäkerhet när partnern var inblandad i 
vården, främst på grund av frustration gentemot den som hade utsatt kvinnorna för 
våld (Brykczynski, Crane, Medina, & Pedraza, 2011). Brist på resurser och 
kompetens hos sjuksköterskorna var också bidragande faktorer (ibid.). 

Sjuksköterskorna upplevde bristande utbildning vilket gjorde att de var rädda för att 
uttrycka sig på fel sätt (Tower et al., 2012; Watt et al., 2008). Sjuksköterskor 
upplevde att lång yrkeserfarenhet kunde göra att de lättare upptäckte våld, vilket 
också gjorde att sjuksköterskor kände sig säkrare i vårdandet av våldsutsatta kvinnor 
(Häggblom & Fredriksen, 2011). Sjuksköterskorna upplevde att professionen var den 
mest hjälpande och vårdande länken för kvinnorna som blir utsatta för våld i nära 
relationer (Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskor erfor svårigheter att våga vara 
tyst och invänta kvinnornas svar vid frågan om våld (Häggblom och Fredriksen, 
2011). 

Hälso- och sjukvårdpersonal avstod att fråga om kvinnorna utsatts för våld då de ville 
värna om integritet och bemöta kvinnorna med respekt (Häggblom, Hallberg & 
Möller, 2005). Ett fåtal sjuksköterskor bedömde våld i hemmet som en privatsak, 
vilket gjorde att det inte ansågs angeläget att fråga kvinnorna (Robinson, 2010). Det 
framkom även att sjuksköterskorna undvek att fråga, eftersom de kände att det inte 
fanns tid att bidra med emotionellt stöd (Tower et al., 2012). Sjuksköterskor i en 
annan studie ansåg att det inte var förolämpande att fråga kvinnorna om våld då det 
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sågs som en viktig del av professionen (Natan & Rais, 2010). Det var viktigt att 
glädjas åt små framsteg i vårdandet av kvinnorna (van der Wath et al., 2013) och 
känslor av glädje och lättnad förekom då insatser ledde till skillnad i kvinnornas 
livssituation. När sjuksköterskor erbjöd hjälp och stöd till våldsutsatta kvinnor 
upplevde de känslor av tillfredställelse (Webster et al., 2006). 

Sjuksköterskor kunde få misstankar om att något inte stämde då kvinnorna sökte vård 
för någon annan orsak än vad de verbalt och kroppsligt uttryckte (Häggblom et al., 
2011). Kvinnorna, som var utsatta för våld, kunde vara gråtfärdiga i mötet med 
sjuksköterskorna trots att orsaken till att de sökte vård var för något simpelt såsom en 
halsinfektion. Kvinnornas ord och kroppshållning medförde att sjuksköterskorna blev 
misstänksamma (Häggblom & Fredriksen, 2011). Sjuksköterskorna beskrev att de fått 
en intuition av att något inte stämde i kvinnornas berättelse, vilket ledde till att fokus 
och koncentration i mötet stärktes. Sjuksköterskorna upplevde det även utmanande att 
inte vara dömande i mötet (Brykczynski et al., 2011) och inte heller döma partnern i 
fråga, som begått övergreppet. Det visade sig att sjuksköterskorna upplevde empati 
och ville erbjuda tröst. För att få en korrekt berättelse om kvinnornas livssituation såg 
sjuksköterskorna till att skapa en lugn miljö för att minska rädslan hos kvinnorna 
(Maina, 2009). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Sökningar av artiklar till resultatet genomfördes systematiskt i databaserna Cinahl och 
PubMed med inriktning på omvårdnadsforskning, där 14 artiklar valdes ut. För att 
stärka reliabiliteten i föreliggande studie, utfördes artikelsökningen med en 
kompletterande sökning i databasen PsycInfo. Databasen innehåller psykologisk 
forskning inom medicin, omvårdnad och andra likande områden, dock var 
informationen inte användbar för resultatet. Dubbletter av artiklar till 
litteraturstudiens resultat förekom i Cinahl och PubMed, vilket redovisas med hjälp av 
parentes och en asterisk (*) i sökordshistoriken. Reliabiliteten stärks vid dubbletter, 
vilket kan ses som en styrka. 

Ytterligare en styrka i föreliggande studie är att resultatet till stor del består av 
kvalitativ forskningsansats, eftersom syftet var att beskriva erfarenheter. Därför anses 
artiklar med intervjuer relevanta för att få fram sjuksköterskornas erfarenheter i mötet 
med våldsutsatta kvinnor. De kvantitativa artiklar, som valdes ut till resultatet, tillför 
statistik avseende sjuksköterskors erfarenheter av kunskap i mötet med våldsutsatta 
kvinnor. Trovärdigheten stärks vid användning av både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar, då metoderna kompletterar varandra. 

Artiklar, som skulle ligga till grund för litteraturstudiens resultat, skulle avse studier 
där det förekommer våld mot kvinnor internationellt. Föreliggande studie baseras på 
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forskning från Australien, Danmark, Finland, Island, Israel, Kanada, Kenya, Sverige, 
Sydafrika och USA. Resultatet visar likheter och liknande slutsatser från olika länder, 
vilket kan ses som en styrka, då litteraturstudien skulle utgå från ett internationellt 
perspektiv. Överförbarheten kan ses i att majoriteten av artiklarna i resultatet visar att 
sjuksköterskor hade liknade upplevelser kring brist på utbildning. Artiklarna till 
resultatet skulle innefatta de elva senaste åren, det vill säga mellan 2004-2014, då 
litteraturstudien skulle innehålla aktuell forskning. Detta kan därmed öka den 
vetenskapliga trovärdigheten. Majoriteten av artiklarna i resultatet var skrivna på 
engelska, vilket medförde en risk för att artiklarna inte översattes korrekt. Alla artiklar 
lästes av båda författarna i föreliggande studie för att minska risken för felaktig 
tolkning. En svaghet i litteraturstudien är att artikelöversikterna delades upp och 
granskades på varsitt håll, vilket kan innebära olika tolkningar och att granskningarna 
skiljer sig åt. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör författarnas förförståelse redovisas så att 
läsaren kan bedöma hur tolkningen har påverkat studien. Bekräftelsebarhet innefattar 
att författarna beskriver sin förförståelse (Henricsson, 2012). Ingen av författarna i 
föreliggande studie har i vetskap kommit i kontakt med kvinnor i vården, som var 
utsatta för våld. Dock finns en förståelse kring sjuksköterskornas erfarenheter av 
osäkerhet vid mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld. Detta uppfattas då 
sjuksköterskorna oftast har otillräcklig kunskap kring hur de skall agera i mötet. 
Bekräftelsebarhet kan ses då författarna i föreliggande studie bearbetade samtliga 
artiklar till resultatet gemensamt. En reflekterande diskussion genomfördes kring 
datainsamlingen, vilket ledde till en mindre risk för att egna åsikter påverkar 
resultatet. Litteraturstudien kan vara influerad av att resultatet är format utifrån 
författarnas förförståelse. Artiklarna i litteraturstudiens resultat bearbetades och 
sammanställdes på ett så objektivt sätt som möjligt. 

Resultatdiskussion 
Syftet i föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter i mötet med 
våldsutsatta kvinnor. Svensk sjuksköterskeförening (2012) visar att sjuksköterskor 
ofta möter våldsutsatta kvinnor i hälso- och sjukvården. Därför är det till stor vikt att 
sjuksköterskorna har kunskap och förmåga att kunna se samband mellan kvinnornas 
hälsoproblem och våld i nära relationer. Både likheter och skillnader förekommer 
bland sjuksköterskors erfarenheter i mötet med kvinnor som utsätts för våld. 
Sjuksköterskors erfarenheter kan variera beroende på riktlinjer och yrkeserfarenhet. 
Forskning visar att riktlinjer och längre yrkeserfarenhet gör att sjuksköterskor känner 
sig mer trygga i vårdandet av våldsutsatta kvinnor (Häggblom & Fredriksen, 2011; 
Maina, 2009) Om det inte finns tillgång till protokoll och riktlinjer upplevs istället en 
osäkerhet i vårdandet (Maina, 2009), men även brist på utbildning leder till att 
sjuksköterskor känner sig osäkra (Tower et al., 2012; Watt et al., 2008). Detta kan 
således innebära att en del av professionen frångås, eftersom den bland annat 
innefattar ansvaret om att ständigt uppdatera sin yrkeskompetens (Svenska 
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sjuksköterskeförening, 2007). Resonemanget motsägs när andra studier visar på att 
professionen istället hjälper sjuksköterskorna att vårda våldsutsatta kvinnor 
(Häggblom & Möller, 2006). Sammanfattningsvis kan brist på riktlinjer och 
kompetens leda till att sjuksköterskor inte känner trygghet i hur de skall gå tillväga i 
mötet med kvinnorna. Detta ligger väl i linje med den handlingsplan som är 
framtagen i hälso- och sjukvården för hur sjukvårdspersonal skall agera i mötet med 
våldsutsatta kvinnor för att uppnå ett tryggt och säkert möte (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskor i Sverige har alltså möjligheten att ta 
del av riktlinjer gällande tillvägagångssättet i mötet med våldsutsatta kvinnor, men 
eventuellt kan brist på medvetenhet om riktlinjerna vara en orsak till att 
sjuksköterskor antar att dessa inte finns. Ur ett internationellt perspektiv skiljer sig 
säkerligen möjligheten till riktlinjer åt beroende på nation. Grände et al. (2009) 
betonar att varje verksamhet bör ha riktlinjer för hur hälso- och sjukvårdspersonalen 
skall gå tillväga i mötet med kvinnor som utsätts för våld. 

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att kunna bemöta kvinnorna (Wendt & 
Enander, 2013), eftersom de oftast uppsöker hälso- och sjukvården med både 
ospecifika fysiska symtom och/eller tecken på psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna skall 
kunna ta hand om kvinnorna, både fysiskt och psykiskt (Svavarsdottir & Orlygsdottir, 
2008). Dock visar resultatet att sjuksköterskor upplever kompetensbrist, vilket gör det 
svårt att identifiera kvinnor, som ä för våld och att upptäcka de fysiska och psykiska 
skador som är uppkomna i samband med våldet (Häggblom & Möller, 2006; Maina, 
2009; Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2009; Tower et al., 2012; Watt et al., 2008). 
Sjuksköterskorna upplever att brist på resurser bidrar till ytterligare svårigheter att 
hjälpa kvinnorna (du Plat- Jones, 2006), men Svensk sjuksköterskeförening (2010) 
belyser att sjuksköterskors ansvar i att uppmärksamma våldsutsatta kvinnor för att 
möjliggöra en god och trygg vård. Sjuksköterskans etiska koder (ICN) är riktlinjer för 
sjuksköterskorna där omvårdnad skall utföras med respekt för individen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2007). Svårigheter att upptäcka kvinnor, som är utsatta för 
våld kan innebära utebliven vård, vilket leder till vårdlidande för patienten. 
Yrkeserfarenhet anses däremot bidra till att kvinnor utsatta för våld lättare kan 
upptäckas (Häggblom & Fredriksen, 2011). Svensk sjuksköterskeförening (2012) 
menar att sjuksköterskor ansvarar för att fråga kvinnor om våld, dock framkommer 
det att sjuksköterskor undviker att ställa frågan, då de är rädda för att göra fel (Grände 
et al., 2009; Häggblom et al., 2005). Sjuksköterskorna ansvarar för att uppdatera sin 
kompetens, som kan bidra till att en god och säker vård ges till kvinnorna 
(Socialstyrelsen, 2005), samtidigt som det kan bidra till en känsla av trygghet i mötet 
med våldsutsatta kvinnor. 

Olika känslor hos sjuksköterskorna uppstår i samband med mötet av kvinnorna som är 
utsatta för våld (Bengtsson-Tops et al., 2009; Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller 
2006; van der Wath et al., 2013; Webster et al., 2006), men sjuksköterskornas 
engagemang är betydelsefullt då det skapar förtroende och förståelse för patienten 
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(Ehrenberg & Wallin, 2011). Däremot kan ett känslomässigt engagemang upplevas 
som obekvämt, då känslor av smärta och oro uppstår när de våldsutsatta kvinnorna 
berättar om sin livssituation (Tower et al., 2012; Goldblatt, 2009; van der Wath et al., 
2013). Att känna sig obekväm i samband med mötet, kan på så viss medföra att 
sjuksköterskor väljer att stänga ute sina känslor, vilket istället gör att de blir 
oengagerade i omvårdnaden av kvinnorna. Starka känslor i mötet med våldsutsatta 
kvinnor innebär att sjuksköterskor tenderar att ta med jobbet hem och har på så vis 
svårigheter att separera arbete och privatliv (Goldblatt, 2009; Robinson, 2010; van der 
Wath et al, 2013). Minnen av kvinnornas livssituation kan stanna kvar hos 
sjuksköterskorna efter mötet (Webster et al., 2006; van der Wath et al., 2013) och 
därför väljer de att samtala med sin partner om arbetsdagen och de känslor som 
uppstod i mötet med kvinnorna (Goldblatt, 2009; Robinson, 2010). Skyldigheter för 
hälso- och sjukvårdspersonal beskriver att de inte får avslöja kvinnans hälsotillstånd 
eller personliga förhållande (SFST, SFS 2009:400). Därför är det av stor vikt att 
sjuksköterskorna inte bryter mot föreskrifter och samtalar om kvinnornas 
hälsotillstånd med sin partner utan bör istället samtala och reflektera tillsammans med 
kollegor kring situationen. Detta i sin tur kan ge sjuksköterskorna möjlighet att inte ta 
med tankar kring jobbet hem. 

Sjuksköterskors förhållningssätt har, enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008), ett 
stort inflytande på hur patienten upplever vårdandet och dess möjligheter till 
förbättring. Olika attityder från sjuksköterskorna avgör även hur vårdrelationen kan se 
ut. Förhållningssättet skall sträva efter ett salutogent perspektiv, vilket innebär att 
fokusera på vad som frambringar och upprätthåller hälsan (ibid.). Sjuksköterskorna 
skall agera opartiskt i mötet, men kan uppleva svårigheter att utföra sitt jobb på grund 
av ilskan gentemot kvinnornas livssituation (Friberg & Öhlén, 2014; Goldblatt 2009; 
Häggblom & Möller, 2006; Robinson, 2010). Kvinnornas känslor skall alltid stå i 
fokus och därför bör sjuksköterskan inte ge uttryck för sina egna känslor utan behålla 
lugnet i mötet. Känslor av skam och skuld kan frambringas hos kvinnorna om 
vårdarens starka åsikter om kvinnornas livssituation uttrycks (Grände et al., 2009). 
För att få kvinnorna att berätta om våld i sitt förhållande är det viktigt att 
sjuksköterskor beaktar hur, när och var frågor om våldet ställs. Många våldsutsatta 
kvinnor söker sig i första hand till akutmottagningen för att få vård. På 
akutmottagningen är det vanligt att en stressfylld miljö upplevs av patienterna, vilket 
kan ge svårigheter för sjuksköterskorna att upptäcka och få våldsutsatta kvinnor att 
anförtro sig till hälso- och sjukvården (Hollingsworth & Ford-Gilboe, 2006). Då den 
bakomliggande situation kan vara varierande för kvinnor som söker sig till hälso- och 
sjukvården, bör sjuksköterskorna vara lyhörda och uppmärksamma på tecken som 
kvinnorna ofta försöker dölja och förneka. Sjuksköterskorna bör även vara flexibla i 
sin omvårdnad då varje omvårdnadssituation är unik och kräver personcentrerad vård. 
Svårigheter att våga vara tyst och invänta kvinnornas svar vid frågan om våld, 
uppkommer hos sjuksköterskorna (Häggblom & Fredriksen, 2011). Förmågan att 
kunna sitta tyst, finnas där och kunna hålla blicken kvar ses därför som en utmaning 
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(ibid.). Genom att aktivt lyssna på kvinnornas berättelser ges kvinnorna möjlighet att 
känna sig bekräftade, dock kan för mycket tystnad istället orsaka oro hos kvinnorna 
(Grände et al., 2009). Frågan kring våld är en komplex situation eftersom våldsutsatta 
kvinnor kan tolka frågan på olika sätt, vilket bland annat kan bero på hur kvinnorna 
ser på sin livssituation (Wendt & Enander, 2013). Därför måste sjuksköterskor ha 
förmåga att anpassa sig till den specifika situationen och individen. Sjuksköterskor 
kommer troligtvis någon gång att möta kvinnor som är utsatta för våld. Att ha modet 
av att se, veta och fråga ses därför som essentiell för att möjliggöra ett optimalt 
omhändertagande av kvinnorna, vilket i förlängningen kan förändra en kvinnas liv. 

Konklusion 
I litteraturstudien framkom tre kategorier; Sjuksköterskans känslor i mötet, Mötets 
påverkan efter arbetspasset och Sjuksköterskans profession i mötet. Litteraturstudien 
visar att sjuksköterskor har en viktig roll när det gäller att upptäcka kvinnor som är 
utsätta för våld. Sjuksköterskornas agerande i situationen kan vara avgörande för om 
våldsutsatta kvinnor känner sig trygga och vågar anförtro sig till hälso- och 
sjukvården. Sjuksköterskorna upplever att de blir känslomässigt påverkade i mötet 
med våldsutsatta kvinnor och starka känslor uppkommer hos sjuksköterskorna då 
kvinnorna berättar om sina livssituationer. Det framkommer även att ställa frågan om 
våld är en komplex situation för sjuksköterskorna, då de upplever att det är psykiskt 
påfrestande att vårda våldsutsatta kvinnor. Brist på utbildning och kunskap inom 
området och mötet med våldsutsatta kvinnor, påverkar sjuksköterskornas beredskap 
för att ställa frågan och veta hur de skall agera om det framkommer att kvinnan är 
utsatt för våld. Sjuksköterskorna upplever svårigheter att separera arbete med 
privatliv, då de upplever det svårt att släppa kvinnornas livssituationer. Tankar och 
minnen stannar kvar efter arbetspasset, trots att sjuksköterskorna lämnat sin 
arbetsplats eftersom de upplever oro för vad som kommer att hända med kvinnan. 
Sjuksköterskor upplever inte enbart emotionella svårigheter utan även praktiska, där 
kompetens och utbildning belyses som en bristande faktor. 

Implikation 
Sjuksköterskor är i behov av stöd från arbetsplatsen efter mötet med våldsutsatta 
kvinnor. Reflektion på arbetstid både enskilt och i grupp kan vara till stor hjälp i 
bearbetningen, eftersom reflektion kan skapa förutsättningar för att sjuksköterskan 
lättare skall gå vidare och inte påverkas utanför sin profession. Majoriteten av 
sjuksköterskorna upplever brist på utbildning i vårdandet av våldsutsatta kvinnor, 
vilket implicerar fortsatt forskning om relevant utbildning för sjuksköterskornas 
profession inom området. Även mer forskning om sjuksköterskornas erfarenheter i 
mötet med våldsutsatta kvinnor bör belysas. 
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BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

 

Sökord Cinahl PubMed 

Erfarenheter Experiences*  

Kvinnomisshandel Women abused  

Kvinnor Women*  

Misshandlade kvinnor Battered women 
(Heading) Battered women [Mesh] 

Sjuksköterska Nurs* Nurs* 

Sjuksköterske- och 
patient relation 

Nurse-patient relations*  

Sjuksköterskor  Nurses 

Våld i hemmet Domestic violence 
(Heading) 

Domestic violence 
[MeSh] 

Våld i parrelationer Intimate partner violence 
(Heading)  

 



BILAGA B  

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

 2014-  
10-07 Cinahl 

(MH “Battered women”) 
AND nurs* 
Limiters – Published 
Date: 20040101-
20141231; 
English Language; 
Research Article 84 8 7 6 

2014-
10-07 Cinahl 

(MH “Intimate partner 
violence”) AND nurs* 
Limiters – Published 
Date: 20040101-
20141231; 
English Language; 
Research Article 186 14 10 4 (5)* 

2014-
10-13 Cinahl 

(MH “Domestic 
violence”) AND nurs* 
Limiters – Published 
Date: 20040101-
20141231; 
English Language; 
Research Article 125 10 6 0 (5)* 

2014-
10-15 Cinahl 

(MH “Intimate partner 
violence”) AND nurs* 
AND experiences* 
Limiters – Published 
Date: 20040101-
20141231; 
English Language; 
Research Article 48 7 5 3 (1)* 

2014-
10-15 Cinahl 

(MH “Domestic 
violence”) AND women 
abused 
Limiters – Published 
Date: 20040101-
20141231; 
English Language; 
Research Article 77 5 5 0 (3)* 

 

 

 

 



BILAGA B  

Tabell 3: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2014-
10-15 Cinahl 

(MH “Domestic violence”) 
AND nurs* AND women* 
Limiters – Published 
Date: 20040101-
20141231; 
English Language; 
Research Article 63 10 4 0 (4)* 

2014-
10-15 PubMed 

“Battered women” [MeSh] 
AND nurs* 
Limiters –  Published 
Date: 20040101-
20141231; English; Only 
items with Abstract 206 13 3 0 (5)* 

2014-
10-15 PubMed 

“Domestic violence” 
[MeSh] AND “nurses”  
Limiters –  Published 
Date: 20040101-
20141231; English; Only 
items with Abstract 433 24 14 0 (10)* 

2014-
10-22 Cinahl 

(MH “Battered women”) 
AND nurse-patient 
relations* 
Limiters – Published 
Date: 20040101-
20141231; Research 
Article 8 4   4 1 (2)* 

*Dubbletter av artiklar till resultatet 

 

 

 



BILAGA C  

Tabell 4: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Bengtsson-Tops, A., Saveman, B., & Tops, D. (2009). Staff experience and understanding of 
working with abused women suffering from mental illness. Health & Social Care in the 
Community, 17(5), 459-465. doi:10.1111/j.1365-2524.2009.00843.x 

Land 
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva hur personal upplevde och vad de hade för kunskaper i sitt arbete med 
kvinnor som blivit utsatta för våld och lider av psykisk sjukdom. 

Metod: 

Design 
 
Urval 
 
 

Datainsamling 
 

 

Dataanalys 
 
 
 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 
 
Manifest och latent innehållsanalys. 
 
Snöbollsurval. Deltagarna bestod av 13 sjuksköterskor som arbetar med våldsutsatta kvinnor 
som lider av någon psykisk sjukdom. Alla deltagare var kvinnor i åldrarna 28-61 år. 
Arbetserfarenhet inom deras nuvarande yrke var mellan ett år till trettio år. 
 
Skriftligt och muntlig information tilldelades till deltagarna. “Face to face” intervjuer 
genomfördes enskilt och utgick från ostrukturerade frågor. Studien genomfördes i Sverige 
2007. 
 
Intervjuerna utgick från innehållsanalys, inklusive manifest och latent analys. Det första steget 
var att läsa intervjuerna flera gånger för att få en övergriplig blick över dess innehåll. 
Innehållet kondenserades och koder plockades ut vilket i sedan tur skapade kategorier som 
beskrev gemensamma drag inom en viss grupp av koder. Slutligen skapades teman. Etiskt 
övervägande redovisades. 

Ej angivet.  

Slutsats Studiens resultat visar att känslor av frustration, värdelöshet, ambivalens och maktlöshet 
uppkommer för sjuksköterskor som vårdar kvinnor som blivit våldsutsatta med psykisk 
sjukdom. Vårdpersonal som arbetar med våldsutsatta kvinnor som har psykisk sjukdom 
befinner sig i en utsatt situation och är i stort behov av formellt accepterande och stöd.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



BILAGA C  

Artikel 2 

Referens Brykczynski, K. A., Crane, P., Medina, C. K., & Pedraza, D. (2011). Intimate partner violence: 
Advanced practice nurses clinical stories of success and challenge. Journal Of The American 
Academy of Nurse Practitioners, 23(3), 143-152. doi:10.1111/j.1745-7599.2010.00594.x 
 

Land 
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att öka förståelsen för hur distriktsjuksköterskor upplever att arbeta med 
våldsutsatta kvinnor och deras familjer.  

Metod: 

Design 

Urval 
 

Datainsamling 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk studie med tolkande ansats. 

Snöbollsurval där tio distriktsjuksköterskor valdes ut. Urvalet gjordes med hjälp av 
yrkesmässiga kontakter och deltagarnas förslag på andra potentiella sjuksköterskor. 
 
“Face to face” intervjuer genomfördes. Samtliga intervjuer bandinspelades. 
 
En av författarna läste igenom de transkriberade intervjuerna. Tolkning av insamlad data, 
granskning utav litteraturen genomfördes och ändringar av manuskriptet genomfördes av 
resterande författare. Studien är etiskt godkänd. 
 
Ej angivet. 

Slutsats Distriktsjuksköterskorna upplever både svårigheter och framgångar i omvårdnaden av kvinnor 
som är utsatta för våld i parrelationer. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 
 



BILAGA C  

Artikel 3 

Referens Goldblatt, H. (2009). Caring for abused women: impact on nurses' professional and personal 
life experiences. Journal of Advanced Nursing, 65(8), 1645-1654. doi:10.1111/j.1365-
2648.2009.05019.x 

Land 
Databas 

Israel 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka hur vården av våldsutsatta kvinnor påverkar sjuksköterskans 
professionella roll och privatliv.  

Metod: 

Design 

Urval 
 

Datainsamling 

 
 
 

Dataanalys 

 
 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 
 
Fenomenologisk ansats. 
 
Strategiskt urval. Det valdes ut 22 kvinnliga sjuksköterskor som jobbar inom olika avdelningar. 
Arbetserfarenhet mellan ett till tjugofem år.  
 
Inklusionskriterierna var kvinnliga legitimerade sjuksköterskor som har vårdat minst en kvinna 
som blivit utsatt för våld det senaste året.   
Exklusionskriterier var manliga sjuksköterskor för att undvika könsskillnader.  
Djupgående intervjuer genomfördes mellan februari och juni år 2005 och spelades in i 
vårdmiljö. Intervjuerna varade cirka 60 min. 
 
Data samlades in av 14 grundutbildade sjuksköterskestudenter under deras kliniska utbildning 
med hjälp av författarna av artikeln som handledare. Författarna lyssnade och gick igenom de 
transkriberade intervjuerna. Data samlades in och analyseras där teman skapades och 
plockades ut, tills de inte fick fram några nya teman. Studien är etiskt godkänd. 

Ej angivet. 

Slutsats Att vårda våldsutsatta kvinnor är ett av många möten som sjuksköterskan tycker är 
känslomässigt påfrestande. Det är av stor vikt att sjuksköterskorna kan balansera dess 
emotionella involverande mellan arbets- och privatliv för att det inte ska påverka deras 
professionella och personliga liv.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 

 

 

 

 
 

 

 

 



BILAGA C  

Artikel 4 

Referens Haggblom, A., & Fredriksen, S. (2011). "Often it becomes quiet" -- nurses' meeting with 
abused women [Danish]. Klinisk Sygepleje, 25(1), 67-76.  

Land 
Databas 

Danmark 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva, undersöka och tolka sjuksköterskors upplevelser och användning av 
ingivelser i mötet med våldsutsatta kvinnor.   

Metod: 

Design 
 
Urval 
 
 

 

Datainsamling 
 

 

Dataanalys 
 

Bortfall 

Kvalitativ ansats. 

Fenomenologisk- hermeneutik metod enligt Kvale. 
 
Det valdes ut 10 kvinnliga sjuksköterskor med känd erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta 
kvinnor vid olika vårdinsatser inom den offentliga hälso– och sjukvården och primärvården. 
Genomsnittsåldern på deltagarna var 46 år och arbetaterfarenheten var i genomsnitt 24 år 
inom vården. 
 
Intervjuundersökning med semistrukturerade frågor. Varje intervju inleddes med att 
sjuksköterskan fick beskriva mötet med en våldsutsatt kvinna, eller ett möte där man 
misstänkte att kvinnan blivit utsatt för våld. Vidare fortsatte intervjun i en dialog.  Intervjuerna 
pågick i 60- 90 min och bandinspelades.  
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant. Kvales analys användes som innehåller tre faser; 
egen förståelse, allmän förståelse och teoretisk tolkning. Informanternas egen förståelse är 
sammanställd till tre subkategorier. Studien är etiskt godkänd. 
 
Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskan agerar många gånger utifrån ingivelser som har uppkommit i mötet med 
våldsutsatta kvinnor. Ingivelser kommer till sjuksköterskan då hen blir berörd, vilket kan 
uppstå i samband med synen av kvinnan som blivit utsatt för våld. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



BILAGA C  

Artikel 5 
 
Referens Häggblom, A., Hallberg, L., & Möller, A. (2005). Nurses' attitudes and practices towards abused 

women. Nursing & Health Sciences, 7(4), 235-242. 

Land 
Databas 

Finland 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskans kunskap, träning och praktik i förhållande till 
våldsutsatta kvinnor. 

Metod: 

Design 

Urval 
 

Datainsamling 
 
 

Dataanalys 
 

Bortfall 

Kvantitativ metod. 
 
 
 
Bekvämlighetsurval där 234 sjuksköterskor erhöll frågeformuläret. Studien genomfördes 
under oktober 2000. 

Studien använde sig av frågeformulär med 60 frågor och skickades ut till samtliga deltagare, 
varav 133 valde att delta i. Frågeformuläret innefattade frågor kring kunskap, metod och 
utbildning i samband med våld mot kvinnor.  
 
Beskrivande statistik i form av tabeller används för att presentera resultatet. Chi-två test 
användes för att undersöka samband mellan variablerna. Studien är etiskt godkänd. 
 
Ej angivet.  

Slutsats När de våldsutsatta kvinnorna söker vård förblir de ofta oupptäckta trots att de söker hjälp hos 
sjukvården på grund av brist av erfarenhet och kunskap hos sjuksköterskorna.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



BILAGA C  

Artikel 6 
 
Referens Häggblom, A., & Möller, A. (2006). On a life-saving mission: nurses' willingness to encounter 

with intimate partner abuse. Qualitative Health Research, 16(8), 1075-1090. 

Land 
Databas 

Finland 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka utvalda sjuksköterskors upplevelser av mötet med våldsutsatta 
kvinnor, samt undersöka sjuksköterskans roll som hälso- och sjukvårdspersonal till 
våldsutsatta kvinnor.  

Metod: 

Design 

Urval 
 
 

 

Datainsamling 
 

 

Dataanalys 
 
 
 
 

Bortfall 

Kvalitativ metod.  
 
Baserad på Grundad teori.  
 
Selektivt urval. Det valdes ut 10 sjuksköterskor som arbetar i en statlig sjukvårdsorganisation. 
Arbetserfarenhet var mellan två till trettiotre år. Åldrarna på deltagarna var 36-56 år. 
Deltagarna arbetade i olika enheter, akutmottagning, en öppenvårdsavdelning, en 
mödravårdcentral och BVC och psykiatriska enheter.  
 
Skriftlig information var utdelat till deltagarna. Enskilda ostrukturerade intervjuer genomfördes 
och bandinspelades. Intervjuerna pågick 30-90 min. Demografisk information samlades in, 
såsom sjuksköterskans ålder, akademisk utbildning, position av personal och antal år som 
sjuksköterskan hade arbetat. 
 
Dataanalys beskriven av Charmaz (2000). Intervjuerna transkriberades ordagrant och 
kodades. Beskrivande kategorier samt underkategorier bildades enligt huvudteman som 
framkom. Innehållet i varje kategori har beskrivits och utdrag från intervjuerna valdes för att 
illustrera varje kategori. Det gjordes en selektiv kodning vid användning av intervjuerna. Etiskt 
övervägande redovisades. 

Ej angivet.  

Slutsats Sjuksköterskor har ett intresse för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Resultatet i studien visar att 
sjuksköterskor förstår vikten av att utbyta kunskap för att mötet med utsatt kvinnor skall bli 
bättre. Studien visar att nyckeln i att vårda våldsutsatta kvinnor handlar om att lägga fokus på 
teoretisk kunskap och klinisk handledning. Sjuksköterskor visade sin kompetens inom 
kommunikation, förståelse och omsorg, men de flesta saknade in fördjupad kunskap om våld i 
parrelation.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 

 

 

 

 



BILAGA C  

Artikel 7  

Referens Maina, G. M. (2009). Emergency medical response to intimate partner violence in Kenya. 
Nursing Standard, 23(21), 35-39. 

Land 
Databas 

Kenya 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera svaren hos hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar på en 
akutmottagning i Kenya där kvinnor har utsatts för våld i parrelationer och de hinder 
sjuksköterskorna stöter på.  

Metod: 

Design 

Urval 
 
 

Datainsamling 
 
Dataanalys 
 

Bortfall 

Kvalitativ metod.  
 
Beskrivande forskningsdesign. 
 
Teoretiskt urval, där representation av ålder, kön och utbildningsnivåer samt att vårdpersonal 
arbetat under minst ett år på en akutmottagning var kriterier. Deltagarna bestod av en läkare, 
fyra enhetschefer och sex sjuksköterskor. Åldern varierade från 24 till 51 år.  
 
Individuella djupintervjuer genomfördes mellan januari och mars 2007, på sjukhuset.  

Intervjuerna transkriberades och analyserades för att utse teman och underteman. Studien är 
etisk godkänd.  
 
Ej angivet.  

Slutsats Studien visar att sjukvårdspersonal gör insatser för att hantera partnervåld på ett lämpligt sätt. 
Det visar dock att arbetet försvåras på grund av många faktorer, så som brist på kunskap, 
utbildning och resurser.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 



BILAGA C  

Artikel 8 

Referens Natan, M., & Rais, I. (2010). Knowledge and attitudes of nurses regarding domestic violence 
and their effect on the identification of battered women. Journal of Trauma Nursing, 17(2), 
112-117. doi:10.1097/JTN.0b013e3181e736db 

Land 
Databas 

Israel   
Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera effekten av sjuksköterskors kunskap, avdelningsrutiner och attityder 
kring identifikation av misshandlade kvinnor. 

Metod: 
 

Design 
 
Urval 
 
 

Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 

Bortfall 

Kvantitativ metod. 
 
Beskrivande design. 
 
Bekvämlighetsurval. Ett frågeformulär skickades ut till 120 sjuksköterskor. Enkäten var 
anonym och tog cirka 10 minuter att genomföra. Ålder 22 – 64 år varav 8,5 % män och 91,5 % 
kvinnor. 
 
Varje deltagare fick information om studiens syfte. En pilotstudie genomfördes som sedan 
inkluderades i studien. Enkäterna samlades in och var fullständigt besvarade, sammanlagda 
svarsfrekvens 83 %.  
 
Beskrivande analys. Pearson och Spearmans samband användes för att utesluta relationerna 
mellan variablerna. Medelvärdet och standardavvikelse av svaren beräknades. Studien är 
etiskt godkänd. 
 
Ej angivet. 

Slutsats Även om samtliga sjuksköterskor angav att de har förmåga att identifiera kvinnorna, finns 
ändå barriärer så som brist i färdigheter, kunskap och förmågan att kunna 
identifiera våldsutsatta kvinnor.   

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



BILAGA C  

Artikel 9 
 

Referens Robinson, R. (2010). Myths and Stereotypes: How Registered Nurses Screen for Intimate 
Partner Violence. JEN: Journal of Emergency Nursing, 36(6), 572-576. 
doi:10.1016/j.jen.2009.09.008 

Land 
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor identifierar kvinnorna som blivit utsatta för våld, 
vilka svårigheter som kan finnas, vilken roll sjuksköterskan har och vilka resurser 
sjuksköterskan har i arbetet med våldsutsatta kvinnor.  

Metod: 
 
Design 
 
Urval 
 

Datainsamling 
 
 

Dataanalys 
 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 
 
Fenomenologisk ansats. 
 
Systematiskt urval där 13 akutsjuksköterskor och sjuksköterskor som var avdelningschefer 
från olika akutmottagningar valdes ut och intervjuades. 
 
Strukturerad öppen intervjuteknik genomfördes. Frågorna i intervjuerna bildades utifrån det 
svar som blev från den första öppna frågan. Intervjuerna bandinspelades.  
 
Beskrivande statistik användes för att identifiera egenskaper av deltagarna. Intervjuerna 
kodades och delades in i olika teman. Det användes en 7-stegs analysmetoden av Colaizzi. 
Studien är etiskt godkänd.  
 
Ej angivet.  

Slutsats Myter och stereotypa föreställningar om våld i parrelationer existerar fortfarande och påverkar 
sjuksköterskors attityder gentemot våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor har en bristande 
kunskap i mötet med våldsutsatta kvinnor. Ofta känner sjuksköterskorna en frustration då de 
inte finns omedelbara lösningar för denna patientgrupp på akutmottagningarna. 
Sjuksköterskorna är i många fall ovetande om det finns några skrivna riktlinjer att följa i 
sådana situationer.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 

 
 
 
 
 

 

 

 



BILAGA C  

Artikel 10 
 

Referens Svavarsdottir, E., & Orlygsdottir, B. (2009). Identifying abuse among women: use of clinical 
guidelines by nurses and midwives. Journal of Advanced Nursing, 65(4), 779-788. 
doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04872.x 
 

Land 
Databas 

Island  
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka förekomsten av våldsutsatta kvinnor som besöker sjukvård samt att 
utvärdera användningen av kliniska riktlinjer för en god identifiering av denna patientgrupp. 

Metod: 

Design 

Urval 
 
 
Datainsamling 

 
 
 
 

 

Dataanalys 
 

Bortfall 

Mixad metod.  
 
Tvärsnittsstudie.  
 
Deltagarna bestod av 14 sjuksköterskor och 10 barnmorskor och 208 våldsutsatta kvinnor. 
Kvinnor som var under påverkan av alkohol eller läkemedel exkluderades.  
 
En pilotstudie utfördes på fem sjuksköterskor, tre barnmorskor och 33 kvinnor som blivit 
utsatta för våld. Data samlades in för kvinnor som söker vård på akutmottagningen mellan 
januari och maj 2006 och kvinnor som söker vård på mödravårdscentralen i första trimestern 
mellan mars och oktober 2006. Sjuksköterskorna och barnmorskorna skulle följa riktlinjer i 
studien för att kunna identifiera våldsutsatta kvinnor och ge god omvårdnad. Studien 
genomfördes i två faser. Först genomfördes två öppna enkäter som tog cirka 4-12 min att 
besvara. Det erbjöds sedan en intervju med sjuksköterska eller barnmorska som varade i 10-
54 minuter.  
 
Beskrivande statistik beräknades. Sjuksköterskornas och barnmorskornas erfarenheter 
belystes av att använda riktlinjerna och att delta i studien. Studien är etiskt godkänd.  
 
Ej angivet. 
 

Slutsats Sjuksköterskor upplevde att det inte hade någon att vända sig till för att få stöd angående våld 
mot kvinnor. Tillämpning av riktlinjer i mötet med våldsutsatta kvinnor upplevs som ett bra 
verktyg i bemötandet av våldsutsatta kvinnor.   

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 

 



BILAGA C  

Artikel 11 

Referens Tower, M., Rowe, J., & Wallis, M. (2012). Reconceptualising health and health care for 
women affected by domestic violence. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian 
Nursing Profession, 42(2), 216-225. doi:10.5172/conu.2012.42.2.216 

Land 
Databas 

Australien  
Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnor som erfarit våld i 
hemmet. 

Metod: 
 
Design 
 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod. 
 
Denzin’s tolkande interaktionism. 
 
Strategiskt urval genomfördes där nio sjuksköterskor och tre kommunsjuksköterskor 
deltog i studien. Alla som deltog i studien hade minst fem års yrkeserfarenhet. 

Två guidade intervjuer genomfördes på samtliga deltagare.  
 
Intervjuerna tolkades och transkriberades. Intervjuernas innehåll förkortades, dock såg 
man till att ha kvar meningarnas nyckelord. Intervjuerna kodades och formades enligt 
teman utifrån berättelserna. Studien är etiskt godkänd. 
 
Ej angivet. 

Slutsats Studien visar att samtliga sjuksköterskor tar en distanserande roll i mötet med kvinnorna 
som utsatts för våld. Dock ansåg de ändå sig ha medkänsla för kvinnorna. 
Sjuksköterskorna upplever också att de har bristande utbildning för att kunna stödja och 
möta kvinnorna.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II 
 

 



BILAGA C  

Artikel 12 
 
Referens Van der Wath, A., van Wyk, N., & Janse van Rensburg, E. (2013). Emergency nurses' 

experiences of caring for survivors of intimate partner violence. Journal of Advanced 
Nursing, 69(10), 2242-2252. doi:10.1111/jan.12099 

Land 
Databas 

Sydafrika  
Cinahl  

Syfte Syftet var att undersöka och beskriva akutsjuksköterskors upplevelser av att vårda 
kvinnor som utsatts för våld i nära parrelationer.  

Metod: 

Design 
 
Urval 
 

 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 

En beskrivande fenomenologisk undersökning grundat på Husserl.  
 
Det valdes ut 11 akutsjuksköterskor som deltog i studien och var i åldrarna 25 – 50 år. 
Sjuksköterskor var anställda på två olika akutmottagningar som var belägna på olika 
enheter i ett stadsområde i Sydafrika. Deltagarna skulle ha varit i kontakt med kvinnor som 
utsatts för våld i nära parrelationer det förekommande året.  

Intervjuer utfördes under december 2010 och varade i 45-70 minuter. Intervjuerna 
inleddes med en öppen fråga och bandinspelades. Forskaren höll reflekterande 
anteckningar under datainsamling och analys på personliga värderingar och känslor. 
Fältanteckningar gjordes. 
 
Intervjuerna transkriberades och lästes flera gånger för att få en generell förståelse av 
helheten. Uppgifterna delas in i meningseneheter. Studien är etiskt godkänd. 
 
Ej angivet. 

Slutsats Att bevittna våldsutsatta kvinnor lämnar akutsjuksköterskorna med känslor som oro och 
emotionellt lidande. Minnen av kvinnorna beskrevs som en börda för sjuksköterskorna.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 
 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA C  

Artikel 13 

Referens Watt, M., Bobrow, E., & Moracco, K. (2008). Providing support to IPV victims in the 
emergency department: vignette-based interviews with IPV survivors and emergency 
department nurses. Violence Against Women, 14(6), 715-726. 

Land 
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser i mötet med kvinnor som utsatts för 
våld i nära parrelationer.   

Metod: 

Design 

Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ metod. 
 
Narrativ metod. 
 
Bekvämlighetsurval där det valdes ut 10 heltidsarbetande sjuksköterskor och 16 kvinnor 
från ett kvinnocenter. 
 
Enskilda semistrukturerade intervjuer som bandinspelades. Intervjuarna utgick från att 
sjuksköterskorna fick berätta om deras erfarenheter om att omhänderta och vårda 
kvinnor som utsatts för våld.  
 
Intervjuerna transkriberades och kodades. Innehållet av intervjuerna sammanställdes. 
Studien är etiskt godkänd. 
 
Ej angivet.  

Slutsats Sjuksköterskors påverkas av mötet med våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskors reaktioner 
och attityder kan därför påverka vården som kvinnorna får. Sjuksköterskors fokusering 
inriktar sig mer på informationen till de våldsutsatta kvinnorna och inte tyngden på 
behovet av emotionellt stöd.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA C  

Artikel 14 

Referens Webster, F., Bouck, M., Wright, B., & Dietrich, P. (2006). Nursing the social wound: 
public health nurses' experiences of screening for woman abuse. Canadian Journal of 
Nursing Research, 38(4), 137-153. 

Land 
Databas 

Kanada 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring hälsan hos våldsutsatta kvinnor 
som söker vård.   

Metod: 

Design 

Urval 
 

 
 
Datainsamling 

 
Dataanalys 

 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 
 
Baserad på Grundad teori. 
 
Snöbollsurval, där varje deltagare får nämna namn på andra potentiella deltagare till 
studien som man också tar med i urvalet. Det valdes ut 11 kvinnliga sjuksköterskor som 
deltog. Arbetserfarenhet mellan fem år till över tjugo år. 
 
Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna varade cirka 90 minuter 
och genomfördes i privata rum på sjukvårdsenheten. 
 
Intervjuerna registrerades och transkriberades ordagrant. Kodning och kategorisering 
genomfördes. Sammanfattningar av intervjuerna, inklusive reflektioner, tankar och nya 
teman utfördes. Studien är etiskt godkänd. 
 
Ej angivet. 

Slutsats Studien visar att sjuksköterskors beredskap är en viktig faktor vid behandling av 
våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor upplever att erfarenhet är till stor hjälp i att vara 
bekväm i mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld.   

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 
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